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คำนำ
การจัดทารวมบทคัดย่องานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน โดยมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ และสนั บสนุ นให้ มี หน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้ งภายในส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการและหน่ วยงานอื่ น ๆ
นาผลงานวิจัย ไปใช้ป ระโยชน์ เป็ น การช่วยให้ ผู้บริห ารและนักการศึกษาประหยัดเวลาในการอ่านและติดตาม
ค้นคว้ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามารถทาความเข้าใจกระบวนการวิจัย ข้อมูลและข้อค้นพบ รวมทั้งสามารถ
อ้างอิงผลการศึกษาวิจัยได้โดยง่าย และประการสาคัญงานวิจัยเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาตามภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม
จานวน 34 เรื่อง โดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม จานวน 34 เรื่อง ประกอบด้วย
1. กลุ่ม “การจัดรูปแบบการเรียนการสอน”
จานวน 10 เรื่อง
2. กลุ่ม “การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จานวน 5 เรื่อง
3. กลุ่ม “การศึกษารองรับในศตวรรษที่ 21”
จานวน 1 เรื่อง
4. กลุ่ม “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
จานวน 1 เรื่อง
5. กลุ่ม “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
จานวน 5 เรื่อง
6. กลุ่ม “การนิเทศ ติดตามและประเมินผล”
จานวน 4 เรื่อง
7. กลุ่ม “อื่น ๆ”
จานวน 8 เรื่อง
งานวิจัยที่ได้นามาจัดทาในครั้งนี้ จะมีการรวบรวมโครงการวิจัยที่ ดาเนินการแล้วเสร็จและเผยแพร่ผลงาน
เรียบร้อยแล้ว ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) และนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ ตรวจสอบคุณภาพ
ความถูกต้องของงานวิจัย เพื่อมาสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่
ต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้กาลังใจนักวิจัย ตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณนักวิจัย ทุกท่านที่ได้มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาค้นคว้า
สร้ า งสรรค์ งานวิ ช าการ และนวั ต กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน และเกิ ด การจั ด การองค์ ค วามรู้ ห รื อ
Knowledge Management ในส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารอย่ า งเป็ น ระบบ และหวั ง ว่ า การจั ด ท า
รวมบทคัดย่องานวิจัยเล่มนี้ จะได้ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเกิดคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป

เชื่อถือได้สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

ก

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

กิตติกรรมประกาศ
การจัดทารวมเล่มบทคัดย่องานวิจัยในครั้งนี้ ถือเป็นการเผยแพร่ผลงาน โดยมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสนั บสนุ นให้ มีห น่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ
นาผลงานวิจัย ไปใช้ป ระโยชน์ เป็ น การช่วยให้ ผู้บริห ารและนักการศึกษาประหยัดเวลาในการอ่านและติดตาม
ค้นคว้ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามารถทาความเข้าใจกระบวนการวิจัย ข้อมูลและข้อค้นพบ รวมทั้งสามารถ
อ้างอิงผลการศึกษาวิจัยได้โดยง่าย และประการสาคัญงานวิจัยเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาตามภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณนักวิจัยในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทุกท่านที่ช่วยให้การดาเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยทุกประการ และขอขอบคุณผู้ที่ให้ข้อมูลทุกท่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาบทคัดย่องานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ในครั้งนี้
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารระดับสูง และผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ซึ่งเป็น
ผู้บั งคับ บั ญ ชาที่ให้ การสนั บ สนุ น และเปิ ดโอกาสให้ กลุ่ม ยุท ธศาสตร์การวิจัยและพั ฒ นาได้ดาเนินการรวบรวม
บทคัดย่องานวิจัยในครั้งนี้ และหากเอกสารฉบับนี้มีความบกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด คณะทางานขออภัย
มา ณ โอกาสนี้

กลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
สำรบัญ
บทที่ 1 บทนา
- หลักการและความเป็นมา
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- วิธีดาเนินการของโครงการ
- ขอบเขตของโครงการ
- การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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บทที่ 2 รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 จานวน 7 กลุม่ เรื่อง ประกอบด้วย
1. งานวิจัยเรื่อง “การจัดรูปแบบการเรียนการสอน” (10 เรื่อง)
1.1 รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้
ตอนบน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
1.2 การศึกษาสภาพและความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560)
1.3 การพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในเขตภาคใต้ตอนบน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
(Development of Lifelong Education Activities to Enhance Life Quality
Elderly in The Upper Southern Region)

6

1.4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชนท้อง
ถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
(The Development of Learning Resources to the Informal Education
Management of the Local Community in Chachoengsao Province)

7
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21
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1.5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
แบบมีส่วนร่วมจังหวัดหนองบัวลาภู (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

30

1.6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
34
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(The Development of Learning Model to Enforce Daily Life English Communicative
Skill Through Participatory Research for The Office of Non-Formal Education)
1.7 การวิจัยแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนเรียนรวม
38
(Inclusive School) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(Effective Inclusive Education for Inclusive Schools under Ministry of Education,
Ubonratchathani)
1.8 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่
44
การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(Participator Management in Education to Enhance Education Effectiveness
at the Regional and Provincial Levels of the Office of Education Region 10)
1.9 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิด
คานวณตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(Teacher’s Teaching Development to Enhance Student Efficiency at Numeracy
through Innovation of Lesson Study in Mathematic Grade 1-3)
1.10 การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(Development of operational model for Improve the learners quality
Using professional learning communities (PLC) of small schools in Yasothon
Province)

49
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สำรบัญ (ต่อ)
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2. งานวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (4 เรื่อง) 59
2.1 การเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
59
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
2.2 การศึกษาสภาพการใช้กระบวนการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
พลเมือง ในเขตตรวจราชการที่ 7 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

66

2.3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
69
พอเพียงสู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(The Development of Network Management Model for Driving The Sufficiency
Economy Philosophy to School in Thailand 4.0)
2.4 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู (ปีงบประมาณ
74
พ.ศ. 2562)
(Development Of Ethical Leadership Enhancement Program for Teachers)
2.5 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการ
81
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
(Research and Development Report of Moderate Class More Knowledge Model
by Integrate Philosophy of the Sufficiency Economy of Ubon Ratchathani Provincial
Education Office)
3. งานวิจัยเรื่อง “การศึกษารองรับในศตวรรษที่ 21”
(1 เรื่อง)
3.1 ผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)
(The impact of the National Institute for Development of Teachers, Faculty
Staff and Education Personnel’s training course of the elementary mathematics
teachers under the jurisdiction of the Office of Basic Education Commission
competency development in the 21st century)
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4. งานวิจัยเรื่อง “การก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน” (1 เรื่อง)
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บทที่ 1
บทนำ
หลักการและความเป็นมา
การวิ จั ย (Research) เป็ น กระบวนการหาความรู้ ความจริ ง ใหม่ ๆ ที่ มี ร ะบบแบบแผน
ตามหลั กวิช าการ หลั กมี เหตุ มี ผ ลที่ ร อบคอบ รัดกุม ละเอียดและเชื่ อถือ ได้ และความรู้ค วามจริงนั้ น
จะนาไปเป็นหลักการ ทฤษฎี หรือข้อปฏิบัติที่ทาให้มนุษย์ได้รับรู้และนาไปใช้เพื่อให้สามารถดารงชีวิตด้วย
ความสงบสุขหรือป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ จึงมักจะต้องใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา
หรือ R&D (Research and Development) เข้ามาใช้ในระบบงานวิช าการ โดยการค้นคว้าหาปัญ หา
ข้อบกพร่องผิดพลาดในงาน แล้วค้นคิดนวัตกรรม (Innovation) มาใช้แทนการทางานแบบเก่า ๆ และ
แก้ไขปัญหานั้นมีการประเมินผลและค้นหาเหตุผล จนสร้างเป็นองค์ความรู้ขององค์กร และเป็นการพัฒนางาน
ให้ก้าวหน้าอย่างมีระบบ และมีขั้นตอน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็ งเห็นความสาคัญของ
การวิจัยและการพัฒนางานวิชาการ จึงได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยทางการศึกษา และ
พัฒนานักวิจัยมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยหน่วยงานต่าง ๆ หรือในบางครั้ง มีการว่าจ้างผู้วิจัยจากภายนอก
มาศึกษาวิจัยให้ เพื่อให้ได้ข้อคาตอบที่มีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างทันเหตุการณ์และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
ผลงานวิจัยเหล่านี้ ได้สะสมมาอย่างต่อเนื่องหลายปีจนเกิดเป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน และเป็นข้อมูล
ที่ส าคัญ ที่ควรเผยแพร่ แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ และนามาใช้ประโยชน์กับหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลการวิจัยนั้น
การจัดทารวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ถือเป็นการ
เผยแพร่ ผ ลงาน โดยมุ่งให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ และสนั บ สนุ น ให้ มี ห น่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ งภายใน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการช่วยให้
ผู้บ ริห ารและนั กการศึกษาประหยัดเวลาในการอ่านและติดตามค้นคว้ารายงานการวิจัยฉบับสมบูร ณ์
สามารถทาความเข้าใจกระบวนการวิจัย ข้อมูลและข้อค้นพบ รวมทั้งสามารถอ้างอิงผลการศึกษาวิจัย
ได้โดยง่าย และเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ การใช้เป็นเอกสารในการประชุมทางวิชาการงานวิ จัยของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1. เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงำนวิจัยทำงกำรศึกษำของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2560-2562 ที่มีคุณค่ำทำงวิชำกำรและมีประโยชน์ในกำรนำไปพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงนักวิจัยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

๒
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3. เพื่อมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
วิธีดำเนินกำรของโครงกำร
1. ตรวจสอบข้อมูลงำนวิจัยที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ในปีงบประมำณ พ..ศ. 2560-2562
2. งำนวิจัยของหน่วยงำนท่ำนที่ทำเสร็จ และเผยแพร่ผลงำนเรียบร้อยแล้ว ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕60
-๒๕62) ทั้งที่ได้รั บ งบประมำณอุดหนุ นกำรวิจัย และที่ใช้งบประมำณดำเนินงำนหรือแหล่งทุนอื่น ๆ
ทั้งที่ทำวิจัยเองและว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกทำวิจัย
3. งำนวิ จั ย ที่ บุ ค ลำกรในหน่ ว ยงำนท่ ำนที่ ท ำวิ จั ย เกี่ ย วกั บ งำนของส ำนั ก งำนปลั ดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เช่น วิทยำนิพนธ์ หรือได้ทุนวิจัยจำกแหล่งทุนอื่น ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62)
4. จัดทำบทคัดย่องำนวิจัยตำมแบบฟอร์มเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้
5. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ จัดหมวดหมู่ ตรวจสอบคุณภำพ ควำมถูกต้อง
6. สร้ำงฐำนข้อมูลงำนวิจัยของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์
7. สรุปภำพรวมบทคัดย่องำนวิจัย และนำเสนอผู้บริหำรระดับสูงเห็นชอบต่อไป
ชอบเขตของโครงการ
เป้าหมายโครงการ (Output)
เป้าหมายเชิงปริมาณ : มีบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมำณ พ.ศ.2560-2562 จำนวน 34 เรื่อง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : การเผยแพร่ผลงานวิจัยมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุน
ให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่น ๆ นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
กลุ่มเป้ำหมำยโครงกำร (Target group)
นักวิจัยในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เช่น
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1-18
2. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 77 จังหวัด
3. สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)
4. สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)
5. สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.)
6. หน่วยงำนส่วนกลำงในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ส่วนกลำงภำยในกระทรวง
ศึกษำธิกำร)

๓
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ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร (Outputs) : ระดับควำมสำเร็จของกำรมีบทคัดย่องำนวิจัยของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ค่ำเป้ำหมำย 5)
2. ตั ว ชี้ วั ด ผลลั พ ธ์ (Outcomes) : ร้ อ ยละของหน่ ว ยงำนในสั งกั ด ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
ศึก ษำธิกำรที่ ได้รั บ กำรเผยแพร่ บ ทคั ดย่ องำนวิจั ย ของส ำนั กงำนปลั ด กระทรวงศึก ษำธิกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2560-2562 สำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนวิจัย (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
1. ควำมเสี่ยง : ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรดำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนในทุกขั้นตอน รวมทั้งปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรและบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน
2. กำรบริหำรควำมเสี่ยง : ด้ำนระยะเวลำ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกำยน 2562 ถึงเดือนมีนำคม 2563
หน่วยงำนรับผิดชอบ
1. หน่วยงำน (หลัก) : สำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กลุ่มยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำ
2. หน่วยงำน (ร่วม) : หน่วยงำนในสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทั้งส่วนกลำงและ
ส่วนภูมิภำค
ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ (Impact)
ทำให้นักวิจัยมีวิริยะอุตสำหะในกำรศึกษำ ค้นคว้ำ สร้ำงสรรค์งำนวิชำกำร และนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงำน และเกิดกำรจัดกำรองค์ควำมรู้หรือ Knowledge Management ในสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงเป็นระบบ
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บทที่ 2
รวมบทคัดย่องานวิจัย
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
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บทที่ 2
รวมบทคัดย่องำนวิจัยของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2562
การจั ด ท ารวมบทคั ด ย่ อ งานวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ผ ลงาน โดยมุ่ ง ให้ เกิ ด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสนับสนุนให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานอื่น ๆ นาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นการช่วยให้ผู้บริหารและนักการศึกษาประหยัดเวลาในการ
อ่านและติดตามค้นคว้ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สามารถทาความเข้าใจกระบวนการวิจัย ข้อมูลและ
ข้อค้นพบ รวมทั้งสามารถอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยได้โดยง่าย และประการสาคัญงานวิจัยเหล่านี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม จานวน 34 เรื่อง ดังนี้
1. กลุ่ม “การจัดรูปแบบการเรียนการสอน”
จานวน 10 เรื่อง
2. กลุ่ม “การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและ
จานวน 5 เรื่อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
3. กลุม่ “การศึกษารองรับในศตวรรษที่ 21”
จานวน 1 เรื่อง
4. กลุ่ม “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
จานวน 1 เรื่อง
5. กลุ่ม “การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
จานวน 5 เรื่อง
6. กลุ่ม “การนิเทศ ติดตามและประเมินผล”
จานวน 4 เรื่อง
7. กลุ่ม “อื่น ๆ”
จานวน 8 เรื่อง
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1. งำนวิจัยเรื่อง “กำรจัดรูปแบบกำรเรียนกำรสอน”
บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)

1.1 รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย
ในเขตภาคใต้ตอนบน
(ภำษำอังกฤษ)
ผู้ทำวิจัยและคณะ
นางสาวณัฐภัสสร แดงมณี
ครูชานาญการ ศฝช.ชุมพร
นางสาวพัชรี ไชยโรจน์
นางอรอนงค์ จันทรมณี
นางสายชล จักรเจริญ
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย
2560
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย
2560
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
“การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อ ความเจริญงอกงามของบุคคลและสั งคม โดยการ
ถ่ ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวั ฒ นธรรม การสร้ า งสรรค์ จ รรโลงความก้ า วหน้ า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้ บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ “การศึกษาตลอดชีวิต ” หมายถึง การศึกษาที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มียุทธศาสตร์ที่เน้นการพัฒ นา
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม อย่ า งเสมอภาค
ซึ่งสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ การดาเนินงานของสานักงาน กศน. พ.ศ. 2558 ที่มีจุดเน้นด้านประชากร
กลุ่มเป้าหมาย มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีความเป็นธรรมให้กับประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาสทางการศึกษา เป็นความหมายตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 พร้ อ มกฎกระทรวงที่ เกี่ ย วข้ อ ง และ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ในมาตรา 4
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ผู้สูงอายุเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการจัดการศึกษาดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันพบว่ากาลังก้าวเข้าสู่
สังคมสูงวัย ก็คือ การที่มีจานวนผู้สูงอายุหรือประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรทั้ งหมด ในขณะที่ วั ย เด็ ก และแรงงานลดน้ อ ยลงไปเรื่ อ ย ๆ ผลการส ารวจปี 2557 พบว่ า
มีจานวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด และในอีก 15 ปีข้างหน้า จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
เป็นร้อยละ 25 ของประชากรไทยทั้งประเทศ สาหรับภาคใต้มีจานวนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 12.0 (สานักงาน
สถิติแห่ งชาติ. 2557) ซึ่งภาวะการณ์ดังกล่ าวก่อให้เกิดปัญ หาต่างๆ ที่กระทบต่อสภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาภาวะพึ่งพิง นั่นคือ การพึ่งพิงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเกิด
จากการลดการจ้างงาน พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 58.87 จะไม่ได้ทางาน แต่จะมีรายได้จากบุตรและเบี้ยยังชีพ
นอกจากนี้ ยั งมีปั ญ หาในด้ านการดู แลตนเอง การอยู่ร่ว มกัน ในสั งคม ซึ่งท าให้ ผู้ สู งอายุมี ภ าวะซึ ม เศร้า
ขาดกาลังใจ แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545-2564 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552)
จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ มาตรการ การให้การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยส่ งเสริมการเข้าถึงและพั ฒ นาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อความเข้าใจชีวิต และพัฒนาการในแต่ละวัย
เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสม (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. 2553) จึงเห็นได้ว่า
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุเป็นประเด็นสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความพอใจในชีวิต
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถควบคุมตนเองและตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
2. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้
ตอนบน
3. เพื่อสร้างคู่มือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
วิธีดำเนินกำรวิจัย
วิธีดาเนินการแบ่งเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
2. สร้างรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
3. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
4. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
5. ยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
6. จัดทาคู่มือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
7. ประเมินคู่มือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
8. เผยแพร่รูปแบบ/คู่มือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้
ตอนบน
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ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้วิจัยกาหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามประเด็นที่ได้ดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรในการวิเคราะห์ ความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้ สูงอายุสู่ สังคมผู้ สู งวัย
ในเขตภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ผู้สูงอายุในภาคใต้ตอนบน จานวน 248,350 คน ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างสาหรับศึกษาสัดส่วนของประชากร (P) ณ ระดับความเชื่อมั่น
95% เมื่ อยอมให้ ค วามคลาดเคลื่ อน (E) ของการประมาณค่ าสั ดส่ ว นที่ เกิ ด ขึ้น ได้ ในระดับ +5 (ศิ ริชั ย
กาญจนวาสี และคณะ. 2559 : 150) ได้ จานวน 400 คน หลังจากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างจากจานวนประชากรโดยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามจังหวัด
2. ประชากรในการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย
ในเขตภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุที่จดทะเบียนกับสานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ในเขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด รวมจานวน 1,051 ชมรม ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการใช้โปรแกรม
สุ่มแบบหลายขั้นตอน จนได้ชมรมผู้สูงอายุที่จะลงไปทดลอง จานวน 3 ชมรม ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 สุ่ มเลื อกอ าเภอจาก 7 จังหวัดเพื่ อเป็น พื้ น ที่เก็ บรวบรวมข้อ มูล รวมทั้ งสิ้ น
7 พื้นที่ ผลการสุ่ม คือ จังหวัดชุมพร จัดที่อาเภอปะทิว จังหวัดสุราษฏร์ธานี จัดที่ อาเภอเกาะสมุย จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดที่อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดระนอง จัดที่อาเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต จัดที่อาเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จัดที่อาเภอลาทับ จังหวัดพังงา จัดที่อาเภอเมืองพังงา
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตาบลที่จะลงไปทดลอง
1) จังหวัดชุมพร อาเภอปะทิว ผลการสุ่ม ทดลองที่ตาบลดอนยาง
2) จังหวัดนครศรีธรรมราช อาเภอร่อนพิบูลย์ ผลการสุ่มทดลองที่ตาบลควนเกย
3) จังหวัดระนอง อาเภอกระบุรี ผลการสุ่มทดลองที่ตาบลน้าจืด
ขั้นตอนที่ 3 สุ่มเลือกชมรมผู้สูงอายุที่จะลงไปทดลอง
1) จังหวัดชุมพร อาเภอปะทิว ผลการสุ่ม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมาบอามฤต ตาบล
ดอนยาง
2) จังหวัดนครศรีธรรมราช อาเภอร่อนพิบูลย์ ผลการสุ่ม ชมรมผู้สูงอายุตาบลควนเกย
3) จังหวัดระนอง อาเภอกระบุรี ผลการสุ่ม ชมรมผู้สูงอายุน้าจืดน้อย ตาบลน้าจืด
ในการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยและความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อรูปแบบ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุ
ที่ร่ว มทดลองใช้รูป แบบการจั ดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้ สู งอายุสู่ สั งคมสู งวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
ชมรมละ 50 คน รวม 150 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือการวิจัยโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน กศน. ภาคใต้
ที่ช่วยกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องมือ จานวน 8 ฉบับ ได้แก่
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1. แบบบันทึกข้อมูลความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
2. แบบสอบถามความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
3. แบบบันทึกข้อมูลการประชุม
4. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัย
ในเขตภาคใต้ตอนบน
5. แบบสอบถามความพร้อมของผู้สูงอายุในการเข้าสู่สังคมสูงวัย
6. แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตตามรูปแบบการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน
7. ประเด็นการสนทนากลุ่ม
8. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ ผู้วิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิติที่ใช้ ประกอบด้วย
ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean :  )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
3. ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ความต้ อ งการการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ สู่ สั ง คมสู ง วั ย ในเขตภาคใต้ ต อนบน
โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะอยู่บ้าน ไม่ค่อยได้ออก
สังคม ผู้สูงอายุหลายคนที่ต้องมีหน้าที่เลี้ยงหลานซึ่งถูกนามาฝากไว้ จนไม่ได้ทากิจกรรมอะไร เกิดความเบื่อหน่าย
การศึกษาตลอดชีวิตจะเป็ น หนทางหนึ่ งที่ ทาให้ ผู้ สู งอายุเกิด คุณ ค่า สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ดของปิยะพงษ์
ไสยโสภณ และสุภาพรรณ น้อยอาแพง (2551) กล่าวว่า ผู้สูงอายุยังมีความจาเป็นต้องได้รับการศึกษาหรือ
การเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการพื้นฐานทั้ง 5 ได้แก่ ความต้องการความรู้เพื่อสามารถปรับตัวดารงตนอยู่
ในสั งคม ความต้องการทักษะเพื่อสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ ความต้องการความรู้เพื่อ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ให้แก่สังคม ความต้องการความรู้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม
ให้มีความเข้าใจความเป็นไปในสังคมและเรียนรู้เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในชุมชนสังคม และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของมาธุรี อุไรรัตน์ (2552) กล่าวว่า ความต้องการของผู้สูงอายุโดยทั่วไปมี 4 ด้าน คือ ความต้องการ
ด้ านร่ างกาย เป็ น ความต้ อ งการที่ ผู้ สู งอายุป ฏิ บั ติ เป็ น กิจ วั ต รประจ าวัน ได้ แ ก่ การรับ ประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ ความต้องการด้านจิตใจ เป็นความต้องการความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความต้องการ
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ด้านการยอมรับและยกย่องจากสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอื่น ความต้องการด้านการเงิน และความต้องการ
ความรู้ที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้และพึงพอใจในชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย ของวิไล ตั้งจิตสมคิด (2551) ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับผู้ สูงอายุ
ผลการศึ กษาพบว่ า ปั ญหาที่ พบในผู้ สู งอายุ คื อ รายได้ ของผู้ สู งอายุ ต่ อการเลี้ ยงชี พ และผู้ สู งอายุ ต้ องการ
ให้ลูกหลานเลี้ยงดูและต้องการให้รัฐช่วยเหลือด้านรายได้ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของอรอาไพ บุรานนท์
(2554) ศึ กษาแนวทางการส่ งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความต้ องการของผู้ สู งอายุ ศูน ย์ บ ริก าร
ผู้สูงอายุดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุ ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ความต้องการทางกาย ความต้องการด้านจิตใจ ความต้องการ
ด้านสังคม และความต้องการด้านเศรษฐกิจ ตามลาดับ
2. รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน เน้นการจัด
การศึกษาตามความต้องการของผู้สูงอายุใน 3 ด้าน ได้แก่ การดูแลสุขภาพ อาชีพ สวัสดิการและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ทั้งนี้ เพราะทั้งสามด้านมีความสาคัญในการดารงชี วิตของผู้สูงอายุ สอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึ ก ษาของส านั ก งาน กศน. นโยบายการจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสามารถน าไปใช้
ในสถานการณ์ จ ริ งได้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ คุ ณ ภาพชี วิต ของผู้ สู งอายุ โดยรวม ตอบสนองความต้ อ งการและ
เกิดประโยชน์ ต่อผู้สู งอายุ ได้ข้อมูล ย้อ นกลั บที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒ นาคุณ ภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้สาหรับผู้สูงอายุของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวรูปแบบการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตจึ งมีความเหมาะสมส าหรับผู้ สู งอายุสู่ สั งคมสู งวัย สอดคล้ องกับ แนวคิ ดของตรีค ม
พรมมาบุญ (2557) ได้กล่าวถึงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียนสาหรับผู้สูงอายุว่า
ควรจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ ข่าวสารข้อมูลในเนื้อหาสาระที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพอนามัย
ด้านอาชีพสาหรับผู้สูงอายุ งานอดิเรก และสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งอาจจัดในรูปของชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การฝึกอบรมกลุ่มสนใจ หรือการฝึกอาชีพระยะสั้นก็ได้และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุเทพ ธรรมะตระกูล
(2552) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า หลังจากจัดกิจกรรมพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างสุขภาพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในส่วนของสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ได้แก่ ความรู้สึกสมหวังในชีวิต รู้สึกพอใจในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตมีความสุข มั่นใจว่า
จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ รู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ตามลาดับ ส่วนของการให้ความรู้การดูแลส่งเสริม
สุขภาพ ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจมากเกี่ยวกับเนื้อหาที่เข้าอบรม สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพ มีความใหม่
และทันสมัย ทาให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดีมาก ได้แก่ การออกกาลังกายตามหลัก
วิธีการ การกินอาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายทั่วไปและเฉพาะโรค กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ กิจกรรมงานอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมการประกวด
แข่งขันสุขภาพ ตามลาดับ และยังสอดคล้องกับผลการวิจัย ของตรีคม พรมมาบุญ (2557) ศึกษารูปแบบ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในอาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตผู้สูงอายุโรคเรื้อรังมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (ก) ด้านสภาพ
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ปัจจุบัน ปัญหาสุขภาวะและความจาเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (ข) ด้านวัตถุประสงค์ (ค) ด้านเนื้อหาสาระ
(ง) ด้านวิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และ (จ) ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
3. คู่มือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน พบว่า ได้มี
การจัดทาคู่มือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน ในมิติต่างๆ
จานวน 3 เล่ม ได้แก่ 1) คู่มือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมิติด้านการดูแลสุขภาพ 2) คู่มือการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตมิติด้านอาชีพ และ 3) คู่มือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมิติด้านสวัสดิการและการอยู่ร่วมกันในสังคม
โดยมี เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย คาชี้แ จงการใช้ คู่มื อ ภาพแสดงรูป แบบการจัด การศึก ษาตลอดชีวิต ส าหรับ
ผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบน คาอธิบายรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
สู่สังคมสูงวัย ในเขตภาคใต้ ตอนบน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่มือ
ดังกล่ าวได้ผ่านการถอดบทเรีย นจากผู้ เกี่ยวข้องซึ่งได้นากิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้กับผู้ สูงอายุและได้ผลเป็น
ที่พอใจ เป็นประโยชน์ต่อผู้นาไปใช้ต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2550) ที่กล่าวว่า
ผู้สูงอายุควรได้รับการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนวัยสูงอายุและหลังวัยสูงอายุในรูปแบบ
การฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการเตรียมตัวด้านจิตใจ
และสังคมก่อนวัยเกษียณ การศึกษานอกระบบหลั งวัยเกษียณ เพื่อเป็นการพัฒ นาตนเอง เช่น การเรียน
หลักสูตรระยะสั้นในเนื้อหาที่สนใจตามที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดให้บริการแก่ชุมชนในลักษณะการศึกษา
ต่อเนื่อง และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรศึกษำไปใช้
1.1 การน ารู ป แบบการจั ด การศึก ษาตลอดชีวิตส าหรับ ผู้ สู งอายุ สู่ สั งคมสู งวัยในเขตภาคใต้
ตอนบนไปใช้อาจมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น
1.2 ชุมชนควรส่งเสริมให้เกิดกลุ่มผู้สูงอายุมีการเรียนรู้และการทากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและสร้างความรู้สึกมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทาวิจัยประเมินและติดตามผลการนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
ผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้ตอนบนไปใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ กัน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ที่มีความหลากหลายในการนาไปใช้กับชุมชน
2.2 ควรมีการทาวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตภาคใต้
ตอนล่างซึ่งมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)

