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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย รวมทั้ง
การสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ท าความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดให้มีการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอด               
องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและเพื่อสร้างแนวคิดการส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์แก่สถาบันต่างๆที่เก่ียวข้อง  

เอกสารการประชุมทางวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆให้กว้างขวาง โดยมีเป้าหมาย
ให้บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้น าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป          
คณะผู้จัดท าเอกสารการประชุมทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
สัมมนาและผู้น าเสนอผลงานวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่สละเวลาในการให้ข้อแนะน าและพัฒนา
บทความจนเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ต่อผู้อ่านและผู้น าไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 

 
 

     ประธานคณะท างานจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 





 
 

 

 
 
 
 

การประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 
เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรคส์ู่นวัตกรรม Thailand 4.0” 

วันท่ี 4 - 5 พฤศจิกายน 2560 
ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี 

 
 

 
หลักการและเหตผุล 

ด้วยกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ที่มีบทบาทในเรื่องการขับเคลื่อนโลกสู่การแข่งขันที่ไร้พรมแดนทั้งมิติทางเศรษฐกิจ 
สังคม การสื่อสาร โดยเฉพาะโลกแห่งการศึกษาที่เป็นตัวช่วยผลักดัน ขับเคลื่อนในการสร้างทุนมนุษย์เพื่อให้สามารถมีองค์
ความรู้ก้าวเข้าสู่การน าความรู้สู่โลกแห่งการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์โดยหนึ่งในการสร้างสรรค์ทางงานวิชาการคือการน า
งานวิจัยผนวกกับนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0  ในการเปลี่ยนจากสนามรบเป็นสนามการค้าบน
โลกของการแข่งขันอย่างเสรี ไร้พรมแดน  การใช้อาวุธทางปัญญาผสมผสานงานวิจัยและผนวกความเป็นนวัตกรรมเชิง
สร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเพราะสามารถช่วยคิดค้นความแตกต่างหรือสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่ยั่งยืน 

ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศ คือ การส่งเสริมการวิจัยให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทั้งด้านการผลิต การบริการ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมต่างๆให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน
และอนาคต รวมทั้งร่วมค้นหาและร่วมสร้างแสวงหา นวัตกรรมทางสังคม (Social Innivation) โดยอาศัยรากฐานภูมิปัญญา
ทางสังคม เพื่อเป็นเครื่องมือในการน าไปใช้และกระบวนการท างานแบบบรรณาการด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่
ความได้เปรียบเชิงความแข่งขัน 
 ภารกิจส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนางานวิจัยให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อสนองความต้องการของ
ประเทศ และเพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่าสู่สาธารณชนด้วยการระดมพลังนักวิจัย รวมทั้งเป็นเวทีส าหรับสังคม ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้สามารถเป็นแนวทาง การพัฒนาสังคมให้
ยั่งยืนต่อไป มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว และได้ท าความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
จัดให้มีการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
ในหัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยอัน
จะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  
รวมทั้งเป็นเวทีทางวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้ผู้สนใจได้น าไปประยุกต์ใช้และเปิดโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจต่อไป   
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวงกว้างระดับประเทศ 

2. เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไปตระหนักถึงความส าคัญของงานวิจัย และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัย อันจะท าให้เกิดงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. เพื่อรวบรวมบทความวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิจัย  ให้เกิดขึ้น
ระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน  
 



 
 

 

หัวข้อในการน าเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์    2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
      1.1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์        2.1 ด้านการศึกษา 
      1.2 ด้านวิทยาศาสตร์        2.2 ด้านบริหารธุรกิจ 

  1.3 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ        2.3 ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

รูปแบบการประชุมและน าเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์  ( Keynote Speaker ) 
 2. การน าเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย  ( Oral Presentation ) 
 3. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์  ( Poster Presentation ) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสาร์และอาทิตย์ที ่ 4 - 5  พฤศจิกายน 2560  น าเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
 
สถานที่จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 250 คน ประกอบด้วย 
 1. อาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2. อาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ทางวิชาการ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 
 2. คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เช่ียวชาญใน
สาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆ 
 4. เป็นการสร้างการจัดการเรียนรู้ ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ปรับระบบ
การศึกษาต่อไป 
 5. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
ก าหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
1. ก าหนดการลงทะเบียน ช าระเงินและส่งบทความ 

2. ก าหนดการส่งบทความฉบบัแก้ไข 

๓. ประกาศรายชื่อ (ผูล้งทะเบียนช าระเงินและส่งบทความ) 

๔. น าเสนอบทความ 

1 - 30   กันยายน 2560 

๑ – 10 ตุลาคม  2560 

25  ตุลาคม  2560 

4 - 5 พฤศจิกายน 2560 

 



 
 

 

ลักษณะบทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานท่ีไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน 
 2. การน าเสนอผลงาน ให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการน าเสนอไม่
เกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้น าเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จะได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม 
อัตราค่าลงทะเบียน  
 

ประเภทการเข้าร่วม อัตราค่าลงทะเบียน 
1. เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยายพิเศษ 
    โดยไม่น าเสนอบทความ 
 
2. เข้าร่วมประชุมและน าเสนอบทความวิจัย 

บุคคลภายนอก  1,000  บาท   
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ) โดยลงทะเบียนช าระ
เงินตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน 2560 
บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา  3,200 บาท / เรื่อง 
(รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ)   
ทั้งนี้ต้อง ช าระเงิน ส่งบทความ ตั้งแต่ 1 - 30 กันยายน  2560 

หมายเหตุ  
 1. เมื่อมีการช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมวิชาการจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
  2. อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ  
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต ์
 ผู้สมัครต้องท าการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารการช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อยพร้อมแนบไฟล์บทความ
ฉบับเต็ม  upload ให้ เรียบร้อย จากนั้น ให้ผู้สมัครเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับรหัสประจ าตัว ที่ 
http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดยืนยันเพื่อรับ
รหัสประจ าตัว จากนั้นตรวจสอบข้อมูลและกดยนืยันอีกครั้ง จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่มาก่อน 
 2. การน าเสนอผลงาน ให้น าเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในที่ประชุม โดยใช้เวลาในการ
น าเสนอไม่เกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผู้วิพากษ์ 5 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาที) 
 3. การน าเสนอแบบโปสเตอร์ (poster) ผู้น าเสนอต้องยืนประจ าจุดโปสเตอร์ของตนเอง โดยใช้เวลาในการ
น าเสนอ ตอบข้อซักถามของกรรมการ รวมไม่เกิน 15 นาที 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้น าเสนอผลงานได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  จะได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การส่งบทความ 

เมื่อผู้สมัครท าการสมัครครบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
จ านวน 1 ชุด ซีดีไฟล์บทความฉบับเต็ม จ านวน 1 แผ่น (ภายในบรรจุทั้งไฟล์ Word และ ไฟล์ PDF) มาที่  

ส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2563-5252 ต่อ 5017 
หรือ E-mail address: wturesearch@gmail.com 



 
 

 

 
 
 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการและน าเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 

เรื่อง “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรคส์ู่นวัตกรรม Thailand 4.0” 
วันเสาร์และอาทิตยท์ี ่ 4-5  พฤศจิกายน  2560 

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น อ าเภอล าลูกกา จังหวดัปทุมธานี 
 

 
 
วันเสาร์ 4  พฤศจิกายน  2560 
เวลา 08.00 – 09.00 น.   ลงทะเบียนการเข้าร่วมงาน 
เวลา 09.00 – 09.10 น.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กล่าวรายงาน 
เวลา 09.10 – 09.20 น.   ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนา  

    หัวข้อ “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0 ” 
เวลา 09.20 – 09.30 น.   แนะน าองค์ปาฐก 
เวลา 09.30 – 10.45 น.   บรรยายทางวิชาการ หัวข้อ  
 “การพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่นวัตกรรม Thailand 4.0” 
เวลา 10.45 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00 – 12.00 น.   น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.15 น.   น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ) 
เวลา 14.15 – 14.30 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.30 – 16.00 น.   น าเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์(ต่อ) 
เวลา 16.00 – 17.00 น.   มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมน าเสนอผลการวิจัย 

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

 

                                                                           























ล ำดบั คณะ ชือ่-สกุล ชือ่บทควำม
1 บริหารธุรกจิ นางสาวเมตตา องคะสุวรรณ Cloud Computing for SMEs: A Case Study in Linen and Laundry Service Industry
2 บริหารธุรกจิ นางสาววรินทร์ทิพย ์ ก าลังแพทย์ การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกบัความฉลาดทางอารมณ์ของผู้น า
3 วิศวกรรมศาสตร์ นายเสกสรร  ริยาพนัธ์ รูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรของผู้ประกอบธุรกจิรับเหมางานวิศวกรรม
4 วิศวกรรมศาสตร์ นายสุรสิทธิ์ ปาลสาร การค านวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
5 วิศวกรรมศาสตร์ นายวรเดช มโนสร้อย การค านวณการเคล่ือนทีข่องจรวดภายในชั้นบรรยากาศมาตรฐาน
6 วิศวกรรมศาสตร์ นางฐานิตา  ลอยวิรัตน์ เขา้ร่วมรับฟงั
7 วิศวกรรมศาสตร์ นาย กติติศักด์ิ ฤาแรง การควบคุมการยดืหยุ่นของแขนกล
8 ศึกษาศาสตร์ ดร.สุภาภรณ์  กติติรัชฎานนท์ การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสในเขตพืน้ที่สูงและถิ่นทุรกนัดาร สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

9 ศึกษาศาสตร์ ดร.รังสรรค์   มณีเล็ก รายงานการพฒันาประสิทธิภาพนักวางแผนเชงิกลยทุธ์ ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
10 ศึกษาศาสตร์ ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์ โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านส่ือกลาง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

11 ศึกษาศาสตร์ ดร.วัฒนา  ไตต่อผล หลักสูตรเสริมสร้างจติสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้ทางปญัญาสังคมร่วมกบัการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจงัหวัดอตุรดิตถ์

12 ศึกษาศาสตร์ ดร.มงคล  หมู่มาก การพฒันาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจยัในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชยันาท
13 รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร. สืบพงศ์ สุขสม มิติใหม่ของศาลไทยสู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 กบัการยื่นและส่งค าคู่ความทางระบบอเิล็กทรอนิกส์
14 รัฐประศาสนศาสตร์ ดร. สุภัทรา สุวรรณตานนท์ การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
15 พยาบาลศาสตร์ ร้อยเอกกติติพงษ์  พลทิพย์ แนวทางพัฒนาการเตรียมจดักิจกรรมการเล่นในรายวชิาปฏบิัติการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น

16 พยาบาลศาสตร์ นางณัฐิกา  ราชบุตร อาการหลงผิดในผู้ป่วยโรคจติเภท
17 พยาบาลศาสตร์ นายณรงค์กร  ชยัวงศ์ ความเครียด สาเหตุความเครียด ของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย ์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
18 พยาบาลศาสตร์ ดร. จรีุวรรณ มณีแสง รูปแบบการสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้เพือ่การจดัการความเครียดของผู้สูงอาย ุในจงัหวัดปทุมธานี

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที ่10
วันเสำรท์ี ่4 และ วันอำทิตย์ที ่5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)

อำจำรย์



ล ำดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทควำม
1 5883010028 นางสาวลักษณพร ใจดี การพฒันารูปแบบการบริหารการศึกษาเพือ่พฒันาเด็กเล็กในศตวรรษที ่21
2 5583010051 นายภราดา  ศาสตร์พานิช การพฒันารูปแบบภาวะผู้น าทางการศึกษาในยคุเปล่ียนแปลงส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 2
3 5683010002 นางโชติกา  ปิลาผล การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพือ่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2
4 5883010037 นางวรรณพทัร  ซ่ือตรง จริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรตที ่ 21 ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกดัส านักงานศึกษาธิการภาค 4
5 5783010042 นางพฒัน์  มาศนิยม โรงเรียนสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา
6 5783010032 นายพชิติชยั  บุปผาโท การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การประเมินด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ชว่ย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี
7 5783010031 นางสาวนภภัทร  พลูเพิม่ การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การประเมินด้านการปฏิบัติตนของครูผู้ชว่ย ระดับมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดลพบุรี
8 5883010004 นายณัฐพนัธ์  วรกลุ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน  ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสงขลา

9 5883010009 นางสาวไวริญ  พยงุเกยีรติคุณ การพฒันาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวชิาการ ด้านการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ   การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

10 5883010007 นางสาววรรณภา  งอกนาวัง การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้ในการบริหารงานวิชาการ ด้านการวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

11 5783010045 นางสาวชติุมา  รักอาชา การพฒันารูปแบบการบริหารงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
12 5783010046 นางอจัจมิา  มาศนิยม เคร่ืองมือในการจดัการความรู้เพือ่การเสริมสร้างสมรรถนะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในศตวรรษที ่21ของครู 
13 5883010010 นางสาว กญัญาณัฐ หวานฉ่ า การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจดัการเพือ่การบริหารงานประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง

วันเสำรท์ี ่4 และ วันอำทิตย์ที ่5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)
ศึกษำศำสตรปรัชญำดษุฎบีณัฑิต

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที ่10



ล ำดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทควำม
1 OU M.Ed. 001 นางสาวรติรัตน์ คล่องแคล่ว การพัฒนารูปแบบการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนสังกดัส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก

2 OU M.Ed. 003 นางสาวอญัญารัตน์  มีเพยีร การจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี
3 OU M.Ed. 004 นางสาววราภรณ์  ตริเทพ คติความเชื่อและพธิีกรรมในการท านาของชาวอสีาน: กรณีศึกษาต าบลยอ่ อ าเภอค าเขื่อนแกว้ จงัหวัดยโสธร
4 OU M.Ed. 005 นาย ชนิวัฒน์ ไตรวงศ์ การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ชว่ยสอน  เร่ืองการฝึกเบสไฟฟา้ด้วยตนเอง  ของนักเรียนโรงเรียนมิวสิคฟอร์เต้
5 OU M.Ed. 006 นางสาวธัญญ์นิธิ  จนัทร์อ าไพ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันการท าเบเกอรีเบือ้งต้นส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพวทิยาลัยเทคโนโลยีวฒันพฤกษาบริหารธรุกิจ 
6 OU M.Ed. 007 นางศิริกญัญา  วรวุฒิณอยธุยา การพฒันาทักษะการแกป้ัญหาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบอริยสัจ 4
7 5853010513 นางสาว กมลวรรณ อาจหาญ ความสัมพนัธร์ะหวา่งการบริหารจดัการกับการจดัการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนประถมในอ าเภอสะเมิง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

8 5853010533 นางสาวศิริประภา  เรียบร้อย ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยศึกษาผาเสด็จ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
9 5753010199 นาย สุเฮล ยาหยาหมัน คุณลักษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมุสลิมศึกษา จงัหวัดสตูล
10 5853010372 นาย วรศักด์ิ ผ่องใส การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนเครือขา่ยพฒันาคุณภาพการศึกษาสุวรรณคีรี ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 5
11 5853010542 นางสาวนันทรัตน์  ลอยโคกสูง ความพงึพอใจการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
12 5853010544 นางสาวศรารัตน์  สิงห์น้อย การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนสหวทิยศึกษาเมืองใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรีุ เขต 2

13 5853010494 นางสาวราตรี  ปัญญาตา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านท่าดินด าสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
14 5853010458 วา่ทีร้่อยตรีหญิงเพชรรัตน์  อินเฉลียว การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในเขตอ าเภอพัฒนานิคมสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
15 5853010243 นายเอกชลิต  ภูง่ามโชติสิน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียนสตรีอา่งทอง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
16 5853010531 นายสุวิจกัขณ์  พลพทิักษ์ ความคิดเหน็ของครูเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทศิ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

17 5853010471 นางสาวจารุมาศ  ฟุม่เฟอืย การจดัสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21ของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

18 5853010540 นางธารารัตน์  ทองลอย พฤติกรรมเชงิจริยธรรมของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สหล าพญา ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
19 5853010519 นายเมธิศ  สุบิน การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้าสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
20 5853010462 นางสาวนัยนา  ป่องเป็น ความพงึพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีม่ีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ต าบลบางน้ าจดื อ าเภอหลังสวน จงัหวัดชมุพร
21 5853010460 นายเอกชยั   จนัทร์ทอง องค์ประกอบของธรรมาภิบาลในโรงเรียน
22 5853010413 นางภานินี  ชอบดี การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนทีจ่ดัการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครนครสวรรค์
23 5853010415 นางรุ่งระวี  สุขแยม้ การศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนใน สังกดัส านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์
24 5853010492 นางสาวปัญชลีย ์ กษิณศรี ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการจดัการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดดงน้อย สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
25 5853010515 นาย ยรรยงค์ ประกอบเกื้อ ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการใชห้ลักธรรมาภิบาลบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จงัหวัดสกลนคร
26 5853010461 นางสาว จติราพร อรุณโณทัย การศึกษาสภาพการนิเทศงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอจะนะจงัหวัดสงขลา
27 5853010546 นางสาวอนุชธิดา  พึง่พนัธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอ านาจผู้บริหารกบัแรงจงูใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

28 5853010518 นายพษิณุ  อภัยพรม การบริหารการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของคณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบา้นหนองประดู่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 2

29 5853010539 นางนฤมล  เอี่ยมบัว ความพึงพอใจของครูทีม่ีต่อการจดัสภาพแวดล้อมการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนตะวนัศรีทอง สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
30 5853010491 นางสาวชนุภรณ์  วัฒนะกลู ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนกลุ่มโรงเรียนหนองม่วงสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
31 5853010541 นางกฤษณพร  ชุ่มเพง็พนัธ์ ความต้องการในการสนับสนุนงานกิจกรรมส่งเสริมทกัษะปฏบิติัวงดนตรีไทยของโรงเรียนขนาดเล็ก อ าเภอบา้นหมี ่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรีุ เขต 1

32 5853010234 นาย นาซีร มะโนรัตน์ การบริหารงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ในอ าเภอคลองท่อม จงัหวัดกระบี่
33 5853010532 นายกฤษฎิไ์กรวิชญ์  จนัทรัตน์ สภาพปัจจบุันและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดป่าไผ่ สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
34 5853010534 นาย เกยีรติศักดิ รู้กจินา การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชุมชนวดัจงโก มิตรภาพที ่157  สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
35 5753010445 นางสาว นอรีเลียนา สือแม ศึกษาการจดัสภาพแวดล้อมของโรงเรียนตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีพงัน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

36 5853010468 นายณัฐดนัย  ปากะโต การขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกดักลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
37 5853010466 นายคมพรีาภัส  กนัต๊ะ การด าเนินการตามนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  
38 5853010469 นางสาวเยาวลักษณ์  ยิ่งยง ภาวะผู้น าการบริหารสถานศึกษาตามหลักสังคหวตัถุ 4 ของผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มอ าเภอสระโบสถ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบรีุเขต 2

39 5853010493 นางสาว สุธิดา สถาพรพานิช ทักษะการบริหารงานของฝ่ายบริหารวิทยาลัยอาชวีศึกษาธนบุรี
40 5853010255 นาง สิตา ไชยสุข คุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทศันะของครูผู้สอนในสถานศึกษา อ าเภอโนนสูง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

41 5853010558 นางสาว พรภัทริน ธรสุปรียธ์รรม ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกบัการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนของสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายพฒันาการจดัการศึกษาหว้ยไคร้–วาวี สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

42 5853010521 นางสาว ปิยะนุช อนิต๊ะวงค์ ความสัมพนัธร์ะหวา่งบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากบัการสร้างชุมแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ของโรงเรียนในอ าเภอฝาง สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

43 5853010237 นาย วรเชษฐ ศรีวิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากบัการด าเนินงานกจิกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอา่นของนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอเชียงดาว จงัหวัดเชียงใหม่

44 5853010520 นางสาวณัฐชา  ญาณวงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของครูและผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในอ าเภอดอยเต่า จงัหวัดเชียงใหม่

45 5853010470 นางสาววิภาวรรณ  นาคแว่น สภาพการจดักจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของครูและผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนสระโบสถ์ สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

46 5853010465 นายยทุธนา  คเชนทร์ชาติด ารง คุณภาพชวีิตการท างานของขา้ราชการครูในกลุ่มโรงเรียนสระโบสถสั์งกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
47 5853010574 นางสาวพรพรรณ  ถาวร การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพอ่เงินอนุสรณ์
48 5853010573 นางสาวศรีประไพ  โชติประวิทย์ ความพงึพอใจของบุคลากรต่อการด าเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมตามแนววิถพีทุธ  โรงเรียนวัดห้วยจรเขว้ิทยาคม
49 5553010973 นางสาววรรณี  ฉมิมณี การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในระดับการศึกษาปฐมวัย เขตพืน้ที่การศึกษาเขต 3 สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร

50 5853010537 นางสาวปาจรีย ์วายโสภา ความพงึพอใจของครูมีต่อการบริหารงานวิชาการกลุ่มโรงเรียนห้วยน้ าหวาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
51 5853010536 นายรณชยั หว้ามา การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนวดัคีรีนาครัตนาราม สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
52 5653010497 นางสาวจนัทิมา เลิศเสนา ความคิดเหน็ของครูผู้สอนต่อการใช้อ านาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขัน้พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต  2 กลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบรูพา

53 5653010496 นายเอกลักษณ์ จรประโคน การศึกษาความพงึพอใจต่อพฤติกรรมการบริหารองค์กรแหง่การเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอคลองหาด สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

54 5853010457 นางสาวธรธราพร  ดนัยสิริชยัชล ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 2
55 5853010215 นายพรีณัฐ บุญทาทอง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

56 5853010216 นางมาลัย บุญแสนไชย การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวชิาการของครูโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาต าบลง้ิวส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
57 5853010036 นางสาวรุ่งรัตนาภรณ์  โทนออ่น ความพงึพอใจของครูทีม่ีต่อผู้บริหารโรงเรียนด้านสนับสนุนการจดักจิกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอปุถมัภ์ฯ 

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที ่10

ศึกษำศำสตรมหำบณัฑิต
วันเสำรท์ี ่4 และ วันอำทิตย์ที ่5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)



ล ำดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทควำม
1 5882000019 นายธีระพจน์ ผดุงธรรม แนวทางการสร้างประสิทธิภาพเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโลหะ
2 5882000013 นาย เบลล์นาธาเนียล จริเดชนันท์ รูปแบบการบริหารจดัการธุรกจิประกนัชวีิตทีม่ีประสิทธิภาพในยคุเศรษฐกจิ ดิจติอล Thailand 4.0
3 5782000045 นาย ณรงค์ วงศ์สกลุ การพฒันารูปแบบการแกไ้ขปัญหาการขาดทุนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
4 5882000038 นางสาว สุขศรี พลูสุข บทบาทของความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ความยั่งยนื
5 5882000027 นางสาว วิภาดา อ าไพ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นส่ือสังคมออนไลน์กบัโอกาสในการสร้างธุรกจิ
6 5782000028 นาง รุ่งฤดี รัตน์ชยัศิลป์ แนวทางการพฒันาศักยภาพการแขง่ขนัของสถาบันอาชวีศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
7 5782000029 นาง ผกาภรณ์ บุสบง การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการทีส่่งผลต่อการตัดสินใจเขา้ศึกษาสถาบันอดุมศึกษาเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
8 5882000042 นาย คณิศร อุ่นแสงจนัทร์ องค์ประกอบความผูกพนัของบุคลากรต่อองค์กรอตุสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุง่ห่ม
9 5882000035 นาย นันทน์เทพ ค าสอน แนวทางการบริหารจดัการธุรกจิโรงเรียนสอนดนตรีเอกชนให้ประสบความส าเร็จอยา่งยั่งยนื
10 5782000032 นาย ณัฏฐ์วัฒน์ ภควันฉตัร รูปแบบกลยทุธ์การตลาดบริการทีม่ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนกวดวิชาตามส่วนประสมทางการตลาด
11 5882000040 นาย วีระพนัธ์ อะนันชยัธวัช การรังสรรค์เร่ืองราวผลิตภัณฑ์ สินค้าหนึง่ต าบล หนึง่ผลิตภัณฑ์ กลุ่มผ้า จงัหวัดเชยีงใหม่
12 5882000033 นาง บังอร เทีย่งแท้ คุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรในยคุปัจจบุันทีส่่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรในอนคต
13 5882000032 นาย เมธา ข าดี การจดัการปัญหาอาคารชดุ
14 5882000034 นาง ทองสุข หลุง บุพปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการพฒันาทักษะแรงงานภาคอตุสาหกรรมการผลิตเพือ่สนับสนุนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

ล ำดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทควำม
1 OU M.B.A 001 นาย สุริยา สุขใส การจดัการความรู้ของธุรกจิระบบผนังกระจกอาคาร
2 OU M.B.A 002 นางสาว หรูหร่ี หม่า ปัจจยัทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ ของนักท่องเทีย่วชาวจนี
3 OU M.B.A 003 นางสาวเนาวรัตน์  โพธิ์ขี  การตัดสินใจเลือกโรงแรมผ่านระบบออนไลน์ของนักท่องเทีย่วชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
4 OU M.B.A 004 นางสาวอรวรรณ  ลีลาเกยีรติวณิช ปัจจยัทีม่ีผลต่อการบริหารความเส่ียง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
5 OU M.B.A 005 นาย ปัญญา มีโชค การลดต้นทุนการกระจายสินค้าในธุรกจิน้ าด่ืมบรรจขุวด กรณีศึกษา บริษัท น้ าด่ืมบรรจขุวด ABC จ ากดั
6 5852000082 นางปุณยนุช ลาภศรี ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานการเงินและบัญชมีหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆช์ยัภูมิ
7 5852000104 นาง กนกพชิญ์ สงคราม ความพงึพอใจของผู้ให้บริการในระบบบ าเหน็จบ านาญอเิล็กทรอนิกส์ (e-pension) ของส านักงานคลังเขต 2
8 5852000116 นางสาว จรีะนันต์ แจง้กลาง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของโทรศัพท์มือถอืในจงัหวัดสระแกว้
9 5752000279 นาย รัชชยัย ์วิจติรสูงเนิน ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการบริหารกบัการสร้างทีมงานธุรกจิเครือขา่ยของบริษัทพอลลีนาเน็ทเวิร์ค จ ากดั
10 5652000300 นางสาว อไุร พะนิรัมย์ ความพงึพอใจต่อคุณภาพชวีิตการท างานของพนักงานบริษัท สลิค (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวัดปทุมธานีและจงัหวัดสระบุรี
11 5952000001 นางสาว ชไมพร ซ่อนกล่ิน พฤติกรรมการเปิดรับขา่วสารทางสังคมออนไลน์ของพนักงาน บริษัท วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั
12 5852000149 นางสาว อรทัย สาค า ความสัมพนัธร์ะหวา่ง แรงจงูใจในการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการปฏิบัติงาน ของพนักงานการเงินและบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร

13 5652000008 นาย ศุภเชษฐ์ ธนานุรักษ์ ประสิทธิผลของการบริหารจดัการตามหลักธรรมภิบาล  ของธุกจิกอ่สร้าง : กรณีศึกษาบริษัทอติาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์จ ากดั (มหาชน)
14 5852000152 นาย ประจกัษ์ พานิชโปรยโสภา บุคลิกภาพตราสินค้าทีส่่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของเคร่ืองด่ืมชาเขยีวพร้อมด่ืมกรณีศึกษา ชาเขยีวโออชิิ
15 5952000012 นายเทียรไชย  เทวาเกยีรติวงศ์ ปัจจยัทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือปูนซีเมนต์ในร้านขายอปุกรณ์กอ่สร้างในเขตอ าเภอบึงสามพนั จงัหวัดเพชรบูรณ์
16 5852000013 นางสาวมันทนา  ชวิปรีชา กระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่าน Facebook ของประชาชนในจงัหวัดนนทบุรี
17 5652000197 นายชเูกยีรติ  พรหมธาดา ปัจจยัทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจท ากรมธรรม์ประกนัชวีิตกบับริษัทโตเกยีวมารีนประกนัชวีิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) สาขาเชยีงใหม่
18 5952000029 นางสาว ปภัสรินทร์ ศรีชยันิธิวุฒิ ปัจจยัทางการตลาดทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าในร้านขายอปุกรณ์กอ่สร้างในเขตอ าเภอบึงสามพนั  จงัหวัดเพชรบูรณ์
19 5852000112 นายพนัธวัสส์  วงษ์ไพบูลย์ ปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อต้นทุนโลจสิติกส์ของบริษัท สยาม แมคโคร จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
20 5852000154 นาง ขนิฐฐา ชื่นโกสุม ความพงึพอใจของประชาชนต่อการบริหารจดัการขยะของ อบต.บางโปรงโดยวิธี 5R
21 5952000022 นางณัฐนวรัตน์  บุญมา การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองปรับอากาศของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
22 5952000034 นางสาวพริญาณ์  ศรีเพยีงจนัทร์ หลักการจดัการงานพสัดุของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางหลวง
23 5652000114 นางสุภาพรรณ  แตงทอง ปัจจยัทีม่ีผลต่อการบริโภคกาแฟสดของประชากรในอ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก
24 5852000153 นางสาวธัญรัศม์  สิทธิ์นันทสิริ ภาวะผู้น าแบบพฒันา และความสุขในการท างาน
25 5952000042 พนัตรีหญิงวรัชญา  ป้อมค่าย ยุทธศาสตร์มูลนิธโิรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

26 5952000060 นางสาวประไพทิพย ์ ด่านณรงค์ ความพงึพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรทีม่ีประสิทธิภาพ

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที ่10

บรหิำรธรุกิจมหำบัณฑิต

บรหิำรธรุกิจปรชัญำดุษฎีบัณฑิต
วันเสำรท์ี ่4 และ วันอำทิตย์ที ่5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที ่10
วันเสำรท์ี ่4 และ วันอำทิตย์ที ่5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)



ล ำดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทควำม
1 5781010006 นายศักด์ิดา โชตะยากฤต บทบาทของกรมประมงในการแกป้ัญหาการค้ามนุษยใ์นแรงงานประมง
2 5881010043 พนัโท วสันต์ ฉมิแดง การบริหารของศูนยอ์ านวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)
3 5781010045 เรืออากาศโท กติติ กิ่งไทร การปรับโครงสร้างการบริหารของบริษัทการบินไทย จ ากดั(มหาชน)ในภาวะวิกฤติ
4 5681010012 นาย ธนวิทย ์กลับน่วม บทบาทการให้บริการสาธารณะในการออกโฉนดทีดิ่นด้วยดาวเทียม
5 5781010019 นาย มนตรี นามจริโชติ ความขดัแยง้การออกเอกสารสิทธิ์ในทีดิ่นของกรมทีดิ่น
6 5681010022 นางสาวภวริศา  ทรัพยม์ณีวงษ์ ประสิทธิผลของการบริหารแอร์พอร์ดเรลลิงก์
7 5681010025 นาย นพดล วิยาภรณ์ โครงการบริหารการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ ศึกษากรณี : พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวันออก EEC 
8 5881010041 พนัเอกพรีวัส  พรหมกลัดพะเนาว์ ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ในการบริหารงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน
9 5581010007 นางสาว นพรัตน์ จนัทร์เกษม การท างานของขา้ราชการประจ าต่อการเปล่ียนแปลงจากเหตุการณ์การบริหารภาครัฐ
10 5681010024 นาย รักพงษ์ รติคุณูปกร การขบัเคล่ือนการพฒันาการยางแห่งประเทศไทยในการดูแลยางพารา
11 5681010005 นาย ศักด์ิดา นาสองสี องค์ประกอบของการเปล่ียนแปลงอย่างมีแบบแผนของมหาวทิยาลัยราชภฏัไปสู่การบริหารในรูปแบบมหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ : กรณีศึกษา มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา

12 5881010022 นายสนธยา  เครือเวทย์ การบริหารส านักงานอยัการสูงสุดไทยกบัความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
13 5781010041 นายเกรียงศักด์ิ  แสงสว่าง ปัญหาการจดัระบบบริการแท็กซ่ีโดยสารสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก
14 5681010039 นาย ไชยพงศ์  อคัรกติต์ิจนิดา การเตรียมความพร้อมการพฒันาท่าอากาศยานอู่ตะเภาเชงิพาณิชย ์
15 5881010016 นายเลอพงษ์  ซาร์ยดี นโยบายกองทุนประกนัสังคม ด้านสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ
16 5781010042 นางสาว อไุรวรรณ เตียนศรี การปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
17 5881010021 นาย อภิชาติ ศิริบุญญกาล แนวทางในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของกระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม
18 5881010014 นาย ณัฐพงษ์ จตุรชาติสุคนธ์ แนวทางพฒันาบทบาทของกรมส่งเสริมอตุสาหกรรมในประเทศไทย
19 5881010008 นาย วรรณชยั สุวรรณกาญจน์ ปัจจยัทีส่่งผลต่อการน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยกุต์ใชข้องภาครัฐในการสร้างโรงไฟฟา้ถา่นหินในจงัหวัดกระบี่
20 5881010025 นาง เกศรินทร์ วิมลธาดา สถานการณ์การประมงพืน้บ้านในพืน้ทีจ่งัหวัดสงขล
21 5681010013 นาย ชาติชยั สาลีผล ธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเพชรบูรณ์
22 5881010026 นาย ณัฐวัฒน์ ค ากอง การจดัการโครงการขนาดใหญ่เมืองพทัยา เขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ
23 5881010019 พนัตรีธนัญชยั  แกน่แกว้ สภาพความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
24 5881010018 นายเอกศิริ  นิยมศิลป การก ากบัดูแลมาตรฐานคุณภาพสถาบันอดุมศึกษา
25 5781010002 นายไตรภพ  ประสาทแกว้ การบริหารหน่วยงานภาครัฐในการใชจ้า่ยงบประมาณแผ่นดินเพือ่การพฒันาบึงบอระเพด็ จงัหวัดนครสวรรค์
26 5881010010 นายสุรพล  เตียวตระกลู แนวทางการปฏิรูปเทศบาลสู่ความเป็นเลิศตามยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ล ำดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทควำม
1 OU M.P.A. 001 นาย พชิยั กนกจรรยา ประสิทธิผลการบริหารจดัการเทศบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด และเทศบาลต าบลนาค าไฮ
2 OU M.P.A. 002 นางสาวมลวิภา  ชมุอาจ ผลสัมฤทธิ์การขบัเคล่ือนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กลุ่มอตุสาหกรรมสร้างสรรค์
3 5851010150 นายนิรัติ ต้ังพนิิจการ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุต์ใชใ้นในการปฏิบัติหน้าทีข่องก านันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวัดอดุรธานี
4 5951010037 นาวาตรีหญิง ปิยะมาศ งามการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานกองทุนหลักประกนัสุขภาพในเขตต าบลพลูตาหลวง อ าเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี
5 5651010306 นางอญัชลี  คิดแสวง ประสิทธิผลการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉางจงัหวัดระยอง
6 5851010102 นางสาวภิกลูนิกาย  นารี ปัจจยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีง
7 5651010039 นางศุภวรรณ  เทีย่งกระโทก การศึกษาความต้องการในการพฒันาบุคลากรกรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลลุงเขว้า อ าเภอหนองบุญมาก จงัหวัดนครราชสีมา
8 5651010308 นายณัฐพชัร์  รัตนโสภิตสกลุ ความพงึพอใจของผู้สูงอายตุ่อการให้บริการเบีย้ยงัชพีในเขตเทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง
9 5951010013 นางสาว บุษยา มาทา ความพงึพอใจของขา้ราชการกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ทีม่ีต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
10 5651010305 นาย คณิต กติิศักด์ิ ประสิทธิผลในการให้บริการประชาชนเกี่ยวกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลบ้านฉาง อ าเภอบ้านฉาง จงัหวัดระยอง
11 5851010130 นางสาว อรัญณีย ์จกุหอม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลแคน อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวัดมหาสารคาม
12 5651010087 นาย อคัเดช ไมอกัรี ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลพราน อ าเภอขุนหาญ จงัหวดัศรีสะเกษ
13 5751010133 นางสาว วสาทิพย ์ด ารงค์พวิัฒน์ ความต้องการพฒันาตนเองของบุคลากรกรมธนารักษ์ เขตพืน้ที ่18
14 5651010045 ร้อยต ารวจเอก อนันตรัตน์ สุขนรินทร์ ปัญหาการกระท าผิดกฎหมายจราจรของประชาชน : ศึกษาในเขตเทศบาลเมืองตาก
15 5951010005 นางสาว บุศรา ขาวจตุัรัส บทบาทการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของคณะสงฆใ์นจงัหวัดชมุพร
16 5751010147 นายต้นพงศ์  ค าพลงาม ความพงึพอใจของผู้รับบริการน าเขา้-ส่งออก สินค้าเกษตร ต่อเจา้หน้าทีด่่านกกักนัสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
17 5851010008 จา่เอกณัฐวุฒิ  อดุสุข ความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อคุณภาพการใหบ้ริการงานทะเบียนราษฎรของส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลป่าแงะ อ าเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย
18 5651010152 นายธนา  บุตตะ ความส าเร็จของการจดัการขยะมูลฝอยของชมุชนเทศบาลต าบลจนัทบเพชร
19 5751010134 นาย วัชรศักด์ิ อิ่มอาเทศ ปัจจยัทีม่ีผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากรเรือนจ ากลางนครสวรรค์ จงัหวัดนครสวรรค์
20 5751010134 นายกลุ  เครือวีระ การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอด จงัหวัดตาก
21 5851010144 ร้อยต ารวจโทองอาจ  จนิาอุ การมีส่วนร่วมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในระดับต าบลและหมู่บ้านต่อการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรบ่อวนิ จังหวดัชลบุรี
22 5851010116 ร้อยต ารวจเอกภัทรพล  ถว้ยทอง ปัจจยัทีส่่งผลต่อความกา้วหน้าในอาชพีของขา้ราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร สังกดัต ารวจภูธรจงัหวัดชลบุรี
23 5951010010 นาย สายชล เปพาทย์ ความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการปฏิบัติงานของกองชา่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน อ าเภอสบเมย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน
24 5751010186 นายประจบ  บุญแสง ความสัมพนัธ์ระหว่างการสร้างทีมงานและประสิทธิผลการด าเนินงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจงัหวัดสกลนคร
25 5751010188 พนัจา่เอกสุกจิ  ปรือปรัก ความพงึพอใจของประชาชนต่องานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบล ปรือใหญ่ อ าเภอขขุนัธ์ จงัหวัดศรีสะเกษ 
26 5751010189 จา่สิบตรีปรีชา ฉนุกล้า ความพงึพอใจของประชาชนต่องานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนต าบลโสน อ าเภอขขุนัธ์ จงัหวัดศรีสะเกษ

รฐัประศำสนศำสตรปรชัญำดุษฎีบัณฑิต

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที ่10

รฐัประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ ครั้งที ่10
วันเสำรท์ี ่4 และ วันอำทิตย์ที ่5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)

วันเสำรท์ี ่4 และ วันอำทิตย์ที ่5 พฤศจิกำยน 2560 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเวสเทิรน์  (เวลำ 08.30 - 17.00 น.)