1.2 การศึกษาสภาพและความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 4
(ภำษำอังกฤษ)
ผู้ทำวิจัยและคณะ
นางสมจิต อินจันทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คา ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางแสงจันทร์ กันยะมูล นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางชฎาพร ปราโมทย์ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสมจิต อินจันทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางอุไร กาละปัน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางบัวจันทร์ สุริโย
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางสาวฉัตรนภา อุ่นคา นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นางสินีนาฎ วงศ์น้อย นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย
นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายประสิทธิ์ เมืองไสย
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย
2560
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย
2561
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กาหนดสิทธิในการรับการศึกษาของบุคคล
ไว้ในมาตรา 49 วรรคหนึ่งว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง
จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และในมาตรา 50 ยังได้กาหนดว่า “บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลัก
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วิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองเท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่พลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน “ (ราชกิจจา
นุ เบกษา, 2550) โดยผู้ ย ากไร้ ผู้ พิ ก าร หรือ ผู้ ทุ พ พลภาพ หรือ อยู่ในสภาวะยากล าบากต้ องได้ รับ สิ ท ธิ
ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่งเช่นกัน และยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษา โดยทัดเทียมกับ
บุคคลอื่น” ตามมาตรา 49 วรรคสองด้วย ส่วนในด้านการจัดการศึกษาอบรม นอกจากรัฐแล้วองค์กรวิชาชีพ
หรือองค์กรเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตย่อมได้รับ
ความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐตามมาตรา 49 วรรคสาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการประสาน
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวที่ยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากับครอบครัวในหลายเรื่อง เช่น การขออนุมัติจัดการศึกษา สถานที่ยื่นคาขออนุญาต เวลา
ในการขออนุญาต การจัดทาแผนการจัดการศึกษา การจัดโครงสร้างเวลาเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้
การนิ เทศ ให้ คาแนะน า ปรึกษา ดูแล การวัดการประเมินผล และสิ ทธิประโยชน์ท างการศึ กษา เป็นต้ น
อย่ างไรก็ตามส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้พ ยายามประสาน ส่ งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว ด าเนิ น งานไปด้ ว ยดี โดยมุ่ งเน้ น ได้ เรี ย นรู้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น จึงมีคาถาม
วิจัยว่า ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีสภาพดาเนินงานจัดการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว อย่ างไร รวมทั้ งครอบครัว หรือ ผู้ จั ดการศึ ก ษามี ส ภาพดาเนิ น งานจั ดการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวอย่างไร และสภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือ
ผู้จัดการศึกษามีความพร้อมเพียงใด ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
บริ ห ารจั ด การ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการด าเนิ น งานการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของครอบครัว
2. เพื่อศึกษาสภาพความพร้อมและความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หรือผู้จัดการศึกษา
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ
บรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for
Windows
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ บิดาหรือมารดา หรือผู้จัดการศึกษาที่บิดาหรือมารดามอบหมายให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว จานวน 14 คน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. สภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จานวน 14 ครอบครัว ผู้เรียน
16 คน มีนักวิชาการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ครอบครัวเป็นผู้ขออนุญาตและจัดการศึก ษาเองทั้งหมด และ
จัดโดยครอบครัวเดี่ยวทั้งหมด
1.2 สภาพการดาเนินงานการจัดการศึกษาของครอบครัว
การขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1) การเตรียมความพร้อมก่อนการขออนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ของส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยมีการศึกษากฎหมายและระเบี ยบ
ที่เกี่ย วข้อง ผู้ขออนุ ญาตจั ดการศึกษาโดยครอบครัวจะศึกษาคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว เป็ น อัน ดับ แรก การศึ กษาหลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ท ธศั กราช 2551
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และกฎกระทรวง
ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
2) เหตุผลที่ครอบครัวขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ส่วนใหญ่จัดตาม
ความต้องการของผู้เรียนเป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ โรงเรียนในระบบไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ตอบสนองความต้ อ งการของเด็ กเป็ น รายบุ คคล เด็ กมี ปั ญ หาด้านสุ ขภาพ อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ งคื อ โรงเรีย น
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง/ความต้องการพิเศษของผู้เรียน/
ความสามารถพิเศษของผู้เรียนได้
3) การส่งเสริม สนับสนุน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ในการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยจัดให้มีบุ คลากรให้คาปรึกษา/แนะนา/อานวย
ความสะดวกเกี่ ย วกั บ ขั้น ตอนการขออนุ ญ าต เช่น แนะน าให้ ศึกษาคู่มื อ เอกสารที่ เกี่ยวข้องการเรียนรู้
จากอินเตอร์เน็ตการเรียนรู้จากครอบครัวที่ได้รับอนุญาตแล้ว และบุคลากรตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทุกครอบครัว คิดเป็น ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้จัดทาคู่มือการดาเนินงานการจัดการศึกษา
โดยครอบครัวให้ครอบครัวได้ศึกษา และจัดประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาต และ
ทุกบ้านเรียนไม่มีปัญหาในการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว
4) การจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ทุกครอบครัวจะจัดทาแผน
ร่ วมกั บส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา/ปรึ กษากั บเขตพื้ นที่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 นอกจากนี้ มี การประยุ กต์
จากแผนการจัดการศึกษาของครอบครัวอื่นที่ได้รับอนุญาตแล้ว และศึกษาจากคู่มือการดาเนินงานการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว และนาแผนเสนอคณะกรรมการฝ่ายวิชาการทุกครอบครัว
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1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
1) การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครอบครัวหรือผู้จัดการศึกษา ส่วนใหญ่จัดเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ รองลงมาได้แก่ การจัด เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ผสมผสานกลุ่มประสบการณ์ และ
จัดเป็นกลุ่มประสบการณ์อย่างเดียว/จัดโดยใช้แผนเฉพาะบุคคล เด็กพิเศษ
2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา มีการจัดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมภายในบ้าน ส่วนการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับบ้านเรียน
อื่น ๆ และการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนท้องถิ่นมีน้อย
3) สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่ครอบครัวใช้เพื่อจัดการเรียนรู้
ครอบครัวจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้อินเตอร์เน็ตทุกครอบครัว รองลงมาได้แก่
เรียนรู้จากหนังสือเรียน หนั งสืออ่านประกอบ สื่อมัติมิเดีย วารสารต่าง ๆ ตามลาดับ ส่วนในเรื่องแหล่ ง
เรี ย นรู้ ค รอบครั ว ได้ เรี ย นรู้ จ ากสถานที่ ต่ า ง ๆ ภายในครอบครั ว การพาไปทั ศ นศึ ก ษานอกสถานที่
ทุกครอบครัวเรียนรู้จากเครือข่ายบ้านเรียน สาหรับแหล่งเรียนรู้ที่ ครอบครัวพาไปศึกษาเรียนรู้มากที่สุ ด
ได้แก่ ห้องสมุด สนามกีฬา ห้องคอมพิวเตอร์ แต่เด็กบ้านเรียนขาดโอกาสในการเรียนในห้องปฏิบัติการ
4) การให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้
ของครอบครัว โดยมีการนิเทศ ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดหา/จัดทา
คู่มือ/เอกสารเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครอบครัว รองลงมาได้แก่ จัดประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ร ะหว่ า งครอบครั ว
ให้คาแนะนาแก่ครอบครัวใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้จากสถานศึกษาต่าง ๆ
5) การนิเทศติดตาม ดูแล ช่วยเหลือให้คาแนะนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการนิเทศติดตาม ดูแล ช่ วยเหลือให้คาแนะนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครบทุกครอบครัว โดยไปนิเทศติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ปีการศึกษาละ 1-2 ครั้ง
บ้านเรียนส่วนใหญ่มีความต้องการในการนิเทศ ติดตาม ดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดประชุมให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่ อ งต่ าง ๆ ที่ ต รงตามความต้ องการของครอบครัว และรองลงมาได้ แ ก่ จั ด ให้ มี ก ารนิ เทศ
ให้คาแนะนา ช่วยเหลือโดยให้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต พูดคุย สาธิ ต
การระดมสมอง และประสานเชิญวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญมาให้คาแนะนาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวั ดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ และไม่มีปัญหาในการนิเทศ ครอบครัวให้ความร่วมมือและอานวยความสะดวกในการ
นิเทศเป็นอย่างดี
6) การวัดประเมินผลการเรียนรู้ของบ้านเรียน ส่วนใหญ่ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา จะวัด
และประเมินผลระหว่างเรียน และหลังเรียน และต้องการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปช่วยส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการวัดประเมินผลด้วยเทคนิควิธีการประเมินแบบองค์รวม โดยใช้วิธีพูดคุย สอบถาม สังเกต
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การปฏิบัติจริงของผู้ เรียน การตรวจสอบหลักฐานร่องรอย ทักษะทางสังคม รองลงมาคือ การประชุมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
7) สิทธิประโยชน์ที่บ้านเรียนได้รับจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกครอบครัว ได้รับ
เงิน อุ ดหนุ น ทางการศึกษาให้ แก่ผู้ เรี ย นตามระดั บการศึ กษา (อนุ บ าล-มั ธยมศึกษา) ตรงตามระยะเวลา
รองลงมาได้ แก่ การเข้าร่ ว มทดสอบระดับ ต่ าง ๆ การขอมี บัต รประจาตั ว ผู้ เรีย นและการได้ รับข่ าวสา ร
การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เช่น การสอบวิชาการนานาชาติ สสว.ท. เป็นต้น
2. สภาพความพร้อมของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 4 ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน (ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ด้านสื่ อแหล่ งเรี ย นรู้ และเทคโนโลยี ด้านงบประมาณ) ผู้ จัดการศึกษามี ความพร้อมในระดับ มาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว มีความพร้อมในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ รองลงมาได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจการจัดทาแผนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การใช้สื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาของผู้เรียน การวัดและประเมินผลผู้เรียน และ
ทักษะความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่วนเรื่องที่ครอบครัวมีความพร้อมน้อย
ได้แก่ ทักษะและความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดอาคาร สถานที่
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกเอต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และการปรับปรุงสถานที่เพื่อการเรียนรู้
3. ความพึงพอใจของครอบครัวที่มีต่อการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จากแบบสอบถามครอบครั ว ที่ มี ค วามพึ งพอใจในการด าเนิ น งานของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 7 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ครอบครัวมีความพึงพอใจการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
มากที่สุด ได้แก่ ทางการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว ค่าเฉลี่ย 4.71
รองลงมาคือ ความพึงพอใจในเรื่อง การจัดบุคลากรให้คาแนะนาปรึกษาในการจัดทาแผนการจัดการศึกษา
ของครอบครัว ค่าเฉลี่ย 4.64 การมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน และขั้นตอนในการตรวจสอบ และพิจารณา
ความถูกต้องของแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว/การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตจัด
การศึกษาโดยครอบครัว ค่าเฉลี่ย 4.57 และการนิเทศ ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษา
ของครอบครัว ค่าเฉลี่ย 4.50 ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเยี่ยมครอบครัว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชุมระดมความคิดเห็น จากการสัมภาษณ์
จานวน 10 ครอบครัว จาก 14 ครอบครัว จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 2 ครอบครัว ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 7 ครอบครัว และระดับ มัธยมศึ กษา จานวน 1 ครอบครัว ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ได้แก่
พ่อ แม่ บุคคลในครอบครัว และผู้เรียน สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ 7 ประเด็น ดังนี้
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4.1 การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษาทุกครอบครัว มีการเตรียมความพร้อมโดยกากรศึกษากฎหมาย
ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิ
ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ.2547 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 สาหรับ
กลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ คู่ มื อ การจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครัว แนวทางการขออนุ ญ าตจัด การศึ ก ษาจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและเครือข่ายบ้านเรียน
ในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่ รวมถึงการศึกษาแนวทางจากข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เหตุผลที่ครอบครัวต้องการ
จัดการศึกษาเอง ส่วนใหญ่ต้องการจัดสนองตอบความสามารถของลูกที่มีความสามารถพิเศษ และโรงเรียน
ในระบบไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ บางครอบครัวต้องการให้ ลูกมี
วิถีชีวิตตามแบบของครอบครัว บางครอบครัวลูกมีปัญหาสุขภาพ (เด็กพิเศษ/พิการ) เมื่อส่งไปเรียนในระบบ
แล้วเกิดการเจ็บ ป่ วย บางครอบครัวเป็นเด็กพิการ/ร่างกายมีกระดูกผิดรูป ต้องเข้ารับการรักษาและพบ
แพทย์เป็นประจา ทาให้ขาดเรียนบ่อยผู้ปกครอง จึงต้องจัดการศึกษาเอง และอีกเหตุผลหนึ่งคือ พ่อ แม่
มี แ นวคิ ด ที่ น อกรอบ คิ ด ว่ าผู้ ป กครองสามารถที่ จ ะแสวงหาสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ให้ กั บ ลู ก อยากให้ ลู ก เรี ย นแล้ ว
มีค วามสุ ข สามารถต่ อยอดในการเรี ย นต่ อ และประกอบอาชี พ ได้ การได้รับ การส่ งเสริม สนั บ สนุ น จาก
เขตพื้นที่ในการขออนุญาต ครอบครัวส่วนใหญ่ได้รับคาแนะนาปรึกษาหารือจากเขตพื้นที่เกี่ยวกับขั้นตอน
การขออนุญาตจัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อประกอบการขออนุญาตให้
4.2 การจัดทาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ครอบครัวและผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ส่วนใหญ่มีแนวทาง/เป้าหมายการจัด
การศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้เด็กได้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เน้นการเรียนอย่างมี
ความสุข ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น มีการปฏิบัติจริง ใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของครอบครัว มี 1 ครอบครัวที่เรียนร่วมกับโรงเรียนในระบบ (ภาคภาษาไทย)
ส่ ว นภาคภาษาอั งกฤษจะแสวงหาที่ เรี ย นที่ ส นองตอบความต้ อ งการของผู้ เรีย นและผู้ ป กครอง สั งเกต
ครอบครัวส่วนใหญ่จะเน้นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และศิลปะ ส่วนการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ จะจัดแบบผสมผสานโดยบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ และ
ความต้องการของผู้เรียน มีการปรึกษาหารือร่วมกับ เขตพื้นที่ในการจัดทาแผนจนได้แผนที่สมบูรณ์ สาหรับ
ผู้ส อน ได้แก่ พ่อ แม่ บุ คคลในครอบครัว เครือข่ายครอบครัว ครูพิ เศษเฉพาะด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาล้านนา ศิล ปะ กีฬา และศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่น ระดับชั้นที่จัดทาแผนการจัดการศึกษา
ครอบครั ว ขอเปิ ด สอนตั้งแต่ ก่อ นประถมศึ ก ษา 2 ครอบครัว ประถมศึก ษา 10 ครอบครัว และระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น 2 ครอบครัว
4.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ของบิดา มารดา/ผู้จัดการศึกษา
การจัดประบวนการเรียนรู้ของครอบครัว/ผุ้จัดการศึกษา ส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้
หลากหลายรู ป แบบ ได้แ ก่ ระดั บ ก่อนประถมศึกษา จั ดเป็ น กลุ่ มพั ฒ นาการ โดยเน้ น ผู้ เรียนเป็ น ส าคั ญ
เน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ พัฒนาการตามวัยการ ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
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เน้นทักษะชีวิตและการบูรณาการโดยเน้นการปฏิบัติจริง บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
กิจ กรรมพัฒ นาผู้ เรีย น และสมรรถนะการอ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ และคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์
เน้ น กระบวนการและฝึ ก ปฏิ บั ติจ ริงจากชี วิตประจ าวัน มีก ารพาไปศึก ษานอกสถานที่ โดยแหล่ งเรีย นรู้
ในท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ในประเทศ และบางครอบครั ว พาลู ก ไปศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ประสบการณ์
ต่างประเทศ สาหรับสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ใช้หนังสือเรียนจากสานักพิมพ์ต่าง ๆ สืบค้น
ข้อมูลทางเว็บไซต์ต่าง ๆ บางครอบครัวพาไปเรียนกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การตีกลองสะบัดชัย การฟ้อน ดนตรี
การเรียนภาษาล้านนา เป็นต้น
4.4 การนิเทศ ดูแล ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ครอบครัวได้รับการนิ เทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็น
รายครอบครัว ส่วนใหญ่นิเทศ ติดตาม ที่บ้านละ 1-2 ครั้งต่อปีการศึกษา และเข้าร่วมประชุมสัมมนาและ
เปลี่ยนเรียนรู้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง มีการนิเทศ ติดตาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
วิธีการนิเทศ ได้แก่ การไปติดตามให้คาปรึกษา และตรวจสอบหลักฐานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชื่นชมผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนในแต่ละครอบครัว นอกจากนี้ ได้จัดส่งคู่มือ แนวทางการจัดการศึกษาที่มี
การเปลี่ยนแปลง ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะทางไลน์ เฟสบุ๊ก ส่งหนังสืออ่านประกอบให้แก่ผู้เรียน ส่งคู่มือ
แนวทางการศึกษาการสอนในรูป แบบต่าง ๆ ให้ แก่บ้านเรียนเน้นการนิเทศแบบกัล ยาณมิตร และมีการ
ประสานงานกั น ระหว่างบ้ านเรี ย นกั บ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา ผู้ นิ เทศมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์กั บ บ้ าน เรือ น
เป็นอย่างดี เครื่องมือที่ใช้นิเทศ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ เป็นต้น
4.5 การวัดประเมินผลการเรียนรู้
การวัดประเมิน ผลการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้ นที่ให้ บ้ านเรียนแต่ ล ะบ้ านจัดท าบั นทึ ก
ข้อตกลงของแต่ละบ้านเรียนไว้ท้ายแนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละบ้า นเรียนว่า บ้านเรียนจะวัด ประเมินผล
อย่างไร คิดเป็นสัดส่วนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับบ้านเรียนอย่างไร เช่น บ้านเรียนวัดประเมินผลผู้เรียน
ร้อยละ 70 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัดประเมินร้อยละ 30 เป็นต้น มีบางบ้านที่ขอวัดประเมินผลเกิน
ร้อยละ 70 ทางสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องนาเสนอให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สาหรับ ระดับ ก่อนประถมศึกษาจะวัดประเมินโดยเน้นประเมินแบบองค์รวมวิธีการประเมินใช้วิธีสังเกต
พฤติกรรม ตรวจสอบผลงาน และประเมินจากการปฏิบัติจริง ไม่มีแบบทดสอบและบ้านเรียนต้องส่งแบบ
รายงานประเมินตนเองให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง
4.6 สภาพความพร้อมของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 มีความพร้อมในเรื่องการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ
และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การใช้สื่อการเรียนรู้
อย่างหลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาของผุ้เรียน รวมทั้งงบประมาณที่จะต้องใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่
บุตรหลาน บางครอบครัวพาลูกไปแสวงหาที่เรียนตามสถาบันต่าง ๆ หาซื้อสื่อที่ทันสมัยสอดคล้องกับความ
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สนใจของผู้เรียน ทุกครอบครัวจะให้ความสาคัญในการเรียนด้านภาษา ดนตรีและศิลปะ นอกจากนี้ยังเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทาให้ผู้เรียนมาความกล้าในการแสดงออกมีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกครอบครัวและ
เครือข่าย โดยเฉพาะการวัดผลประเมินผล
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดทาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้
วิธีการวัดประเมินผล เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรเป็นพี่เลี้ยงในการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของ
แต่ละบ้านเรียน
1.4 สานักงานเขตพื้นที่ ควรเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทารายงานประจาปีของบ้านเรียน (SAR)
ให้เป็นระบบ
1.5 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวอย่างท่องแท้ และให้คาแนะนาอย่างถูกต้อง
1.6 ควรให้สานักงานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดูแล
รับผิดชอบการดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กร
วิชาชีพ แทนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค์และวิธีการแก้ไขปัญหาในการดาเนินงานจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
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คุณภาพชีวิตมีความสาคัญทั้งต่อ บุคคลและสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์กาหนดสร้างขึ้นและเป็นเกณฑ์
หรือมาตรฐานที่จะทาให้มนุษย์ได้พัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะเป็น
ผู้มี แบบแผนในการดารงชีวิต มีการพั ฒ นาปรับ ปรุงตนเองให้ ดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญ หาต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม และยอมรับ ในคุ ณ ค่ าและความส าคั ญ ของตนเอง สั งคม ท าให้ อ ยู่ร่ว มกัน ในสั งคมได้อ ย่างมี
ความสุข
ปัจจุบันจานวนผู้สูงอายุในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกภาคส่วนควรหามาตรการเตรียมการรองรับในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุ
เหล่ านั้ น มี คุณ ภาพชี วิตที่ ดียิ่ งขึ้น จากบทสรุป สถานการณ์ สู งวัยของประชากรไทย พบว่า ในปี 2557
ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมดประมาณ 68 ล้านคน ในขณะที่ประชากรไทยใกล้จะถึงจุดอิ่มตัว โครงสร้าง
อายุ ของประชากรกลั บ เปลี่ ย นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2557 ประชากรสู งวัยที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีจานวนมากถึง 10 ล้ารนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด จึงประชากรกาลังสูงวัยขึ้น
อย่างรวดเร็วมาก ประเทศไทยได้กลายเป็น “สั งคมสูงวัย ” มากตั้งแต่ปี 2548 และกาลังจะกลายเป็น
“สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ” เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี 2564 หรืออีก 7 ปี
ข้างหน้า
สถานการณ์การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุก็เปลี่ยนไป ขนาดครอบครัวไทยได้เล็กลงจนเหลือเฉลี่ยเพียง
3 คน ในปัจจุบันผู้สูงอายุที่อยู่ตามลาพังจะมีสัดส่วนสูงขึ้น ในปี 2557 สัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ลาพังคน
เดียวเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 9 และอยู่กับคู่สมรส ร้อยละ 19 ผู้ที่อยู่เพียงลาพังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้อง
ดูแลและเฝ้าระวัง นอกจากนี้พบว่า ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนมีมากถึงร้อยละ 34 ซึ่งรายได้ของคนกลุ่มนี้
ส่วนหนึ่งมาจากการได้รับจากบุตร ซึ่งพบว่ามีน้อยลง แต่พบสภาวะที่ผู้สูงอายุต้องหันมาหารายได้จากการ
ทางานมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงวัย 60-69 ปี ในขณะที่คนกลุ่มนี้ยังต้องประกอบอาชีพหา
รายได้ในการดารงชีวิต แต่ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุก็ยังเป็นปัจจัยกระทบ ทั้งในด้านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น
ศู น ย์ ฝึ ก และพั ฒ นาอาชี พ ราษฎรไทยบริ เวณชายแดนชุ ม พรเป็ น หน่ ว ยงานในสั งกั ด ส านั ก งาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการพัฒนา

รวมบทคัดย่องำนวิจัยของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ ๒๓
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2560-2562
คุณภาพชีวิตที่สาคัญด้านการศึกษาเป็นอันดับแรก เพราะหากคนมีความรู้ก็จะพัฒ นาด้านอื่น ๆ ต่อไปได้
ทั้งวิธีการดูแลสุขภาพ รายได้และเศรษฐกิจ จากปัญหาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้พัฒนากิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคใต้ตอนบนขึ้น
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
1. ศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยการสัมภาษณ์และสอบถาม
ผู้สูงอายุ
2. การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมีการ
กาหนดจุดมุ่งหมายให้การจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต วางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
และสร้างแผนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3. การทดลองจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว
4. การประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต โดยการ
สอบถามและสัมภาษณ์ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1. ประชากรในการศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดชุมพร ผู้วิจัยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัด
ชุมพร โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงที่อาศัยอยู่ในเขตตาบลดอนยาง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จานวน
50 คน
2. ประชากรในการทดลองจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดชุมพร ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีภูมิลาเนาอยู่ในจัง หวัด
ชุมพร โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงที่อาศัยอยู่ในเขตตาบลดอนยาง อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งไม่ซ้า
กับกลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 จานวน 36 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือการวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาให้กับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีประสบการณ์ด้านวัดผล ประเมินผล ช่วยกันพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ จานวน 8 ฉบับ ได้แก่
1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของผู้สูงอายุ
2. แบบสอบถามความต้องการในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน
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4. แบบวัดระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ฉบับสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
5. แบบสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
6. แบบวัดระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (ฉบับสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ)
7. แบบสังเกต
8. แบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(สาหรับผู้เชี่ยวชาญ)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ผู้สูงอายุมีความต้องการด้านสุขภาพอนามัย รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในสังคม ด้านเศรษฐกิจ
และการออม และด้านการเรียนรู้ตามลาดับ
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.78/92.4
2. หลังการดาเนินการพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากและมากที่สุด มีคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้ง 4 ด้าน ดีขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสู่สังคมสูงวัยในเขตภาคใต้
ตอนบน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1.1 รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุให้ทั่วถึงทุกชุมชน
1.2 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยควรนาผลจากการวิจัย
ไปกาหนดนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
2. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรศึกษำไปใช้
2.1 การนาแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต สาหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุไปใช้ อาจมีการปรับ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2.2 การทางานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรศาสนา จะทาให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการทาวิจัยพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
3.2 ควรมีการทาวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
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3.3 ควรมีการทาวิจัยพัฒนากิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสาหรับ
ผู้สูงอายุกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มติดเตียง กลุ่มติดบ้าน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)

1.4 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของชุมชน
ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา
(ภำษำอังกฤษ)
The Development of Learning Resources to the Informal
Education Management of the Local Community in
Chachoengsao Province
ผู้ทำวิจัยและคณะ
นางญาณิศา สุขอุดม
นายจตุรงค์ ทองดารา
นางรุ่งอรุณ ไสยโสภณ
นางนุสรา สกลนุกรกิจ
นายนพรัตน์ จุวรรณ
นางสาวลลิดา บุญเฉลิม
นางสาวเบ็ญจวรรณ อาไพศรี
นางสาวฐิติมา วงศ์บัณฑวรรณ
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย
2561
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย
2561
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
จากวิสัยทัศน์และทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 2564) ที่เน้ นการพัฒ นาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศที่ดี สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และนาไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ ในด้านของการเสริมสร้างและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพคน เน้ น ให้ ค นไทยทุ ก ช่ ว งวั ย มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ทั้ งการมี สุ ข ภาว ะที่ ดี มี ค วามรู้ และ
มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี มีการศึกษาและการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากล สามารถพัฒนาคนไทย และให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในเชิงคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมการรู้ ตลอดจนมีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
จากระยะเวลาที่ผ่านมา แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตถือเป็นภาพรวมของการศึกษาทุกประเภท
ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ ตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒ นาบุคคลให้ปรับตัวเข้ากับ
ความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิต และพัฒ นาต่อเนื่องให้ เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการศึกษามิได้
สิ้นสุดลงเมื่อบุคคลเรียนจบหรือสาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่การศึกษาตลอดชีวิตเป็น
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รูปแบบของการศึกษาที่บุคคลแสวงหาความรู้ได้ตลอดเวลา แม้ว่าจะพ้นจากช่วงวัยเรียนมาแล้ว (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ, 2545) การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเน้น ไปที่ ผู้ เรียนเป็ น ศูนย์ก ลางของ
การเรียนรู้ มีอิสระที่จะเลือกเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยไม่เน้นรูปแบบของการศึกษา
การพัฒนาการจัดการตามอัธยาศัยที่มีการนาข้อมูลทุนทางสังคม องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้เป็นต้นทุนและปัจจัยในการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดขึ้นในชุมชน ท้องถิ่น มาพัฒนาให้เกิด
เป็ น “แหล่ งเรีย นรู้ตามอัธยาศัย ของชุมชน” จึงเป็ นสิ่ งที่ ส าคัญ เพราะจะเป็ นการส่ งเสริมให้ ป ระชาชน
ในพื้นที่ได้มีโอกาสทาความเข้าใจ และเรี ยนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นของตนเองและแบบมี
ส่วนร่วม ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนา และ
เลือกในสิ่งที่ต้องการรู้ โดยเฉพาะเรื่องที่เริ่มห่างหายไปจากสังคมไทย เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น อาชีพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
ดังนั้ น จากสถานการณ์ แ ละความส าคั ญ กล่ าวไว้ ในข้ างต้ น จึ งเป็ น โอกาสที่ ส าคั ญ ที่ ห น่ ว ยงาน
การศึกษาและภาคีเครือข่าย จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้เกิดขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งต้องพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชน และสอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่อย่างแท้จริง โดยเน้นให้มีการนาทุนทางสังคม องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้ามาเป็นต้นทุน และ
ปัจจัยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้เกิดขึ้นในชุมชน อันจะเป็นการสนับสนุนให้ชุ มชนดังกล่าว
เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. ศึกษาข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของตาบลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ศึกษาบทเรียน องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนท้องถิ่น
วิธีดำเนินกำรวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการใช้เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดย
การใช้แบบสารวจข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของตาบลร่วมกับการสนทนากลุ่ม และการถอดบทเรียน
องค์ความรู้ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 3 ตาบล คือ ตาบลหนามแดง อาเภอ
เมื อ งฉะเชิ งเทรา ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม และต าบลดงน้ อ ย อ าเภอราชสาส์ น จั งหวั ด
ฉะเชิงเทรา
กลุ่ มตัวอย่ าง คือ ประชาชนที่ จะมาเข้าร่วมดาเนินงานแบบเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการศึกษา
ในครั้งนี้ เป็ น การศึกษาที่มีการศึก ษาข้อมูล เกี่ยวกับข้อมูลทุ นทางสั งคมและศักยภาพของตาบล รวมถึง
การถอดบทเรียน องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่เ ป้าหมาย จึงจาเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ที่จะนามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยของตาบลเป้าหมาย
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของตาบล จานวน 36 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลหนามแดง
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตาบลหนองแหน อาเภอพนมสารคาม และตาบลดงน้อย อาเภอราชสาส์น จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งมีเนื้อหาจานวน 7 ด้าน คือ ด้านประวัติและสภาพโดยทั่วไปของตาบล ด้านทุนทางสังคม
และศั ก ยภาพของตาบล ด้ านวัฒ นธรรม ประเพณี พิ ธีก รรมส าคั ญ ของชุ ม ชนท้ อ งถิ่น ด้ านการสื่ อ สาร
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจชุมชน และด้านการเมืองการปกครอง
2. บทเรียน องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเรื่องเด่นที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่างในแต่ละตาบล จานวน 3 ตาบล ที่จะนามาใช้เป็นเนื้อหาในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจาการศึกษาพบว่า เนื้อหาบทเรียน องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนใหญ่จะ
เกี่ยวข้องกับวิถีการดาเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการประกอบอาชีพของประชาชนในตาบลเป้าหมา
ราย โดยมีเนื้อหาในประเด็นประวัติความเป็นมา เป้าหมาย ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ รวมถึงเนื้อหาความรู้
หรือประสบการณ์ ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ความต้องการในการพัฒนาและต่อยอด ตลอดจนข้อมูลเพื่อการ
ติดต่อประสานงาน
3. การดาเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในตาบลของพื้นที่เป้าหมาย จานวน 3 ตาบล คือ ตาบล
หนามแดง อ าเภอเมื อ งฉะเชิ งเทรา ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม และต าบลดั งน้ อ ย อ าเภอ
ราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้
ร่วมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะโดยทั่วไป
1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรให้
ความสาคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
1.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เพื่อการพัฒ นากลุ่ มองค์กรชุมชนและแหล่ งเรียนรู้ในชุมชนท้อ งถิ่น เพื่ อส่ งเสริม
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1.3 ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้เข้า
ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้
1.4 ควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่ อให้เล็งเห็น
ความสาคัญของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1.5 ผู้ที่ทาหน้าที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถนาแนวทางหรือเครื่องมือ รวมถึงผลการ
ดาเนินงานโครงการฯ นี้ ไปใช้หรือประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนท้องถิ่นได้
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2. ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จัดให้มีการดาเนินการโครงการวิจัยในรูปแบบนี้อีก โดยการขยายพื้นที่ดาเนินงานไปยัง
ตาบล อาเภอ หรือจังหวัดอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สาหรับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 จัดให้มีการศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ รวมถึงความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชุมชน ท้องถิ่น โดยจัดให้มีการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยที่แตกต่างกัน หรือศึกษาความต้องการในการ
เรียนรู้ รวมถึงความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน ท้องถิ่น โดยการเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่อยู่
ในวัยที่แตกต่างกัน เช่น วัยเด็ก วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เป็นต้น
2.3 จั ด ให้ มี ก ารวิจั ย เพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ด้ านการจั ด การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาจจัดให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
คำสำคัญ : แหล่งเรียนรู้ การศึกษาตามอัธยาศัย
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)
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(ภำษำอังกฤษ)
ผู้ทำวิจัยและคณะ
ว่าที่ ร.ต.ดร.สันติสุข อยู่สุข
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นายพรชัย จันทะคุณ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศชานาญการพิเศษ
นายนิยมชาติ รสโสดา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางปิยฉัตร์ ใจเอื้อ รอลส์ตัน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางกัญจนฺกมล มาลี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางบัวประกายแก้ว มาร์ติน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภู
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
ดร.กฤต สุวรรณพรหม
รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย
2561
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ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
การศึกษามีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถปรับตัวได้อ ย่างรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมื อง และวัฒ นธรรมของประเทศจะสามารถสร้างความเจริญ ก้ าวหน้ าให้ แ ก่สั งคมไทย แต่ จากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันกับนานาประเทศที่ นับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อย ๆ จาเป็นต้องอาศัยฐานความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อังคณา ตูงตะสมิต, 2550 : 1)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546 เพื่ อ ให้
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนาหลักสูตรไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพ
ท้องถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560:1) และได้ดาเนินการ
ทบทวนหลั กสู ตรปฐมวัย พุ ท ธศักราช 2546 ให้ มี ความสอดคล้ อ งและทัน ต่ อการเปลี่ ย นแปลงทุ กด้ าน
เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยและแผน
แม่ บ ทกฎหมายต่ าง ๆ มาใช้ ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวัย ให้ มี ค วามเหมาะสมชั ด เจนยิ่ งขึ้ น
จะประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้ หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติ ชุมชน และครอบครัว
เห็นคุณค่าของการศึกษาปฐมวัย มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษา
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โดยร่วมกันทางานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบในการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ซึ่งสถานศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานนั้น จาเป็นต้องมีการนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ลงสู่การปฏิบัติ
เพื่อ สร้างรากฐานคุณ ภาพชีวิต ให้ เด็กปฐมวัยพั ฒ นาไปสู่ ความเป็น มนุษ ย์ที่ ส มบู รณ์ เกิ ดคุณ ค่าต่อ ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป
ดังนั้น ผู้รายงานพบว่า แนวทางหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาได้คือ การพัฒนาระบบการสร้างระบบ
การมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้การ
ดาเนินประสานการดาเนินการของหน่วยงาน 4 กระทรวงหลักในจังหวัดอย่างเป็นระบบ จึงได้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการจัดการศึกษาและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และสภาพปัญหาและอุปสรรคของ
หน่วยงานในจังหวัดหนองบัวลาภู โดยนาวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research : PAR) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมโดยร่วมคิด ร่วมกันแก้ปัญหาการจัด
การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ที่ เกิ ด ขึ้ น และได้ ว างแผนร่ ว มกั น ใน 4 กระทรวงหลั ก ประกอบด้ ว ย กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
โดยมีระบบที่การขับเคลื่อนที่พัฒนาขึ้นในสถานการณ์จริงในการจัดการศึกษาของจังหวัดหนองบัวลาภู โดยมี
การนิเทศฯ ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมจากหน่ วยงานต่าง ๆ ใช้กระบวนการประเมิน
เชิงปฏิบัติการมาประยุกต์ใช้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่หน่วยงานประสบอยู่ได้ตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น และเป็นการ
เสริ ม พลั ง อ านาจร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ อี ก ทางหนึ่ ง โดยการมี ส่ ว นร่ว ม
ทุกขั้น ตอนของระบบการประเมิน ทาให้ ห น่วยงานทางการศึกษาได้ร่ วมกันดาเนินการอย่างมีความมั่นใจ
ในเชื่อมั่นว่า การดาเนินการมีความสอดคล้องกับปัญหาของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นสาคัญ และ
จะทาให้ห น่ วยงานและทีมงานมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเอง ตามแต่ล ะบทบาทหน้าที่ของแต่ล ะ
กระทรวงในการดาเนินการขับเคลื่อนด้านการขับเคลื่อน และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละกระทรวง เพื่อให้
การทางานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและนโยบายของแต่ละกระทรวง
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัด
2. เพื่อศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
3. เพื่อศึกษาการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
4. เพื่อประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
วิธีดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการรายงานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวง 4 กระทรวงหลัก
ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ สั งกั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น สั งกัด คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ดังนี้
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ระยะที่ 1 มีลาดับขั้นตอน คือ เครื่องมือการรายงานเป็นแบบบันทึกการประชุม เครื่องบันทึกของ
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ ระดับจังหวัด (2561 2564) การวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 2 มีล าดั บ ขั้น ตอนคื อ เครื่องมือการรายงานเป็ น แบบบัน ทึก การประชุม การวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 3 เครื่องมือการรายงานเป็นแบบบันทึกการประชุม การวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
ระยะที่ 4 มีลาดับขั้นตอนคือ เครื่องมือการรายงานเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ
ระดับจังหวัด เด็กยังมีปัญหาด้านการพัฒนาในการพัฒนา IQ ปัญหาด้านพัฒนาการทางร่างกาย ปัญหาด้าน
การพัฒ นาสติปัญญา และปั ญหาด้านสุขภาพ เด็กแรกคลอดออกมาน้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม และ
ปัญหาไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค
2. ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกภายใน SWOT Analysis และ TOWS Matrix ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้างเด็ ก ไทยเป็ น คนดี มี วินั ย โครงการที่ ด าเนิ น การโครงการ/
กิจกรรม โครงการส่งเสริมเด็กไทยให้เป็นคนดี มีวินัย
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒ นาเด็ กไทย เป็ น คนเก่ ง ใฝ่ เรียนรู้ มี ทัก ษะ โครงการที่ ด าเนิ นการ
โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กไทยเป็นคนเก่ง ใฝ่เรียนรู้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 การส่ งเสริมเด็ก ไทยเข้ มแข็ง โครงการที่ ได้ ดาเนิ น การโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
3. ผลการศึกษาการดาเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
ดังนี้
3.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
3.2 การจัดทาโครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Active
Leaning) โรงเรียนลาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3.3 จัดโครงการในการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ ขยายผลการดาเนิ นการของโรงเรียน
ที่เป็น Best practice จานวน 2 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมอบรม 500 คน
4. ผลการประเมิ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษาปฐมวั ย เชิ ง บู ร ณาการระดั บ จั ง หวั ด
การประเมินมีประโยชน์ ทาให้ทราบสภาพปัญหาบริบทในการดาเนินงาน ทาให้มีกรอบในการดาเนินงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัย ทาให้การดาเนินงานมีเป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เป้าหมาย
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์มีความพึงพอใจ โดยมีเป้าหมายอุปสรรค มีข้อจากัด
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ในเรื่องเวลาในการขับเคลื่อนของแต่ละหน่วยงาน ความแตกต่างในแต่ละบริบทของหน่วยงาน และมีความ
เหมาะสมในการนาไปใช้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับปฐมวัยไปประยุกต์ใช้
1.1 เนื่องจากการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการดาเนินการจากหลายหน่วยงานในสังกัด
จึงควรมีการบูรณาการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ จึงจะทาให้การดาเนินการ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณค่ามากที่สุด เนื่องจากสมองมี
การพัฒนาการ จึงต้องดาเนินการในการส่งเสริมด้านโภชนาการ ด้าน IQ และการให้อาหารเสริม ตลอดทั้ง
การเตรี ย มการตั้ งครรภ์ เพื่ อ ให้ ได้ เด็ ก แรกคลอดที่ มี คุ ณ ภาพ และพั ฒ นาให้ เด็ ก ได้ รับ การพั ฒ นาสมอง
ในช่วงเวลาที่สาคัญที่สุด ในช่วงอายุ 0-6 ปี
1.3 การพัฒนาในช่วงเวลานี้ หากพื้นเวลาไปแล้วจะทาให้สมองขาดการพัฒนาให้มี IQ สูงเป็น
การขาดโอกาสในการเสริมสร้างทางสติปัญญาของบุคคล
1.4 การดาเนินการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ควรมีการสร้างขวัญและกาลังใจแก่โรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเพื่อสร้างความตระหนัก
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรรำยงำนครั้งต่อไป
2.1 ผลการรายงานพบว่า การพัฒนาการทางสมองของช่วงวัยนี้มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ที่ควรให้ ความส าคัญ และตระหนั กในการพัฒ นามากที่สุ ดเมื่อเปรียบเทียมกับช่วงวัยอื่น ๆ จึงควรศึกษา
เพิ่มเติมถึงรูปแบบในการพัฒนาที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพิ่มเติม
2.2 ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการด้านการอ่าน การเขียนของเด็กปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
2.3 ควรวิจั ย และพั ฒ นา (R&D) รูป แบบการพั ฒ นาเด็กปฐมวัย เพื่ อรองรับ การพั ฒ นาเด็ ก
ปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)

1.6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมสาหรับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
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ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
การเรีย นรู้ภ าษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลก เพราะการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน การติดต่อสื่อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของสังคมโลกเพื่อการเข้าใจตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการแสวงหามิตรไมตรี
และความร่วมมือกับต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเทอร์เน็ต การดูทีวี
การดูภาพยนตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่าง ๆ ฯลฯ ทุกวันนี้คนไทย
สามารถรับ รู้ข่าวสารหรือติดต่อกับ เพื่อนต่างชาติได้ภ ายในเสี้ยววินาที ล้ วนแล้ วแต่อาศัยการสื่อสารที่ มี
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการทางานในประชาคมอาเซียน ดังกฎบัตรอาเซียน
ข้ อ 34 ที่ บั ญ ญั ติ ว่ า “The Working Language of ASEAN shall be English เมื่ อ เป็ น เช่ น นี้ ใ นวง
การศึกษาจึงมีการตื่นตัวและเตรียมพร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก นักการศึกษาหลายท่าน
ได้ให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของเยาวชนและคนทางานในประเทศไทย
โดยมุ่งเน้นว่าพลเมืองทุกคนในประเทศต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ (นพพร สโรบล,2554 : 1)
การใช้ ภ าษาอั งกฤษของคนไทยไม่ เป็ น การน าไปใช้จ ริงในชี วิต ประจ าวัน จะเห็ น ว่าหลั งจากที่
นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษจบการศึกษาไปแล้ว ไม่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้คนไทยส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ สอดคล้องกับผลการรายงานของสานักจัดอันดับทักษะการใช้
ภาษาอั ง กฤษ (Education First) ได้ เสนอรายงานดั ช นี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษครั้ งที่ 5 (5 th EF
English Proficiency Index) (EF EPI) โดยการทดสอบจากประขากร 910,000 คน ในประเทศที่ไม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเป็น ภาษาแม่ จานวน 70 ประเทศ รายงานสรุปทั้งในระดับโลกและระดับภูมิ ภาค รวมถึง
แนวโน้มการเรียนภาษาอังกฤษและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษกับ
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ (English proficiency and their economic
competitiveness) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ 62 จาก 70 ประเทศและสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 12
ของโลก (ไทยรัฐออนไลน์, 2558. สืบค้น เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560, จาก https://www.thairath
.co.th/content/536930.)
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสาหรับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและหลังใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากศู นย์ กศน.อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
จานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที่เครื่องมือใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันและแผน
การจัดการเรียนรู้
2. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อรูปแบบการจัด
การเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน มีชื่อเรียกว่า
Automatic Speaking โดยมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยหลักการทางานของสมอง สื่อ/แหล่งเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน คือ
1.1 ขั้นนา เตรียมความพร้อมกระตุ้นให้เอื้อต่อการเรียนการสอนภาษา 2 ขั้นสอน ใช้กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยหลักการทางานของสมองโดยใช้คู่มือ Let,s speak English 3
1.2ขั้น สรุ ป ใช้กิจ กรรมการเรียนรู้จากบทเรี ยนส าเร็จรูป โดยผ่ านโปรแกรม TSU MOOC
(Massive Open Online Courseware) มีค่าประสิทธิภ าพ เท่ากับ 77.25/80.00 เมื่อเทียบกับเกณฑ์
75/75 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. นั กศึกษาขั้น มัธยมศึกษาตอนต้น มีความสามารถในการสื่ อสารภาษาอังกฤษหลังการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันสูงกว่าก่อน
การจัดกาเรียนรู้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพิ่มเพิ่มทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิต ประจ าวัน โดยใช้ การวิจัย เชิ งปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ ว นร่ว มส าหรับ ส านั กงานส่ งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาให้สูงขึ้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น สาหรับผู้เรียนในระดับชั้นอื่น ๆ โดยครูต้องคานึงถึงเนื้อหา ไม่ควรจากัดเวลา
และไม่หวังผลสาเร็จในระยะเวลาอันสั้น ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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1.2 ควรมีการนิเทศ ติดตามผลเป็นประจา ทั้งการนิเทศภายในโรงเรียนและการนิเทศภายนอก
เพื่อเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีแนวทางในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกัน โดยส่งเสริ มให้ผู้เรียน
ได้ใช้บ ทเรี ย นออนไลน์ โดยผ่ านโปรแกรม TSU MOOC (Massive Open Online Courseware) ภายใต้
ความร่วมมือระหว่างสานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ ทาให้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สาหรับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยจังหวัดสงขลามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดเป็นผลให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงกับครูเจ้าของภาษาในบทเรียน
ออนไลน์ จะทาให้พูดเป็นธรรมชาติซึ่งมีประโยชน์มาก
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรก าหนดนโยบายหรื อ โครงการสนั บ สนุ น จั ด อบรมหลั ก สู ต รพั ฒ นานครูที่ ส่ งผลต่ อ
การพัฒนาการเรียนรุ้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เน้นการถพูดเป็นสาคัญและการเรียนกับครูต่างชาติ
2.2 ควรมีการศึกษาค้นคว้าการพัฒ นาความสามารถทางบด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เพราะ
การฝึกการอ่านจะสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)

1.7 การวิจัยแนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างมีคุณภาพของโรงเรียน
เรียนรวม (Inclusive School) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
อุบลราชธานี

(ภำษำอังกฤษ) Effective Inclusive Education for Inclusive Schools under Ministry of
Education, Ubonratchathani