ล ำดบั รหัสนิสิต ชือ่-สกุล ชือ่บทควำม
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Abstract 

The hospitality and tourism industry in Thailand has gradually grown over decades 

and entering into Thailand 4.0 digital era. The demand for premium service quality, cost 

reduction and ease of service access via internet-based in cloud computing environment has 

led many hotels and hospitals to outsource their services, such as, linen and laundry 

services to commercial linen and laundry service providers. The implementation of an 

internet-based in cloud computing environment application, such as, Software-as-a-Service 

(SaaS) has been adopted by commercial linen and laundry service providers to manage, 

monitor and control their services and operations on-line real time via mobile devices 24 

hours a day and seven days a week. The purpose of this research, therefore, is to study 

factors affecting the implementation of SaaS in cloud computing environment in linen and 

laundry service industry.  The research methodology using qualitative research method and 

case study approach in selected SME company providing linen and laundry service in linen 

and laundry service industry was used in this study. Findings and recommendations are 

summarized and presented in this paper. 

 

Keywords : Thailand 4.0, Cloud Computing, Software-as-a-Service, SaaS, linen and 

laundry service industry, SMEs, Hospitality Industry, Tourism Industry 

  

INTRODUCTION 

The hospitality and tourism industry in Thailand has been growing for decades and 

entering into emerging Thailand 4.0 digital era. Many hospitals, hotels and hospitality 

service providers have been increasing and continuously improved their service quality and 

reduce costs with faster and easy access services via the internet and cloud computing 

environment. The consequence industry, such as, small and medium enterprises (SMEs) in 

linen and laundry service industry has benefit from the growing demand from many 

hospitals and hotels decisions to reduce cost and improve their linen and laundry service 

quality via outsourcing their linen and laundry services to commercial laundry service 

providers. The competition in providing high quality premium service, fast turnaround time, 

and reduce costs has led many commercial laundry service providers to implement 

emerging application such as web-based Software-as-a-Services (SaaS) in Cloud computing 

environment to manage their workforce, operations, services, productivity and quality via 

on-line and real time application. Many challenges facing commercial laundry service 

providers including how to maintain their high quality, fast and accurate delivery service at 

competitive price and reduce costs have emerged and affected the adoption of SaaS 

application in cloud computing environment to improve their performances in linen and 

laundry service industry in Thailand 4.0 digital era.  
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RESEARCH OBJECTIVE 

The objective of this research, therefore, is to study factors affecting the 

implementation of SaaS application in Cloud computing environment to improve the 

service performance of SMEs as commercial laundry service providers in linen and laundry 

industry. 

 

LITERATURE REVIEW 

The literature review in SMEs in linen and laundry service industry, Software-as-a-

Service (SaaS) in cloud computing environment, and the implementation of SaaS in cloud 

computing environment is summarized and presented as follows. 

  

SMEs in Linen and Laundry Industry 

The Small and Medium Enterprises (SMEs) in Thailand refers to small to medium 

sizes commercial laundry service providers with an average capacity of less than 80 tons 

per day and less than 200 employees. During the year 2015, there were 348 SMEs 

commercial laundry service provider nationwide registered in Yellow pages book. There 

were 130 shops located in Bangkok area near 282 hotels or over 56,800 rooms. An 

increasing of new small hotels, hospitals, and hospitality services has increased more 

demand for outsourcing their linen and laundry services to commercial laundry service 

providers. (Anni, J., Ramlan, D.& Ahmad B.N.A, 2015) 

To provide commercial linen and laundry services, the competitive structure of linen 

and laundry service industry consists of customers, providers, suppliers and industry 

competition. See Figure 1.0  

 

 
 

Figure 1.0 Structure of Linen and Laundry Services Industry  

 

The customers in this case study refer to two segments, that is, hotel and hospital 

segments. Providers refer to SMEs providers in Thailand with capacity of less than 80 tons 

per day. Suppliers include suppliers for machine, chemical, technology, energy, water and 

transportation. Industry competition refers to two service sectors, that is, laundry service 

and linen rental service sectors. The laundry service sector includes cleaning, drying, 

pressing, packaging and delivering services. The rental service includes linen rental. 

Currently, the market competition or competition in the linen and laundry service industry 

has been moderate with increasing demand for more services from hotels, hospitals and 

hospitality service providers in hospitality and tourism industries. 
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Many best practices and operation excellences in linen and laundry service industry 

in Thailand, US and Europe have in common are their excellence in providing a full 

comprehensive range of premium services to premium customers with quality service, 

reliable commitments of punctuality, strategic partners, qualitative guarantee and 

exceptional services. Their premium services to premium hotels, hospitals, spas, restaurant 

and factories include (1) linen rental service, (2) uniform laundry service, (3) guest laundry 

service, and (4) dry cleaning service. (Anni, J., Ramlan, D. & Ahmad B.N.A, 2015) 

In summary, to achieve and maintain their excellence services, the need to maintain 

their competitive costs and quality service requires constant resilience in balancing their 

costs and benefits in managing man, machine, chemical, technology, energy, water and 

transportation. One of emerging technology, such as, Software-as-a-Services (SaaS) in 

cloud computing environment has been explored and adopted to manage the productivity 

and quality of linen and laundry services and operations online and real time via mobile 

devices (Virginia et al, 2014). 

 

Software-as-a-Services (SaaS) in Cloud Computing Environment 

The use of Software-as-a-Services has been increasing during the last five years. 

Software-as-a-Services (SaaS) is a software distribution service in cloud computing 

environment for internet-based application with on-demand resources and pay per user 

service. SaaS also refers to as a web-based software or on-demand software or hosted 

software that allow users to access applications via the internet connection without 

investing in installing hardware, software, and maintenance in cloud computing 

environment (Venkata  R.J. & Reddy, D. B., 2011). Examples of SaaS applications are 

facebook, youtube, twitter, google+, yahoo, gmail and etc. See Figure 2.0.  

Cloud computing environment consists of software, hardware, network, 

infrastructure and platforms that providers create to deliver a single application via browser 

to thousands of customers using multitenant architecture. On customer side, there is no 

upfront investment in servers or software licensing. On provider side, only single 

application remains to be maintained which reduces maintenance cost in comparison with 

conventional hosting. 

 

 
 

Figure 2.0 SaaS Connectivity 
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In cloud computing environment, there are three types of cloud computing: (1) 

public cloud, (2) private cloud and (3) hybrid cloud. See Figure 3.0. “Public cloud” or 

external cloud refers to off-site third-party providers who provide shared resources via self-

service over the internet via web applications or web services, and bills on utilization basis. 

“Private cloud” refers to on-site within organization providers who provide restricted data 

and processes control without limitation of network bandwidth, security exposures and 

legal requirements. Users have control over cloud infrastructure, improving security and 

resiliency with restricted and designated network access within the organization. “Hybrid 

cloud” refers to combination of public cloud and private cloud where there are in-house 

provider and off-site providers that interoperate. Many organizations prefer to keep 

sensitive data within control to ensure security and outsource others. The decision to select 

type of cloud computing depends upon the security and investment into infrastructure 

(Venkata  R.J. & Reddy, D. B., 2011). 

 

 
Figure 3.0 Cloud Computing Types 

 

SaaS application, for example, MySaaS provides field service management (FSM) 

application that effectively manages job service and workforce online. It consists of four 

web-based modules: (1) service manager, (2) operation management, (3) financial 

management, and (4) customer relationship management (Karmix, 2017). See Figure 4.0. 

 
Figure 4.0  SaaS Field Service Management Modules 
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Service manager module provides web-based access to manage service orders, sales 

orders, purchasing control, stock control, preventive maintenance and corrective 

maintenance. See Table 1. 

Operation management module provides web-based application and access to 

manage and control on-line service transactions, such as, sales, purchase and inventory 

transactions. Sales transactions include sales service quotation, sale orders, shipment, sale 

invoice, credit/debit notes, sales form and sale document. Purchase transactions include 

purchase order, good receipt, invoice receipt and purchase documents. Inventory 

transactions include material master records, stock locator, item costing, stock transfer, 

stock adjustment, bill-of-material, item tracker and inventory control documents. 

 
Module Features 

Service Manager Service Order, Sales Order, Purchasing Control, 

Stock control, and Maintenance 

Operation 

Management 

Service, Sales, Purchase and Inventory 

Transactions 

Financial 

Management 

Accounting, Creditors/debtors, Assets, Banks and 

Taxes 

Customer 

Relationship Management 

Marketing, Sales, Customer Relationship 

 

Table 1   Features of SaaS Field Service Management 

 

Financial management module provides web-based secured access to manage 

accounting, creditors/debtors, assets, banks, taxes and related financial systems. 

Customer relationship management module provides web-based access to manage 

marketing, sales, services and building relationship with customers. 

MySaaS also provides real-time workflow management, user and group 

management with analytics reports for management to be able to analyze job-cost 

breakdown analysis, cost-margin analysis, item-cost analysis, sale analysis, customer 

analysis, vendor analysis, service analysis, purchase analysis and inventory analytics 

reports. 

 

Implementation of SaaS in Cloud Computing environment 

The implementation of SaaS application in cloud computing environment includes 

the following stages: (1) planning for installation, (2) system customization, (3) software 

installation, (4) software training, (5) test run, (6) cut-off the system and go live, and (7) 

maintenance. (Karmix, 2017) See Figure 5.0. 

The planning for installation stage includes the following procedures: planning for 

project leader, requirement for business process, master standard software customization, 

approval of implementation schedule, data preparation and software preparation. 

The customization stage includes two procedures: the customization of system and 

standard work of service system. 

The software installation stage includes procedures as follows: installation of 

software, master setup, company and user profile, common services, customer/vendor 

group, item category, workflow, module setup, data import and system testing. 

The software training stage includes the training for system administrator and end users. 

The test run stage includes procedure for software test run for three days. 
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The cut-off the system and go live stage includes the preparation and scheduled date 

for starting new system, 

The maintenance stage includes procedures for maintaining and upgrading services 

from SaaS application service providers.  

 

 
Figure 5.0 Implementation Stages 

 

The implementation of SaaS application in SMEs, therefore, may improve service 

quality, reduce costs, response time, customer satisfaction, and effective workforce via 

online real time web-based access through laptops or mobile devices in cloud computing 

environment. The factors affecting the success or failure of the implementation of SaaS 

application in linen and laundry service industry, therefore, remains to be identified 

(Virginia et al, 2014; Chong et al, 2006; Choudhary et al, 2007). The next section presents 

the research methodology, results and findings of this study. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

A research methodology using qualitative research method and case study approach 

in selected company in linen and laundry service industry was used in this study. A 

descriptive data analysis using secondary data, direct observation, and interview was 

adopted. The selected company as a sample of this study was a small and medium 

enterprise company located in Bangkok with a factory that provided linen and laundry 

services to hotels and hospitals in Bangkok and adjacent provinces for 24 hours a day and 

seven days a week with capacity of less than 80 tons per day and 170 employees. The 

company was selected due to its facing with an on-going challenge and attempt to 

implement SaaS application to improve its quality service and accurate delivery to 

customers at competitive price and minimum costs within one year. The selected SaaS 

application called MySaaS was adopted using procedures in implementation stages to 

manage, control and monitor workforce, costs, service and operation process on-line real 

time. The subjects in this study included owner, five managers and twenty operational users 

who participated in interviews, direct observations, and secondary data reviews. The case 

study was conducted over a period of eight months. The results and findings are 

summarized and presented in the following section. 
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RESULTS AND FINDINGS 

In this case study, the challenge facing the SME company in providing high quality 

service, accurate and fast delivery with competitive price and reduce costs for linen and 

laundry services 24 hours and seven days a week had been addressed. The qualitative 

research method using case study approach and descriptive data analysis using mean 

average and ranking was conducted. The results suggested that there were seven factors that 

may affect the success and failure of the implementation of SaaS application in cloud 

computing environment for SMEs in linen and laundry service industry. The seven factors 

were ranked and presented as follows: (1) management leadership, (2) standard of 

procedures, (3) infrastructure, (4) complexity (5) adaptability, (6) compatibility, and (7) 

implementation plan (Anni, J et al, 2015; Choud et al, 2007; Virginia M.A. et al, 2014). See 

Table 2.0. 

 

 

Factors Ran

king 

Management 

Leadership 

1 

Standard of Procedures 2 

Infrastructure 3 

Complexity 4 

Adaptability 5 

Compatibility 6 

Implementation Plan 7 

 

Table 2   Ranking of Factors Affecting the SaaS Implementation 

 

 

Management Leadership 

In general, Small and Medium Enterprises (SMEs) have simple management and 

organizational structure than large organization. From direct observation and interview, in 

this case, the company had simple three levels of management and organizational structure: 

top management, manager and operational levels. The top management was the owner and 

had strong leadership, commitment, on-going funding support, communication and hands-

on involvement at all stages of the implementation. The management leadership led 

managers and operational levels or workforce to complete the implementation and continue 

using the SaaS application. Customers had received their linen service with accurate and 

fast delivery service every day. Top management was able to track and view on-line real 

time on customer requests, job service transactions, delivery, logistic, cost and margin 

analysis, and workforce performance via mobile phones and laptops. The lack of 

involvement of top management and strong commitment at the beginning of the 

implementation may create hurdle for the success of the implementation. The management 

leadership had been ranked as the most important factor affecting the implementation of 

SaaS application. 
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Standard of Procedures 

Many SMEs had simple procedures and/or lack of standard procedures for 

operational levels to follow. In this case study, the standard procedures such as user 

manuals and workflows for utilizing the application were not available for use. From direct 

observation, secondary data reviewed and interviewed, the company development of 

standard of procedures for the implementation had been conducted, completed and provided 

guideline for the users to successfully complete filling all data requirements for customer 

request for service transaction, operational transactions and financial transactions. The 

standard of procedures required collaboration and data collection from resources, supports 

and time from users at top management, mangers, operational levels and software 

providers. The workflows for their services were drawn and clarified to provide simple 

pictorial-based guidance in conducting their services. The lack of standard of procedures at 

the beginning of the implementation had led to frustration and confusion among users and 

would have led to unsuccessful implementation.  

  

Infrastructure 

The infrastructure for the SMEs, in general, has been limited to available services, 

resources and costly to implement. In this case study, the company had invested and 

developed infrastructure using available universal and secured access to reliable internet 

connectivity, computers and laptops, mobile phones, cloud, and browsers from service 

providers available in the market. The costs of developed and customized infrastructure 

included licensing cost, labor costs, faster networking cost, training costs, new mobile 

devices costs and storage costs. The customized infrastructure, as a result, had provided 

successful web-based and secured connectivity to the application. Additional hardware set 

up, software installation (with all required set up data) on new hardware platforms, 

configuration of software application, system security, and test runs also had been 

developed and customized to support the successful migration from existing system to the 

new web-based implementation. The lack of availability and well maintained infrastructure 

prior to the implementation would disrupt the service operations and led to unsuccessful 

implementation of the SaaS application.  

 

Complexity 

The complexity of service tasks and systems in SMEs has been simple than in large 

organizations. In this case study, from direct observation and interview, prior to the 

implementation, the company service complexity had been manual-based service with 

moderate complexity to complete with missing linen, high logistic costs, late delivery and 

led to unsuccessful implementation. The service complexity had been reduced through 

redesigned of workflow using SaaS application to provide service requests, job 

transactions, cost break down analysis, and cost-margin analysis. The system complexity in 

this case included configuration of software and hardware, data transferring, real-time 

internet access, user-friendly, speed, downtime, and technical assistance. During the 

implementation, the complexity of service tasks and systems also had been reduced using 

control and monitoring via universal secured easy access with mobile devices on cloud to 

SaaS application.  
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Adaptability 

Many SMEs have resilience and ability to adapt to business changes and new 

requirements than large organization. In this case study, from direct observation, the 

company had high adaptability to fit with changes in business requirements and prepared 

themselves to enter into the new web-based cloud computing environment in Thailand 4.0 

digital era. The adaptability between new systems to transmit and exchange data with 

existing systems had strongly led to the adoption and continued usage of the SaaS 

application. The lack of adaptability would have led to the unsuccessful implementation.  

 

Compatibility  

In many SMEs, the compatibility has been the ability to fit new application with 

workflows of the business services and operations. In this case study, from direct 

observation, the company compatibility to fit SaaS application with workflows of the 

business had been moderated due to user resistance to change of workflows. User resistance 

had emerged due to fear, dissatisfaction, uncertainty of new roles and responsibilities 

created by new SaaS application. The reduction of user resistance through continuous 

communication and training had been conducted and provided to ensure the success of the 

implementation of SaaS application.  

 

Implementation Plan 

Planning for implementation in many SMEs have been important and many were 

informal with simple tasks than large organizations. In this case study, from direct 

observation and interview, the company planning for implementation was conducted and 

revised during the implementation process. Many planning activities included delineation 

of roles and responsibility, securing time to invest in system selection and procurement, 

evaluating policy and process changes, need assessment and analysis, business plans, user 

involvement, test run and readiness, incentive structures and training. The on-going 

incremental implementation plan had led to preferable and successful implementation of the 

SaaS application in this SME. The lack of implementation plan had become barrier to the 

success of the implementation.  

 

CONCLUSIONS  

The challenges facing the SMEs in providing high quality service, accurate and fast 

delivery, competitive price, and reduce costs for linen and laundry services had been 

addressed in this case study and led to the finding of seven factors that may affect the 

success and failure of the implementation of SaaS application in cloud computing 

environment for SMEs in linen and laundry service industry. The finding suggested that 

management leadership became the most important factor affecting the success of the 

implementation of SaaS application. The remaining factors including standard of 

procedures, infrastructure, complexity, adaptability, compatibility and implementation plan 

had become important factors affecting the implementation of SaaS application 

sequentially. The SMEs in linen and laundry service industry, therefore, may adopt the 

emerging web-based and cloud computing based application such as SaaS application to 

improve their performance in managing, controlling and monitoring their services and 

operations on-line real time for 24 hours a day and seven days a week.  
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RECOMMENDATIONS 

The recommendations from the results of this study for SMEs in linen and laundry 

service industry and others industries may be categorized in to three managerial 

perspectives: management, operations and resources.  

For management perspective, it is recommended that top management of SMEs 

should take strong leadership, role and responsibilities in making decision and facing the 

emerging challenges in the business, such as, investing and providing service on-line 24 

hours a day and seven days a week via internet or cloud computing in Thailand 4.0 digital 

era, continuous improvement on service quality and cost reduction, and in search for new 

business opportunities to sustain their businesses.  