ผู้ทำวิจัยและคณะ
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย

นางจิตตวดี ทองทั่ว
ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๑
นางสุรีกาญ ธิแจ้
ครูเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาพิเศษ โรงเรียน
วัดช่างเคี่ยน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต ๑
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชุม ผงผ่าน อดีตอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช เพชรบุญวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
นางธณัฐชนก ฉิมพลี
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐
จังหวัดอุบลราชธานี
นางเปียทิพย์ สีดา
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ กรมสุขภาพจิตที่ ๑๐
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการ กรมสุขภาพจิตที่ ๑๐
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย ๒๕๖๒
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
การศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับจากการจัดสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เว้นแม้บุคคลพิการ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ประชากร เพื่อการดารงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม
ที่มีความแตกต่างหลากหลายซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ที่มุ่งเน้น
การจั ดให้ ค นทุ กกลุ่ ม มี สิ ท ธิได้ รับ การศึก ษาที่ มี คุ ณ ภาพอย่างทั่ ว ถึ งและเท่ าเที ยมกัน โดยไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ
(UNESCO. 2005) การศึกษาพิเศษจึงต้องเน้นถึงความสามารถและศักยภาพของเด็กพิเศษ โดยไม่ตอกย้า
ความพิการของเขา เด็กพิเศษทุกคนจึงต้องเข้ารับการศึกษาอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพของตน
ให้ถึงขั้นสูงสุด
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การจัดการศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็กพิการที่มีความต้องการพิเศษตามสิทธิ ให้มีความเสมอภาค
ทั้งด้านการศึกษา การพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต ตลอดจนการได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการจาเป็นพิ เศษด้านการศึกษารายบุคคลในสภาพแวดล้ อมที่ มี
ข้อจากัดน้อยที่สุดซึ่งหมายถึงการจัดการศึกษาเรียนรวมสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้เข้าเรียนรวม
กับนักเรียนปกติทั่วไป
การบริหารจั ดการเรียนรวมโดยใช้โครงสร้าง SEAT ถือเป็นกรอบแนวคิดส าคัญที่นามาใช้ ในการ
บริ ห ารโรงเรีย นเรีย นรวม เพื่ อเน้ น หนั ก การพัฒ นาในเชิ งคุณ ภาพที่อาศัยความร่ว มมือ ระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
เพื่ อพั ฒ นาให้ เด็ ก และเยาวชนพิ ก ารที่ มี ความต้ อ งการพิ เศษให้ ได้ รั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สอดคล้ อ ง
ตามเจตนารมณ์ที่กาหนดในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพปลอด
จากอุปสรรคและตั้งอยู่บนฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาเรียนร่ วม
จึงถือเป็นนโยบายสาคัญในการวิจัย เรื่ อง “การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ
ของโรงเรีย นเรีย นรวม (inclusive School) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี ” เพื่อนา
นวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับคนพิการในวัยเรียนที่เรียนร่วมในโรงเรียน
ทั่ ว ไป รวมทั้ งส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ กฝ่ ายให้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มพั ฒ นาโรงเรียนทั้ งระบบทั้ งการใช้
ทรัพยากรในชุมชน การผลิตเครื่องมืออุปกรณ์การสอนที่หาได้ในท้องถิ่น การแสวงหาแหล่งเรียนรู้สนับสนุน
การจัดการศึกษา การจัดสิ่งแวดล้อมให้เข้าถึงได้ง่าย การพัฒนานโยบายเพื่อตอบสนองความหลากหลาย
การพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น ผนวกกับความมุ่งหวังในการพัฒนาโรงเรียนได้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารตามกรอบแนวคิด 2 ประการ คือ การบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหาร
โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) สร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา
ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน และระดับจังหวัดโดยมุ่งเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กพิการทุกคนได้เข้า
เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านที่อยู่ในเขตบริการและโรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนามีคุณภาพรองรับ มีการให้บริการ
ด้านการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียน
เรียนรวม
2) เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพตามโครงสร้างซีทของโรงเรียนเรียนรวม
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจั ย แนวทางการจั ดการศึก ษาเรียนรวมอย่ างมี คุ ณ ภาพของโรงเรียนเรียนรวม (Inclusive
School) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษา
และพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้างซีทซึ่งได้นาแบบแผนการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development: R&D) เป็น 2 วงรอบ ด้วยการใช้ขั้นตอนดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research : PAR) ซึ่งมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้ กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัด
การศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนเรียนรวม (Inclusive School) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) จานวน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านนักเรียน (S-students)
ด้านสภาพแวดล้อม (E-environment) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (A-activities) ด้านเครื่องมือ (T-tools)
โดยศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 2 ตัวแปร ได้แก่ สภาพการดาเนินงานตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework)
ของโรงเรี ย นเรี ยนรวม (Inclusive School) สั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิการ ในจั งหวั ดอุ บลราชธานี และแนวทาง
การดาเนินงานตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนเรียนรวม (Inclusive School) สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผลการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพตามโครงสร้างซีทของโรงเรียนจัดการ
เรียนรวม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสังเคราะห์จากการประชุมปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม การนิเทศติดตามผลการดาเนินงานตามแนวทางที่กาหนดร่วมกัน และการจัดสนทนากลุ่ม พบว่า
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม ควรกาหนดนโยบายการพัฒนาแนวทาง
การจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้างซีท กาหนดกรอบแนวทางการดาเนินงานหลักร่วมกัน
2. โรงเรี ย นจั ด การศึ ก ษาเรี ย นรวมควรก าหนดกิ จ กรรม โครงการที่ ค รอบคลุ ม กรอบแนวทาง
การดาเนินงานหลัก โดยโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมแต่ละแห่งต้องกาหนดกิจกรรมย่อยที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้างซีท ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
ด้ำนนักเรียน พบว่า โรงเรียนควรจัดปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสร้างเจตคติที่ดี การสร้าง
ความเข้าใจและดูแลกัน การจาแนกประเภทผู้เรียน การจัดเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ สังคม
และด้านวิชาการให้กับนักเรียน เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวัน สร้างความคุ้นเคย
กับสภาพแวดล้อม จัดห้องเรียนตามความเหมาะสมกับระดับความสามารถ จัดตารางการให้ความช่วยเหลือแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ร่วมกันระหว่างเด็กปกติและเด็กพิการเรียนรวม ครูผู้สอนร่วมวางแผนการพัฒนาผู้เรียนรวมกับผู้ปกครองและ
คณะครูผู้เกี่ยวข้อง และควรจัดกลุ่มโรงเรียนจัดการเรียนรวมให้สามารถสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
หรือวิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง
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ด้ำนกำรจัดสภำพแวดล้อม พบว่า โรงเรียนควรปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทั้งด้านกายภาพและด้านบุคคล
มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกให้มีความปลอดภัยและ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ
มีห้องน้า ห้องส้วม ทางลาดที่เหมาะสม มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
ของผู้พิการแต่ละประเภท การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านบุคคล โดยจัดอบรมให้ความรู้ให้กับ ครู ผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน การประชาสัมพันธ์โครงการ กิจกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบร่วมกัน มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะทางานเพื่อมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน และควรนิเทศ กากับ ติดตาม และสร้างขวัญกาลังใจแก่โรงเรียนและ
บุคลากรที่จัดการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน พบว่า โรงเรียนควรปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กั บ ประเภทและพั ฒ นาการของผู้ เรี ย น จั ด ท าหลั ก สู ต รเพิ่ ม เติ ม สอนเสริ ม ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ทั้ ง ในและ
นอกห้ อ งเรี ย น ครู ท บทวนและปรับ ปรุงแผนการศึก ษาเฉพาะบุ ค คล (IEP) อย่างน้อ ยปี ล ะ 2 ครั้ง และ
มีแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ครูปรับปรุงเทคนิคการสอนที่เหมาะกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียน
มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนมีการจัดตารางเวลาให้มีการบริการสอนเสริมโดยตรง
กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีการจัดทาแผนปฏิทินรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีการวัดผล
ประเมินเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน มีระบบการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง มีการรายงานความก้าวหน้า
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะเพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนร่วมกัน และควรมีการจัดอบรมและพัฒนาครูผู้สอน
ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองได้ตลอดปี รวมทั้งควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
เฉพาะทางด้านการศึกษาพิเศษให้เป็นที่ประจักษ์
ด้ำนเครื่องมือ พบว่า โรงเรียนควรกาหนดนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการปฏิบัติงานและ
ระบบการให้บริการที่ชัดเจน จัดตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนรวมประจาโรงเรียน กาหนดงบประมาณเพื่อ
การจัดการเรียนรวม กาหนดการให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนบริการ
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้พิการแต่ละประเภทอย่างทั่วถึงตามสิทธิและตามกฎหมายกาหนด
โรงเรียนมีการจั ดทาระบบข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนร่ วม และโรงเรียนควรมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างต่อเนื่อง และควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงานด้านการบริห ารจั ดการสถานศึกษาที่ เป็น แบบอย่ างที่ ดี เพื่ อให้ ส ามารถนามาปรับ ปรุง หรือ
ประยุกต์ใช้ตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง

ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ ได้มีข้อค้นพบสาคัญหลายประการ ทั้งในด้านสภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมตาม
โครงสร้างซีท และแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมอย่างมีคุณภาพ ตามโครงสร้างซีท (SEAT Framework)
ของโรงเรียนจัดการเรียนรวม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้น
ผู้วิจัยจึงจัดทาข้อเสนอแนะของการวิจัยเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ดังรายละเอียด ตามลาดับต่อไปนี้
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1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับสถานศึกษาและหน่ วยงานต้นสังกัดส าหรับการพัฒนาแนวทาง การจั ด
การศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้างซีท : ด้านนักเรียน สถานศึกษาควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบั ติงาน
ในทุ ก ๆ ฝ่าย โดยผู้ บริ หารและครูผู้ รั บผิ ดชอบโครงการเป็ นหลั กส าคัญในการเป็ นแกนนา การสร้างศรัทธา
ต่อผู้ร่วมงานและผู้ปกครองเพื่อร่วมพัฒนาโครงการ กิจกรรมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม และควรร่วมสร้าง
ความเข้าใจให้ความรู้ที่ถูกต้องให้กับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียน
รวมอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและด้านวิชาการ โดยครูผู้สอน
ควรร่วมวางแผนพัฒนานั กเรียนพิการร่วมกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หน่วยงานต้นสังกัดควรนิเทศ
กากับ ติดตาม และสร้างขวัญกาลังใจแก่โรงเรียนและบุคลากรที่จัดการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.2 ข้อเสนอแนะสาหรับสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้าง
ซีท : ด้านการจัดสภาพแวดล้อม ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการระดมสรรพกาลังเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้านการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สถานศึกษาควรมีการประชาสั มพันธ์โครงการให้ ผู้ ที่เกี่ยวข้องทราบ
ร่วมกันอย่างทั่วถึง จัดอบรมให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาบริบท สภาพแวดล้อมอาคาร สถานที่ ห้ องเรียนให้ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนที่เหมาะสม สอดคล้องกับประเภทของความต้องการพิเศษของผู้เรียน โดยหน่วยงานต้นสังกัด
ควรนิเทศ กากับ ติดตาม และสร้างขวัญกาลังใจแก่โรงเรียนและบุคลากรที่จัดการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
1.3 ข้อเสนอแนะสาหรับสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้าง
ซีท : ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน สถานศึกษาควรสร้างเครือข่ายการพัฒนาร่วมกับหน่ วยงานที่มีบทบาท
ในการพั ฒ นาเด็ กพิ การอื่ น ๆ เช่ น สาธารณสุ ข โรงพยาบาล ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ เป็ นต้ น โดยบู รณาการ
วางแผนการดาเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การใช้ข้อมูลการคัดกรองผู้เรียนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
เช่ น ข้ อมู ลด้านการวัดระดับ IQ ของโรงพยาบาลใช้ ร่วมกั บข้อมู ลของโรงเรียนเพื่ อ แยกประเภทของผู้ เรียน
ฐานข้อมูลการขอสื่อ คูปองทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อวางแผน การบูรณาการเพื่อจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายและสอดคล้องกับผู้ เรียนการอบรมให้ ความรู้ครูเพิ่มเติมในการจั ด
การเรียนการสอนสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อจัดทาและปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) รวมทั้งการประสานความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้านสื่อ และ
สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ หน่วยงานต้นสังกัดควรนิเทศ กากับ ติดตาม และสร้างขวัญกาลังใจแก่โรงเรียน และ
บุคลากรที่จัดการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.4 ข้อเสนอแนะสาหรับสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้าง
ซีท : ด้านเครื่องมือ ผู้บริหารมีบทบาทสาคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุ ทธศาสตร์ การปฏิ บั ติงานของโรงเรี ยนและระบบการให้ บริการที่ ชัดเจน การจั ดสรรอุ ปกรณ์ และเครื่องมื อ
เพื่ออานวยความสะดวกต่อผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพและตามสิทธิที่กฎหมายกาหนด การจัดสรรงบประมาณ
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เพื่อการจัดการเรียนรวม กาหนดการให้บริการด้านเทคโนโลยี สื่อและสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนบริการ
ต่าง ๆ ที่ช่วยสนั บสนุ นการศึกษาของคนพิการแต่ละประเภทอย่างทั่วถึง หน่วยงานต้นสังกัดควรนิเทศ กากับ
ติดตาม และสร้างขวัญกาลังใจแก่โรงเรียนและบุคลากรที่จัดการเรียนรวมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
1.5 หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการนิเทศ กากับ ติดตาม ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของครูและผู้บริหารโรงเรียนและสร้างขวัญกาลังใจแก่โรงเรียนและบุคลากรที่จัดการเรียนร่ วมอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ สนับสนุนการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมที่เป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาชุมชน
แห่ งการเรี ยนรู้ เพื่ อแลกเปลี่ ยนการท างานด้ านการจั ดการศึกษาพิ เศษเรียนรวม เพื่ อให้ ผู้ เกี่ ยวข้ องสามารถ
นาทักษะ ความรู้มาปรับปรุง หรือประยุกต์ใช้ในการทางานตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การทาวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกฝ่าย เช่น เก็บจาก
ครูที่สอนเด็กปกติและนักเรียนปกติที่เรียนร่วมอยู่ในห้องเดียวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรทาการศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถสาหรับ
เด็ กที่ มี ความต้ อ งการพิ เศษประเภทต่ าง ๆ เพื่ อให้ เด็ กที่ มี ความต้ อ งการพิ เศษทุ ก คนได้รับ การส่ งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาอย่างเหมาะสม
2.3 ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดการศึกษาเรียนรวมตามโครงสร้างซีททั้ง 4 ด้าน เพื่อ
ศึกษาว่า วิธีการใดส่งเสริม และพัฒนาความสามารถให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมากน้อย แตกต่างกัน
อย่างไร
2.4 การทาวิจัยครั้งต่อไปควรเลือกพื้นที่ศึกษาในภูมิภาคที่แตกต่างกันหรืออาจศึกษากับโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั่วไป ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเท่านั้น เพื่อให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำย
3.1 หน่ วยงานต้ นสังกัดควรมีนโยบายส่ งเสริมความรู้ ความเข้าใจผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
ทั้งการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือผ่านการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงานของครู และผู้บริหาร
โรงเรียนทั่วไปทุกแห่งในด้านการศึกษาพิเศษอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3.2 หน่วยงานต้นสังกัดควรมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน หรือสร้างขวัญ และกาลังใจให้แก่ครู
บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารในโรงเรียนปกติที่มีผลงานดีเด่น หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อสร้างปรากฏการณ์และยืนยัน
ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติได้อย่างมีความสุข
3.3 หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ควรร่วมกันกาหนดนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ พั ฒ นาเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษในทั น ที ที่ พ บ ไม่ ค วรรอให้ เป็ น หน้ า ที่ ข อง
สถานศึกษาเท่านั้น
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)

1.8 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10
(ภำษำอังกฤษ) Participator Management in Education to Enhance Education
Effectiveness at the Regional and Provincial Levels of the Office of
Education Region 10
ผู้ทำวิจัยและคณะ
นางสุวัทนา พลางวัน
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย ดร.รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์
ดร.ไพศาล แน่นอุดร
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย ๒๕๖๒
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาและการแข่งขันของทุกประเทศเพราะการศึกษามีส่วนสาคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่าง ๆ ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญต่อจัดการศึกษาแก่ ประชาชนในประเทศ
โดยได้กาหนดให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้นาผลที่ได้การจัด การศึกษาเพื่อพัฒนาคนในชาติ
ไปเป็นกาลังในการพัฒ นาประเทศในด้านต่าง ๆ รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
ได้กาหนดให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและส่งเสริม
และสนับสนุนการกระจายอานาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนองค์การทางศาสนาและเอกชนจัด
และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นสิ่งที่มีความ ยุ่งยาก
เพราะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายที่จะรับรู้และร่วมกันนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม
ในกระบวนการบริหารของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 อาศัยการแต่งตั้งคณะทางานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา องค์คณะบุคคลและคณะกรรมการ บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณ ภาพการจั ดการศึกษาในทุกระบวนการน าไปสู่ การปฏิบัติในระดับภาค และจังหวัด มีขั้นตอน มีการ
ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 และผลการดาเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์
ทิศทางยุทธ์ศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน จังหวัด และสภาพปั จ จุ บั น / ปัญ หาความต้องการของส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษากาหนด
วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ าประสงค์ แ ละ ค่ านิ ย มองค์ ก าร รวมถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การศึ ก ษาของส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 10 ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ เป้าหมายและกรอบแผนงาน/โครงการจัดทาเป็น
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แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และน าเสนอขอความเห็ น ชอบในการเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน เพื่ อ น า
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติโดยในรอบ สาหรับปีงบประมาณจะทาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา
ของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ด้วยการวิเคราะห์รายละเอียดนโยบายและงบประมาณ ทบทวนกลยุทธ์ที่
ได้กาหนดไว้ เพื่อกาหนดเป้าหมาย การพัฒนา รวมทั้งการจัดทารายละเอียดพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่
อย่างไรเพื่อแปลงแผนพัฒนา การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
เสนอขอความเห็ น ชอบต่ อ กระทรวงศึ กษาธิก าร เพื่ อให้ กระทรวงศึก ษาธิการมี กรอบทิ ศ ทางในการจั ด
การศึ ก ษาเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ให้ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ และสาธารณชนรับทราบ กาหนดกระบวนการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างกรอบแนวทางหรือกลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือ
และสร้างความ ตระหนักการรับรู้ร่วมกันของผู้รับผิดชอบโดยตรงในระดับภูมิภาค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดการศึกษาโดยเน้นการบริห ารแบบมีส่วนร่วม และการทางานเป็นทีม โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่าย
พัฒนา คุณภาพการศึกษาที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สาคัญในการนาไปสู่การปฏิบัติ ทาให้การกาหนดเป้าหมายผล
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาการภาค 10 โดยมุ่งหวังให้การบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ในการจัดการศึกษา การวางแผน ควบคุม กากับ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ การสรุป
สังเคราะห์และจัดทารายงานเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
จากสภาพปั ญ หาดังกล่ าวข้างต้น ส านักงานศึ กษาธิการภาค 10 ซึ่งมี ภ ารกิจในการขับ เคลื่ อ น
การศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่การปฏิบัติ โดยการอานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด ศธ. และในหน่วยงานอื่นหรือภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด การตรวจราชการและการสนับสนุน การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงมองเห็นความสาคัญและความจาเป็นในการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับ
ภาคและจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 จึงได้ทาการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในระดับภาคและจังหวัด โดยคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในระดับภาคและ
จังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 และสามารถเชื่อมโยงระบบการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการเพิ่มมูลค่า (Value Added) และลดความเสี่ยง (risk) ที่ไม่พึงประสงค์
ตลอดจนสามารถตอบสนองนโยบายการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา
สู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10
2. เพื่ อศึ กษาปั จ จั ย การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการศึ กษาสู่ การปฏิ บั ติ ในระดับ ภาคและจั งหวัด ของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 10
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10
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วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในระดับภาคและจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประชากรและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาในพื้นที่สานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลาภู และบึงกาฬ โดยมีกรอบ
ในการศึ ก ษา 3 กรอบ คื อ 1) สภาพปั ญ หาการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาค ๒) ปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติใน
ระดับภาคและจังหวัด ๓) แนวทางการบริห ารแบบมีส่ วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การศึกษาสู่ การปฏิ บั ติในระดับ ภาคและจังหวัด โดยมีการศึกษาใน ๙ ภาระงาน ดังนี้ ๑) การวิเคราะห์
นโยบาย ๒) การวิเคราะห์บริบทของสานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ 3) การวิเคราะห์บริบทของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 10 4) การกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 5) การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
6) การจัดท าแผนปฏิ บั ติการประจาปี 7) การสร้างความตระหนั กและความเข้าใจในการจัดการศึกษา
8) การบริหารงบประมาณประจาปี/การจัดสรรงบประมาณ/พิจารณาโครงการ 8) การวางแผน ควบคุม
กากับ และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ และ 9) การสรุปสังเคราะห์และจัดทารายงาน เผยแพร่ผล
การด าเนิ น งานใช้ แบบสอบถามที่ ผู้ วิจั ยสร้างขึ้ น เป็ น ลั ก ษณะแบบส ารวจรายการในการวิจั ย มี ขั้น ตอน
การดาเนิน การเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การศึกษาสู่การปฏิบัติของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ระยะที่ 2 การศึกษาหาแนวทาง
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติของสานักงานศึกษาธิการภาค 10
โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผลการวิจั ย พบว่า ผลการศึ กษาปั ญ หาการบริห ารแบบมีส่ ว นร่ว มในการจัดการศึกษาเพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพการศึกษาสู่การปฏิ บั ติในระดับภาคและจังหวัดของส านักงานศึกษาธิการภาค 10 พบว่า
โอกาสในการรัดตัดสินใจไม่ทั่วถึง ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ ขาดการประสานงานแบบมีส่วนร่วม ขาดการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ ที่มีส่ ว นร่ วมในการกาหนดยุทธศาสตร์ไม่เห็ นความชัดเจนของประโยชน์ ที่ได้รับ ผู้ รับ
นโยบายไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ กระบวนการจั ด ท าแผนไม่ เป็ น ไปตามขั้ น ตอน ไม่ ได้
ดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี เนื่ องจากมีน โยบายเร่งด่ ว นท าให้ งานในแผนถูกละเลย ท าให้
ดาเนินงานไม่ทันตามกาหนดมีผลต่อการควบคุมตรวจสอบการดาเนินกิจกรรมตามแผน ทาให้เกิดช่องว่าง
ในการน าข้ อ มู ล ไปพั ฒ นาในปี ต่ อ ไป การสร้ างความตระหนั ก ไม่ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในยุ ค ปั จ จุ บั น
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องในท้องถิ่น และขาดการกากับ
ติดตามระหว่างดาเนินโครงการ ทาให้การดาเนินงานขาดประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนดไว้
ตลอดจนการรายงานไม่ครอบคลุมและไม่ตรงประเด็น ผลการศึกษาปัจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา
สู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของ สานักงานศึกษาธิการภาค 10 พบว่า ข้อคิดเห็นจากบุคคลที่มีส่วนร่วม
เช่น งบประมาณ วัส ดุ อุป กรณ์ เป็ น ต้น เห็ นควรเพิ่มตัวแทนของบุคลากรในภาคส่ว นที่มีส่ วนเกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยดาเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
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องค์กรอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการ
ขับ เคลื่ อนสร้ างกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ แผนการศึ กษาแห่ งชาติ 2560 - 2579 แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ข้อมูลการดาเนินการตามแผน/โครงการ
จากปีที่ผ่านมา คารับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการสรุป สังเคราะห์ และทารายงานเผยแพร่ผลการ
ดาเนินงาน
ผลการศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของส านักงานศึกษาธิการภาค 10 พบว่า ความสาคัญ และ
ความจาเป็นในการบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามาส่วนคิด ตัดสินใจ
ร่วมวางแผน ร่วมทางาน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการ บริหารแบบมีส่วนร่วม
ให้เกิดประโยชน์ในการระดมความคิด ทาให้เกิดความคิดเห็นที่หลากหลาย การลดการต่อต้านและก่อให้เกิด
การยอมรั บ มากขึ้น มีการสื่อสารที่ดีสามารถแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ในการทางานร่วมกัน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้การตัดสินใจมีคุณภาพ และทาให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
โดยยึ ด หลั ก ในการมี ส่ ว นร่ ว มใน 4 ประการ คื อ การตั ด สิ น ใจ ปฏิ บั ติ ก าร รั บ ผลประโยชน์ และ
การประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย
จากการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในระดับภาคและจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการ
สู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดของสานักงานศึกษาธิการภาค 10 โดยภาพรวมส่วนใหญ่ อยากมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และมีส่วนร่วมส่งตัวแทนของบุคลากรในภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยดาเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน
องค์กรอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ และกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560–2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560–2564
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทางาน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัด และตกลงใจ
ร่ ว มกั น ในการบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการระดมความคิ ด ท าให้ เกิ ด ความคิ ด เห็ น
ที่ห ลากหลาย การลดการต่อต้านและก่อให้ เกิดการยอมรับมากขึ้น มี การสื่ อสารที่ดี สามารถแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ในการทางานร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้การตัดสินใจมีคุณภาพ และทาให้
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยยึดหลักการในการมี ส่วนร่วมใน 4 ประการ คือ การตัดสินใจ
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ปฏิบัติการรับผลประโยชน์ และการประเมินผล ดังนี้ 1) หลักการมีส่วนร่วมริเริ่มการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่ก ลุ่ มองค์ก ร กลุ่ ม บุ ค คลเข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการค้ นหาปั ญ หาและสาเหตุข องปั ญ หาภายในบริบ ทของ
สานักงานการศึกษาธิการภาค 10 ตลอดจนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกาหนดความต้องการของหน่วยงาน
ด้านการศึกษา และมีส่วนในการจัดลาดับความสาคัญของความต้องการด้วย 2) หลักการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการพัฒนา เป็นหลักการที่กลุ่มองค์กร กลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ของโครงการ มี การกาหนดวิธีก ารและแนวทางการด าเนิ น งาน ตลอดจนกาหนดทรัพ ยากรและแหล่ ง
ทรัพยากรที่จะใช้ 3) หลักการมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒ นาเป็นหลักการที่กลุ่มองค์กร กลุ่มบุคคล
มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์และแรงงานหรือเข้าร่วมบริหารงาน
ประสานงานและดาเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก 4) หลักการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา เป็นหลั กการที่กลุ่มองค์กร กลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการ
พัฒนาหรือยอมรับผลกระทบอันอาจเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจ อันแสดงออกมาในเชิงรูปธรรม
และนามธรรมต่อสังคมหรือบุคคลก็ตาม 5) หลักการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นหลักการ
ที่กลุ่มองค์กร กลุ่มบุคคลเข้าร่วมประเมินว่าการพัฒ นาที่ได้กระทาไปนั้นสาเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด
ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินย่อย (Formative Evaluation) อันดับเป็นการประเมิน
ความก้ าวหน้ าที่ ท าเป็ น ระยะ ๆ หรื อ กระท าให้ รูป ของการประเมิ น ผลรวม (Summative Evaluation)
ซึ่งเป็นการประเมินผลสรุปรวบยอด
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรเปรียบเทียบปัจจัยบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในแต่ละจังหวัด จะทาให้เห็นถึง ภาพรวมของการวิจัย
อย่างครอบคลุม
2.2 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ านอื่ น ๆ ในการบริห ารแบบมี ส่ ว นร่ว มเพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบายการจั ด
การศึกษาของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2.3 ควรศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)