For operation perspective, it is recommended for SMEs to simplify the complexity 

of business service, operation workflows, workforce and systems in order to provide service 

and operation that satisfy customers demand on high quality service, no errors and on-time 

delivery at competitive price. Additional recommendations are on the development of 

standard of procedures that help workforce to adopt the new challenges with compatibility 

and led to better communications and less resistance on the operational workforces. 

For resources perspective, it is recommended for SMEs to invest in infrastructure 

available and emerging in the market that supports the ongoing changes of business 

requirements from customers and suppliers. Additional recommendation is also on the 

development of implementation plan that continuous evolves and increments with the 

changes in business requirements and challenges. 

This case study has been the preliminary study in the linen and laundry industry, 

therefore, additional or further studies on cost and benefits analysis on the implementation 

of cloud based application for supporting the 24 hours and seven days service in linen and 

laundry industry or other industries in Thailand 4.0 digital era are also recommended prior 

to making decision to invest or expand the businesses. 

The limitation of this study may be due to the use of English language as an 

interface in SaaS application by non-English speaking users. Additional training on English 

language or the use of multi-language interfaces may be introduced and recommended for 

users of SaaS application. 
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การบริหารงานแบบทีมบริหารตนเองกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้น า 
 
self- managed teams of emotional intelligence leader 

 
 ผู้วิจัย    ดร.วรินทร์ทิพย์  ก ำลังแพทย์  

หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น 
 
 กำรศึกษำเรื่อง”กำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้น ำ” โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำคือ กำรวิจัยคร้ังนี้มีควำมมุ่งหมำยในกำรศึกษำคือ (1) เพื่อศึกษำถึงควำมคิดเห็นของน ำต่อ
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (2) เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผู้น ำต่อทีมบริหำรตนเอง (3) เพื่อศึกษำปัจจัยของผู้น ำในด้ำน
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์กับกำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเอง ได้กลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้น ำระดับต้น ระดับกลำงและ
ระดับสูง จำกเจ้ำของกิจกำรธุรกิจเกษตร ในจังหวัดนครปฐม จ ำนวน 10 รำยข้อมูล ใช้แบบสัมภำษณ์สอบถำมเป็น
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการศึกษา พบว่า  
 ด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์ พบว่ำ ผู้น ำในทุกระดับเห็นว่ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์นั้นมีควำมส ำคัญในกำร
ท ำงำนมำก เพรำะเป็นสิ่งที่ควบคุมภำวะทำงอำรมณ์ของคนท ำงำน โดยเฉพำะในกำรควบคุมตนเอง ตระหนักถึง
ตนเอง กำรจูงใจตนเองในกำรท ำงำน กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำและทักษะต่ำง ๆ ในกำรเข้ำสังคม และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ผู้น ำเห็นว่ำ สิ่งแรกของผู้น ำหรือสิ่งที่ผู้น ำที่ต้องทรำบคือกำรเรียนรู้ที่จะน ำควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน ซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้งในด้ำนควำมตระหนักในตนเอง กำรจัดกำรตนเอง ควำม
ตระหนักในสังคม กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส ำคัญส ำหรับผู้บริหำรในองค์กำร ซึ่งรูปแบบหรือ
วิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 ด้ำนทีมบริหำรตนเอง พบว่ำ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทีมบริหำรตนเอง ผู้น ำทุกระดับต่ำงให้ควำมเห็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ทีมบริหำรตนเองนั้นมีควำมคล่องตัวสูง เมื่อมีภำระงำนที่ไม่มำกจนเกินไปนั้นสำมำรถ
น ำไปท ำได้ เนื่องจำกกระบวนกำรท ำงำนของทีมนั้น เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน มอบหมำยงำน ฝึกอบรมทีมงำน 
ประเมินผลงำนและ ควบคุมงำน นั้น สำมำรถผลักดันให้ทีมงำนท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงได้ และปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำร
ท ำงำนแบบทีมบริหำรตนเอง ผู้น ำต่ำงลงควำมเห็นว่ำ ควำมรับผิดชอบ เป็นสิ่งส ำคัญ เรำต้องก ำหนดหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ และบทบำทของสมำชิกแต่ละคนให้ชัดเจน  
 
ค าส าคัญ : ทีมบริหารตนเอง,ความฉลาดทางอารมณ์ 
 
Abstract 

 The study of “self- managed teams of emotional intelligence leader”. The objective 

of this study investigated manager’s perception in Emotional Intelligence and                

Self-Managed Teams. This research classified the manager of top ,middle and supervisor of 

company that operated in Agriculture Industries in Thailand. The samples were 10 

participating responses in total. The survey research instrument were an in-depth interview 
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1. A leadersr should focus on Self – regulation that is the emotional control of 

working with other. And the factors that contribute to emotional intelligence is an Apply , 

Leaders need to learn to be emotional intelligence .for guide the work  

2. A leaders should focus on high mobility of self- managed teams and the factors 

that will affect the performance of their team is responsibility that is important to work. We 

need to assign responsibilities and the role of each member clearly. 

 

Key Word : self- managed teams , emotional intelligence 

 
บทน า 
 กำรบริหำรองค์กำรและทักษะกำรบริหำรองค์กำรเป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรซึ่งถือว่ำเป็นเครื่องมือส ำคัญที่สุด
ในกำรปฏิบัติงำน สอด คล้องกับ แคท์ซ (Katz, 1955, pp. 33-42) กล่ำวถึงผู้บริหำรนั้นควรมี ทักษะด้ำนเทคนิค 
(Technical Skills) ทักษะด้ำนมนุษย์ (Human Skills) และทักษะด้ำนควำมคิดรวบยอด (Conceptual Skills)  
ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดียิ่งขึ้นและจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลในกำรบริหำรงำน (Hoy & Miskel, 2001) 
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ก ำลังได้รับควำมนิยมในปัจจุบันว่ำสำมำรถ
ประเมินควำมสำมำรถทำงกำรบริหำรของผู้บริหำรได้ เพรำะเชื่อว่ำควำมฉลำดทำงอำรมณ์มีผลต่อควำมสำมำรถใน
กำรท ำงำนมำกกว่ำควำมฉลำดทำงสติปัญญำถึงสองเท่ำ (Goleman, 1998a) กำรทดสอบควำมสำมำรถทำงอำรมณ์
ของผู้บริหำร นั้นสำมำรถท ำนำยถึงภำวะผู้น ำและพฤติกรรมกำรท ำงำนของผู้บริหำรได้ (Byrne, 2004) และในทุก
องค์ประกอบของควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้บริหำรสำมำรถท ำนำยประสิทธิผลขององค์กำรได้ (Murensky, 
2000) นอกจำกนี้ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้บริหำรส่งผลต่อควำมพึงพอใจของงำนและผลกำรปฎิบัติงำนของ
ลูกน้อง (Busso, 2003) มีควำมสัมพันธ์กับภำวะผู้น ำ (Schmitz, 2004) สมรรถนะเฉพำะด้ำนกำรบริหำร             
เป็นสมรรถนะที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อบุคลำกรที่มีต ำแหน่งในระดับบริหำรหรือผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแล
ควบคุมงำนกลุ่มต่ำงๆ โครงกำรต่ำงๆ หรือ กลุ่มงำนบริหำรต่ำงๆ ก็ตำมนั้น จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถทำงกำร
บริหำรที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจของกลุ่มงำน ฝ่ำย ส ำนัก หรือทั้งหน่วยงำน ซึ่งจะเกี่ยวข้องอย่ำงส ำคัญกับกำรคิด
วิเครำะห์และกำรตัดสินใจ ภำวะผู้น ำในทีมงำน กำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำองค์กำร และกำร
ท ำงำนเป็นทีม เป็นต้น 
  ผู้วิจัยเห็นว่ำตำมแนวคิดของโกลแมน, โบยำทซิส และแมคคี (Goleman, Boyatzis, & Mckee, 2002)         
ที่กล่ำวถึง สิ่งแรกของผู้น ำคือกำรเรียนรู้กำรน ำด้วยควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เป็นแนวทำงในกำรศึกษำควำมฉลำดทำง
อำรมณ์ที่สำมำรถวัดได้จำกพฤติกรรมกำรท ำงำนที่สำมำรถสังเกตเห็นได้ทั้งในด้ำนควำมตระหนักในตนเอง กำร
จัดกำรตนเอง ควำมตระหนักในสังคม กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส ำคัญส ำหรับผู้บริหำรในองค์กำร 
ซึ่งรูปแบบหรือวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีหลำกหลำยวิธีเช่น แนวคิดกำรวัดสติปัญญำทำงอำรมณ์ในกำร
ด ำรงชีวิต (Emotional competence inventory: ECI) เป็นวิธีกำรประเมินผลสมรรถนะทำงสติปญัญำทำงอำรมณ์
ในสถำนที่ท ำงำน ซึ่งสติปัญญำทำงอำรมณ์หมำยถึงควำมสำมำรถในกำรยอมรับ รับรู้ ควำมรู้สึกของตัวเองและสิ่ง
รอบข้ำง สร้ำงแรงกระตุ้นจูงใจในกำรจัดกำรทำงทำงอำรมณ์ กำรประเมินผลในลักษณะนี้เป็นแนวคิดที่พัฒนำมำ
จำก David McClelland เพื่อต้องกำรที่จะสร้ำงควำมเข้ำใจพฤติกรรมและสมรรถนะ เพื่อที่จะท ำนำยสมรรถนะที่
ใช้ในกำรท ำงำน โดยมีกำรสร้ำงเครื่องมือเพื่อใช้ในกำรประเมิน และพัฒนำสติปัญญำทำงอำรมณ์ซึ่ง ECI เป็น
แบบสอบถำมที่ได้รับกำรออกแบบให้ประเมิน และพัฒนำสติปัญญำทำงอำรมณ์ของพนักงำนในองค์กำร ประกอบไป
ด้วยกำรประเมินกำรตระหนักรับรู้ด้วยตัวเอง (Self - awareness)กำรจัดกำรตนเอง (Self-management) กำร
ส ำนึกถึงสังคม (Social - awareness) และทักษะทำงสังคม(Social skills) เป็นกำรวัดที่ถูกออกแบบในกำรประเมิน
จำกผู้ประเมินคนเดียว และประเมินจำกผู้ประเมินหลำยคนให้ผู้ประเมินแต่ละคนมีส่วนร่วมในกำรชี้แจงกำรประเมิน 
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(Watkin, 2000) หรือวิธีกำรประเมินผู้บริหำรจะประเมินจำกควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจด้ำนบริหำร เนื่องจำกกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรในแต่ละสถำนกำรณ์นั้นจะเป็นกำรผสมผสำนของประสำทสัมผัส สติปัญญำและทักษะของ
บุคคลในตัวของผู้บริหำร เพรำะผู้บริหำรต้องสำมำรถบริหำรงำนในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกันได้ โดยกำรประเมินผล
ผู้บริหำรจะประเมินจำกควำมสำมำรถกำรตัดสินใจของผู้บริหำรซึ่งจะตรวจสอบจำกสถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำในอดีต 
และจำกกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ เพื่อที่จะได้รู้ว่ำบุคคลหนึ่งๆจะประเมินสถำนกำรณ์ มีรูปแบบกำรคิดในแต่ละ
สถำนกำรณ์อย่ำงไร และบำงคนจะตัดสินใจท ำอะไรกับบำงสถำนกำรณ์ ทั้งนี้เพื่อประเมินกำรท ำงำน และภำวะของ
ผู้บริหำร (Howard and Choi, 2000) 
 แนวโน้มธุรกิจเกษตรของไทยเป็นอนำคตที่น่ำสนใจของบริษัทข้ำมชำติและองค์กรต่ำงประเทศไม่ใช่น้อย 
ทั้งที่อยู่ในอุตสำหกรรมเกษตรหรืออุตสำหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ จำกเหตุผลดังกล่ำวที่กล่ำวมำข้ำงต้นผู้วิจัยสนใจที่
จะศึกษำถึงกำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้น ำ ทั้งนี้จะช่วยให้สำมำรถอธิบำย
ถึงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของพนักงำนและผู้บริหำรที่มีผลต่อองค์กำรอย่ำงชัดเจน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำถึงควำมคิดเห็นของน ำต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์ 
 2. เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผู้น ำต่อทีมบริหำรตนเอง  
 3. เพื่อศึกษำปัจจัยของผู้น ำในด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์กับกำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเอง  
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
1. กำรตระหนักรู้ตนเอง 
2. กำรควบคุมตนเอง 
3. กำรจูงใจตนเอง 
4. กำรเอำใจเขำใส่ใจเรำ 
5. ทักษะทำงสังคม 

ทีมบริหารตนเอง 
1. กำรวำงแผนและก ำหนดตำรำงกำร

ท ำงำน 
2. กำรมอบหมำยงำน 
3. ฝึกอบรมทีมงำน 
4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน 
5. กำรควบคุมคุณภำพ 
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ค าถามการวิจัย 
กำรศึกษำคร้ังนี้มีค ำถำมกำรวิจัยกำรวิจัย ดังนี้ 

1. กำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองของผู้จัดกำรเป็นอย่ำงไร 
2. ปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนแบบทีมบริหำรตนเองคืออะไรบ้ำง 
3. ควำมฉลำดทำงอำรมณ์มีควำมส ำคัญในกำรท ำงำนหรือไม่ 
4. ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้ำนใดที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำน 

 
วิธีการวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำเชิงคุณภำพ และกำรบูรณำกำรข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยเอกสำรและกำรเก็บ
ข้อมูลจำกแบบสัมภำษณ์ ประกอบกำรใช้ควำมรู้ประสบกำรณ์และควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องมำประกอบ
กำรศึกษำ วิเครำะห์และสรุปผล โดยกำรศึกษำแบ่งขั้นตอนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญออกเป็นดังนี้คือ กำรวิจัยเอกสำร 
(Documentary Research) และแบบสัมภำษณ์(Indepth interview) เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองของผู้จัดกำรที่มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์  ผู้ด ำเนินกำรวิจัยยังได้สุ่มตัวอย่ำงเลือก
กลุ่มประชำกรประชำกรเพื่อท ำกำรสัมภำษณ์เจำะลึก (In-depth interview) จ ำนวน 10 ตัวอย่ำง โดยคัดเลือก
ผู้จัดกำรระดับขององค์กำรดังกล่ำว  

หลังจำกผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ในแต่ละขั้นตอนดังกล่ำวแล้วซึ่งข้อมูลจะอยู่ในรูปของ
กำรบันทึกเนื้อหำและประเด็นส ำคัญจำกเอกสำรกำรบันทึกทั้งในรูปแบบของแบบสัมภำษณ์เจำะลึก (In-depth 
interview) กำรสังเกตและกำรสรุปแบบบันทึกจำกผู้เชี่ยวชำญแล้ว ผู้วิจัยจะน ำข้อมูลที่รวบรวมได้ในแต่ละครั้งมำ
จัดท ำหมวดหมู่ผ่ำนกำรจัดเป็นหน่วยวิเครำะห์ที่มีควำมหมำย เพื่อให้กำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรศึกษำมีควำม
สมบูรณ์ข้ึน  
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
ประเด็นที่ 1 กำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองของผู้จัดกำร 
 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในกำรท ำงำน ผู้น ำในทุกระดับเห็นว่ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
นั้นมีควำมส ำคัญในกำรท ำงำนมำก เพรำะเป็นสิ่งที่ควบคุมภำวะทำงอำรมณ์ของคนท ำงำน โดยเฉพำะในกำรควบคุม
ตนเอง ตระหนักถึงตนเอง กำรจูงใจตนเองในกำรท ำงำน กำรเอำใจเขำมำใส่ใจเรำและทักษะต่ำง ๆ ในกำรเข้ำสังคม  
ประเด็นที่ 2 ปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนแบบทีมบริหำรตนเอง 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ผู้น ำเห็นว่ำ สิ่งแรกของผู้น ำหรือสิ่งที่ผู้น ำที่ต้องทรำบคือกำรเรียนรู้
ที่จะน ำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน ซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้งในด้ำนควำมตระหนักในตนเอง กำร
จัดกำรตนเอง ควำมตระหนักในสังคม กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส ำคัญส ำหรับผู้บริหำรในองค์กำร 
ซึ่งรูปแบบหรือวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ประเด็นที่ 3 ควำมส ำคัญของควำมฉลำดทำงอำรมณ์ในกำรท ำงำน 

1. ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทีมบริหำรตนเอง ผู้น ำทุกระดับต่ำงให้ควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ 
ทีมบริหำรตนเองนั้นมีควำมคล่องตัวสูง เมื่อมีภำระงำนที่ไม่มำกนเกินไปนั้นสำมำรถน ำไปท ำได้ 
เนื่องจำกกระบวนกำรท ำงำนของทีมนั้น เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน มอบหมำยงำน ฝึกอบรมทีมงำน 
ประเมินผลงำนและ ควบคุมงำน นั้น สำมำรถผลักดันให้ทีมงำนท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงได้ 
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 2. ปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนแบบทีมบริหำรตนเอง ผู้น ำต่ำงลงควำมเห็นว่ำ ควำมรับผิดชอบ เป็นสิ่ง
ส ำคัญ เรำต้องก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และบทบำทของสมำชิกแต่ละคนให้ชัดเจน หำกแต่ละบุคคลเข้ำมำ
ท ำงำนเพื่อตัวเอง เรำก็ควรรู้ว่ำงำนที่เขำท ำนั้นคืออะไร และผลรวมของงำนแต่ละคนจะกลำยเป็นงำนทั้งหมดของ
ทีม ควำมคิดเก่ียวกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบก็คือ แต่ละคนจะมีหน้ำที่รับผิดชอบของตัวเอง และจะไม่ก้ำวก่ำยควำม
รับผิดชอบของบุคคลอื่น 
 
อภิปรายผล 

ผลกำรศึกษำ “กำรบริหำรงำนแบบทีมบริหำรตนเองกับควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของผู้น ำ ” สำมำรถ
อภิปรำยผล ตำมล ำดับดังนี้ 

ด้ำนควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้น ำในทุกระดับเห็นว่ำ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์นั้นมี
ควำมส ำคัญในกำรท ำงำนมำก โดยเฉพำะด้ำนกำรควบคุมตนเอง พบว่ำ ผู้น ำให้ควำมส ำคัญมำก แสดงว่ำ ผู้น ำมี
ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์ของตนได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมสำมำรถที่จะจัดกำรกับอำรมณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงเหมำะสม โดยเฉพำะอำรมณ์ในทำงลบ เช่น ควำมโกรธ ฉุนเฉียว อำรมณ์ทุกอย่ำงเกิดขึ้นกับเรำได้ แต่มิใช่จะ
แสดงออกไปทุกอำรมณ์ที่เกิดขึ้นกับเรำ ผู้ที่มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ย่อมสำมำรถควบคุมอำรมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ขอบเขต ที่เหมำะสมตำมแต่สถำนกำรณ์ รู้จักระบำยอำรมณ์ออกในรูปแบบที่เหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ
รัตติกรณ์ จงวิศำล (2551) ที่ศึกษำเรื่อง ภำวะผู้น ำของผู้ประกอบกำร: ควำมสัมพันธ์เชิงโครงสร้ำงระหว่ำง
คุณลักษณะทำงจิตวิทยำกำรท ำงำนเป็นทีม และควำมส ำเร็จในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งพบว่ำควำมเชื่ออ ำนำจควบคุม
ตนภำยในส่งผลโดยมีอิทธิพลทำงบวกต่อภำวะผู้น ำของผู้ประกอบกำร และกำรท ำงำนเป็นทีมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 

ด้ำนทีมบริหำรตนเอง ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้น ำทุกระดับต่ำงให้ควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน กล่ำวคือ ทีม
บริหำรตนเองนั้นมีควำมคล่องตัวสูง เม่ือมีภำระงำนที่ไม่มำกจนเกินไปนั้นสำมำรถน ำไปท ำได้ เนื่องจำกกระบวนกำร
ท ำงำนของทีมนั้น เริ่มตั้งแต่กำรวำงแผน มอบหมำยงำน ฝึกอบรมทีมงำน ประเมินผลงำนและ ควบคุมงำน นั้น 
สำมำรถผลักดันให้ทีมงำนท ำงำนให้ส ำเร็จลุล่วงได้ ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนแบบทีมบริหำรตนเอง ผู้น ำต่ำง
ลงควำมเห็นว่ำ ควำมรับผิดชอบงำนที่ได้รับมอบหมำย เป็นสิ่งส ำคัญ แสดงว่ำ ผู้น ำมักจะมีกำรมอบหมำยงำน โดย
จะให้อิสระอย่ำงเต็มที่แก่ผู้รับมอบหมำยงำนในกำรด ำเนินงำน ตำมวิธีกำรที่เหมำะสม และให้รับผิดชอบเต็มที่ใน
กำรปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขเพื่อให้งำนบรรลุผลดีที่สุดตำมต้องกำรสรุปแล้วกำรมอบหมำยงำนที่ดี ต้องมีกำรวำงแผน
เตรียมกำร และด ำเนินงำนอย่ำงดี โดยค ำนึงถึงทั้งตัวงำนที่มอบหมำย ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรท ำ
ของผู้รับมอบ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555) ที่ศึกษำเรื่อง ภำวะผู้น ำที่มีผลต่อขวัญและ
ก ำลังใจในกำรปฎิบัติงำนของพนักงำนธนำคำรออมสิน ส ำนักงำนใหญ่ ผลกำรวิจัยพบว่ำ พนักงำนมีควำมคิดเห็นกับ
ผู้น ำที่มุ่งเน้นควำมส ำเร็จในระดับมำก ในหัวข้อกำรได้รับมอบหมำยงำนที่ท้ำทำยควำมสำมำรถของตนเองบ่อย ๆ 
และงำนที่ได้รับมอบหมำยออกมำมีคุณภำพ และปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรลำออกหรือขอโยกย้ำยคือกำรได้รับกำร
มอบหมำยงำนอย่ำงไม่เป็นธรรมจำกหัวหน้ำ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จำกงำนวิจัยคร้ังนี้ค้นพบคุณสมบัติของผู้น ำทีส่ำมำรถน ำกำรบริหำรแบบทีมบริหำรตนเองมำใช้ เป็นไปตำม
โมเดล SAC Model ประกอบด้วย (1) Self-regulation (2)Apply และ (3) Conscientiousness ซึ่งสำมำรถ
อธิบำยได้ดังนี้  
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1. ผู้น ำควรหันมำใส่ใจเร่ืองกำรจัดระเบียบอำรมณ์ของตน (Self-regulation) มีควำมสงบนิ่ง ไม่หวั่นไหว 
และมีสติตลอดเวลำที่เผชิญกับภำวะวิกฤตที่มีควำมเครียดสูง ไม่แสดงอำรมณ์เสียง่ำย ๆ เมื่อต้องประสบเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่รบกวนจิตใจในชีวิตประจ ำวัน 

2. ผู้น ำควรให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรน ำไปประยุกต์ใช้ (Apply) อธิบำยได้คือ ผู้น ำที่ต้องทรำบคือกำร
เรียนรู้ที่จะน ำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน ซึ่งสังเกตเห็นได้ทั้งในด้ำนควำมตระหนักในตนเอง 
กำรจัดกำรตนเอง ควำมตระหนักในสังคม กำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส ำคัญส ำหรับผู้บริหำรใน
องค์กำร ซึ่งรูปแบบหรือวิธีกำรกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

3. ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติของตน(Conscientiousness) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับงำนที่ได้รับมอบหมำย 
ซึ่งกำรที่ผู้น ำ มอบหมำยงำน อ ำนำจ และควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น หมำยควำมว่ำผู้น ำ
มั่นใจว่ำผู้รับมอบหมำยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะที่จะท ำงำนนั้นๆได้บรรลุผลตำมต้องกำร 
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หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
The Development of Enrichment Curriculum to Enhance Public Mind through Social 

Cognitive Theory and Service Learning for Higher Secondary School of Students 

under Secondary school Uttaradit Province 

 
ผู้วิจัย     ดร.วัฒนา  ไตต่อผล 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 2) พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้
ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
และ 3) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศึกษาผลดังนี้ 3.1) เปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้
สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 3.2) ศึกษาพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะของ
นักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด าเนินการโดยประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสุ่ม
นักเรียนแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 3 ห้อง ที่คละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ และโรงเรียนพิชัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบประเมินความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรและเอกสารประกอบ
หลักสูตร แบบวัดจิตสาธารณะและแบบประเมินพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะ 
ผลการวิจัยพบว่า  

1. คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรเสริมสร้างจิต
สาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เยาวชนดีเด่น จ านวน 5 คน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านการดูแลรักษา 2) ด้านการ
บริการ และ3) ด้านการพัฒนาและแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย คือการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่1) ขั้นเตรียมความพร้อม 2) ขั้นวิเคราะห์วางแผน        
3) ขั้นลงมือปฏิบัติ และ4) ขั้นสะท้อนความคิด 
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2. หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการประเมินความเหมาะสม พบว่าหลักสูตร
ประกอบด้วย 1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 3) โครงสร้างหลักสูตร 4) ค า อธิบายรายวิชา 
5) สาระการเรียนรู้ 6) ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 7) จุดประสงค์การเรียนรู้ 8) กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมี
แนวทางในการเลียนแบบจากการสังเกตตัวแบบและน าไปสู่การวางแผนเพื่อด าเนินกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์จริงโดยมุ่งเน้นให้เกิดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ 9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 10) การวัดและประเมินผล 
และผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการทดลองน าร่อง (Pilot Study) พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสม สามารถ
น าไปใช้ได้จริง 

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า  

3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3.2 นักเรียนมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : หลักสูตรเสริม, ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม, การรับใช้สังคม, คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ 
 
Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the characteristics of public mind of 

higher secondary school students learning through the enrichment curriculum following the 

social cognitive theory and service learning 2) to construct and evaluate the effectivness of 

the enrichment curriculum. and 3) to use the enrichment curriculum to 3.1) compare the 

characteristics of public mind of higher secondary school students before and after learning 

through the enrichment curriculum and 3.2) study the students’ behaviors before and after 

learning through the enrichment curriculum. The research was implemented through the 3 – 

step research process. The cluster random sampling was used to draw 80 Mattayom Suksa1 

students at Phichai School, Uttaradit Province enrolling in the academic year 2016 who 

were used as a target group. The research tools consisted of : 1) the enrichment curriculum 

to enhance public mind 2) the measurement form of the characteristics of public mind and 

3) the self- measurement form on public mind.   

The results of the study were as follows : 

1. The characteristics of public mind of higher secondary school students comprised 

3 aspects : protection of public assets, service mind and improvement by joining the 

activity. 

2. The enrichment curriculum to enhance public mind consisted of 10 components : 

1) rationale 2) goals 3) curriculum structure 4) course description 5) contents 6) description 

of learning units 7) learning objectives 8) learning activities 9) media and learning 

resources and10) evaluation. After being used, it was found that the quality of the 

enrichment curriculum to enhance public mind was at a highest level, while the result of the 

pilot study revealed that the curriculum was appropriate to be used. 
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3. The results of the use of the enrichment curriculum to enhance public mind were That ;  

3.1 Students’3 characteristics of public mind were higher at the level of  

significance of .05 

3.2 Student’s behavior reflecting possession of public mind were better at 

the level of significance of .05 

 

Keywords : The enrichment curriculum, To enhance public mind, Social cognitive 

theory, Service learning 

 
บทน า 

โลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเทคโนโลยีชั้นสูง ยุคของข้อมูลสารสนเทศ ยุคของสังคมแห่งความรู้        
ยุคของสังคมประชาธิปไตย ยุคของสังคมเมือง ยุคของการแข่งขันอย่างรุนแรงและยังเป็นยุคของการแสวงหาความ
เติมเต็มในจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสภาพที่เราจะต้องเผชิญอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับสังคมส่วนย่อยและระดับปัจเจกบุคคล จนเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือต้านทานได้           
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2544, หน้า 80 - 86) สังคมไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน มีปัญหาที่
จะต้องดูแลแก้ไข บางเร่ืองอยู่ในภาวะวิกฤตของโลกที่เกิดจากสภาพภายในสังคมและจากการคล้อยตามกระแสโลกา
ภิวัตน์ ซึ่งน่าจะมีการทบทวน เพื่อให้เกิดสังคมที่พึงประสงค์ และเกิดความตระหนักรู้ร่วมกัน คือความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ปัญหาลักลอบตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น 
ปัญหาทางสังคมที่มาจากกระแสบริโภคนิยม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(2545 - 2559), 2545, หน้า1 - 2) การที่จะให้เกิดสังคมที่พึงประสงค์ขึ้นมาได้นั้น เราจะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
ในทุกๆ ด้านเสียก่อน ซึ่งกระบวนการส าคัญที่จะพัฒนาคน ให้มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ก็คือกระบวนการให้
การศึกษาให้แก่คนในสังคม  

ด้วยความส าคัญของการศึกษา ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นรากฐานส าคัญที่สุด ที่มีต่อการพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์เป็นคนที่มีคุณภาพและใช้ความรู้ความสามารถที่มีเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป  
สอดคล้องกับสื่อพลัง (2542, หน้า 3 – 4) ที่กล่าวถึงปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคมไทย          
เช่น      การย่อหย่อนในศีลธรรม การเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเบียดเบียน ท าลายสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณะสมบัติของส่วนรวมเพิ่มมากขึ้น การไม่ช่วยรักษาสมบัติ สิ่งของ สถานที่ที่เป็น
ทรัพย์สินสาธารณะ หรือแม้กระทั่งการไม่สนใจรวมกลุ่ม เพื่อแก้ปัญหาส่วนรวมและเฉยชาต่อเหตุการณ์ที่ ไม่กระทบ
ถึงตน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงการขาดจิตสาธารณะ ดังนั้นปัญหาการขาดจิตสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทุกคนที่ต้องให้ความส าคัญ ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับบุคคล (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552, หน้า 4) 
ท านองเดียวกับผลการวิจัยของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (2549) เรื่อง คุณภาพวัยรุ่น : กรณีศึกษา
นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพ ผลการวิเคราะห์พบว่าวัยรุ่นไทยขาดจิตส านึกสาธารณะ ชุมชนอ่อนแอไม่ได้รับ
ความสนใจจากวัยรุ่นและขาดกิจกรรมส่วนรวม และยังสอดคล้องกับสุริยเดว ทรีปาตรี (2552, หน้า ออนไลน์) ที่ท า
การวิจัยพบว่าวัยรุ่นไทยในขณะนี้ขาดจิตส านึกสาธารณะ ชุมชนอ่อนแอ ไม่สนใจกันและขาดการท ากิจกรรมของ
ส่วนรวม ห่างเหินพระพุทธศาสนา และขาดความซื่อสัตย์ และจากดัชนีชี้วัดต้นทุนชีวิตพบว่า “น้ าใจ/จิตอาสา” คือ 
ตัวที่อ่อนแอที่สุดในเด็กไทย รองลงมาคือทัศนคติเชิงบวก ค่านิยมในการท าความดี  
  การส ารวจข้อมูลคุณธรรมด้าน จิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ท าการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และผู้ปกครองจาก
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของสวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2550) ที่ท าการส ารวจความคิดเห็นของนักเรียน/นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา         
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ครู อาจารย์และผู้ปกครองจากทั่วประเทศกรณีภาวะวิกฤตคุณธรรมของเยาวชนไทย พบว่า สถิติของพฤติกรรม
เบี่ยงเบนด้านคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง13 – 18 ปี ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สูงขึ้น เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่เหมาะสมให้แก่เด็ก เยาวชนและพลเมืองของประเทศ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดจิตสาธารณะเป็นหนึ่งใน 8 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังได้เพิ่มเติม กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตาม
ความสนใจในลักษณะของอาสาสมัคร ซึ่งก าหนดให้ท ากิจกรรม 45 ชั่วโมง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม เป็นความมุ่งหวังที่จะสร้าง “จิตสาธารณะ” และ
คุณลักษณะอื่นๆ ที่ตามมาอีกหลายประการ  
 ด้วยความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้
ทางปัญญาสังคมของ Bandura (1977) ร่วมกับการรับใช้สังคม ของ Coverdell (2002) เป็นการน าเอาวิธีการ
เรียนรู้จากการเลียนแบบที่เน้นความส าคัญของการมีต้นแบบหรือตัวแบบ อันจะน าไปสู่การเลียนแบบพฤติกรรม
ผสมผสานกับการเชื่อมโยงสู่การได้ลงมือปฏิบัติรับใช้สังคมในสถานการณ์จริงที่มาจากการร่วมกันวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและการวางแผนด าเนินกิจกรรม อย่างเป็นระบบเพื่อ ฝึกให้นักเรียนตระหนักถึงการแสดงออกด้านจิต
สาธารณะเหตุผลที่กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นถึงความส าคัญของจิตสาธารณะที่ส่งจะผลถึงการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน ดังนั้นในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงควรที่จะเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิต
สาธารณะ เพราะคุณลักษณะดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีของชาติและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในอนาคตจากปัญหาและความส าคัญดังที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น ผู้วิจัยจึงคิดที่จะพัฒนา
หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ขึ้น  
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของหลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคมส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

3. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญา
สังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยศึกษาผลดังนี้  

3.1 เปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.2 ศึกษาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิต
สาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการโดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา(Research and Development) 

ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แยก

เป็นคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะและแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 
คนและเยาวชนดีเด่น จ านวน 6 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ลงข้อสรุปอุปนัย  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะ
ด้านจิตสาธารณะใน 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการดูแลรักษา ด้านการบริการ ด้านการพัฒนาและแนวทางการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎี การเรียนรู้ทางปัญญาสังคมและการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ใน
กระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนดังนี้  

1) ขั้นสร้างความพร้อม โดยใช้แนวคิดของแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมในการศึกษาและการ
สังเกตตัวแบบทั้งที่มีชีวิตและสัญลักษณ์ที่หลากหลาย 

 2) ขั้นวิเคราะห์วางแผน เป็นขั้นที่น าความคิดที่ได้จากการสังเกตร่วมกันวิเคราะห์วางแผนด้วยการ
เลียนแบบจากตัวแบบ 

 3) ขั้นลงมือปฏิบัติ เป็นขั้นที่ประยุกต์ใช้แนวคิดของการรับใช้สังคมด้วยการลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่
ก าหนดในสถานการณ์จริง 

4) ขั้นสะท้อนความคิด เป็นขั้นที่นักเรียนร าลึกเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมที่ส่งผลมาถึงการเกิด
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะด้วยการจัดนิทรรศการเผยแพร่ต่อสาธารณชน  

ยกร่างหลักสูตร มี 10 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของหลักสูตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร            
3) โครงสร้างหลักสูตร 4) ค าอธิบายรายวิชา 5) สาระการเรียนรู้ 6) ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 7) จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 8) กระบวน การเรียนรู้ 9) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 10) การวัดและประเมินผล และเอกสารประกอบหลักสูตร 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม เป็นแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า    
(Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย มีค่าตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป พบว่ามีคุณภาพ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และน าไปทดลองน าร่องกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ที่สมัครใจเข้า
ร่วมในการทดลอง จ านวน 20 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรมีความเป็นไป
ได้ จากนั้นน าหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรมาปรับปรุงแก้ไขจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองและศึกษาผลการใช้หลักสูตร โดยน าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ออกแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการสร้างดังนี้  

1. แบบวัดจิตสาธารณะ ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ ศึกษาทฤษฎี ต ารา
เกี่ยวกับการสร้างแบบวัดเชิงสถานการณ์ก าหนดเนื้อหาและจ านวนข้อตามองค์ประกอบของคุณลักษณะจิต
สาธารณะ สร้างแบบวัดและน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ทดลองใช้เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเที่ยง น าไปใช้จริง 

2. แบบประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรม ศึกษา
ทฤษฎี ต าราเกี่ยวกับการสร้างแบบประเมินพฤติกรรม ก าหนดเนื้อหาและจ านวนข้อตามองค์ประกอบของ
คุณลักษณะจิตสาธารณะ สร้างแบบวัดและน าเสนอผู้เชี่ยวชาญ 5 คนเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและ
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พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทดลองใช้เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่าย (r) น าไปใช้จริง 

ก่อนสอนผู้วิจัยท าการวัดจิตสาธารณะด้วยแบบวัดจิตสาธารณะและให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเอง
ด้านการมีจิตสาธารณะ จากนั้นด าเนินการสอนตามหลักสูตรและหลังการใช้หลักสูตร ท าการวัดจิตสาธารณะด้วย
แบบวัดจิตสาธารณะ และให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมตนเองด้วยแบบประเมินพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะ โดยน า
คะแนนที่ได้จากการวัดด้วยแบบวัดจิตสาธารณะ จ านวน 20 ข้อ และคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมด้านจิต
สาธารณะ จ านวน 14 ข้อ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยค่าสถิติคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที (t-test dependent)  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้ 

1. คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ด้านการดูแลรักษา ด้านการบริการและด้านการพัฒนา และแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะของกระบวนการ
เรียนรู้มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความพร้อม 2) ขั้นวิเคราะห์วางแผน 3) ขั้นลงมือปฏิบัติ และ4) ขั้นสะท้อน
ความคิด  

2. หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 10 องค์ประกอบ และในขั้นกระบวนการเรียนรู้ที่
น าเอาแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยการสังเกตตัวแบบและใช้การเลียนแบบในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการด้วยการลงมือปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนั้นเป็นแนวคิดของการเรียนรู้ด้วยการรับ
ใช้สังคม โดยก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ขึ้นไปจึงจะยอมรับได้ 
จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.59 , ..DS = 0.35) และผลการ
ทดลองน าร่องพบว่ามีความเหมาะสมน าไปใช้ได้จริง 

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3.1 การเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาสาธารณะก่อนและหลังการใช้หลักสูตร พบว่า 
นักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะหลังการใช้หลักสูตร สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3.2 การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านจิตสาธารณะก่อนและหลังการใช้หลักสูตร พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมการมีจิตสาธารณะหลังการใช้หลักสูตร สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 

1. การศึกษาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมและการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 