1.9 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการคิดคานวณ ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
(ภำษำอังกฤษ) Teacher’s Teaching Development to Enhance Student Efficiency at
Numeracy through Innovation of Lesson Study
in Mathematic Grade 1-3
ผู้ทำวิจัยและคณะ
อุบล แก้วปิ่น ศึกษานิเทศก์
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย ๒๕๖๒
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
การจะปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผลจริง ต้องเปลี่ยนแปลงด้านระบบการบริหารจัดการและการพัฒนา
บุคลากร ที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งการพัฒนาคุณภาพครู หลักสูตร การสอน การวัดผล แนวใหม่
ที่สามารถทาให้ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะโดยรวม ที่ใช้งานได้จริงในโลกสมัยใหม่ เป็นพลเมือง
ที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงในรอบ 2 ปี เป็นแค่รูปแบบการบริหาร แต่บุคคลากรยังคงเป็นชุดเดิมที่คง
ทางานแบบเดิม การปฏิรูปการศึกษาจะสาเร็จได้ต้องปฏิรูป เปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระ คือ การพัฒนาครู
และกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนในแนวใหม่ ต้องสร้างครูที่ใฝ่การเรียนรู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์
เป็น พวกเขาจึงจะสามารถสอนให้นักเรียนนักศึกษาใฝ่การเรียนรู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ วิจัย แก้ปัญหา
ทาโครงการ ฯลฯ และต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และวิธีการวัดผลหรือสอบด้วย ถ้ายังเน้นแต่เรื่องการจาข้อมูล
เพื่อไปสอบแบบกาผิดกาถูก ทั้งครูและนักเรียนยังยึดติดกับวิธีการสอนการเรียนแบบเก่าที่ล้าสมัยการปฏิรูป
การศึกษาที่สาคัญต้องรวมทั้งการปฏิรูปปัญหาวัฒ นธรรมการเรียนรู้จากแบบท่องจา เพื่อสอบเป็นการคิด
วิเคราะห์ การคัดเลื อกคนเข้าทางาน และประเมิน ผลเลื่ อนความดีความชอบ ต้องพิจารณาจากความ รู้
ความสามารถ ความตั้งใจทางาน รักการอ่าน และพัฒนาตนเองการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง การพัฒนาการจัด
การศึกษาจะต้องเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งระบบ ในเรื่องการปฏิรูปและพัฒนาครู อาจารย์ ผู้บริหาร
การปฏิรูปการบริหารจัดการ ปฏิรูปหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล จัดการศึกษาให้คน
ส่วนใหญ่ได้เรียนการศึกษาระดับประเภทต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ มีองค์ความรู้และทักษะ
ที่ใช้งานได้จริง
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ดังนั้น การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) จึงเป็นกระบวนการทางานร่วมกันของครู ในการพัฒนา
การะบวนการเรียนรู้ พัฒนาการสอน ปรับเปลี่ยนวิธีเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้ สร้างความรู้ เพิ่มความเข้าใจ และส่งเสริมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน ถือเป็นกระบวนการพัฒนา
วิชาชีพครูที่ดี โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ มากกว่า การสอน
เพื่อให้ได้รับความรู้ โดยการศึกษาชั้นเรียนนี้ มีประโยชน์ทั้งการพัฒนาการสอนของครู และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี ทั้งนี้ การศึกษาชั้นเรียนจะประสบผลสาเร็จได้ จะต้องอาศัยความเข้าใจ และ
ตั้งใจจริงของครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรีย นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเปิดใจกว้าง
ยอมรับข้อบกพร่องและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) จึงเป็น
นวัตกรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาวิชาชีพครู
จากสภาพปั ญหาดังกล่ าว ผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาพั ฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ผู้ ส อน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณ ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อประโยชน์ในพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) โดยสร้างความร่วมมือกับครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้และ
ผลงานให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอน ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 1-3 ด้านการ
คิดคานวณ ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ด้านการคิ ดค านวณ ตามแนวทางนวัต กรรมการศึก ษาชั้น เรี ย น (Lesson Study) กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณ
ตามแนวทางนวั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรี ย น (Lesson Study) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 ด้านการคานวณต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
จานวน 5 โรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นเกณฑ์ในการสุ่ม
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2. ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1-3 ด้ านการคิ ด ค านวณ ตามแนวทางนวั ต กรรมการศึ ก ษาชั้ น เรีย น (Lesson Study) กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการสอนของครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ด้านการคิดค านวณ ตามแนวทางนวัตกรรมการศึ กษาชั้น เรีย น
(Lesson Study)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
1. แบบบันทึกผลการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
๒. แบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับการการพั ฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ส อน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณ ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณ
ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-3 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยประสานงาน สร้างการรับรู้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่เป็นเขตรับผิดชอบของผู้วิจัย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นฐานด้วยตนเอง
2. ผู้วิจัยประสานงานไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดาเนินการวิจัย และ
เก็บรวมรวมข้อมูลการวิจัยด้วยตนเองและคณะผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
3. ประชุมชี้แจงวิธีดาเนินการ ขั้ นตอนการวิจัย ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้สอนในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทราบ
4. ดาเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการวิจัยตามแผนการวิจัย
5. สรุปผลการวิจัยและเขียนรายงานผลการวิจัย
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบบันทึกข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนการวิจัย ตรวจสอบ
ความสมบู รณ์ ของบั น ทึ กผลการวิ จั ย บั นทึ กผลการสั ง เกตการสอน การจั ด กิ จ กรรมการศึ กษาชั้ นเรี ยน
แล้ วดาเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิค การวิเคราะห์ ข้อมู ล
เอกสารแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
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ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผลการพัฒนาศักยภาพครู โดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) พบว่า
1. ด้านการร่วมกัน สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ครูให้ ความร่วมมือกันและร่วมสร้างแผนการจัด
การเรียนรู้เป็นอย่างดี ร่วมกันค้นหาและพัฒนาสื่อการสอนที่เหมาะสม ภายใต้ สถานการณ์ปัญหาการคิด
คานวณภายใต้บ ริบ ทของแต่ละห้องเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนได้สื่อที่เหมาะสม เลือกใช้และพัฒ นาสื่ อ
กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้อย่างเหมาะสม มีความพร้อมที่จะนาไปใช้สอนในชั้นเรียน
2. ด้านการสังเกตการสอน และการสะท้อนผลการสอน ครูดาเนินกิจกรรมการสอนตามขั้นตอน
ที่กาหนดไว้ ในลักษณะของกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อการสอนที่วางแผนไว้อย่างมีขั้นตอน
นักเรียนสามารถอธิบายวิธีคิดการคานวณจากสถานการณ์ปัญหาได้ทั้งในระดับกลุ่มย่อยและรายบุคคล ครูใช้
คาถามในชั้นเรียนกระตุ้นให้นักเรี ยนคิดแก้ปัญหาได้ดี มีการเตรียมคาถามไว้ล่วงหน้า และมีการคาดคะเน
คาตอบของนักเรียนล่วงหน้า นักเรียนสามารถพูดอธิบายให้เหตุผลประกอบสื่อการเรียนรู้ได้ชัดเจน นักเรียน
มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากลอง และกล้าตอบคาถาม ครูใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และ
ใช้สถานการณ์ปัญหามาใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ผลการสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นากระบวนการจั ด การเรีย นรู้ข องครู ผู้ ส อน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคานวณ ตามแนวทางนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.27 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนากระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ไปใช้พัฒนาครู
เพื่อแก้ปัญหาการนาครูออกนอกชั้นเรียน การพัฒนาครูในวันหยุดราชการ และเป็นการพัฒนาที่ให้โรงเรียน
เป็นฐานโดยศึกษาภายใต้หลักการ กรอบงาน ข้องบังคับทางระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบัติในเกิดผลอย่างจริงจังต่อไป
1.2 ศึกษานิเทศก์ควรมีบทบาทในการนากระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน เป็นเพื่อนร่วมพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู้สอน เป็นกัลยาณมิตร และเป็นการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของครูผู้สอน เพราะกิจกรรมเกิดขึ้นในชั้นเรียน สภาพ
ปัญหาที่ครูต้องการพัฒนาก็ อยู่ในชั้นเรียน ทุกฝ่ายเห็นสภาพปัญหาที่แท้จริงซึ่งแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่าง
กันตามบริบทของแต่ละแห่ง จึงเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของครูและสถานศึกษาที่
แท้จริง
1.3 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาควรน ากระบวนการศึ ก ษาชั้ น เรีย น (Lesson Study) ไปใช้เป็ น
แนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผู้สอน เพราะเป็นกระบวนการที่ทุก
ฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชั้นเรียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาการสอนของครู
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สิ่งที่ตามมาคือคุณภาพนักเรียน จึงควรนาแนวทางการปฏิบัติไปใช้พัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมการทางานที่มี
ความเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาวิธีการสอนการคิดคานวณหลากหลายวิธีที่สามารถบูรณาการร่วมกับรูปแบบ
การสอนต่าง ๆ ได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติวิ ชามากที่สุด
และเหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหาในการสอนแต่ละครั้ง โดยกาหนดเป็นรูปแบบการสอนขึ้นมาใหม่
2.2 ควรศึ ก ษาวิธีก ารอบรมพั ฒ นาการใช้ค าถามของครู และผลของการตั้ งค าถามที่ เน้ น
กระบวนการคิดของครูผู้สอน ควบคู่ไปกับกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ที่มีผลต่อการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียน
2.3 ควรดาเนินการวิจัยในกลุ่มโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ไม่ห่างไกลกัน สามารถรวมกลุ่มกัน
ศึกษาชั้น เรี ย นได้ง่าย ไม่เสี ย เวลามาก เช่น กลุ่ มตาบลเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ ครูมาร่วมสั งเกต การสอน
ได้สะดวก ทาให้ได้มุมมอง แง่คิด และร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น สร้างความต่อเนื่อง
ได้ง่ายขึ้น ทั้งการนิเทศติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา และการพัฒนาการสอนของครูผู้สอน
2.4 ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนวิชาอื่น ระดับชั้นอื่น เพื่อแก้ปัญหาการนา
ครูออกนอกชั้นเรียน การพัฒนาครูในวันหยุดราชการ และเป็นการพัฒนาที่ให้โรงเรียนเป็นฐานโดยศึกษา
ภายใต้หลักการ กรอบงาน ข้องบังคับทางระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.5 ควรศึกษากระบวนการอบรม พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการศึกษาชั้น เรียน (Lesson Study) ที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ พิเศษ เนื่องจากครู
เหล่านี้มีภาระงาน ความรับผิดชอบ และจานวนนักเรียนในแต่ละห้องมากเกินไป
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภำษำไทย)

1.10 การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร
(ภำษำอังกฤษ) Development of operational model for Improve the learners quality
Using professional learning communities (PLC) of small schools in
Yasothon province
ผู้ทำวิจัยและคณะ
นางกวิสรา ชื่นอุรา
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย ๒๕๖๒
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนมากถึง 15,506 โรงเรียน ทาให้การจัดการศึกษาไม่สามารถ
สะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจากัดด้านการใช้ครู
หรือไม่สามารถจัดครูได้ครบชั้น และขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาลดลง
อย่างต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 : 1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1 มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กโดยมีสาระสาคัญของโครงการ
คือ “โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ากว่า 120 คน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์ ขาดห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และคุณ ภาพของนักเรียนอยู่ในระดับต่า แต่ลงทุนสูง สิ้นเปลือง
งบประมาณเมื่ อ เที ย บกั บ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ ถ้ า ปรั บ การบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นั ก เรี ย น
ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับการบริหารทางการศึกษาที่มีคุณภาพมากยิ่งขั้น” (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายโสธร เขต 1, 2554 : 3) โดยการดาเนินการพัฒ นาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด
ยโสธร ที่ผ่านมามีการส่งเสริมสนับสนุนในชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมในการจัดและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชมรม สมาคมศิษย์เก่า และแบบไม่เป็นทางการ เช่น การเป็นผู้อุปการะ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
การร่วมบริจาคทรัพย์ แรงงาน ภูมิปัญญาและอื่น ๆ และที่สาคัญที่สุดจะมุ่งเน้นการมี ส่วนร่วมในมิติที่ลึกขึ้น
คือ การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือทุกภาค
ส่ ว นนั้ น ควรจะต้ อ งเปิ ด โอกาสและเน้ น ให้ นั ก เรีย นสามารถใช้ ก ระบวนการคิ ด และการเรีย นรู้ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
แห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ในการท างานร่ ว มกั น อย่ า งสร้ า งสรรค์ ข องชุ ม ชนการเรี ย นรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Communities : PLC) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของครูในโรงเรียนหรือ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21
โดยที่ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารเขตพื้นที่ และผู้บริหารการศึกษา
ระดับประเทศเข้าร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหาร ครูผู้สอน
และชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร
2. เพื่อศึกษารูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร
3. เพื่ อศึกษาการน าแนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิช าชีพ และการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน
ของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร
วิธีดำเนินกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก
และแบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. สภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหาร ครูผู้สอน และ
ชุมชนของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร ปรากฏผล ดังนี้
1.1 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี
1.2 การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้
1.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น ก่ อ นพั ฒ นาตามรู ป แบบการด าเนิ น งาน พบว่ า
ร้อยละคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 31.95 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ อยู่ในระดับพอใช้
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1.4 สรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่า สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่สูงหรือไม่ผ่านเกณฑ์นั้น เป็นเพราะการขาดแคลนครู ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ความมุ่งมั่นทุ่มเท การใช้สื่อ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนของครูบางคน ยังไม่ปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความรู้
ความเข้าใจในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนบางโรงเรียน ความต่อเนื่องและวิธีการนิเทศ
ที่หลากหลายในการนิเทศของศึกษานิเทศก์
2. ผลการสร้างและพัฒ นารูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร ปรากฏผล ดังนี้
2.1 ผลและวิเคราะห์การจัดกลุ่ มสนทนา พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่ วนใหญ่ ครูไม่ครบชั้น
สอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงทาให้สอนไม่ตรงวิชาเอก ควรมีการพัฒนาครูผู้สอน จัดหาสื่อการจัดการ
เรียนรู้ สร้างจิตสานึกให้กับครูผู้สอน มีการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือครู อย่างหลากหลายวิธี การบริหารงาน
วิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ของครูมีส่วนช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได้อย่างมาก และการที่ศึกษานิเทศก์ มีแผนการนิเทศชัดเจน การนิเทศมีความต่อเนื่องหลากหลายวิธี
และสะท้อนผลการนิเทศที่ทันท่วงทีจะช่วยให้ผู้บริหารและครูมีข้อมูล ที่จะเป็นฐานในการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน
2.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดยโสธร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาเห็นว่า รูปแบบการดาเนินงาน
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาครูสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัด ยโสธร มีความ
สอดคล้องกันในทุกประเด็นโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง คือตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00
3. ผลการนาแนวทางการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรากฏผล ดังนี้
รูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดยโสธร ที่นาไปทดลองกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายนั้น มีประสิทธิภาพเพียงพอ
เหมาะสมกับการนาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เป็นฐาน ของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร ปรากฏผล ดังนี้
4.1 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก หลังพัฒนาตาม มีคุณภาพโดยรวม
อยู่ในระดับดี ( X = 3.26)
4.2 การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนหลังพัฒนาตามรูปแบบ มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ( X
= 3.39)
4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
4.3.1 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คะแนน
เฉลี่ยโดยรวมก่อนพัฒนาตามรูปแบบมีค่าเท่ากับ 15.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.60
มีคุณภาพในระดับ พอใช้ในขณะที่หลังพัฒนาตามรูปแบบการดาเนินงาน มีค่าเท่ากับ 19.60 คิดเป็นร้อยละ
65.33 มีคุณภาพระดับดี
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4.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ใน 5 วิชาหลัก เฉลี่ยโดยรวม ก่อนพัฒนาตามรูปแบบ ร้อยละ 31.95 มีคุณภาพระดับพอใช้ หลังพัฒนา
ตามรูปแบบการดาเนินงานฯ ร้อยละ 43.56 มีคุณภาพระดับดี
4.4 ความพึงพอใจของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.46)
ผลการวิจัยชี้ว่า รูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้จริง
ข้อเสนอแนะ
จากผลการสร้ างและพั ฒ นารู ป แบบการด าเนิ น งานเพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เรีย นโดยใช้ ชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
รูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐาน
ของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นนี้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้าง
สมรรถนะให้ผู้บริหาร และครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และทักษะปฏิบัติ สามารถนาไปปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจาเป็นในแต่ละแห่ง และยังนาไปสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนได้อีกด้วย
2. ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
2.1 จากผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชน
การเรีย นรู้ทางวิช าชีพเป็ น ฐานของโรงเรียนขนาดเล็ กในจังหวัดยโสธร ที่ พบว่า รูป แบบการดาเนินงาน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ในโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งบุคลากรหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สามารถน าเอารูป แบบแนวทางขององค์ประกอบไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดอื่น ๆได้
2.2 จากผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดยโสธร ที่พบว่า นอกจากจะส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแล้ว รูปแบบการดาเนินงาน
ยังมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กอีกด้วย ดังนั้น การนาเอารูปแบบ การดาเนินงาน
ไปปรับประยุกต์ใช้นั้นควรคานึงถึงความร่วมมือ ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของผู้บริหารและครูในโรงเรียนนั้น ๆ ด้วย
จะทาให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยต่อไป
3.1 ควรท าการวิ จั ย เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรีย น/ผลการประเมิ น
ภายนอก ระหว่างโรงเรียนที่ไม่ได้พัฒนาตามรูปแบบการดาเนินงานที่พัฒนาขึ้นกับโรงเรียนที่ได้พัฒนาตาม
รูปแบบ
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3.2 ควรทาการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนขนาดอื่น ๆ ตามรูปแบบการดาเนินงานที่ผู้วิจัยสร้าง
และพัฒนาขึ้น
3.3 ควรวิจยั โดยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
ของแต่ละโรงเรียน
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2. งานวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ทาวิจัยและคณะ

2.1 การเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
นางนันทา อนะมาน ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน
นางวันเพ็ญ ผ่องกาย อดีตหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิบาล
นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางประภา นิ่มนวล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงาน ก.ค.ศ.
นางปนัดดา ฤทธิชู
หัวหน้าสานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางนิภา แจ้งฟ้า
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นางกชกร เทศพิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสาววันรวี จุลเสน นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นางสาวชุติมา ศรีสันติเวศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายประยูร ทองมาก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นายกิตติพงษ์ ศรีอาคาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย

นายชัยพฤกษ์ เสรีรัตน์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางบุปผา ชวะพงษ์
อดีตที่ปรึษาด้านพัฒนาระบบงาน
สานักงานศาลปกครอง
นายบุญลือ ทองอยู่
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นางรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจา
กระทรวงศึกษาธิการ
นายปัญญา แก้วกียูร กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจา
กระทรวงศึกษาธิการ
นางสุรีพร ศิริขันตยกุล ผู้อานวยการกองตรวจสอบภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2560
ปี พ.ศ. ทีเ่ ผยแพร่งานวิจัย
2561
ความเป็นมาของการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และการแข่งขันด้านต่าง ๆ ในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศมีความตื่นตัว
อย่างมากนากรปฏิรูปการศึกษาเพื่อความอยู่รอดของประเทศ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน โดยหน่วยงานหลัก
ที่มีบทบาทสาคัญในการปฏิรูปการศึกษา คือ กระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีบทบาทหลักในการจัดการศึกษา เพื่อ
พั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ก าลั งส าคั ญ ของชาติ ในการพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อ ง และ
เทคโนโลยี รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถอยู่และแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยได้
กาหนดยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้าง บทบาท และระบบบริหารจัดการศึกษา
ให้มีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดสาคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน เพราะธรรมาภิบาลช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งมั่นในความเที่ยงธรรม
ศื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสานึกในการทางาน มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทา พร้อมตอบคาถาม
หรือตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีความพร้อมรับผิดชอบ มีศีลธรรม จริยธรรมในการทางาน มีส่วนร่วม
ในการรับรู้ ดาเนินการและประเมินผล ตลอดจนร่วมรับรู้ผลจากการตัดสินใจร่วมกัน
ด้วยความสาคัญของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน รัฐบาลได้มีการกาหนดกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลการดาเนินงานของส่วนราชการ
ป้องกันหรือป้องปราบการทุจริตคอรัป ชั่น เช่น ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจ การบ้ านเมือ งและสั งคมที่ ดี พ.ศ.2542 พระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบบริห ารราชการแผ่ น ดิน (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ.2548
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ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกากับ ดูแล และพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายใน จึงได้ทาการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมารภิบาลขึ้นในหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจ โดยการ
เพิ่ ม ศัก ยภาพดั งกล่ าว ควรดาเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ การปฏิ รูป การศึก ษาที่ ภ าครัฐ ก าลั งดาเนิ น การอยู่
โดยเฉพาะในส่วนของการปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษา
ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องให้การบริหารจัดการการศึกษาทั้งระบบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อศึกษาปัจจุบันที่มีผลต่อระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ระเบี ยบวิจั ยแบบผสมวิธี (Mxed-method approach) โดยมีการศึกษาจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมด 288 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้รับบริการ
และผู้ตรวจสอบภายใน มีการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณจากผู้ให้ข้อมูล 2,592 คน จากการสัมภาษณ์ 59 คน
จากการสนทนากลุ่ม 925 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน โดยมีขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเป็น
2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึ ก ษาสภาพ ปั จ จั ย และแนวทางการเพิ่ ม ศั ก ยภาพระบบการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร โดยด าเนิ น งานทั้ งเชิ งปริม าณและคุ ณ ภาพ เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ งปริม าณ (Quantitative
approach) โดยใช้ แ บบส ารวจข้ อ มู ล และแบบสอบถาม วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่ (Frequency
Distribution) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มจาก
กลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ 1) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จาก
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน จานวน 92 คน และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้นาองค์กรที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
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ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันของระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 ด้านปัจจัยนาเข้า
โครงสร้างสายการบังคับบัญชา ทุกหน่วยงานขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ โดยใช้
ส่วนกลางหน่วยตรวจสอบภายใน จะขึ้นตรงต่อ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการแต่ละหน่วยงาน
สาหรับในส่วนภูมิภาคจะขึ้นตรงต่อผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัยจะขึ้นตรงต่ออธิการบดี
นโยบายด้านการตรวจสอบ จะได้รับจากผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ ส่วนที่เหลือได้รับ
นโยบายจากหัวหน้าตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยตรวจสอบภายใน
ของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด
บุคลากร จานวนบุคลากรตามกรอบอัตรากาลังส่วนใหญ่มีจานวน 3 -4 คน แต่มีบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานจริงเพียง 1 -2 คน คิดเป็นร้อยละ 64.62 บุคลากรกลุ่มดังกล่าวมีระดับการศึ กษาปริญญาตรี
และปริญญาโท จบวุฒิการศึกษาด้านบัญชีและด้านบริหารธุรกิจ ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบเพียงร้อยละ 32.71
ส่วนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบภายใน จะมีการตรวจสอบหน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงานภายใน 5 ปี
โดยการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบทางการเงิน
(Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิ บั ติ งาน (Operational Auditing) และการตรวจสอบผลการ
ด าเนิ น งาน (Performance Auditing) และมี บ างงานที่ มี ก ารตรวจสอบน้ อ ยมาก ได้ แ ก่ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Audit) และด้านการบริหาร (Management Audit)
1.2 ด้านกระบวนการ
การจั ด ท าแผนการตรวจสอบ มี ห น่ ว ยงานจัด ท าแผนการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบ ร้อยละ
95.90 มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ ร้อยละ 72.31 และจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมทุกหน่วย
รับตรวจภายใน 5 ปี ร้อยละ 62.05 แต่มีหน่วยงาน ร้อยละ 27.69 ไม่จั ดทาแผนกลยุทธ์ และหน่วยงาน
ร้อยละ 33.85 ไม่จัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว เนื่องจากเป็นงานปกติประจา และเป็นงานที่ได้รับ
มอบหมาย
การบริหารทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบใช้ในการตรวจสอบในเรื่องประเด็นที่มีความเสี่ยง
ร้อยละ 92.31 มีงบประมาณในการตรวจสอบในทุกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสาคัญ และพัฒนาบุคลากรทุกคน
ตามเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด ร้อยละ 77.44 และ 63.59 ตามลากับ
การปฏิ บั ติ งาน หน่ ว ยงานมี ก ารออกแบบกระดาษท าการตามกิ จ กรรมการตรวจสอบ
ที่กาหนดในแผนการตรวจสอบประจาปี โดยนาแบบของหน่วยงานกลางมารปรับใช้ ร้อยละ 35.13
การกากับ ติดตามการดาเนินงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีบทบาทสาคัญมาก
ทั้งในเรื่องการดูแลให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีงานประสานงานและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอกส่วนราชการ รวมทั้งมีการควบคุม กากับดูแล และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
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การประเมินการดาเนินงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการประเมินจากหน่วยงาน
ภายในส่วนราชการ ร้อยละ 56.41 โดยส่วนใหญ่มีการติดตามประเมินผลงานจากสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานประกันคุณภาพ
การประเมิน ตนเอง ตามแนวทางการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐ มีการประเมิน ร้อยละ 69.23 และมีการนาผลการประเมินไปใช้เป็ นข้อมู ลพื้ นฐานในการพั ฒ นา
บุคลากร รวมทั้งใช้ป ระกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ประเมินตนเองทุกปี
เนื่องจากกระบวนการทางานไม่เปลี่ยนแปลง และมีข้อจากัดด้านเวลาและบุคลากร
การติดตามการน าข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ ร้อยละ 61.26 มีการติดตามทุกกิจกรรมในแผน
การตรวจสอบ แต่ บ่ งหน่ วยงานมี การติ ดตามการน าข้อเสนอแนะไปปฏิ บั ติ ไม่ ครบทุ กกิจกรรม เนื่ องจาก
บุคลากรมีภาระงานมาก บางเรื่องต้องตรวจซ้า และตรวจติดตามเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง
1.3 ด้านผลผลิต
การรายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในส่วนใหญ่ มีการจัดทารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี ทุก 4 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน โดยมีบางส่วนจะ
ทารายงานเมื่อมีการตรวจสอบเสร็จ
ผลการประเมิน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มีห น่วยงาน
ร้อยละ 41.03 ได้รับการประเมินจากกรมบัญชีกลางตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ และมีหน่วยงานร้อยละ 71.23 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การนาผลการตรวจสอบไปปฏิบัติ ผู้บริหารสามารถนาผลการตรวจสอบมาใช้เ ป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน กาหนดนโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน และการกากับติดตามการดาเนินงาน ส่วนในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ป้องกันการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนภารกิจของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
1.4 ด้านผลลัพธ์
ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการพัฒ นาในลาดับ ได้แก่ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแก่
ผู้บ ริหารในเชิงลึก การให้ ข้อเสนอแนะในรายงานที่จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติงานได้จริง สาหรับ
บทบาทด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลการตรวจสอบภายในช่วยป้องปรามการทุจริตในหน่วยงาน (Rule of
Law) และช่ ว ยให้ บุ ค ลากรทุ ก กลุ่ ม /ฝ่ า ย รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ แ ละผลการด าเนิ น งานของตนเอง
(Accountability)
2. ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 ด้านโครงสร้างองค์กร อัตรากาลัง และอานาจหน้าที่ การที่ผู้ตรวจสอบภายในมีอานาจหน้าที่
และสายการบังคับบัญชาที่สูงขึ้นจะส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบได้รับความสาคัญจากผู้บริหารและได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ การที่หน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
จะช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานได้รั บ การสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรเพิ่ ม ขึ้ น และหากหน่ ว ยงานมีบุ ค ลากรครบตามกรอบ
อัตรากาลังที่กาหนดจะช่วยเพิ่มศักยภาพระบบตรวจสอบภายในได้
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2.2 ด้านนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ การที่ผู้บริหารให้ความสาคัญกับงานตรวจสอบภายใน
นาข้อเสนอแนะมาใช้ประเมินในการบริหาร และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างจริงจัง
มีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้บริ หารมีส่วนช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปตามเป้าหมายลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2.3 ด้ า นคุ ณ สมบั ติ / คุ ณ ลั ก ษณะของผู้ ต รวจสอบภายใน ผู้ ต รวจสอบภายในควรมี ค วามรู้
ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกด้านตามภารกิจที่ตรวจสอบ การมีมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร
ที่ดีในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในองค์กร ความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ การคิด
เชิงเหตุเชิงผล กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง เป็นกัลยาณมิตร และการมองภาพองค์รวม รวมทั้งการมีภาวะผู้นา
ช่วยให้ผลการตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2.4 ด้านการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีความครบถ้วน ครอบคลุม ทันเวลา และระบบการตรวจสอบภายในจะช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบการกากับติดตามในหน่วยงานเพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดและช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด
กับองค์กร
2.5 ด้านการนาผลการตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญกับรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน โดยนาผลการดาเนินงานตรวจสอบ หรือข้อสังเกตจากการตรวจสอบมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ และนามาปรับใช้/แก้ไข/พัฒนาให้เป็นรูปธรรม เพื่อผลักดันให้หน่วยรับตรวจดาเนิ นการตาม
ข้อเสนอแนะ
2.6 ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร การพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้
ความสามารถที่ เพี ย งพอ เหมาะสมต่ อการปฏิ บั ติงาน และการก าหนดเส้ น ทางความก้าวหน้ า โด ยได้ รับ
ค่าตอบแทนเทียบเท่ากับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/สานักงานคณะกรรมการป้องบกัน และปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ/สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการเพิ่มศักยภาพระบบการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลภายใต้การปฏิรปู การศึกษา
1. ด้านโครงสร้าง อัตรากาลัง และอานาจหน้าที่
1.1 หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบงานบุ ค คล ควรมี ก ารวิ เคราะห์ ก รอบอั ต ราก าลั ง ที่ เหมาะสม
ตามขนาดของหน่วยงาน รวมทั้งจัดหางบประมาณหรือเกลี่ยอัตรากาลังให้เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
1.2 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และกรมบัญชีกลาง ควรมีการวิเคราะห์โครงสร้างและกรอบอัตรากาลังการตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) การกาหนดโครงสร้างและขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในระดับกระทรวง กรม จังหวัด และเขตพื้นที่ให้ชัดเจนตามภารกิจของแต่ละระดับ รวมทั้งดูแลความก้าวหน้า
สายงานตรวจสอบภายใน
2) กาหนดเส้น ทางความก้า วหน้าของผู้ตรวจสอบภายใน (Career Path) ให้มีตาแหน่ง
เท่ากับหรือสูงกว่าหน่วยรับตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ อีกทั้งยังสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ และ
ความร่วมมือจากหน่วยรับตรวจ
3) ควรกาหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับค่าวิชาชีพหรือค่าตอบแทนพิเศษ
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1.3 การกาหนดรายการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรขึ้นกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง หรือปลัดกระทรวง เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีอานาจ มีความเป็นอิสระ และสอดรับกับ
การปฏิรูป และการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ด้านคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้ตรวจสอบภายใน
2.1 ผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านผลการดาเนินงาน ด้านการบริหาร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกาหนด ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.2 ผู้ตรวจสอบภายใน ควรมีความรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมภาระงานของการตรวจสอบ
ภายใน ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
3. ด้านการปฏิบัติงาน
3.1 หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ควรมีก ารวางแผน/จัด ท าปฏิ ทิ น การปฏิ บั ติงานในแต่ล ะ
ปี งบประมาณเกี่ ย วกั บ การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานข องหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
3.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรปรับกระบวนการตรวจสอบโดยการนาเทคโนโลยีหรือ
โปรแกรมสาเร็จรูปมาช่วยในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติภายใน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ด้านการนาผลการตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ
ผู้บริหารหน่ วยรับ ตรวจ ควรให้ เห็นความสาคัญ ให้ความร่วมมือ เน้นให้ ผู้ปฏิบัติงานทางาน
ให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และนาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไข และถือปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบกาหนด
5. ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร
ผู้บ ริห ารควรให้ ความส าคัญ กับการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน และให้ ผู้ ตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายงานตรวจสอบให้มี
ตาแหน่งเทียบเท่าหรือสูงกว่าหน่วยรับตรวจ
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