 ผลการศึกษาข้อมูลด้านคุณลักษณะ ด้านการมีจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ คุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะและแนวทางการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะ 4 ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งการด าเนินการวิจัยในขั้นนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร การใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเยาวชนดีเด่น และน าข้อมูลที่ได้มาลง
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ข้อสรุปอุปนัย ก าหนดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ พบว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการดูแลรักษา ด้านการบริการ
และด้านการพัฒนา สอดคล้องกับบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2553) ที่กล่าวถึงข้อดีของการสัมภาษณ์ว่ามีโอกาสได้
สังเกต และศึกษาสภาพการณ์ ตลอดจนปฏิกิริยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้ค าตอบที่แน่ชัด สมบูรณ์ เพราะสามารถ
อธิบายข้อสงสัยต่างๆ ให้แก่ผู้ตอบได้ และโอกาสที่จะได้ข้อมูลมีสูงมาก เพราะผู้ตอบส่วนใหญ่ยินดีให้ความร่วมมือ  

2. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับการ
เรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า หลักสูตรมีกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร และขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นทดลองใช้และขั้น
ศึกษาผลการใช้หลักสูตรและหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยได้น าหลักสูตร
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมและทดลองน าร่อง (Pilot Study) เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้กับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจเข้าร่วมการทดลองก่อนน าไปใช้จริง การที่หลักสูตรมีคุณภาพเนื่องจากการพัฒนา
หลักสูตร ผู้วิจัยด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Taba 
(1962) และ Tyler (1994) ที่เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลด้านคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อน ามาก าหนดเป็นโครงร่างหลักสูตรที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา แสงเลิศอุทัย (2550), สมพร หลิมเจริญ (2552) และ อัคพงศ์ สุขมาตย์ (2553) 
ที่ด าเนินการวิจัยโดยมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลเป็นการศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการจ าเป็นในการสร้างหลักสูตร 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช้หลักสูตร และ 4) การปรับปรุง
และแก้ไขหลักสูตร  

ส าหรับแนวทางการเสริมสร้างจิตสาธารณะส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นสร้างความพร้อม ด้วยให้นักเรียนมีสติในการศึกษาและการ
เรียนรู้จากตัวแบบ 2) ขั้นวิเคราะห์วางแผน 3) ขั้นลงมือปฏิบัติ และ 4) ขั้นสะท้อนความคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ช่วยเสริมสร้างจิตสาธารณะที่ผู้วิจัยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางปัญญาคือ ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ด้วย
การใช้ตัวแบบที่มีชีวิตจริงและตัวแบบสัญลักษณ์จากสื่อที่หลากหลายที่แสดงพฤติกรรมด้านการมีจิตสาธารณะใน 3 
องค์ประกอบ จนนักเรียนสามารถเชื่อมโยงไปสู่การวิเคราะห์สภาพจริงของโรงเรียนหรือชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bandura (1975 ) ที่กล่าวถึงข้อดีของการเสนอตัวแบบที่มีชีวิตจริง จะท าให้ผู้สังเกตสนใจและเลียนแบบได้
ดีกว่าวิธีอื่น เพราะตัวแบบประเภทนี้ มีความใกล้เคียงหรือเหมือนกับสภาพจริงมากที่สุด และสามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ได้ ส่วนข้อดีของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ที่เสนอผ่านสื่อต่างๆ  นั้น ตัว
แบบเพียงตัวเดียว ก็สามารถก่อให้เกิดการท าตามตัวแบบและยังสามารถจัดกระบวนการเสนอตัวแบบให้เหมาะสม
ได้ก่อนน าไปใช้จริง ส าหรับขั้นตอนที่ 3 และ 4 เป็นการน าองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ด้วยการรับใช้สังคมใน
สถานการณ์จริงและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ ได้รับจนเกิดคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะโดยนักเรียนสามารถ
สะท้อนความคิดที่ได้รับเผยแพร่สู่สาธารณชน สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545) ที่กล่าวว่าการให้
ผู้เรียนเข้าไปมีประสบการณ์ในการรับใช้สังคม ที่ผู้เรียนเริ่มจากการส ารวจความต้องการของชุมชนที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน และวางแผนการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ลงมือปฏิบัติการรับใช้สังคมตาม
โครงการและน าประสบการณ์ทั้งหลายที่ได้รับมาคิดพิจารณาไตร่ตรองจนกระทั่งเกิดความคิดรวบยอด ท านอง
เดียวกับแนวคิดของ Dewey, John (1926 ) ที่พบว่าการเรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนลงมือกระท าเองและเชื่อ
ว่าประสบการณ์มีความส าคัญมากต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนประสบการณ์ของผู้เรียน เป็นเรื่องทางกายภาพ
และสังคมที่เขามีส่วนร่วมอยู่ ดังนั้นประสบการณ์จึงสามารถเรียนรู้และแบ่งปันกันได้และยังสอดคล้องกับรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม 4 ขั้นตอนของ Coverdell (2002)  
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3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมร่วมกับ
การเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า  

3.1 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าหลังการใช้หลักสูตรนักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ สูงกว่า
ก่อนการใช้หลักสูตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์ใน 3 องค์ประกอบ พบว่า หลังการใช้
หลักสูตรนักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร ทั้ง 3 องค์ประกอบ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการ
พัฒนานักเรียนให้เกิดคุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะ และการน าเสนอตัวแบบโดยให้นักเรียนสังเกตพฤติกรรม
และผลที่ได้รับของตัวแบบเพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการกระท าของตัวแบบจนส่งผลให้นักเรียน
ด าเนินกิจกรรมด้วยการเลียนแบบจากตัวแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ Bandura (1975 ) ที่กล่าวถึงข้อดีของตัว
แบบที่มีชีวิตจริงว่าท าให้ผู้สังเกตสนใจและเลียนแบบได้ดีกว่าวิธีอื่น เพราะตัวแบบประเภทนี้ มีความใกล้เคียงหรือ
เหมือนกับสภาพจริงมากที่สุด และยังสอดคล้องกับสมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2553 ) ที่ว่าการเสนอตัวแบบหลายๆ ตัว 
จะช่วยท าให้มีการเสนอตัวแบบมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากผู้สังเกตจะพบว่ามีตัวแบบบางตัวมีลักษณะ
คล้ายกับตนตลอดจนท าให้ได้เรียนรู้การแสดงพฤติกรรมหลายๆ อย่าง ท าให้ผู้สังเกตมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการ
แสดงออกในหลายๆ สภาพการณ์ นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะพบว่านักเรียนมี
คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะในด้านการดูแลรักษาสูงกว่าด้านการบริการและด้านการพัฒนา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนมีความคุ้นชินกับกิจกรรมหรือสถานการณ์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณะ
สมบัติทั้งในและนอกโรงเรียนเช่น กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ห้องเรียนสีขาว ความรู้จากสวนหย่อม เป็นต้น 
รวมทั้งนักเรียนสามารถด าเนินการและลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมคิดและวางแผนในกลุ่มของตนเองโดย
เชื่อมโยงปัญหาเข้าสู่การเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยการแสดงออกด้านการรับใช้สังคม นอกจากนี้ยังลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอเวลาและโอกาส โดยไม่ต้องใช้เวลาในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
จึงส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะด้านการดูแลรักษาสูงกว่าด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และคณะ (2544) ที่กล่าวว่า การน าเนื้อหาของบทเรียนมาจัดโครงการที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในชีวิต
จริงของชุมชนหรือในทางกลับกันเป็นการเชื่อมโยงปัญหาในชุมชนเข้ามาสู่บทเรียนและในบางโอกาสอาจเป็นการน า
นักเรียนออกไปท ากิจกรรมในชุมชนโดยถือว่า กิจกรรมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรและการเรียนรู้ด้วย
การรับใช้สังคมยังสามารถสร้างความเป็นคนดีหรือคนที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมนอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับศุภโชค เสือทอง (2554) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่าผลการเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะด้านเจตคติและด้านพฤติกรรมของ
นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน หลังการทดลองการใช้หลักสูตรเสริมของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Albert (1996) ที่ท าการศึกษาการวิจัยแบบ
บรรยายถึงโปรแกรมการรับใช้สังคมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบว่าโปรแกรมการรับใช้สังคมท าให้
นักเรียนมีสติปัญญาเพิ่มขึ้น มีพัฒนาการทางด้านสังคมและด้านจิตใจเพิ่มขึ้น มีความรู้สึกต่อการรับผิดชอบสังคม
สูงขึ้น มีเจตคติในทางบวกต่อผู้ใหญ่และผู้อื่นมากข้ึน มีจริยธรรมดีขึ้น  
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3.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียนก่อนและหลังการใช้หลักสูตร
เสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า พฤติกรรมการมีจิต
สาธารณะของนักเรียนสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์ใน 3 
องค์ประกอบ พบว่า พฤติกรรมการมี จิตสาธารณะของนักเรียนทั้ง 3 องค์ประกอบ สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น สามารถเสริมสร้างพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงการแสดงออกของตัวแบบที่ได้จากการสังเกต มาประยุกต์ใช้ด้วยการเลียนแบบในชีวิตประจ าวันได้
อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับความเป็นจริงที่พบเห็นในโรงเรียนหรือชุมชน รวมทั้งการรวมกลุ่มของนักเรียน
ที่อาศัยในหมู่บ้านหรือชุมชนเดียวกัน เพื่อร่วมกันวางแผน ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนด้วยการพูดคุยกับผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง หรือผู้ปกครองหรือหัวหน้าชุมชนเป็นต้น และยังเป็นความต้องการให้บริการ ช่วยเหลือผู้อื่น ดูแลรักษาสิ่ง
ที่เป็นสาธารณะสมบัติของส่วนรวม รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมในพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bandura (1989) ที่กล่าวว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากการพัฒนาจิตใจของตนเอง ที่เริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทางปัญญา จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
แสดงออกทางความคิดลงสู่การลงมือปฏิบัติด้วยการรับใช้สังคมในสถานการณ์จริงและสอดคล้องกับจินตนา พุทธเม
ตะ (2548) ได้ศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของประเทศเกาหลี พบว่า การสอนใน
หลักสูตรแฝง ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้คุณธรรมจากสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง วิธีการนี้จะส่งผลต่อนักเรียน
อย่างลึกซึ้งและยาวนานมากกว่าหลักสูตรในโรงเรียนหรือในห้องเรียน นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
มีจิตสาธารณะพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะด้านการดูแลรักษาสูงกว่าด้านการบริการและด้านการ
พัฒนา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะด้านการดูแลรักษาของนักเรียนที่สูงกว่าด้านอื่นๆ        
จึงเชื่อมโยงสู่การแสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะด้านการดูแลรักษา และนักเรียนยังสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ในด้านการดูแลรักษาได้ทุกและทุกสถานที่  สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ (2553) พบว่า         
แนวทางการพัฒนาจิตส านึกสาธารณะสามารถกระท าได้ทั้งการจัดกิจกรรมที่เยาวชนเป็นผู้น ากิจกรรม ได้แก่         
การรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมที่เยาวชนเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ และกิจกรรมที่
สามารถท าได้ในชีวิตประจ าวนั เช่น การดูหนัง การเก็บขยะในที่สาธารณะ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชวาลา เวชยันต์ (2544) พบว่ากรณีศึกษาที่เรียนด้วยแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยความ
ตระหนักในการรับใช้สังคม สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม
ร่วมกับการเรียนรู้ด้วยการรับใช้สังคม ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. การตรวจสอบและให้ค าแนะน าของครูในการวางแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการจะเป็นการช่วย
ให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมตามโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง  ซึ่งบทบาทของครูมี
ความส าคัญต่อการกระตุ้น ชี้แนะและครูต้องให้อิสระในทางความคิดแก่นักเรียน  ครูไม่ควรก าหนดกิจกรรมให้
นักเรียนปฏิบัติ เช่น การแบ่งพื้นที่ให้นักเรียนท าความสะอาด การก าหนดวันและเวลาในการพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น 
ควรเป็นกิจกรรมที่มาจากการคิดแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริงของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออก
เก่ียวกับคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะได้ตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
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2. มีการเตรียมความพร้อมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากความสนใจของนักเรียนมีช่วง
สั้นๆ ซึ่งควรใช้กิจกรรม ที่หลากหลายและเหมาะกับวัยของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิและจดจ่อกับเรื่องราวที่
จะได้เรียนรู้  

3. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านจิตสาธารณะให้แก่นักเรียน ในระดับชั้นที่สูงขึ้น และติดตามการ
ปฏิบัติกิจกรรมด้านจิตสาธารณะในสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่ อสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต่อเนื่องและความคงทนของคุณลักษณะจิตสาธารณะและพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาการใช้ตัวแบบในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ในข้ออ่ืนๆ เช่น ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่อย่างพอเพียง เป็นต้น 
  2. ควรมีการติดตามความต่อเนื่องของการแสดงออกคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะที่เป็นที่เป็นรูปธรรม ใน
ทุกระดับชั้น โดยใช้เวลาในการประชุมประจ าสัปดาห์ ในชั่วโมงระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือชั่วโมงกิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด และเก็บข้อมูลเพื่อทราบถึงความคงทนของคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ 

3. ควรมีการติดตามเพื่อทราบถึงพัฒนาการของคุณลักษณะจิตสาธารณะกับพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ 
4. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคุณลักษณะจิตสาธารณะกับพฤติกรรมการมีจิต

สาธารณะของนักเรียนที่ใช้หลักสูตรเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 
The development of an instructional model to enhance science problem solving ability 

based on mediated learning experience approach for higher secondary school students 

 
ผู้วิจัย    ดร.กรรณิการ ์ ทองรักษ์ 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวด าเนินการจัดการเรียนการสอนครูต้นแบบแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ 2) สร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนและทดลองน าร่อง 3) ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน เครื่องมือ
ที่ใช้ได้แก่แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (dependent samples t–test) และแบบกลุ่มเดียว (one sample t–test) ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน, การคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์, ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง 
 
Abstract 

The purpose of this research was to develop an instructional model to enhance 

science problem solving ability based through mediated learning experience approach for 

higher secondary school students. The objective were 1) to study the method of teaching 

through mediated leaning experience approach for secondary school students, 2) to develop 

and evaluate the quality of the instructional model, and 3) to implement the instructional 

model. This samples were drawn by mans of cluster random sampling. The data were 

analyzed by using mean, Standard deviation, Dependent samples t–test and One sample t–

test. The results were as follows. Instruction management of mediated leaning experience 

consisted of six steps including. The quality of the model checked by experts was good. 

Posttrial score was higher than pretrial score; and higher than 70 percent, statistically 

significant at the .01 level. Achievement in science, posttrial score was higher than pretrial 

score statistically significant at the .01 level. 

 

Keywords : Instructional model, Science Problem Solving, Mediated Learning Experience 
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บทน า 
ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารมีการติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วการเรียนรู้จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาดังนั้นการคิดจึง

เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้และเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเด็กไทย การส่งเสริมทักษะ
การคิดจึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการปลูกฝังกระบวนการคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีเป้าหมายชัดเจนในการ
น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประพันธ์ศิริ สุเสารัจ (2551, หน้า142) กล่าวว่าการคิดแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิตในสังคมมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้การคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเป็น
ทักษะที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดี ผู้ที่มีทักษะการคิดแก้ปัญหาจะ
สามารถเผชิญกับภาวะสังคมสับสนวุ่นวายได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด ช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะส าคัญด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาเป็นหนึ่งในห้าประการนั้น เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เผชิญได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมบนพื้นฐานของ หลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ มีความเข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมี
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 1) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็น
เหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ซึ่งธงชัย ชิวปรีชา           
(2552, Online) กล่าวว่า มนุษย์ต้องมีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ สามารถติดตามความก้าวหน้าและน า
วิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันและอนาคตได้ 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2546, หน้า 216) ได้เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ของผู้เรียนจะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยตรงในการ
ท ากิจกรรมเหล่านั้น จึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับวรรณทิพา รอดแรงค้า (2540,หน้า 35 - 36) กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คือกระบวนการเรียนรู้ที่ได้น าเอาระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใช้แสวงหาความรู้ โดยผู้เรียนพยายามคิดค้นหาวิธี
แก้ปัญหาต่างๆ และการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นการสร้างความรู้ใหม่และทักษะใหม่โดยอาศัยความรู้และ
ทักษะเดิมที่มีอยู่ก่อน ซึ่งความรู้นี้เป็นความรู้ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ข้อเท็จจริง แนวคิด หลักการ กฎ 
ทฤษฎีและทักษะกระบวนการที่เหมาะสมมาใช้ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 
(2545, หน้า 9) ได้กล่าวว่าความสามารถการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะทางปัญญา (Intellectual skills) 
เพราะเป็นกระบวนการคิดและการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหา รวมทั้งค้นคว้าหาความรู้มาร่วมกันในสถานการณ์ที่เป็นจริง สอดคล้องกับส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2550, หน้า 2) ได้กล่าวว่า กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ การฝึกทักษะการสังเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตีความและการสรุป
ความ กระบวนการแก้ปัญหามีขั้นตอน มีเหตุผล ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่ง
กันและกันระหว่างผู้เรียน  
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จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
และ2558 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 (เพชรบูรณ์) พบว่าวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส 05        
มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.54 และ33.40 ระดับสังกัด 32.67 และ33.55 ระดับจังหวัด 30.19 และ32.00 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 30.26 และ32.06 ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน 23.00-34.99 ระดับคุณภาพ พอใช้ จาก
สภาวการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นหา
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คือ มีความรู้ความเข้าใจ ใช้กระบวนการสืบ
สอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการน าความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ มีเจตคติและความสนใจ มีทักษะ
ในการปฏิบัติ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2545, หน้า 7- 8) จึงได้มีการน ารูปแบบวิธีการสอนมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ก็พบว่ามีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการเกิดขึ้นภายในตัวบุคคลที่
ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตน ไม่มีบุคคลใดสามารถเรียนรู้แทนกันได้ ซึ่งสกินเนอร์ (Skinner อ้างถึงใน
พรรณี ชูทัย เจนจิต, 2550, หน้า 214) ได้กล่าวว่า เป็นความยากล าบากอย่างยิ่งที่จะให้เด็กค้นพบสิ่งต่างๆ          
ด้วยตนเอง การปล่อยให้เด็กค้นคว้าหาค าตอบเองโดยไม่รู้ทิศทางจะท าให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะการ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความสามารถทางสมองในการขจัดความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นและเป็น
กระบวนการทางปัญญาที่เกิดขึ้นในสมองของบุคคล โดยเมื่อบุคคลรับข้อมูลเข้ามาแล้วจะด าเนินการจัดกระท ากับ
ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหา ดังนั้นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมจึงควรจะเป็นรูปแบบวิธีการที่มีลักษณะการช่วยเหลือ แนะน าให้ผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับพรรณี ชูทัย เจนจิต (2550, หน้า 225) กล่าวไว้ว่า ผู้ที่เป็นครูสามารถช่วยให้การ
เรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพได้ ถ้าครูทราบว่าการท างานของการบันทึกสัมผัสเป็นเช่นไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การมองเห็น การได้ยินหรือการได้กลิ่น ซึ่งเด็กมีประสบการณ์จากสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาก่อนที่จะเข้าโรงเรียน ครู
สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจได้ทั้งจากข้อมูลเองและจากการเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม โดยทั่วไป
แล้วผู้เรียนพร้อมที่จะให้ความใส่ใจกับสิ่งที่คาดหวังว่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความหมาย ซึ่งครูมีวิธีจัดการเรียน
การสอนให้ตอบสนองกับความคาดหวังของผู้เรียนได้ ซึ่งอรพรรณ พรสีมา (2543, หน้า 3-7) ได้แสดงความคิดเห็น
ว่าการคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นปฏิกิริยาภายในสมองที่โต้ตอบต่อสิ่งเร้าตั้งแต่
การรับข้อมูล การพิจารณาและการจัดข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยรอบด้านเพื่อหาเหตุผลและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆ ทบทวน ไตร่ตรอง สังเคราะห์แนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือทางเลือก
ใหม่และคิดแก้ปัญหา แนวคิดเรื่องประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง (Mediated learning Experience) ซึ่ง         
รีวเวน เฟอร์ติน (Reuven Feuerstein, 1991, p.1-3) เชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลนั้น แบบแผนของการเรียนรู้ 
(Modality of learning) จะต้องมีลักษณะดังนี้ S–H–O–H–R ซึ่ง S ย่อมาจาก Stimulus หมายถึง สิ่งเร้า, H ย่อมา
จาก Human Mediator หมายถึงผู้เป็นสื่อกลาง, O ย่อมาจาก Organism หมายถึงอินทรีย์หรือผู้เรียนแต่ละคน,        
R ย่อมาจาก Response หมายถึงการตอบสนอง ซึ่งแบบแผนการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ในการเรียนรู้
ของบุคคลนั้นจะต้องมีผู้ที่เป็นสื่อกลางคอยช่วยเหลือ แนะน าในการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเร้าและการตอบสนอง ครูถือ
ว่าเป็นบุคคลส าคัญในการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ บทบาทของครูในการท าหน้าที่เป็นคนกลางช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ (Mediator)นั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักของประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยครูมี
บทบาทส าคัญในการเลือกและเสริมแต่งประสบการณ์เรียนรู้ตลอดจนการตอบสนองของผู้เรียน โดยมีจุดมุ่งหมาย
ปลายทางของการเรียนรู้อยู่ที่ความเป็นอิสระของผู้เรียนและความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นส าคัญ สอดคล้องกับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2543, หน้า 64) กล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ คือครูมีบทบาทส าคัญในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นเตรียมการเรียนเป็นขั้นที่
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ครูต้องศึกษาสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรเพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องพร้อมทั้ง
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นขั้นที่ครูท าหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้น ส่งเสริม อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือและ
แนะน าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน
และนักเรียนกับนักเรียน ขั้นประเมินผลเป็นการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งในส่วนของ
กระบวนการและผลงานตามสภาพจริงทั้งด้านความรู้และทักษะ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องและเอื้อ
ต่อการน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยน าแบบแผนของการเรียนรู้ S–H–O–H–R คือ 1) สิ่งเร้า (Stimulus) ผู้สอนสร้าง
สถานการณ์หรือจัดสิ่งเร้าเพื่อเร้าใจผู้เรียน ใช้ค าถามกระตุ้นให้เกิดปัญหาเกิดความอยากรู้อยากเห็นและสนใจ
ติดตามบทเรียน 2) ผู้เรียน (Organism) มีส่วนร่วมเสนอกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน มีปฏิสัมพันธ์ทั้ง
สมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ 3) การตอบสนอง (Response) 
ผู้เรียนสรุปสาระความรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนช่วยเสริมหรือแก้ไขเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องและชัดเจน 
ส่วนครูจะท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ (Mediator) ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ และมุ่งให้
ความสนใจในสิ่งกระตุ้นที่คัดสรรแล้ว ครูจะช่วยให้ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเชื่อมโยงกับความรู้
ใหม่เกิดความเข้าใจและน าไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ผ่านครูผู้เป็นสื่อกลางนั้น ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากการกระท า (learning by doing) เรียนรู้วิธีการเรียน (Learn how to learn) และวิธีการคิด (How to 
think) อย่างสมบูรณ์ (Ben-Hur, 1998, p. 85)จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านสื่อกลาง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน
สื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตรโ์ดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรูผ้่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ศึกษาผลการใช้โดย 