2.2 การศึกษาสภาพการใช้กระบวนการลูกเสือในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในเขตตรวจราชการที่ 7
(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางสาวศศิรัตน์ ธนพันธ์พาณิช นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายเจน แผลงเดชา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นายวิฑูร ทวีปรีดา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางกัลยา เพ็ชรหึง
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางตวงเพชร์ คงแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวดวงเพ็ญ มะลิแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นางสาวนฤมล นาจันทร์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นายฉาฝาหรี หมาดหนุด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางกานดา ศรีวะปะ
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 7 จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2561
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2561
ความเป็นมาของการวิจัย
การพัฒ นาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒ นา
ประชากรของประเทศให้มีคุณภาพเป็นลาดับแรก ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
ประชากรให้ มี ค วามรู้ คุ ณ ธรรม ทั กษะและความสามารถให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกยุ ค ปั จ จุบั น
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงได้กาหนดให้คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา โดยมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้
มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคตืที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความ
เป็นพลเมือง (Citizenship) ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพของประเทศได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึ งจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนอง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจะพบกับสภาพปัญหาเรื่อง ประชาชนไม่มีความเป็น “พลเมือง” เห็นได้จาก
การที่ประชาชนไม่มีจิตสานึกของความเป็นพลเมือง เป็นแต่เพียงผู้อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ หรือชนชั้นปกครอง
ใหม่ที่ มาจากการเลื อกตั้ ง ที่ ส าคั ญ คื อ เกิ ดการแตกแยกในสั งคม ประชาชนไม่ยอมรับ ความแตกต่ างและ
ไม่ เคารพสิ ท ธิเสรี ภ าพของกั น และกั น ความเห็ น ที่ ต่ างกั น จึ งน าไปสู่ ค วามแตกแยก พรรคการเมื อ งและ
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การเลือกตั้ง จึงกลายเป็นสิ่งที่ทาให้สังคม ชุมชน หรือครอบครัวแตกแยกกัน นอกจากนี้ยังพบว่า แต่ละคนใช้
สิทธิเสรีภาพตามใจชอบ โดยมิได้คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (ปริญญา เทวานฤมิตรกุลม 2555 : 4849) ดังนั้ น สังคมจึงเกิดความเป็ นห่ วงอนาคตของชาติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีนโยบายในการพัฒ นา
การศึกษา สร้างเด็กให้เป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขัยจองประเทศ และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย
สานักงานศึกษาธิการภาค 7 จึงได้จัดทาโครงการศึกษาสภาพการใช้กระบวนการลูกเสื อในการจัด
กิจ กรรมเสริม สร้ างความเป็ น พลเมื องในเขตตรวจราชการที่ 7 ขึ้น เพื่ อเป็น แนวทางในการพัฒ นาผู้ เรียน
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้กระบวนการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองของ
สถานศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการใช้กระบวนการลูกเสือในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นพลเมือง
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาสภาพการใช้ ก ระบวนการลู ก เสื อ ในการจั ด กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
ความเป็นพลเมือง ในเขตตรวจราชการที่ 7
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สถานศึกษาจากสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดสานักงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาเอกชน ในเขตตรวจราชการที่ 7 จานวน 272 แห่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Ouestionnaire) โดยแบบสอบถามได้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการใข้กระบวนการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง ในเขตตรวจราชการที่ 7 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมารตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาอุ ป กรณ์ แ ละข้ อ เสนอแนะ เป็ น แบบปลายเปิ ด ทั้ ง นี้ ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนจากสถานศึกษาทั้งหมด 121 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77.07
ผลการวิจัยพบว่า
จากการศึกษาสภาพการใช้กระบวนการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในเขต
ตรวจราชการที่ 7 ปี งบประมาณ พ.ศ.2561 พบว่ า ในทุ ก ด้ านอยู่ ในระดั บ มาก โดยเฉพาะในด้านการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ภาพรวมมากที่สุด อยู่ในระดับมาก (X = 4.432, S.D. = 0.6972) โดยได้
พบว่า ผู้บริหารให้การสนับสนุนกับการใช้กระบวนการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
มากที่สุด และอยู่ในระดับมาก (X = 4.496, S.D. 0.720) รองลงมาคือ ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอน
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(เรื่องอุดมคติ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.416, S.D. = 0.581) โดยได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องการ
ปฏิบัติตามระบบประชาธิปไตยมากที่สุด อยู่ในระดับมาก (X = 4.455, S.D. = 0.606) และในด้านการจัด
กระบวนการเรียนการสอน (เรื่องเครื่องหมายลูกเสื อชั้นพิเศษและลูกเสือหลวง) มีการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ
ลาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์มากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.562, S.D. = 0.694) ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน อันเป็น
กาลังที่สาคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและความเป็ น พลโลก ยึ ดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุข ทั้ งยังสอดคล้ องกับ การศึกษาวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒ นาการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทย
พบว่า ประเทศไทยได้มีการพัฒนามาโดยตลอดตามรูปแบบการศึกษา ทั้งด้านการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธ ยาศัย รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและวิถี การดารงชีวิต ของประชาชน
เป็นสาคัญเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และปัจจัยในการสร้างความเป็นพลเมืองตามกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น
ประกอบด้วย หลักสูตร ครู ผู้บริหาร ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สื่อมวลชน และสื่อเทคโนโลยี ตลอดจนสถาบันสังคมอื่น ๆ โดยที่การศึกษาในระบบมีระเบียบแบบ
แผนของหลักสูตรที่มีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศในแต่ละยุคสมัย
ข้อเสนอแนะ
1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีเจตคติ ความรู้และ
ทักษะในการใช้กระบวนการลูกเสือในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง โดยดาเนินการอบรมพัฒนา
ครู บุคลากร และวิทยากรด้านการลูกเสืออย่างต่อเนื่อง
2. ภาครัฐ ควรสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการสอนและการจัดกิจกรรมด้านการลูกเสือ เพื่อ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองอย่างเพียงพอ
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2.3 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
(ภาษาอังกฤษ) The Development of Network Management Model for Driving
The Sufficiency Economy Philosophy to School in Thailand 4.0
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ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยึดหลักสาคัญในการจัด
การศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ความเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง (Inclusive Education) หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency
Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนของสังคม (All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ
คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของการกระจาย
รายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบแนวคิดสาคัญใน
การจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ
จากแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติจึงได้กาหนด วิสัยทัศน์(Vision)
ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้อง
กับ หลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจั ด การศึ กษา 4 ประการ คื อ 1) เพื่ อ พั ฒ นาระบบและกระบวนการจัด การศึก ษาที่ มีคุ ณ ภาพและ
มีป ระสิทธิภ าพ 2) เพื่อพัฒ นาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติและยุ ทธศาสตร์ชาติ
3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนาประเทศไทย
ก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗๐
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย คือ คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม
และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีพันธกิจเพื่อส่งเสริม สนับสนุนประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษาที่ทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ให้มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กาหนด ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น การดาเนินการการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560
– 2579 ได้เสนอรายละเอียดการดาเนินการ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติโดยได้ระบุบทบาทของหน่วยงานในระดับ
ต่าง ๆ อาทิ หน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
เช่ น ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ส านั ก งานเลขาธิ ก ารคุ รุ ส ภา และหน่ ว ยงานอื่ น นอกกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ที่รับ ผิดชอบจัดการศึกษา เป็น ต้น ส่วนระดับภูมิภ าค ประกอบด้วย สานักงานศึกษาธิการภาค ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น รวมทั้งระดับ สถานศึกษาและระดับห้องเรียนโดยได้
กาหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานในแต่ละระดับอย่างชัดเจน
ซึ่งจะท าให้ การดาเนิ น งานตามแผน เป็ นไปอย่างสอดคล้ อง รองรับ ในกรอบทิ ศทางเดีย วกั น และการจั ด
การศึกษาเป็นไปตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาที่กาหนด
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
เพื่อพัฒ นารูป แบบการบริห ารจัดการเครือข่ายเพื่ อขับ เคลื่อนหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
สู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ยเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ
ด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงคุณภาพ โดยการบรรยายเชิงวิเคราะห์
และสรุปตีความ ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา
วัตถุประสงค์
ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เครื่องมือวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาการบริหารจัดการ
2. แบบสอบถามสภาพการบริหารจัดการเครือข่าย

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 40 คน
2. ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน
3. บุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบ สานักงานศึกษาธิการภาค 12 จานวน 480 คน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
สภาพปัญหาการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 5 ด้าน
1) การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Vision)
2) ภาวะผู้นาทางวิชาการ (Academic Leadership)
3) การสร้างเครือข่าย (Network)
4) การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน (Personal Development)
5) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Goal)
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
วัตถุประสงค์
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
เครื่องมือวิจัย
- แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายฯ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 60 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร่างรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายฯ 7 องค์ประกอบ
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
2. ภาวะผู้นาการเรียนรู้ (Learning Leadership)
3. การสร้างทีมงาน (Team Building)
4. การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development)
5. สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0 School)
6. กลยุทธ์เครือข่าย (Network Strategy)
7. การติดตามประเมินผล (Evaluation)
ระยะที่ 3 ประเมินรูป แบบการบริห ารจัดการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗๒
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
วัตถุประสงค์
ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0
เครื่องมือวิจัย
แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายฯ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้เชี่ยวชาญจานวน 9 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชาพิจารณ์
2.1 ครั้งที่ 1 จานวน 120 คน
2.2 ครั้งที่ 2 จานวน 160 คน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายฯ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ทั้ง 7
องค์ประกอบ
1. วิสัยทัศน์ (Vision)
2. ภาวะผู้นาการเรียนรู้ (Learning Leadership)
3. การสร้างทีมงาน (Team Building)
4. การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development)
5. สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0 School)
6. กลยุทธ์เครือข่าย (Network Strategy) 7) การติดตามประเมินผล (Evaluation)
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
การพัฒ นารูป แบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) ภาวะผู้นาการ
เรียนรู้ (Learning Leadership) 3) การสร้างทีมงาน (Team Building) 4) การพัฒนาบุคลากร (Personnel
Development) 5) กลยุทธ์เครือข่าย (Network Strategy) 6) สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 (Thailand
4.0 School) 7) การติดตามประเมินผล (Evaluation)
ข้อเสนอแนะ
การวิจั ย การพัฒ นารู ป แบบการบริห ารจัด การเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗๓
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 รู ป แบบการบริห ารจั ด การเครือข่ ายเพื่ อ ขับ เคลื่ อนหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงสู่
สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เมื่อนาไปสอบถามผู้บริหารในสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า
เป็นไปได้ในระดับมาก เมื่อเป็ นเช่นนี้การนารูปแบบไปใช้ในการบริหารจัดการเครือข่ายในสถานศึกษาจึงมี
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ และผู้บริหารต้องติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.2 การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างสังกัด ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น มีความต้องการที่ จ ะพั ฒ นาร่ว มกับสถานศึกษาในสั งกัด ส านัก งานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรทาการวิจัยการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฏิบัติจริง
2.2 ผลจากการวิจัย พบว่า รูปแบบการใช้ภาวะผู้นาทางการเรียนรู้ มีระดับการปฏิบัติมาก ดังนั้น
จึงควรทาการวิจัย รูปแบบการใช้ภาวะผู้นาทางการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการบริหารจัด การเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
3.3 ควรทาการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลในสถานศึกษา
3.4 ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุณ ภาพเกี ่ย วกับ รูป แบบการบริ ห ารจั ด การเครือ ข่ ายเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) 2.4 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
(ภาษาอังกฤษ) Development Of Ethical Leadership Enhancement Program for
Teachers.
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางญดาภัค กัลปดี
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร
ศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ทีเ่ ผยแพร่งานวิจัย ๒๕๖๒
ความเป็นมาของการวิจัย
เป้าหมายในการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อปรับปรุงชีวิต
ความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุข โดยต้องคานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อ
ทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิ หลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีความหลากหลาย แต่ที่ สาคัญคือ
นักพัฒนาจะต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ
จากการศึกษาสภาพปั ญ หาดังกล่ าว พบว่า คุณ ภาพของคนไทยทุกกลุ่ มวัยยังมีปัญ หาคุณ ธรรม
จริย ธรรม ซึ่งปั จ จั ยส าคัญ ที่ส่ งผลสังคมของประเทศไทยพบปัญ หาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความเสื่อมถอยในด้านคุณธรรมจริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง ข้าราชการ หรือคนในแวดวง
อาชีพอื่นๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวัน ก็คือ การทุจริตคอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม การเสพและ
การค้ายาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง อุดมศึกษา รวมถึงการ
แต่งกายล่อแหลม ที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรม การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยู่
ร่วมกัน ฉันท์สามีภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้
เป็นต้น ถ้าปราศจากครูหรือปราศจากความสามารถของครูแล้ว สภาพสังคมในอนาคตจะผิดรูปร่างไปจากปัจจุบัน
หรือกลายเป็นสังคมที่ไม่พึงประสงค์ เพราะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้า งและพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งเป็น
อนาคตของชาติให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของการศึกษา
วัตถุประสงค์การวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
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3. เพื่อพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
4. เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ ๑ การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
1.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักภาวะผู้นาคุณธรรมจริยธรรม
ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
๑.๑.1 องค์ป ระกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาคุณ ธรรมจริยธรรมของครู มี ๔ ด้าน คือ
ซื่อสัตย์สุจริต วินัยและความรับผิดชอบ จิตสาธารณะและความพอประมาณ
๑.๒.1 วิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นาคุณธรรมจริยธรรม มี ๒ วิธี คือ การสอนงานและ
การเป็นพี่เลี้ยง
1.๒ การตรวจสอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1.๒.๑ จบการศึกษาทางด้านการศึกษาในระดับปริญญาเอก
1.๒.๒ มีตาแหน่งทางวิชาการหรือวิทยฐานะทางการบริหารระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ
1.๒.๓ มี ป ระสบการณ์ ท างด้ า นบริห ารการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ท างการ
การศึกษาประถมศึกษา หรือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณ์ทางด้านบริหารการศึกษา อย่างน้อย ๑๐ ปี
1.๒.๔ เป็นครูผู้สอนหรืออดีตครูผู้สอนและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนอย่างน้อย ๑๐
จากหน่วยงานของรัฐในการวิจัย
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ มีแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน ๗ ท่าน
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้แบบประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมของครู และวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.๔.๑ ส่งหนังสือขออนุญาตจากศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
1.๔ .๒ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การสนทนากลุ่ ม (Focus Group) โดยใช้ แ บบประเมิ น
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
1.๔.๓ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการจดบันทึกและถ่ายภาพ
1.๕ สรุปข้อมูลจากแบบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
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ระยะที่ ๒ การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์และการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของครู
2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของครู โดยมีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ ๑) ซื่อสัตย์สุจริต ๒) วินัยและความรับผิดชอบ ๓) จิตสาธารณะ
และ ๔) ความพอประมาณ วิธีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มี ๒ วิธี คือ การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง
2.2 ประชากรและการสุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประชากร ได้ แ ก่ ครู ผู้ ส อนทุ ก สั ง กั ด ในจั ง หวั ด
นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi -Stage
random sampling technique)
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
2.๓.๑ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมของครู
2.๓.๒ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างภาวะผู้นา
เชิงคุณธรรมจริยธรรม
๒) วิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรม
จริยธรรม
๓) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การเสริมสร้าง
ภาวะผู้ น าเชิงคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของครู ลั กษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราวัดประมาณค่า (rating scale)
๕ ระดับ
๔) นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของข้อคาถาม สานวนภาษา
และปรับปรุงตามคาแนะนา
๕) น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ผ่ า นการพิ จ ารณากรรมการควบคุ ม วิ จั ย
ดาเนินการปรับแก้ไขตามที่กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ความเห็นสอดคล้อง
ของข้อคาถาม โดยใช้เทคนิค IOC (Index of item – Objective Congruence : IOC) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน
๕ ท่าน
6) การตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content Validity) ของ
แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมถือเกณฑ์ค่า
IOC มากกว่า ๐.๕๐ จึงยอมรับว่าข้อคาถามมีความเหมาะสม
๗) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญนาไปทดลองใช้
กับครู สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน ๓๐ คน แล้วนาคานวณ
หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของ Cronbach
1.4 การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
1.5 การจัดทาและวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ดังนี้
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2.๕.๑ การจั ด กระท าข้ อ มู ล โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ตามเครื่ อ งมื อ ที่ ก าหนด
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล (Preliminary Editing) ลงรหัสข้อมูล (Coding) แล้วนามาประมวลผล โดยใช้
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
2.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์และการเสนอเป็น ๓ ตอน ได้แก่
ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
เป็นความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ ๒ สภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์การเสริมสร้างตามโรงเรียน
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ตอนที่ ๓ ข้อมูลที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์ใช้สังเคราะห์ข้อความ
โดยการสร้างข้อสรุปจากเนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 3 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
ผู้วิจัยได้ยกร่างโปรแกรมและวิธีเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรม โดยดาเนินการ
แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาความต้องการจาเป็นในการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ของครู โดยการสารวจความคิดเห็นของครู ในจังหวัดนครราชสีมาในการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของครูและคัดเลือกด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้ องการสูงเรียงลาดับความต้องการมาเป็นกรอบเนื้อหา
ในการพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนที่ ๒ ร่างโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู มีองค์ประกอบหลัก
ดังนี้
2.1 ความสาคัญของโปรแกรม กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความจาเป็น ในการเสริมสร้า งภาวะผู้ นาเชิงคุณ ธรรมจริยธรรมของครูและจัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม
การเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์ของโปรแกรม กาหนดขึ้ นเพื่ อพั ฒนาภาวะผู้ น าเชิงคุ ณธรรม
จริยธรรมของครู
ขั้น ตอนที่ ๓ ประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องโปรแกรมการเสริม สร้า ง
คุณธรรมจริยธรรมของครูโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
3.1 ผู้ วิจัยได้ทาการคัดเลื อกผู้ทรงคุณวุฒิ แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน ๕ คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของโปรแกรม
เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๗๘
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
3.3 การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโปรแกรม
การเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูรายการประเมินมีทั้งหมด ๔ ส่วน จานวน ๒๐ ข้อ และ
นาข้อคาถามไปให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.4การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยผ่ านการพิ จ ารณาจากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องของประเด็นคาถาม และความชัดเจนของภาษา
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูเพื่อให้ทราบการแจกแจงของตัวแปร โดยมี
ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์
ขั้นตอนที่ ๔ ปรับปรุงร่างโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิง คุณธรรมจริยธรรมของครู
และจัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม
ระยะที่ 4 การนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูไปใช้
ผู้วิจัยนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมาของครูไปใช้ ดังนี้
1.1 การนาโปรแกรมไปใช้กับครูในสังกัด
4.2 ดาเนินการประเมินการใช้โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
โดยใช้วิธีการประเมิน
4.3 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
4.4 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
4.5 นาแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
ก่อนจัดพิมพ์เป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์
4.6 นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญนาไปทดลองใช้
4.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหารและครู
4.8 การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
4.9 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนาค่าเฉลี่ยมา
แปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ Midpoint
4.10 สถิติที่ใช้ในการทดสอบประเมินเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนาใช้
t (t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู มีองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ
๑๙ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๑ ซื่อสัตย์สุจริต มี ๔ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ ๒ วินัย และความรับผิดชอบ
มี ๓ ตัวบ่ งชี้ องค์ประกอบ ๓ จิตสาธารณะ มี ๔ ตัวบ่งชี้ และ องค์ประกอบ ๔ ความพอประมาณมี ๘ ตัวบ่งชี้
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
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2. สภาพปัจจุบันการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ในการเสริมสร้างภาวะผู้นา
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 สาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของ
ครู เป็นแนวทางบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มเป้าหมายในการ
เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู โดยมีสภาพปัจจุบันการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรม
จริย ธรรมของครู เป็น โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และความต้องการในการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณ ธรรม
จริยธรรมของครูเป็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
1.1.1 ครู ที่จะเข้าร่วมโปรแกรมต้องมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนา
ตามโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู เป็นอีกทั้งยังต้องสามารถจัดสรรเวลา
ในการเข้าร่วมพัฒ นาตามโปรแกรมให้สอดคล้องกับรูปแบบการพัฒ นาแต่ละรูปแบบ เนื่องจากการพัฒ นา
ตามโปรแกรมจะมีลักษณะต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังนั้น จึงควรได้รับการสนับสนุนด้านการเสริมสร้างภาวะ
ผู้นา โดยให้การส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาตนเองในหลาย ๆ รูปแบบ อาทิ การเข้ารับการฝึกอบรม
การประชุม สัมมนา และการศึกษาต่อ เป็นต้น
๑.๑.๒ ในการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู ควรนารูปแบบการพัฒนา
วิ ช าชี พ ที่ ห ลากหลายมาผสมผสานและบู ร ณาการในการพั ฒ นา เช่ น รู ป แบบการจั ด ท าเอกสารคู่ มื อ
ประกอบการพัฒนา รูปแบบการปฐมนิเทศ รูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง รูปแบบการฝึกอบรมเข้ม รูปแบบ
การสืบค้น รูปแบบการศึกษาเป็นกลุ่ม รูปแบบการให้มีส่วนร่วมในการสังเกตและประเมิน รูปแบบการให้มีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงและพัฒนา รูปแบบการเป็นพี่เลี้ยง รูปแบบการพัฒนาในงาน เป็นต้น ไม่ควรใช้เพียงรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งมาใช้ในการพัฒนา
๑.๑.๓ ในการประเมินการการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูเป็นคณะ
ประเมินความควรให้มีจานวนครูครอบคลุมทุกคน
๑.๒ สาหรับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
จากผลการวิจั ย ชี้ ให้ เห็ น ว่า ในการเสริม สร้างภาวะผู้ น าเชิ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของครู
ให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ของโปรแกรมการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณ ธรรมจริยธรรมของครู ต้องบูรณาการ
การเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู ร่วมกับการปฏิบัติงานจริง โดยนามาประยุกต์ใช้ในการ
เสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูที่เข้าร่วมโปรแกรมข้อเสนอแนะมีดังนี้
๑.๒.๑ ในการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู ควรนารูปแบบการพัฒนา
วิช าชีพที่หลากหลาย มาผสมผสานในการพัฒ นา เช่น รูปแบบการจัดทาเอกสารคู่มือประกอบการพัฒ นา
รูปแบบการปฐมนิเทศ รูปแบบการศึกษาด้วยตนเอง รูปแบบการฝึกอบรมเข้ม รูปแบบการสืบค้น รูปแบบ
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การศึกษาเป็นกลุ่ม รูปแบบการศึกษาดูงาน รูปแบบการให้มีส่วนร่วมในการสังเกตและประเมิน รูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนารู ปแบบการเป็นพี่เลี้ยง รูปแบบการพัฒนาในงาน เป็นต้น ไม่ควรใช้เพียง
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาใช้ในการพัฒนา
๑.๒.๒ ครู ควรกากับ ดูแล และติดตามการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของ
ครูตามโปรแกรมอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสาคัญต่อผลการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู
๑.๒.๓ การเลื อ กวิ ท ยากรในการอบรมตามโปรแกรม ควรเลื อ กวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถหรือมีประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญตามประเด็นในการอบรมการเสริมสร้างภาวะผู้นา
เชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู ตามโปรแกรม
๑.๓ สาหรับสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จากผลการวิจัย ชี้ให้เห็นว่าในการเสริมสร้าง
ภาวะผู้ น าเชิ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของครู ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโปรแกรมการเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น า
เชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู และประสบผลสาเร็จผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ มีทักษะ อันจะส่ง ให้เกิด
ประสิทธิภาพในภาระงานนั้น ควรดาเนินการดังนี้
1.๓.๑ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรม
จริยธรรมของครู ไปใช้เป็นปนวทางในการพัฒนา
๑.๓.๒ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร
สาหรับใช้ในการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู เป็นตามโปรแกรม
๑.๓.๓ สานักพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาควรนา
โปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูไปใช้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครู มีรูปแบบและ
วิธีการพั ฒ นา คื อ การนิ เทศแบบร่ ว มพั ฒ นา การนิ เทศเพื่ อ พั ฒ นาครูเป็ น รายบุ ค คล และการเสริม สร้าง
พลังอานาจ จึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป ดังนี้
๒.๑ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรมของครูในตาแหน่งอื่น
๒.๒ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบหรือวิธีการเสริมสร้างภาวะผู้นาเชิงคุณธรรมจริยธรรม
ของครูเป็นในรูปแบบอื่น
๒.๓ ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโมเดลการพัฒนาภาวะผู้นาในเชิงระบบควบคู่ กับโมเดลการพัฒนา
ภาวะผู้นาที่เน้นนาเสนอวิธีการฝึกอบรมและพัฒนา
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2.5 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดย
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ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
จากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนของการพัฒนาที่ไม่สมดุล และ
ไม่มีเสถียรภาพได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่คานึงถึงความเหมาะสมขององค์กร ภูมิสังคมของประเทศ รวมทั้งความพร้อม
ของคนและระบบเศรษฐกิจในสังคมไทย การหวังพึ่งพิงความรู้ เงินลงทุน หรือตลาดจากภายนอกประเทศมาก
เกินไป โดยไม่เตรียมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อให้สามารถพร้อมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยภายใน
ปัญหาเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้าในการกระจายทุน กระจายความเจริญ
และการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มคนในเชิงพื้นที่เกิดปัญ หาทางสังคม เกิดความหย่อนยานทางศีลธรรม
จริยธรรม ความเสื่อมสลายของวัฒนธรรมที่ดีของสังคมไทย ตลอดจนความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อ ม แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 9 (พ.ศ. 2545 -2549) ได้ อั ญ เชิ ญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์ การพัฒนา
รูปแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 โดยให้ความสาคัญกับการพัฒ นาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย
ในปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งการ
ขยายตัวดังกล่ าว ส่ งผลกระทบต่อการพัฒ นาประเทศไทยในภาพรวม ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒ นธรรม
ตลอดจนการศึกษาที่ได้ตั้งเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคนเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศตามแนวของประเทศ
ตะวันตก ดังนั้น เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการ
เฉพาะสาขาที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับสูงและการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงเป็นหลัก
มากกว่ามุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุขอันเกิดจากความถนัดและความชอบของสาขาวิชาให้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาความเป็นมนุษย์ อีกทั้งการจัดการศึกษาของไทยยังได้นาหลักการของต่างประเทศมาใช้ ทาให้
กระบวนการศึกษาและวิถีชีวิตแบบไทยแยกออกจากกัน อันเห็นได้ชัดเจนจากพฤติกรรมของนักเรียนที่แปลกแยก
จากชุมชนและสังคมเช่นปัจจุบัน ด้วยปัญหาดังกล่าว จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการศึกษา
ของประเทศให้ มี ค วามสมดุ ล กั บ บริ บ ททางภู มิ สั งคม เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นมี ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
มีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมจรรโลงวัฒนธรรมอันดีงามควบคู่กันไป
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2551-2554) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษา
มีการนาเอาแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาพื้นฐานของแผนการศึกษาแห่งชาติ โดย
เป็นแบบบูรณาการแบบองค์รวม มีการเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิด
ความสั มพัน ธ์เป็ น กระบวนการเดีย วกัน คานึ งถึงการพั ฒ นาอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต โดยมีครอบครัวเป็ น
สถาบั น หลั ก ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ตลอดจนมี ก ารผสมผสานวิ ท ยาการสมั ย ใหม่ ให้ เข้ า กั บ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะพัฒ นาผู้เรียนทั้งในด้านศักยภาพทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม อันเป็น
คุณลักษณะที่สาคัญยิ่งในการก้าวไปสู่ความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี มีความตระหนักที่จะดาเนินการ ขับเคลื่อนแนวคิดตามหลัก
ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพีย งมาประยุกต์และบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 จึงได้มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดาเนินการศึกษาและพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาสู่ผู้เรียน เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่จากข้อค้นพบและ
ข้ อ เสนอแนะจากผลการประเมิ น สถานศึ ก ษาพอเพี ย งในปี 2560 ด้ า นการบริห ารจั ด การสถานศึ ก ษา
องค์ประกอบที่1ด้านนโยบาย ปรากฏว่า 1) โรงเรียนส่วนใหญ่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการ
ที่ส่ งเสริมการบู รณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ กิจกกรมการเรียนการสอนและมีการดาเนินการ
2) โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดมาตรการติดตามผล แผนงาน โครงการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดร่องรอยการนากิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ
ผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ประกอบ 2 วิชาการ ปรากฏว่า 1) โรงเรียนส่วนใหญ่
มีหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ไม่ทุกระดับชั้น 2) โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการนาหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) โรงเรียนส่วนใหญ่ขาดการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒ นาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่บู รณาการหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบ ลราชธานี 2560) ซึ่งจะเห็ นได้ว่า โรงเรียนยังประสบปัญหาในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จึงได้จัดทาสื่อนิเทศชุดฝึกปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา จานวน1ชุด มี 3 เล่ม พร้อมทั้งจัดทาคู่มือนิเทศการใช้สื่อนิเทศชุดฝึกปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูในโรงเรียนในจังหวัด
อุ บ ลราชธานี ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจและเกิ ด ทั ก ษะ สามารถน าหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและนาไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน
ให้ มี ค วามรู้ ความคิ ด ภายใต้ ห ลั ก 3 ห่ ว ง 2 เงื่ อ นไข จนเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะ“อยู่ อ ย่ างพอเพี ย ง”ซึ่ ง เป็ น ไป
ตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่ อทดลองใช้รูป แบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ มเวลารู้โดยบูรณาการหลั กปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 75 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือ ก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียน จานวน 260 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) ชุดฝึกปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา
รู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) คู่มือนิเทศการใช้ชุดฝึ กปฏิบัติการการจัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
3.1) แบบทดสอบวัดความรู้ 3.2) แบบประเมินความสามารถในการเขียนแผน จัด กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3.3) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู 3.4) แบบประเมิน
คุณลักษณะของนักเรียน และ 3.5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อความคิดเห็นที่มีต่อการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ t – test
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. สภาพปัจจุบันมีการดาเนินกิจกรรมตามแนวทางจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แต่ยังไม่มีกิจกรรมของโรงเรียนอย่างชัดเจน ปัญหาที่พบ ได้แก่ ขาดงบประมาณ สนับสนุน บุคลากรไม่เพียงพอ
ขาดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและไม่ได้เกิดจากความต้องการ ขาดการมีส่วนร่วม ส่วนความต้องการจัด
กิจกรรม พบว่า โรงเรียนต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนและเหมาะสม
2. ผลการพัฒ นารูบแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นคือ การพัฒนาโดย
การใช้ชุดฝึกปฏิบั ติการ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
3.1 ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ มเวลารู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลังการอบรมปฏิบัติการสูงกว่าก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
3.2 ครูมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบู รณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด
3.3 ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ดี และในระยะที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ดี
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3.5 ครูมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพอยู่มีค่าเฉลี่ยอยู่ระดับมาก
3.6 ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
3.7 ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนในระยะที่ 1 อยู่ในระดับดี ในระยะที่ 2 อยู่ในระดับดี
3.8 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในระยะที่ 1 อยู่ในระดับปานกลลาง ในระยะที่ 2 อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาโดยใช้สื่อชุดฝึกปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง เพื่อการพัฒนาครู สู่การปรับแนวคิด ปรับวิธีเรียน
เปลี่ยนวิธีสอน เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนาหลักคิดไปใช้ในวิถีชีวิตได้
2. ควรมีการนิ เทศ ติดตามผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูสู่ การพัฒ นาผู้เรียนให้ มีความรู้
ทักษะ และมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
3. ควรนิเทศ ติดตามผลการพัฒนานักเรียน ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ในชีวิตประจาวัน และในการศึกษาในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง
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3. งานวิจัยเรื่อง “การศึกงานวิ
ษารองรั
จ บในศตวรรษที่ 21”
บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