3.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 

3.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

3.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  
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กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
1. แนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง 

1.1 แบบแผนของการเรียนรู้ S-H-O-H-R แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) สิ่งเร้า (S = Stimulus) 2) ผู้เรียน 
(O = Organism) 3) การตอบสนอง (R = Response) 4) ครู (H = Human Mediator) 
2. บทบาทของครูผู้ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ (Mediator) ที่ครูจะต้องถือปฏิบัติในการช่วยผู้เรียนให้เกิด
ความตั้งใจและ 

การตอบสนอง การตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ ความสามารถเชื่อมโยง การมีส่วนร่วม ความรู้สึก
เชื่อมั่นในตนเอง การก ากับตนเอง ความเป็นปัจเจกบุคคล การวางแผน เกิดความท้าทาย และการปรับเปลี่ยน
ตนเอง 

3. แนวการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อกลางกับการแก้ปัญหา 
3.1 ครูท าหน้าที่เป็นตัวกลางของการเรียนรู้(Mediator) คอยให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้

ระหว่างผู้เรียนกับสิ่งเร้าและระหว่างผู้เรียนกับการตอบสนอง  
3.2 ครูต้องศึกษาสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรและตัวชี้วัด เพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
3.3 ครูท าหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้นส่งเสริม อ านวยความสะดวกช่วยเหลือและ

แนะน า โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง สรุปความรู้ด้วยตนเอง 
3.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั้งด้านความรู้และทักษะโดยเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
4. กระบวนการการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนที่ใช้ในค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

ด าเนินการแก้ปัญหา 
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
6. รูปแบบการเรียนการสอน ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การ

วัดและประเมินผลตามรูปแบบการเรียนการสอน 
7. ผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบการเรียนการสอน คือความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ด าเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนตามจุดประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษาแนวด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิธีการดังนี้ 

1) การเลือกกรณีศึกษา(กลุ่มผู้ให้ข้อมูล)ได้แก่ ครูต้นแบบแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ จ านวน 5 คน ได้มาโดยก าหนดคุณสมบัติดังนี ้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นครูที่
ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการคิดแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดระดับจังหวัดขึ้นไป ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษขึ้นไป และเป็นครูที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

2) การเตรียมตัวเข้าสนามวิจัย ติดต่อครูต้นแบบแห่งชาติเพื่อขอทราบวันเวลาไปสังเกตการณ์จัดการเรียน
การสอน ท าหนังสือขอความร่วมมือทางราชการจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีไปยังโรงเรียนครูต้นแบบแห่งชาติ ศึกษา
เส้นทางการเดินรถไปยังโรงเรียนและจัดท าแผนที่แสดงเส้นทางและที่ตั้งของโรงเรียนของครูต้นแบบ และวางแผน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
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  3) การเข้าสนามวิจัย ผู้วิจัยเข้าสู่สนามการวิจัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  
  4) การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1) การสังเกตแบบไม่เข้าไปมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเข้าไปเฝ้าสังเกตพฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์
ของครูต้นแบบ โดยไม่ให้รบกวนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของครู และท าการบันทึกทันทีที่สิ้นสุดการ
เรียนการสอน โดยเรียบเรียงข้อมูลตามล าดับความส าคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

4.2) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบ เพื่อให้
ได้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาที่
ครูน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

4.3) การสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยใช้เวลาว่างของครูต้นแบบเพื่อเข้าไปสัมภาษณ์โดยใช้
วิธีการพูดคุยเป็นไปอย่างง่ายๆ ไม่มีพิธีที่เป็นทางการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน โดยผู้วิจัยกระตุ้นให้ครู
ต้นแบบเป็นผู้เล่าประสบการณ์ ความคิดและความรู้ของตัวเองในรูปของเรื่องเล่า(narrative) ตามประเด็นเกี่ยวกับ
บทบาทของครูที่ครูจะต้องถือปฏิบัติในการช่วยผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง (Mediator) และวิธีการ
ประเมินผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเป็นหัวข้อสนทนา 
ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ฟังอย่างตั้งใจพร้อมกับคอยกระตุ้นให้ครูต้นแบบเรียกความคิดและความจ าหรือประสบการณ์
ของตนขึ้นมา และเรียบเรียงออกมาอย่างเป็นเรื่องราวและมีความหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แบบบันทึกภาคสนาม (Field notes) และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างในเร่ืองบทบาทของครูที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนที่มีครู
ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทของครูที่จะต้องถือปฏิบัติในการช่วยผู้เรียนเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านสื่อกลาง (Mediator) มาจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูลและคัดสรรเอาข้อความที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของครูที่
ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ออกมาวิเคราะห์ โดยก าหนดค าหลัก (key word) เป็นประโยคสั้นๆ และให้รหัส
ข้อมูล (coding) ค าหลักหรือข้อความที่มีความหมายเดียวกันจะถูกให้รหัสชื่อเดียวกัน น าค าหลักเหล่านั้นกลับเข้ามา
รวมกันใหม่ (reassembling) ให้เป็นกลุ่มๆ ตามประเด็นเกี่ยวกับบทบาทการสอนของครูที่จะต้องถือปฏิบัติในการ
ช่วยผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง (Mediator)  

ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ด าเนินการดังนี้ 

 1) น าข้อสรุปข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิด
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดเป็น
แนวทางในการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน  
  2) ยกร่างรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดย
อิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง ประกอบด้วย 1.ที่มาของรูปแบบการเรียนการสอน 2.ตัวรูปแบบ
การเรียนการสอน มีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์  เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล 3.การน ารูปแบบไปใช้ 4.ผลที่ได้จากการใช้รูปแบบ 
  3) การจัดท าเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือการใช้รูปแบบฯ และแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4) ตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 
คน เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้มาโดยก าหนดคุณสมบัติดังนี้ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการ
สอน มาตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบตามหลักการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า 
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ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนและเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
  5) ทดลองน าร่องรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผลการทดลองน าร่อง พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนของรูปแบบการเรียนการสอนมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบ
ประเมินรูปแบบการเรียนการสอนและแบบประเมินเอกสารประกอบรูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยน า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจาก 12 ห้องเรียน ด าเนินการโดย ก่อนการจัดการ
เรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนได้ทดสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้จ านวน 9 
แผน ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลหลังจบการเรียนรู้แต่ละแผน เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ และหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยเครื่องมือชุดเดียวกันกับก่อนเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (dependent samples t – 
test) และแบบกลุ่มเดียว (one sample t – test) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาแนวด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีครูท าหน้าที่เป็นสื่อกลางใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของครู
ต้นแบบ พบว่า ครูท าหน้าที่เป็นตัวกลางของการเรียนรู้ (Mediator) คอยให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เรียนกับสิ่งเร้าและระหว่างผู้เรียนกับการตอบสนอง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจและการตอบสนอง การ
ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ ความสามารถเชื่อมโยง การก ากับตนเองในการเรียนรู้ ความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง 
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน วางแผนในการเรียนรู้ของตน ความรู้สึกท้าทายในการเรียนรู้ ความเป็นปัจเจกบุคคลของ
ผู้เรียนและการปรับเปลี่ยนตนเอง 
   1.2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  พบว่า 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ขั้น คือ 1) ระบุปัญหา 2) วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา 3) วางแผนแก้ปัญหา 4) ด าเนินการแก้ปัญหา 5) สรุปผล 6) น าข้อสรุปไปใช้กับปัญหาอื่น  
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   1.3 ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง พบว่า แบบแผนของการเรียนรู้ 
(Modality of learning) ของ Feuerstein (1991, pp. 1-2) มีลักษณะ S – H – O – H – R ซึ่ง S ย่อมาจาก 
Stimulus หมายถึงสิ่งเร้า H ย่อมาจาก Human Mediator หมายถึงผู้เป็นสื่อกลาง O ย่อมาจาก Organism 
หมายถึงผู้เรียนแต่ละคน R ย่อมาจาก Response หมายถึงการตอบสนอง  
 2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  2.1 ผลการสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยด าเนินการตามกิจกรรมการสอน 6 ขั้น คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Attention) ครูจัดสิ่งเร้าหรือสถานการณ์ที่ท้าทาย
น่าสนใจ ตั้งค าถามจากสถานการณ์ให้นักเรียนเกิดความสนใจท าความเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ที่ได้กับ
ประสบการณ์เดิมของตน ครูตั้งค าถามตามล าดับของเหตุการณ์เพื่อให้นักเรียนสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหา    
2) ขั้นค้นหาข้อมูล (Explore Data) ครูตั้งค าถามประเมินความเข้าใจในปัญหาที่ได ้และน าปัญหามาจ าแนกประเด็น
ว่าใช่หรือไม่ใช่ ตั้งค าถามให้นักเรียนทบทวนในรายละเอียดของสถานการณ์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา 3) ขั้นเรียก
ข้อมูล (Recall) ครูกระตุ้นให้นักเรียนวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปัญหากับสาเหตุของปัญหาที่ได้ ให้นักเรียน
เข้ากลุ่มระดมความคิดเชื่อมโยงกับวิธีการแก้ปัญหาที่เคยเรียนรู้มาแล้วเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
หลายๆ แนวทาง 4) ขั้นท างาน (Practice) ครูซักถามขั้นตอนการแก้ปัญหา และให้นักเรียนเข้ากลุ่มร่วมมือกัน

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
  

 
รูปแบบการจัดกจิกรรมของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตรโ์ดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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วางแผนด าเนินการแก้ปัญหา 5) ขั้นตีความและลงข้อสรุป (Interpreting Data) ครูซักถามให้นักเรียนเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ครูช่วยเสริมข้อมูลเพื่อลงข้อสรุป 6) ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) ครูตรวจสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนท าข้อสอบเป็นรายบุคคล
และตรวจใบงาน  
   2.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น คือ รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลาง
ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 
และแผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
   2.3 ผลการทดลองน าร่องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ พบว่า กิจกรรมตามกระบวนการ
เรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีระบบเป็นขั้นตอน สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง 
 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นผล
มาจากการน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นโดยใช้กิจกรรมของรูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งปรากฏผล ดังนี้ (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์โดยอิงแนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย              
มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1. ด้านข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน พบว่า การจัดการเรียนการสอนที่มีครูท า
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ของครูต้นแบบแห่งชาติจ านวน 5 คน มีดังนี้ ครูท าหน้าที่ศึกษาสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรและตัวชี้วัด
เพื่อวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่อง พร้อมทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ที่จะใช้
ในกิจกรรมการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องสร้างความสนใจด้วยการทบทวนเนื้อหา
เดิมหรือน าเสนอสถานการณ์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจและตอบสนอง ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ เชื่อมโยง
กับความรู้เดิม ซักถามให้เกิดความท้าทายในการเรียนรู้ การให้นักเรียนส ารวจและค้นหาครูควรชี้แนะวิธีการศึกษา
และวิเคราะห์เอกสารเพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจและตอบสนอง ตระหนักในคุณค่าของการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
การท ากิจกรรมกลุ่ม วางแผนและลงมือท างาน ครูต้องแนะแนวทางการปฏิบัติ กระตุ้นให้ปฏิบัติ ติดตามและ
ช่วยเหลือให้การเสริมแรง การอธิบายและลงข้อสรุปครูต้องทบทวนการปฏิบัติ ซักถามช่วยเสริมข้อมูลหรือแก้ไขให้
ถูกต้องเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง การขยายผลความรู้ ครูต้องช่วยน าความรู้ที่ได้เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ใหม่เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกท้าทายและปรับเปลี่ยนตนเอง  ครูประเมินผลด้วย
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การทดสอบเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม และผลจากการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นปัจเจกบุคคลและการปรับเปลี่ยน
ตนเองของนักเรียน  
 2. ด้านรูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบที่พัฒนาขึ้นด าเนินการโดยสังเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนที่มีครูท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้
ผ่านสื่อกลาง ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  น ามาเป็นกรอบในการก าหนดหลักการ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ซึ่งมีอยู่ 3 ขั้นตอน และน าเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบมาเป็นกรอบในการก าหนดกิจกรรมและขั้นตอนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
ข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนมาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Joyce และ Weil (1996, pp. 5-14) และ ทิศนา แขมมณี (2550, หน้า 4-5) ที่ได้เสนอ
แนวทางการพัฒนารูปแบบว่า การพัฒนารูปแบบต้องมีทฤษฏีรองรับ ควรมีการวิจัยเพื่อตรวจสอบทฤษฏีและ
ตรวจสอบคุณภาพในเชิงวิชาการใช้ในสถานการณ์จริง โดยการออกแบบองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล จัดท า
เอกสารประกอบรูปแบบ น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบและเอกสาร
ประกอบรูปแบบในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดลองน าร่องเพื่อพิจารณาความเปน็ไปได้แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไป
ทดลองใช้รูปแบบให้ได้ตามจุดมุ่งหมายเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงท าให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของรูปแบบได้ 
 3. ด้านผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
   3.1 ผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5       
ที่เป็นกลุ่มทดลองมีคะแนนผลความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลที่พบนี้เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ก าหนดไว้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ มีแนวการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน  
   3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นกลุ่มทดลอง
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.60 และคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 15.22 ซึ่งมีความแตกต่างไม่มาก 
ทั้งนี้เพราะว่า รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์โดยอิง
แนวคิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านสื่อกลางส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้น มุ่งเน้นที่
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา และเนื้อหาที่น ามาใช้ก็ได้มาจากผู้เรียนคัดเลือกตามความสนใจและเป็น
สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน จึงส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้ไม่มากนัก แต่อย่างไร ก็ตามจากผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น
ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งต่อผู้เรียน ดังที่พิมพ์ เดชะคุปต์ (2545, หน้า 7) กล่าวว่า 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงในปัจจุบันมิได้มุ่งเฉพาะเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าและเรียบเรียงไว้
อย่างมีระเบียบ แต่หมายถึงกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับแนวคิดของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2543, หน้า18-20) ที่เสนอไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ ควรลดการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาลง 
ผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนจาก
สถานการณ์จริงที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตจริง เรียนรู้ความจริงในตัวเองและความจริงในสิ่งแวดล้อมจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนได้
พัฒนาเต็มตามความสามารถทั้งด้านความรู้ จิตใจ อารมณ์และทักษะต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนไ ด้เรียนรู้อย่างมี
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ประสิทธิภาพโดยการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ครูท าหน้าที่เตรียมการ จัดสิ่งเร้า ให้ค าปรึกษา วางแนวกิจกรรมและ
ประเมินผล ดังนั้น การสอนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องควรให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้สอนที่น ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปใช้ สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่ใช้ในการสอน และสามารถ
ปรับเวลาที่ใช้ในการสอนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2. ผู้สอนอาจมีการวัดผลประเมินผลโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การประเมินจากการท าโครงงาน การ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน  
 3. ผู้สอนควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับเนื้อหาสาระในรายวิชาไปพร้อมๆกัน 
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การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 
A Curriculum Development to Enchance Classroom Action Research For Teachers 

Under the Office of the Primary Education Service Area Chai Nat 

 
ผู้วิจัย    ดร.มงคล  หมู่มาก 
   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ตาก 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถ
การท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 2.เพื่อสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 3. เพื่อทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท และได้ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย 
และพัฒนา 3 ข้ันตอน คือ 1.ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน โดยการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ และครูที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 7 คน 2.
สร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวจิัยปฏิบตัิการในชัน้เรียน โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 
ท่าน 3.ทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครูกับครูผู้สอนที่สมัครใจเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ปีการศึกษา 2558 โดย 3.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูก่อนอบรมและหลัง
อบรมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 3.2 ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 3.3 ศึกษาเจตคติที่มีต่อการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู  
ผลการวิจัย พบว่า  
 1. ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
ได้แก่ ความรู้วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย 1) ความส าคัญและความหมายของวิจัย 2) วัตถุประสงค์การ
วิจัย 3) ขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัย 4) รูปแบบนวัตกรรม และ 5) การวัดและประเมินผล ส าหรับความสามารถใน
การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบไปด้วย ขั้นตอน 1) การก าหนดปัญหา 2) การเลือกวิธีการหรือนวัตกรรม 
3) การสร้างนวัตกรรม 4) การรายงานผลนวัตกรรม  
 2. หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการและ
เหตุผล 2)วัตถุประสงค์ 3) โครงสร้างของเนื้อหา 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) การประเมินผล และคุณภาพของ
หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครู มีความเหมาะสมระดับมาก  
 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครู พบว่า             
3.1) ครูมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2) ครูมี
ความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 3.3) ครูมี
เจตคติที่ดีต่อการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ ในระดับมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน 
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Abstract   

 The purposes of this research were 1) to study foundation information for 

curriculum development to enhance classroom action for teacher. 2) to construct and 

evaluate the quality of the curriculum to enhance classroom action for teacher. 3) to 

implement the curriculum to enhance classroom action for teacher. The research procedure 

was conducted though research and development methodology, consisted of 3 steps as 

follow ; step 1 Studying foundation information in order to specify the issue for focus group 

discussion the finding was used for curriculum development to enhance classroom action 

research for teacher by 3 experts in Knowledge management and network 3 teacher who 

had classroom action research experience . Step 2 Constructing and verifying quality of 

curriculum to enhance classroom action research by 7 expert. Step 3 Implementing the 

curriculum to enhance classroom action research for teacher with 30 volunteer teachers. 

The finding from implementation can be described in 3 issues. 3.1) compare knowledge and 

understanding of teachers before and after the use the curriculum. 3.2) Study and compare 

classroom action research for teachers and comparing with the criterion 75 percent. 3.3 

Study attitude of teacher on the use of curriculum development to enhance classroom action 

research teachers.  

The results were as follows:  

1. The essential classroom action research for teacher was categorized into three 

facts: 1) content knowledge classroom action research, 2) classroom action research and  

 2. Components of the curriculum were1) principles and necessities,2)objectives 3) 

content structure 4) knowledge management network activities, 5) evaluation. The quality 

of curriculum was appropriate at a high level, 

3. The results of using training curriculum revealed that: 

  3.1 The comparing knowledge and understanding of teachers after training 

was higher than before the use of training at the level of significance of .01.  

 3.2 The study and compare classroom action research for teachers was higher than the 

criterion 75 percent.  

  3.3 Study attitude of teacher on the use of curriculum development to 

enhance classroom action research network for teachers after training level very good. 

 

Keyword : A Curriculum Development to Enchance Classroom Action Research For Teachers 
 
บทน า 
  การท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน จึงเป็นหน้าที่หลักของครูที่ต้องมีความรู้และมีความสามารถในการท าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนที่มีคุณภาพและน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาความส าเร็จให้กับผู้เรียนของตนตามที่
ความคาดหวังและยังช่วยพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพของครู ตลอดจนความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการ            
(มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 2546,หน้า 3) ความส าคัญของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนนั้น
จะท าให้เกิดผลดี 4 ด้านด้วยกันคือ 1) ด้านนักเรียน คือช่วยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงกว่าเดิม และแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ2) ด้านประโยชน์ ต่อตัวครู กล่าวคือ
ช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในการสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการวิจัยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และตระหนักถึงทางเลือกที่เป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้น 3) ด้านวิชาชีพและเพื่อนร่วมงาน
ช่วยท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน การพัฒนาวิชาชีพการแบ่งปันข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ในการท างานแบบร่วมมือ
ร่วมพลังระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพและผู้มีส่วนร่วมให้ได้รับการพัฒนา 4)ด้านสังคมเป็นการสร้างความสัมพันธ์  ของ
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คนในสังคม ท าให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ (นิภาพร กุลสมบูรณ์, 2552, หน้า 
32) จึงสรุปได้ว่า การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนั้นเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อ นักเรียน 
ครู วิชาชีพและสังคม 
  การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในช่วงระยะสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถ
ผลิตคนในประเทศของตนเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูจึงเปรียบเสมือนหน้าด่านที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาและเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น 
หากเราไม่มี การพัฒนาครูคงจะมุ่งหวังในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ยาก ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจึง
ต้องพัฒนาคุณภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน จากผลการปฏิรูปการศึกษาช่วงปีพุทธศักราช2552–2561 ได้ก าหนดคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทย ก าหนดประเด็นของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก 6 ประเด็นด้วยกัน 
คือ ประเด็นที่ 1 การพัฒนาครูประเด็นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนประเด็นที่ 3 การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ประเด็นที่ 4 การวัดและประเมินผล ประเด็นที่ 5 การพัฒนาสื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
และประเด็นที่6 การประกันคุณภาพการศึกษา จากการประเมินสรุปผลทั้ง  6 ประเด็น พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด (M=2.70 และ1.03) คือประเด็นที่3 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน คือประเด็นหัวข้อ ครูใช้การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พบว่า ครูไม่น าการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาใช้กับการจัดการ
เรียนการสอน ข้อค้นพบสาเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับการท าวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน ครูไม่มีเวลาในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนและครูไม่เห็นความส าคัญของการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน ส่วนประเด็นที่สอง คือ ประเด็นหัวข้อ ครูท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องพบว่าครูไม่น าเอาวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนกลับมาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อค้นพบสาเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ ครูขาดความผูกพันและ
ความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ด้านการวิจัย รวมทั้งการน างานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมา
ใช้ท าให้มี การพัฒนานวัตกรรมการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนพัฒนาในวงแคบและไม่เกิดความต่อเนื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2555,หน้า7-13) สอดคล้องกับสภาพปัญหา การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของ
ครูในปัจจุบันได้แก่ 1) กระบวนการพัฒนาครูในอดีตเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การสอนมากกว่าศาสตร์การ
วิจัยท าให้ครูส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับวิธี การด าเนินการวิจัย 2) ครูขาดการมีส่วนร่วมกับครูด้วยกันในการสร้าง
งานวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 3) ภาระงานในหน้าที่มีมากเช่น มีครูไม่ครบชั้นเรียนครูมีงานด้านอื่น ๆ 
มาก (พิสณุ ฟองศรี, 2552, หน้า 3) 
  จากสภาพการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนของสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท ปีการศึกษา 2557 ครูส่วนใหญ่มักจะสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการในประเด็นต่างๆ และ
มีประเด็นที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่จะน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในห้องเรียนที่เป็น
ระบบยังความรู้และประสบการณ์ที่จะน าไปใช้ได้จริงซึ่งปัจจุบันครูต้องพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอันเป็นแนวทางที่จะใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่จะท าให้
เกิดการแก้ไขและพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนสูงขึ้นตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่ก าหนด
คุณภาพครู การส่งเสริมให้ครูสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปพฒันาในการจัดการเรียนการสอนสนบัสนุนแนวทาง การปฏิรูป
การศึกษาที่พบปัญหาเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยการพัฒนาครูมีความรู้ความเข้าใจ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และสามารถสร้างวิธีการหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพน าไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง และจากแนวความคิดเห็นของนักวิชาการที่สนับสนุนการใช้กิจกรรมเครือข่ายองค์ประกอบและ
กระบวนการจัดการความรู้ เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาจะส่งผลดีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้วิจัยในฐานะ
ศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้และสนใจในเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
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หลักสูตรเสริมสร้างท าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครู 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักการวัตถุประสงค ์
- ครูมีความรู้ความเข้าใจวิจัย  

ปฏิบัติการในชั้นเรียน 
- ความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการใน

ชั้นเรียน 
2. เนื้อหาสาระของหลักสูตร 
   2.1 ความรู้เกี่ยวกับวิจัยปฏบิตัิการ
ในชั้นเรียน 
   2.2 ความสามารถท าวจิัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 - การก าหนดปัญหา 
 - เลือกวิธีการหรือนวัตกรรม 
 - สร้างนวตักรรม 
 - รายงานผลนวัตกรรม 
3. วัดและประเมินผล 
- ความรู้ความเข้าใจ 
- ความสามารถท าวิจัย 
- เจตคติต่อการท าวิจัย 

ความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ขึ้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติในระดับชั้นเรียนและน าไปใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมของตนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 

3. เพื่อใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครูโดย 
  3.1 เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน 
  3.2 เปรียบเทียบความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเกณฑ์ร้อยละ 75 
  3.3 ศึกษาเจตคติต่อการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

 
กรอบแนวความคิดในการท าการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537) 
1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค ์
3. โครงสร้างเนื้อหา 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
5. การประเมินผล 

ผลที่เกิด 
1. ความรู้ความ

เข้าใจวิจัย
ปฏิบัติการในชั้น
เรียน 

2. ความสามารถท า
วิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน  

3. เจตคติต่อการท า
วิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน  

 

การท าวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน 
ประกอบไปด้วย ขั้นตอน 

1) การก าหนดปัญหา  
2) การเลือกวิธีการหรือ   

นวัตกรรม  
3) การสร้างนวตักรรม  
4) การรายงานผลนวัตกรรม 
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วิธีการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยมีขั้นตอนการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน ด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ เนื้อหาที่ศึกษา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และ
ความสามารถการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน แหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญและครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ระดับปริญญาโท มีประสบการณ์การสอน ไม่ต่ ากว่า 10 ปี มีผลงานด้านวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่เคยได้รับรางวัล
ระดับครูต้นแบบหรือระดับประเทศ จ านวน 7 คน  
 ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ส าหรับครู เนื้อหา  คือ หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการท าวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยเครือข่ายการจัดการความรู้ส าหรับครูประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ  ได้แก่ 
หลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์โครงสร้างของหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้การประเมินผล แหล่งข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านหลักสูตรและการสอน และการวัดผลประเมินผล จ านวน 7 คน  
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครู โดย
ผู้วิจัยน าหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครู จ านวน 2 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก ่ 
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน หน่วยที่ 2 ความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน น าไปใช้
ครูผู้สอนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่สมัครเข้าปฏิบัติการใช้หลักสูตร จ านวน 30 คน  ปี
การศึกษา 2558 และเก็บข้อมูล ความรู้ความเข้าใจวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียนและเจตคติต่อการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียนส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้วิจัยด าเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน 
ส าหรับครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า ข้อมูลพื้นฐานในการใช้พัฒนา
ความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย ความส าคัญและความหมาย 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน รูปแบบนวัตกรรม สถิติและเครื่องมือในการวัด
ประเมินผลส าหรับความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่จะท าให้งานนั้นเกิดนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้ ต้องมี
กระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมได้แก่ การก าหนดสิ่งที่ต้องรู้ แสวงหาความรู้ สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ 
จัดเก็บและเผยแพร่ 

2. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า 

   2.1 หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครูมี  5 องค์ประกอบ 
คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล 
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   2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ส าหรับครู พบว่า หลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก  

3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับครูพบว่า 
  3.1 ความรู้ความเข้าใจวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 
  3.2 ความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อย

ละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.3 เจตคติต่อการจัดท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยและพัฒนาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผู้วิจัยด าเนินการอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับ
ครูผู้สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประกอบด้วย ความรู้วิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียน 
ได้แก่ ความส าคัญและความหมาย วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย รูปแบบนวัตกรรม สถิติและเครื่องมือ
การวัดประเมินผลส าหรับความสามารถในการท างานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้แก่ ก าหนดปัญหาการเลือก
วิธีการหรือนวัตกรรม การสร้างนวัตกรรมและการรายงานผลนวัตกรรมกระบวนการจัดการความรู้ที่เหมาะสมได้แก่ 
การก าหนดสิ่งที่ต้องรู้ แสวงหาความรู้ สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ จัดเก็บและเผยแพร่ ที่ได้จากการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับแนวความคิดที่กล่าวว่าการสร้างปัญญาสะสมเป็นความสามารถของเครือข่าย และการ
พัฒนาเครือข่ายที่มีลักษณะชุมชนทางความรู้และการสื่อสารด้วยการจัดการความรู้(Knowledge Management : 
KM)และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Johnson, Julie E. 2011)การเรียนรู้ที่มีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารประเภท
ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนร่วมทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดความ
พึงพอใจต่อการใช้โดยไม่มีข้อจ ากัดของเวลาและสถานที่ท าให้เครือข่ายการเรียนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ไม่จ ากัด
อยู่แต่เฉพาะในสถานศึกษาเท่านั้น มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนแบบสถานการณ์ที่มีความสมจริง(สรญา  
สาระสุภาพ, 2553, หน้า 5)  
 2. จากผลการสร้างหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ที่พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากหลักสูตรที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการ
การพัฒนาหลักสูตรในขั้นตอนแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ Taba (1962, p.12) ขั้นที่ 1
การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและความจ าเป็นด้านต่าง ๆ ของสังคมและผู้เรียน (Diagnosis of needs)ทั้ง
ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Tyler (1975, pp.9-12) ในขั้นที่1 ขั้นเตรียมการข้อมูลที่ส าคัญคือความจ าเป็นและ
ความต้องการของสังคมที่มีต่อการจัดการศึกษาประเภทนั้นๆและระดับนั้นๆปรัชญาการศึกษาก็ท าให้สามารถ
เตรียมการสร้างหลักสูตรได้เหมาะสมนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร ของสงัด อุทรานันท์ 
(2532, หน้า 191-192) ที่กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตรนั้นจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐาน
ของหลักสูตรเพื่อการพัฒนาหลักสูตรนั้นมีความถูกต้อง ท าให้ทราบความต้องการของสังคมและผู้เรียนจากนั้นผู้วิจัย
น าข้อมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างหลักสูตร ได้หลักสูตรที่มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลภายหลังยกร่างหลักสูตรและเขียนเอกสาร
ประกอบหลักสูตรผู้วิจัยน าไปตรวจสอบคุณภาพก่อนน าหลักสูตรไปทดลองใช้จริง  
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 3. จากผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถการท าวิจัยในชั้นเรียน ส าหรับครูผู้สอน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า 
   3.1 ความรู้ความเข้าใจวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จากการที่ครูมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากการที่เครือข่ายมีวิทยาที่มีความสามารถใน
จัดการความรู้และพัฒนาการใช้สื่อสารเทคโนโลยี ให้ครูได้แลกเปลี่ยนความรู้ส่งเสริมความร่วมมือกันบนเครือข่าย
กระตุ้นให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็น บางครั้งสนทนาท าให้สมาชิกเกิดความสนทิสนมเปน็
กันเองจึงท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจสอดคล้องกับงานวิจัย ของพัชรี  ด ารงสุนทรชัย (2550) กล่าวว่าปัจจัยที่ช่วย
สนับสนุนการจัดการความรู้ประสบความส าเร็จได้แก่ ผู้น าที่มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายร่วมที่มองเห็นได้ มี
กิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีความร่วมมือและสัมพันธ์ที่ดีและยังมีแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เครือข่ายได้เรียนรู้บนเว็บ จึงท าให้เกิดความรู้ที่คงทนสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถจากเว็บได้ทุกเวลาสะดวก
และรวดเร็ว  
   3.2 ความสามารถในการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการจัดการ
ความรู้เครือข่าย แนวทางวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ ตามแนว
องค์ประกอบของเครือข่ายประกอบด้วย เครือข่าย กระบวนการ และเทคโนโลยี ซึ่งมีเครือข่ายเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญ ด าเนินการเป็น 3 ระยะ 4 ขั้นตอนได้แก่ 1) ก าหนดสิ่งที่ต้องรู้ 2) แสวงหาความรู้3)สร้างและแลกเปลี่ยน
ความรู4้)จัดเก็บและเผยแพร่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งจะน าไปสู่ความยั่งยืน ง่ายและ
สะดวกต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับที่ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2551, หน้า 28) ที่กล่าวว่าเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็น
ช่องทางและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการศึกษา ค้นหาความรู้ จัดเก็บข้อมูล ดึงเอาความรู้ไปใช้ ช่วยให้เกิดพฤติกรรม
ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งค าถามและหาค าตอบ และเป็นตัวกลางในการถ่ายทอด 
ช่วยให้เกิดการติดต่อประสานงานและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยเฉพาะขั้นตอนที่ 3 สร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ครู
ได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง สะท้อน ถอดบทเรียน ความรู้ที่มีอยู่ในตัวตน (Tacit Knowledge) ของครูแต่ละคน
ออกโดยเฉพาะที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เนื่องจากมีการน า
ความรู้ และประสบการณ์ตรงมาแลกเปลี่ยนกันภายใต้บรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึง
ก่อให้เกิดความร่วมมือ หรือมีส่วนร่วมอย่างจริงใจ มีเป้าหมายร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการอบรม  
   3.3 เจตคติต่อการจัดท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจ และความต้องการในเป้าหมายร่วมกันไม่ได้เกิด
จากการบังคับบัญชา ความสัมพันธ์กันแบบเอื้อเกื้อหนุนกัน มีความสนิทสนมเหมือนเครือญาติ ความจริงใจในการ
รับรู้จึงมีอย่างต่อเนื่องและเต็มใจ ท าให้การเรียนรู้เกิดความสนุกสนานไม่มีความกังวลกระบวน การจัดการความรู้ที่
ใช้เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนได้อย่างแท้จริง ผู้เข้ารับการอบรมไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย เห็นว่าการอบรมที่ใช้กระบวนการนี้ได้สร้างพลังใน การท างาน ทุกคนมีความมุ่งมั่น และสามารถน าเอา
ความรู้ไปใช้จริง ที่ส าคัญครูยังคงสานต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เกิดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่หลากหลายนอกจากนี้อาจเกิดจาก การ
สร้างบรรยากาศในการอบรมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเล่าเรื่อง (Story Telling) ความภาคภูมิใจใน
ผลงานท าให้ผู้วิจัยเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนท า มองเห็นประโยชน์ของการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนอย่างจริง จึงท า
ให้ครูมีเจตคติต่อการท าหลักสูตรหลังอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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ข้อเสนอแนะ 
การน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ความรู้ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ความเป็นกับเองความสนิทสนมเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกันจะท าให้ได้รับความที่อยู่ในตัวคนอย่างแท้จริง 
 2. เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางเว็บ ตลอดจนศึกษาผู้มีผลงานเลิศหรือผู้
ประสบความส าเร็จและมีผลงานเด่นในเรื่องนั้น ๆจะช่วยให้ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
และภาคภูมิใจในตนเอง 
 3. ภาวะผู้น ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ตลอดเวลา ดังนั้นนวัตกรรมที่ถูกเผยแพร่ย่อม
ได้รับการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยี 
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