ผู้ทาวิจัยและคณะ

ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.1 ผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครู
ประจาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
The impact of the National Institute for Development of
Teachers, Faculty Staff and Educationl Personnel’s training
course of the elementary mathematics teachers under the
jurisdiction of the Office of Basic Education Commission
competency development in the 21st century
นางสาวณัฐชนันท์ จันทุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางนวลวรรณ บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางพรอัญชลี พุกชาญค้า
ครู วิทยาฐานะชานาญการพิเศษ
นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสาวณัฐชากานต์ เชี่ยงหวอง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นางสาวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลชลี จงเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา หิรัญยวา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันท์
อาจารย์ ดร.ขัตติยา ด้วงสาราญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางสาวชฎากาญจน์ เจริญรบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
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นายสมนึก ดานุ้ย
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กทม.
นายอรุษ แพงคาอ้วน
โรงเรียนวัดแสมดา กรุงเทพมหานคร
นางวาสนา ปาลรังสี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
นางสังเวียน อินทรประสงค์
โรงเรียนวัดด่านสาโรง จังหวัดสมุทรปราการ
นางกาญจนา วัฒายุ
ผู้รับบานาญ
นางนิจวี เจริญเกียรติบวร
ผู้รับบานาญ
นายปราโมทย์ ขจรภัย
ผู้รับบานาญ
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2561
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2561
ความเป็นมาของการวิจัย
วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์และต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก
เพราะเป็นวิชาที่สร้างสรรค์สติปัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดกระบวนการและเหตุผล เป็นวิชาที่ฝึกคนให้คิด
อย่างมีระเบียบ เป็นรากฐานของวิชาอื่น ๆ อีกหลายสาขา และยังเป็นวิชาที่มีลักษณะนามธรรม (แสงเดือน
หล้าจันทะบูนม, 2541: 2) ผู้ที่จะเป็นครูคณิตศาสตร์จะต้องเป็นคนที่ค้นคว้า ปรับปรุงความรู้และวิธีสอนต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อม ด้วยเหตุว่า สภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษายังมีปัญหาอยู่หลายปัจจัย เช่น ครู ผู้สอน ผู้เรียน และอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้
บ่งชี้ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับต่า โดยเฉพาะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาที่ถูกประเมินสมรรถนะ จานวน 158,259 คน ในปี พ.ศ. 2553 มีสมรรถนะต่ากว่า
เกณฑ์ถึง 16,819 คน ซึ่งต่ากว่าครูกลุ่ มสาระอื่น ๆ (สสวท. Http://development.ipst.ac.th/) จึงเป็น
ปั ญ หาด้านสมรรถนะของครูคณิ ตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาที่ ส่งผลต่อคุณ ภาพการศึกษา สมรรถนะครู
คณิตศาสตร์ (Competency) จึงเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูที่มีต่อคุณภาพการศึกษา โดย
ใช้ความสามารถที่แสดงออกมาในรูปความรู้ (Knowdge) ทักษะ (Skills) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)
ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมของโรงเรียนและทาให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Boyatzis, 1982 : 58)
เมื่อสังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปความเป็นโลกาภิวัฒน์และความเจริญอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีเป็น
สาเหตุให้สถานศึกษาต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รวดในเชิงการแข่งขัน โดยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของครู กระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของ
ครูมากขึ้น การกาหนดสมรรถนะที่จาเป็นของครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 จึงมี
ความจาเป็นและเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การศึกษาไทยมีคุณภาพ

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๘๘
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

การศึกษาผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 ของ
สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษา เป็นการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งต่อเนื่องจากผลของ
โครงการและช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็แน่ใจว่าได้เกิดผลกระทบกับโครงการฝึกอบรมในการศึกษาผลกระทบ
จะทาให้ได้ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข่าวสารสาคัญเกี่ยวกับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมได้ บ้ า งหรื อ ไม่ และผลลั พ ธ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ องค์ ก รคื อ สถานศึ ก ษาและส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประเมิน ผลกระทบของการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒ นาสมรรถนะครูประจาการกลุ่ มสาระ
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 ของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ผ่านการอบรม ผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ เป็ นการศึกษาผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสู ตรการพัฒ นาสมรรถนะครู
ประจาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยผลกระทบผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ครู ประจ าการกลุ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในปี 2559
ประกอบด้วย
1. ครูประจาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ที่ เป็ น ครู ดี เด่ น กลุ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ ระดั บ ประถมศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ที่ เป็ น ครูดี เด่น กลุ่ มสาระคณิ ตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษาได้รับ รางวัล จากคุ รุส ภา
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รการพั ฒ นาสมรรถนะที่ จ าเป็ น ของครู ก ลุ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 จานวน 40 คน และ
ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่สังกัดอยู่
2. ผู้บริหารโรงเรียนที่ครูผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการกลุ่ม
สาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 40 คน
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3. นักเรียนของชั้นเรียนที่ครูผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการ
กลุ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาเป็ น ผู้ ส อนโดยเลื อ กแบบเจาะจงเฉพาะนั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 600 คน
ตัวแปรที่ศึกษา คือ ผลกระทบของการฝึกอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21
ของสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึก ษา เกี่ย วกั บ พฤติก รรมของผู้ ผ่ านการอบรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน และผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรม ด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คณิตศาสตร์ มีผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เกิดแรงจูงใจที่จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจใฝ่ รู้ ในการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เพิ่ ม ขึ้ น รองลงมาได้ แ ก่ การน าสื่ อ การสอนคณิ ต ศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการสอนทาให้การสอนง่ายขึ้น ด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายผลกระทบที่เกิดขึ้นมาก
ที่สุด ได้แก่ มีความเอาใจใส่กับงานการสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาได้แก่ มีการทางานเป็นทีม
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผลกระทบที่เกิดขึ้นมากที่สุด ได้แก่ มีจิตวิญญาณความเป็นครูนักเรียนเคารพ
นับถือ รองลงมาได้แก่ ตระหนักในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพมากขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะในการแสวงหาความรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้ านอื่น ๆ ได้ แก่ มี ค วามสามารถในการบริห ารจัด การชั้ น เรียนได้ ดี รองลงมาได้ แ ก่
มีความสามารถทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนมากที่สุด
ในด้านการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ครูคณิตศาสตร์มีสมรรถภาพในการเป็นครูคณิตศาสตร์
ด้านทักษะการสอนคณิตศาสตร์ รองลงมาได้แก่ ครูมีการสร้างผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ด้านการปฏิบั ติง านที่ได้รับมอบหมายผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนมากที่สุ ด ได้แก่
ความส าเร็จของงานตามเป้ าหมายในความรับผิ ดชอบของครู รองลงมาได้แก่ การได้รับการยกย่องจาก
ผู้บ ริห ารต่อหน้ าเพื่ อนร่วมงานด้านจรรยาบรรณวิช าชีพครูผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนมากที่สุ ด ได้แก่
เกิด แรงจู งใจที่ จ ะพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาผู้ เรียน รองลงมาได้ แก่ ครูค ณิ ต ศาสตร์เกิ ดความมุ่ งมั่ น และ
แรงจูงใจที่จ ะแสวงหาความรู้แหล่ งข้อมูล ที่ห ลากหลาย ด้านอื่น ๆ ได้แก่ การปรึกษาหารือแลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์ ของครูในโรงเรี ย น ระดับรองลงมาได้แก่ มีการขยายผลการพั ฒ นาครูในโรงเรียน โดยให้
คาชี้แนะการสอนไปสู่ผู้นาครูในระดับต่าง ๆ ของโรงเรียน
3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียน ผลกระทบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนมากที่สุดในด้านผลการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ การสอนของครูทาให้เกิดประโยชน์ของ
คณิตศาสตร์และมีความจาเป็นต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ รองลงมาได้แก่ การสอนของครูทาให้ได้ฝึกทักษะ
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คณิตศาสตร์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ด้านคุณลักษณะ ความรับผิดชอบผลกระทบเกี่ยวกับผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น กับ นั กเรีย นมากที่สุ ด ได้แก่ สามารถปฏิบั ติตนตามคาแนะนาหรือชี้แนะในการปฏิ บัติงานทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง รองลงมาได้แก่ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติเองจนเป็นนิสัยเป็นระบบแก่ผู้อื่น
และแนะนาชักชวนให้ผู้อื่นปฏิบัติได้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การพัฒนาสมรรถนะครูประจาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัด
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ ทาวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ มีจรรยาบรรณ
วิช าชีพ ครู ส่งผลให้ ครูมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ สามารถดาเนิ นการ
การวิจัยในชั้นเรียน มีความมุ่งมั่นในการทาวิจัยในชั้นเรียน สร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมการเรียน
การสอนเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนต่ อ ไป ดั ง นั้ น โครงการอบรมตามหลั ก สู ต รนี้ ค วรด าเนิ น การ
อย่างต่อเนื่องและใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมครูตามหลักสูตรต่าง ๆ ของหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
1.2 โรงเรี ย นที่ ส่ งครู ค ณิ ต ศาสตร์เข้ ารับ การอบรมตามหลั ก สู ต รการพั ฒ นาสมรรถนะครู
ประจาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ศตวรรษที่ 21 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีจุดเด่น คือ มีครูคณิตศาสตร์ที่
มีความรู้ความสามารถ มีป ระสบการณ์ และมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒ นาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ต่อ
โรงเรียนและต่อนักเรียน จึงควรรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้คงอยู่ตลอดไป
1.3 ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ควรเปิดโอกาสให้ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แต่ต่างโรงเรียนกับครูที่เคยเข้ารับ
การอบรมตามโครงการนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
และการวิจัยจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางวิช าการในการจัดการเรียนการสอนคณิ ตศาสตร์ในเขตพื้นที่
การศึกษา ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.4 แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
ในศตวรรษหน้า ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียน
1.4.1 สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
1) ควรกาหนดนโยบายการพัฒนาครูที่มีจุดเน้นถึงสนมรรถนะประจากลุ่มวิชาในศตวรรษหน้า
2) ก าหนดตั วบ่ งชี้ และเกณฑ์ ประเมิ นผลสมรรถนะครู ไทยเพื่ อความเป็ นมาตรฐาน
การพัฒนาสมรรถนะครูที่เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ
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1.4.2 สถาบั น ผลิ ต ครู ควรมี แ นวทางในการพั ฒ นาสมรรถนะครู ทุ ก กลุ่ ม สาระวิ ช า
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การผลิตครูโดยในรายวิชาชีพครู ควรมีการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ทุ ก กลุ่ ม สาระวิ ช าในทุ ก ชั้ น ปี ก ารศึ ก ษา โดยออกแบบและจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริม สมรรถนะความเป็ น ครู
ตามอนาคตภาพครูในศตวรรษหน้า
1.4.3 ศึกษาธิการภาค ควรมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูทุก กลุ่มสาระวิชา ได้แก
เพิ่มบทบาทการเป็นผู้อานวยความสะดวกในการพัฒนาครูตามมิติครูไทยในศตวรรษหน้า โดยมีศึกษาธิการ
จั งหวั ด เป็ น ส่ ว นงานที่ รั บ มอบต่ อ มี ห น้ าที่ เป็ น ผู้ แนะ (Coach) ให้ ค วามรู้ในการพั ฒ นาครูแ ก่ ผู้ บ ริห าร
โรงเรียนอิงตามความต้องการของครูและบริบทของโรงเรียนในเขตพื้นที่ สร้างรูปแบบการดาเนินการนิเทศ/
ติดตามผลการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะครูที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของในโรงเรียนเขตพื้นที่ที่ดูแล
1.4.4 ผู้บริหารโรงเรียน ควรมีแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสาคัญของสมรรถนะที่จาเป็นต่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาให้เกิดกับครูในโรงเรียน โดยสนับสนุน ส่งเสริมครูในการพัฒนา
ตนให้ ต รงตามสมรรถนะครู ค ณิ ต ศาสตร์ ในทศวรรษหน้ า ที่ พ บในงานวิ จั ย จั ด ท าแผนการพั ฒ นาครู
ในประเมินผลการพัฒนาของกลุ่มครูอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการวิจัยเพื่อติดตามผลระยะยาวของการนาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้เพื่อดูผลที่เกิดขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการประเมิ น หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมโดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เพื่อจะได้คาตอบเชิงลึกและตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
2.2 ควรทาการวิจั ยพั ฒ นากลยุทธ์การยกระดับคุณ ภาพการเรียนรู้ของครูในกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่เป็นปัญหาสาคัญที่จะเป็นในการเตรียมความพร้อมของครูสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป
2.3 ควรศึกษาผลกระทบของการพัฒนาสมรรถนะครูประจาการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศตวรรษที่ 21 ที่ มีต่อสังคมการเรียนรู้
และรูปแบบการเรียนรู้
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4. งานวิจัยเรื่อง “การก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียน”
บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ผู้ทาวิจัยและคณะ

ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย

4.1 ความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ลาว หลังก้าวสู่อาเซียน กรณีโรงเรียน
คู่แฝด ภายใต้บริบทวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง
The Educational Cooperation between Thailand and Laos in
the Post-ASEAN Time : A Case Study of the Twin Schools
under the Mekong River Sub-River Sub-Region’s Cultural
Context
ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.ไพศาล พากเพียร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13
นางประไพ ใจก้าวหน้า สวน. ส้านักงานศึกษาธิการภาค 13
นายเริงณรงค์ บุตราช สวน. ส้านักงานศึกษาธิการภาค 13
นางโสภิษฐ์ แก้วกนก สวน. ส้านักงานศึกษาธิการภาค 13
นางสมสมัย เฟื่องงาม สวน. ส้านักงานศึกษาธิการภาค 13
ศึกษาธิการภาค 13 จังหวัดอุบลราชธานี
ประธารสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
ประธานมูลนิธิพุทธศาสตร์ศึกษาชีวิตและชุมชนลุ่มน้าโขง
ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้าโขง (สวน.)

หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สถาบันวิจัยการศึกษาลุ่มน้าโขง (สวน.) ส้านักงานศึกษาธิการภาค 13 จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
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ความเป็นมาของการวิจัย
สังคมโลกทุกวันนีมีความเป็นพลวัต (dynamic) สูง มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม
(socio-culture) ที่เพิ่มความซับซ้อน และเกิดเครือข่ายสังคม (social network) มากขึน การท้าความเข้าใจ
สังคมย่อมต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมจึงจะเข้าถึงและตามทันภาวการณ์ได้ โดยที่การศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่
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สังคมโลกให้ ความส้าคัญ ทังยอมรับ ทั่วกันว่า เป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) ที่ยังคงมี
บทบาทในสังคมมนุษย์ ซึ่งมีการจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังทางสังคม ซึ่งเป็นฐานการน้าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเทศไทยภายใต้สภาพสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคอาเซียน ได้ให้ความส้าคัญในการ
ก้าวเข้าสู่ป ระชาคมอาเซียน แม้ภาพใหญ่จะดูมุ่งไปสู่ภ าคเศรษฐกิจ (Asian Economic Community-AEC)
หากแต่แท้จริงเชื่อมโยงทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคการศึกษาซึ่งมีแนวทางเฉพาะได้มีการ
ด้าเนินการสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ปฏิญญาการศึกษารากฐานประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552 โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ สรุปสาระข้อเสนอในการประชุมที่ส้าคัญ
ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในภูมิภาค (People connectivity) ให้มีการ
ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค การส่งเสริมประชาธิปไตย หลักการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสั น ติ ภ าพ การให้ ค วามรู้ แ ก่ พ ลเมื อ ง ส่ งเสริม การเรีย นรู้ภ าษาเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ ให้ เกิ ด
การยกระดับและพัฒนาด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาควรมาจากภาคส่วนของสังคมไม่จ้ากัด
เฉพาะหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการเท่านัน
นโยบายของรัฐบาลไทยในด้านการศึกษาในปัจจุบัน ก้าหนดนโยบายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งก้าหนดไว้ใน “นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ” คือ เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์
เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนโดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการ
ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและ
บริการเร่งรัดการจัดท้ามาตรฐานคุณ วุมิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน อาชีพและ
การจัดมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร ได้ ก้ าหนดนโยบายในการด้ าเนิ น งานตามปริ ญ ญาอาเซี ย นด้ านการศึ ก ษา
5 ประการ ได้แก่ 1) การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา และประชาชน เพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 2) การพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มีทักษะ
ที่เหมาะสมเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน 3) การพัฒ นามาตรฐานการศึกษาเพื่ อ
ส่งเสริมการหมุน วีย นของนั กศึกษา ครู และอาจารย์ในอาเซียน รวมทังเพื่อให้ มีการยอมรับในคุณ สมบั ติ
ทางวิช าการร่ วมกัน ในอาเซีย น ตลอดจนส่ งเสริมและเพิ่ มพู นความร่ว มมือระหว่างสถาบั นการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกของอาเซีย น 4) การเตรียมความพร้อ มเพื่ อเปิด เสรีภ าพการศึกษาในอาเซียนเพื่อรองรับ
การก้าวสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น และ 5) การพั ฒ นาเยาวชนเพื่ อเป็ นทรัพ ยากรส้ าคัญ ในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน
ความร่วมมือของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน
ความสั ม พั น ธ์ ข องไทยกั บ กลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ในส่ ว นของการศึ ก ษามี ค วามเข้ ม ข้ น ภายใต้
การด้าเนินงานตามหลักการวิธีการที่ก้าหนดในปฏิญญา กฎบัตรที่ว่าด้วยอาเซียนนัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้านแนวชายแดนนับว่าเป็นประตูสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ กรณีความสัมพันธ์
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ไทย-ลาว เป็ น รู ป แบบหนึ่ งที่ มี ค วามลึ ก ซึ่ งในความผู ก พั น เชิ ง เชื อชาติ ในกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ไทย-ลาว ซึ่ งเป็ น
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ รวมทังความสัมพันธ์ระหว่างรัฐแบบทางการ โดยเฉพาะภายหลังจากสาธารณรัฐ
ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปลี่ ย นระบบการปกครองเป็ น สั งคมนิ ย มคอมมิ ว นิ ส ต์ อาศั ย
แถลงการณ์ร่วมระหว่างไทย-ลาว หลายฉบับ ในหลายยุคของรัฐบาล เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์
จนเกิดความร่วมมือหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้า และด้านสังคมวัฒนธรรม กระทั่งถึงยุคแห่งการ
สร้างประชาคมอาเซียน ที่มีหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติร่วมกันภายใต้กรอบของอาเซียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบริบทความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ในมิติวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้าโขง
2. เพื่อศึกษาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างไทย-ลาวภายใต้บริบทวัฒ นธรรมลุ่ มน้าโขงและ
ภายใต้กรอบนโยบายทางการศึกษาของอาเซียน
3. เพื่ อศึ กษาความร่ วมมื อทางการศึ กษาผ่ านความเป็ นโรงเรียนคู่ แฝดระหว่ างไทย-ลาว ตามกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบข้ามรัฐ ภายใต้บริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้าโขง
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการศึ ก ษาเอกสารและศึ ก ษาภาคสนาม กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส้ า คั ญ
ในการศึกษาบริบทวัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้าโขงและความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างความร่วมมือทางการศึกษาเป็น
ผู้ เกี่ ย วข้อ งจากพื นที่ ส องฝั่ งแม่ น้ าโขงไทย-ลาว ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริห ารการศึก ษาระดั บ ท้ องถิ่น ผู้ บ ริห าร
โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบการสัมภาษณ์ (interview) ทังแบบมีโครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ทังแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) ที่เน้น
จุ ด สนใจเฉพาะ (focus interview) และสั ม ภาษณ์ กลุ่ ม สนทนา (group interview) และการสั ง เกต
(observation) วิธีการวิเคราะห์ ข้อมู ลและสร้างข้อสรุปด้ว ยวิธีการแบบอปนั ย (analytic induction) โดย
พิจารณาข้อมูลจากการบันทึกสนาม (field note) จากการสัมภาษณ์และการสังเกตตรวจสอบข้ อมูลพร้อม
วิเคราะห์เบืองต้น
ผลการวิจัยพบว่า
1. บริบทความสัมพันธ์ไทย-ลาวในมิติวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้าโขง มีความเป็นเครือญาติและชาติพันธุ์
เดี ย วกั น หากมองผ่ าน “ความเป็ น ลาว” ข้ ามพ้ น ความเป็ น รัฐ ชาติ ที่ แ ตกต่ างกั น ในระบอบการปกครอง
จะพบว่า พืนที่สองฟากฝั่งแม้น้าโขงเต็มไปด้วยคนลาวที่ความเชื่อและจารึตเดียวกันคือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธและมีวัฒนธรรมประเพณีในแบบ “ฮิตสิบสองคองสิบสี่”
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2. ความสัมพัน ธ์ไทย-ลาว เป็ นความสั มพันธ์เชิงเครือญาติแบบ “เชื่อมสายโลหิ ต ” มีมาตังแต่ยุค
อาณาจักรล้านช้างและอยุธยา ต่อมาในยุคอาณานิคมได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
และในยุคปัจจุบันทังสองฝ่ายมีการเยือนประเทศอย่างเป็นทางการ มี ความสัมพันธ์ผ่านการจัดตังศูนย์หรือ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ
3. ความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ลาว กรณีโรงเรียนคู่แฝดมีจุดเริ่มต้นที่ความผูกพันส่วนตัวมักคุ้ น
ช่วยเหลือเชื่อถือกันไปหามาสู่แบบ “พี่น้อง” ทังแบบทางการและไม่ทางการ แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็ง
โรงเรียนคู่แฝดควรจัดให้มีบัน ทึก MOU ต่อกัน มีกิจกรรมสัมพันธ์ เรียนรู้ภ าษาและวัฒ นธรรมแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ พัฒนาครูนักเรียนร่วมกัน และขยายเครือข่าย
ข้อเสนอแนะ
1. การเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ทางการไทยและลาว ควรให้ความส้าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาวในลักษณะ
ของความร่วมมือทางการศึกษาในแบบโรงเรียนคู่แฝด
1.2 ความร่วมมือทางการศึกษาในระดับพืนที่สองฝั่งแม่น้าโขง ควรได้รับการสนับสนุนจากทางการ
ทังสองฝ่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนบทเรียนหรือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันให้สอดรับกับลักษณะ
ความเป็นประเทศเพื่อนบ้านและความเป็นอาเซียนที่มีความคล่องตัวขึน
2. การเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาแนวทางการความร่วมมือทางการศึกษาไทย-ลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานทางการศึกษาสองฝั่งแม่น้าโขง
2.2 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางการศึกษาไทย-ลาว แบบข้ามรัฐในมิติวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้าโขง
2.3 การศึกษาทิศทางและนโยบายทางการศึกษาระหว่างรัฐไทยและรัฐลาวเพื่อก้าวสู่ความร่วมมือ
ที่แนบแน่นในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๙๖
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

5. งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร”
บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

5.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัด และระดับกลุ่ม
จังหวัดในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ และการติดตาม
ประเมินผล
(ภาษาอังกฤษ)
Development of Provincial and Regional database system
To move forward strategic and the evaluation of the
educational management
ผู้ทาวิจัยและคณะ
ว่าที่ ร.ต. สุรสิทธิ์ กองเมืองปัก
นายวิชัย ชัยโกศล
นางสาววันกวี พวงเกาะ
นางรัตนา ทูลกลาง
นางสาวสุดา จุลเสวก
นางสาววันดี สะอาดนัก
นางสาวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง
นายวานิตย์ สิมงาม
นางสาวศิรภัส ธีรศุทธากร
นายสิทธิชัย สมัครไทย
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายพิษณุ ตุลสุข
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมเกียรติ แถวไธสง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 14
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2560
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2562
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ความเป็นมาของการวิจัย
สานักงานศึกษาธิการภาค 14 มีภารกิจในการจัดทาและพัฒ นาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยได้รับมอบหมายจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้จัดทาขึ้นตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาคลั งข้ อ มู ล ด้ านการศึ ก ษา พ.ศ. 2557-2561 ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง กลุ่ ม ระบบฐานข้ อ มู ล และสารสนเทศศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เป็ น หน่ วยงานรั บ ผิ ดชอบหลั กในการพั ฒ นาระบบฐานข้อมู ล โดยใช้ชื่อว่า “ระบบคลั งข้อมูล กลางด้าน
การศึกษา” เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลพื้ นฐานทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สังกัด จังหวัด
และกลุ่ มจั งหวัด ซึ่งจะเอื้ อ ต่อ การเข้ าถึ งข้ อมู ล พื้ น ฐานและสารสนเทศได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สะดวก
ปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ สามารถลดเวลา และความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ทั้งนี้ แม้ว่าระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี ก็ยังมีเสียงสะท้อน
ถึงปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการนาเข้าข้อมูล ตารางจัดเก็บข้อมูล และระบบบริหารจัดการผู้เข้าใช้งาน
ระดับสังกัด อีกทั้ง ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงต้องนาเข้า
ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา ขาดความคล่องตัว
สานักงานศึกษาธิการภาค 14 เล้งเห็นถึงความจาเป็นในการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ รวมถึงรูปแบบเว็บไซต์และการรายงานผล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี ค วามทั น สมั ย ถู ก ต้ อ ง ครอบคลุ ม สะท้ อ นมิ ติ ข องสภาพการจั ด การศึ ก ษาได้ ห ลายมิ ติ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคลังข้อมูลด้านการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 ดังนั้น ภารกิจ
การดาเนินงานวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดในการขับเคลื่อนงาน
ตามยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลสภาพและปัญหาการดาเนินงานระบบฐานข้อมูลทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดให้ได้รับการออกแบบอย่างมีเอกภาพ สามารถรองรับการพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อนาเสนอระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการศึกษา
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
วิธีดาเนินการวิจัย
การรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลด้านการศึกษา
จากหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ศธภ.) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพป. และ สพม.) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
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1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศระดับจังหวัด จานวน 288 คน บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ทั่วประเทศ
2. ระดับกลุ่มจังหวัด จานวน 12 คน
3. บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ าหมายจากหน่ ว ยงานทางการศึก ษาในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบของส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 14 รอบฝึกปฏิบัติ จานวน 54 คน
4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 14 รองสรุปผล จานวน 67 คน
แล้วนาไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ วางแผนระบบงานข้อมูลสารสนเทศ และสรุปผลการศึกษาการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด
ผลการวิจัยพบว่า
โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 การสารวจความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ปัญหาและข้อคิดเห็นการใช้
ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาระดั บจังหวัดของผู้รับผิดชอบงานข้อมูลด้านการศึกษาจากหน่วยงาน
ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง และความคาดหวังต่อระบบคลังข้อมูลกลาง อยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 2 การประเมิน ผลการขับเคลื่อนการใช้ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา ปัญหาและ
ข้อคิดเห็นการใช้ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดของผู้รับผิดชอบงานข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาจากสานั กงานศึกษาธิการภาค 1-13 พบว่า ด้านการรับรู้และขับเคลื่อนการใช้งานระบบ
คลั งข้อมูล โดยภาพรวมอยู่ ที่ ร้อยละ 87.50 และด้านการใช้งานระบบคลั งข้อมูล กลางด้านการศึกษา
โดยภาพรวม อยู่ที่ร้อยละ 62.50
ตอนที่ 3 การสารวจความพึงพอใจการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของผู้รับผิดชอบ
งานข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ รับผิดชอบ
พิจารณาจาแนกรายด้านย่อยโดยภาพรวม พบว่า ในด้านความสามารถทางานตรงตามความต้องการ อยู่ใน
ระดับ มาก (  =3.89, S.D.= .50) สาหรับด้านความถูกต้องของระบบ อยู่ในระดับมาก (  = 4.29,
S.D. = .51) และด้านการใช้งานโปรแกรม อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.22, S.D. = .42)
ตอนที่ 4 การสารวจสภาพปัจจุบันและปัญหาการใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษาของ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบงานข้อ มูล พื้ น ฐานทางการศึก ษาจากหน่ว ยงานทางการศึ กษา สั งกัด กระทรวงศึ กษาธิก าร
เป็นคาถามปลายเปิด พิจารณาออกเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1. สภาพการใช้งานระบบปัจจุบันโดยทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ระบบคลัง
ข้อมูลกลางด้านการศึกษาไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น เพิ่มภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน
และเป็ น การท างานซ้ าซ้ อ น ควรมี ข้ อ สั่ งการระดั บ นโยบายให้ ชั ด เจน มี ค วามยุ่ งยากการใช้ งานระบบ
คลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา คือ การนาเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนดที่มีถึง 27 ตารางจัดเก็บ
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2. ความพร้อมด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานข้อมูลด้านการศึกษา พบว่าส่วยใหญ่เป็น
ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลด้านการศึกษา ปฏิบัติงานตรงตามตาแหน่ง ความรู้ ความถนัด จึงมีความเข้าใจในคาจากัด
ความของข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสาคัญของการจัดเก็บข้อมูลระดับ
สังกัด ส่วนใหญ่สามารถฝึกเพิ่มเติมทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัด ในการรับรู้ เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่จึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว
3. ปัญหาการใช้งานระบบ พบว่า ตัวระบบ : ระบบในปัจจุบันยังไม่เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ระดับจังหวัดเป็นที่รู้จักมากนัก บางจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดอบรมให้ความรู้บุคลากร แต่บางจังหวั ดและ
กลุ่มจังหวัดยังไม่ได้ดาเนินการ ทาให้ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม ตัวบุคคล : ผู้ปฏิบัติงานของ
แต่ละหน่วยงานคุ้นเคยกับระบบที่ใช้เป็นประจา ขาดความมั่นใจในการเริ่มใช้งานระบบคลังข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา ประกอบกับปัจจุบันแต่ละหน่วยงานจะจัดทาฐานข้อมูลตามรูปแบบที่ต่างกัน ไม่สามารถนามาใช้
ร่วมกัน ได้ ทาให้เสียเวลาและงบประมาณในการบริหารจัดการ ตัวข้อมูลและแบบจัดเก็บ : การจัดเก็บ
ข้อมู ล ตามแบบฟอร์ ม ที่ก าหนดมี ความยุ่งยาก ซับ ซ้อ น การบั น ทึ กข้อ มูล ซ้ าซ้ อนในหลายตารางจั ดเก็ บ
มีความยุ่งยากในการนาเข้าสู่ระบบ ตัวระเบียบข้อบังคับ : ขาดการบังคับเข้าใช้โปรแกรมที่จริงจัง ขาดการ
เข้าตรวจสอบ ติดตามความถูกต้องของการนาเข้ าข้อมูลสู่ระบบอย่างแท้จริง งบประมาณ : สาหรับจัดการ
อบรมด้วยมีข้อจากัดเรื่องงบประมาณ ทาให้ไม่สามารถจัดระยะเวลาการอบรมที่น้อยเกินไป และไม่สามารถ
จัดอบรมให้กับบุคลากรได้ครบถ้วน
ตอนที่ 5 การสารวจความพึงพอใจในการสรุปผลการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและ
ระดับ กลุ่ มจั งหวัดของผู้ รับ ผิ ดชอบงานข้อมูล พื้น ฐานทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์สามารถประเมินพิจารณาออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบหรื อ ความสามารถในการท างานตามความต้ อ งการมี ค่ า เฉลี่ ย (  = 3.42,
S.D.=.48) เมื่ อ น าค่ า เฉลี่ ย มาเปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ซึ่ ง อยู่ ใ นช่ ว งคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึ ง
ประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการพัฒนาระบบหรือการทางานได้ตามฟังก์ชันของ
ระบบมีค่าเฉลี่ย (  = 3.30, S.D. = .45) เมื่อนาค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนน
3.51-4.50 หมายถึง ประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อจากัดของงานวิจัย
1. ข้อจากัดที่จะนาเสนอคือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบตามแบบที่หน่ วยงานแต่ล ะแห่ งกาหนด การนาระบบจากส่ วนกลางไปใช้กับทุกหน่วยงาน จึงเป็น
อุปสรรคพอสมควรในการนาข้อมูลลงแบบจัดเก็บข้อมูลที่มีจานวนมากถึง 27 ตารางจัดเก็บ
2. การศึกษาระบบที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากส่วนกลาง ซึ่งไม่สามารถปรับปรุง หรือพัฒนาระบบให้ดี
ขึ้นได้เอง
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ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการและความพึงพอใจการใช้งานระบบให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2. ควรมีการวิเคราะห์ ความเหมาะสมและความคุ้มค่าของแบบจัดเก็บข้อมูลทั้ง 27 ตาราง จัดเก็บ
3. ควรมีการวิเคราะห์ความพร้อมใช้งาน ทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ควรมีการวิเคราะห์ความพึงพอใจ และสัมมนาในระดับผู้บริหาร
คาสาคัญ : ระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

5.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริงร่วมกับฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลแบบกลั่นกรองลิขสิทธิ์
(ภาษาอังกฤษ)
A Develop Information Management Model for
Empowerment in Digital Media Education using High Level in
Augmented Reality Together with copyright Screening
Database.
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางอัจฉรา สิทธิวงศ์
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2560
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2562
ความเป็นมาของการวิจัย
การศึกษามีความสาคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาเป็นตัวจักรสาคัญ
ในการพัฒนาสังคมและทรัพยากรบุคคลของประเทศอันจะส่งผลต่อการพัฒนาสภาพการแข่งขันในเวทีโลก
ของประเทศได้อย่างยิ่งในทุกด้านการพัฒนาการศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและ
ทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการดารงชีวิตให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีระบบและต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการสาคัญ
กระบวนการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการวิจัย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548:4)
โดยเฉพาะในปัจจุบันโลกมีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากขึ้น การสร้างศักยภาพ
ให้ แก่ส ถานศึกษาให้ มีความพร้อมในการพัฒ นาตนเองให้ สอดคล้ องตามหลั กพระราชบัญ ญั ติการศึกษา
แห่งชาติ 2542 มาตรา 22 ที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะทาการวิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒ นาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี ภาพจริงเสมือน
ร่วมกับฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลแบบกลั้นกรองลิขสิทธิ์สาหรับครูสายปฏิบัติการสอนอีกทั้งสามารถทาวิจัยในด้านสื่อ
การเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงที่ตนพัฒนาขึ้น โดยมั่นใจได้ว่าไม่ได้มีก ารละเมิดลิขสิทธิ์
ทั้งโดยสุจริตหรือไม่สุจริต เพื่อใช้ในชั้นเรียนของตนเองและมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทาวิจัยเพื่อ
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การสอนและเพียงพอที่จะเป็นผลงานวิชาการ โดยใช้รูปแบบการจัดการสารสนเทศในการกลั่นกรองวัตถุ
มัลติมีเดียเชิงลิขสิทธิ์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งจะช่วยให้การสร้าง
สื่อการสอนและการวิจัยด้านสื่อการสอนเป็นเรื่องที่ศึกษาและทาความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
ภายใต้กฎหมายการกระทาผิดทางเทคโนโลยี ซึ่งมีความสลับวับซ้อนมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัล
เพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงโดยปราศจากการเขียนโปรแกรม
2. พัฒ นาหลักสูตรฝึก อบรม เรื่อง การวิจัยและพัฒ นาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ภาพจริงเสมือนบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต
3. หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต
4. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ฝึกอบรมก่อนและหลังฝึกอบรมจากหลักสูตรฝึกอบรม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตของการพัฒนา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
รูปแบบ การจัดการสารสนเทศที่เหมาะสมกับสื่อดิจิทัลเพื่ อการศึกษาและระบบฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลแบบ
กลั่นกรองลิขสิทธิ์ ส่วนที่สอง คือ วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัย
และพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ
อุป กรณ์ แท็ บ เล็ ต ” ส่ วนที่ สาม คื อ Template ช่ ว ยในการออกาแบบงานวิจัยและควบคุม ขั้น ตอนของ
การวิจัย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายออนไลน์และ
ออฟไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็ลเล็ต โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลสื่อ ดิจิทัลแบบ
กลั่นกรองลิขสิทธิ์โดยปราศจากการเขียนโปรแกรม (Non Coding)
2.2 การวิจัยสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายออนไลน์และ
ออฟไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต
2.3 การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศที่เหมาะสมกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงบนเครือข่ายออนไลน์และออฟไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์
แท็บเล็ต
2.4 ระเบี ยบวิธีวิจัยที่เกี่ย วข้องกับสื่ อการเรียนการคสอนโดยใช้เทคโนโลยีภ าพเสมือนจริง
บนเครือข่ายบนเครือข่ายออนไลน์และออฟไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต
2.5 การเก็บ ข้อมูลและกาแปลผลเกี่ยวกับการวิจัยสื่ อการเรียนการสอน โดยใช้เทคโนโลยี
ภาพเสมือนจริงบนเครื่องข่ายออนไลน์และออฟไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต
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2.6 การใช้งาน Template สาหรับการวิจัยสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือน
จริงบนเครือข่ายออนไลน์และออฟไลน์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ต
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม ประชากรที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู ส ายปฏิ บั ติ ก ารสอนระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ
มัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ยังไม่เคยมีผลงานวิจัยในการปรับวิทยฐาน
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ครู ส ายปฏิ บั ติ ก ารสอนระดั บ ประถมศึ ก ษาหรื อ
มัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ยังไม่เคยมีผ ลงานวิจัยในการปรับวิทยฐานะ
ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 กระทรวงศึกษาธิการ ดูแลรับผิดชอบโดยสานักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัด
ปทุมธานี ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี จานวน 100 คน
4. ขอบเขตด้านผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและคุณภาพสื่อผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา จานวน 3 ท่าน
5. ขอบเขตของการทดสอบตัวชี้วัด
5.1 แบบประเมินการฝึกอบรมด้วยรูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและ
พัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภาพเสมือนจริงร่วมกับฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลแบบกลั่นกรอง
ลิขสิทธิ์
5.2 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ด้านการวิจัยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับครูสาย
ปฏิบัติการโดยใช้เทมเพลตการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การวิจัยและพัฒ นาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภาพจริง
เสมือนบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์แท็บเล็ตมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.75/83.93 สูงกว่า
80/80 ค่าเกณฑ์ประสิทิภาพที่ตั้งไว้
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ฝึกอบรมภายหลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้าฝึกอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดแรงจูงใจและความต้องการฝึกอบรมด้านการพัฒนาสื่อสาหรับการเรียน
การสอนของผู้สอนในระดับต่าง ๆ และศึกษาประเด็นความสามารถในการพัฒ นาสื่อ ของผู้สอนแต่ละคน
สอดคล้องกับวิชาและระดับที่ตนเองสอนอยู่หรือไม่ ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา การขาดแคลนสื่อการเรียน
การสอนหรือการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ไม่เต็มประสิทธิภาพ
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2. ศึกษาสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีภาพจริงเสมือน สามารถรองรับเนื้อหาวิชาใด
ได้บ้าง และควรเป็นเนื้อหาลักษณ์ใด เช่น ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
3. การนาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) เพื่อพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คาสาคัญ : รูปแบบการจัดการสารสนเทศ หลักสูตรฝึกอบรม เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

5.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับ
ครู วิจัยรุ่นใหม่โดยใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ร่วมกับการ
จัดทาโครงการวิจัยในชั้นเรียน
(ภาษาอังกฤษ)
A Potential Development in Media Edicatopm for Modern
Instructor using Simulation Game Techniques together with
the Classroom Research.
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางอัจฉรา สิทธิวงศ์
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2560
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2561
ความเป็นมาของการวิจัย
การจัดอัน ดับ ความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCL)
ฉบั บ ล่าสุด ปี พ.ศ.2557 ซึ่งเวิล ด์ อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผ ล
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557
พบว่า ประเทศไทยปรับอันดับสูงขึ้น 6 อันดับจากเดิมปี พ.ศ.2556 อยู่ที่อันดับ 37 จาก 148 ประเทศ
เป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ ขณะที่มาเลเซียเลื่อนขึ้นสู่อันดับที่ 20 ได้เป็นครั้งแรก นับแต่มีการ
จัดอันดับปี 2006 ส่วนฟิลิปปินส์ อันโดนีเซีย และเวียดนาม ก็เลื่อนอันดับสูงขึ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจาก
3 หมวด ได้แก่
1. ปัจจัยพื้นฐาน อาทิ สถาบันด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานฯ
2. ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ อาทิ ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน การศึกษาชั้นสูงฯ
3. ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ
ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศ (ธัรว์ธิดา วงศ์ประสงค์ : 2557)
ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสาหรับ
ครูวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้เทคนิคเกมจาลองสถานการณ์ร่วมกับการจัดทาโครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะในการสร้างเกมจาลองสถานการณ์ของผู้สอนร่วมกันการจัดทาโครงการวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น
การส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสื่อเกมจาลองสถานการณ์จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนทั้งในด้านบุคลากรและ
งบประมาณ หากครู นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ส ามารถพั ฒ นาเกมจ าลองสถานการณ์ ศ าหรับ ชั้ น เรี ย นของตนได้
นอกจากนั้น ยังใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยทั้งในหระดับงานวิจัยในชั้นเรียนและระดับชาติสาหรับครูนักวิจัย
รุ่นใหม่
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูนักวิจัยรุ่นใหม่” มีค่าประสิทธิภาพ 80/80
2. หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะ
การวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยรุ่นใหม่”
3. ศึกษาผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนรู้ของผู้ ฝึ กอบรมระหว่างก่อนและหลั งฝึ กอบรมจากหลั กสู ตร
ฝึกอบรม
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูสายปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ คือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
2. ขอบเขตด้านผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ เชี่ย วชาญด้านระเบี ย บวิจัยสื่ อ การเรียนการสอนโดยใช้เกมจาลองสถานการณ์ บ นเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จานวน 3 ท่าน
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา คือ
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “เกมจาลองสถานการณ์เพื่อ
การศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยรุ่นใหม่”
3.2 ตั ว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของผู้ ฝึ ก อบรมจากการเรีย นด้ ว ยหลั ก สู ต ร
ฝึกอบรม เรื่อง “เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยรุ่นใหม่ ”
หลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
4.1 หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูนักวิจัยรุ่นใหม่”
4.2 แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1. หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูนักวิจัยรุ่นใหม่มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.25/92.52.58 สูงกว่า 80/80 ค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ
ที่ตั้งไว้
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ฝึกอบรมภายหลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการ
ฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอสาหรับการปฏิบัติ
1.1 จากการนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะ
การวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยรุ่นใหม่ ” ไปใช้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน แสดง
ให้เห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูนักวิจัยรุ่นใหม่ ” สามารถเพิ่มพูนความรู้ใหม่แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง
“เกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยรุ่นใหม่ ” ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาและใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ในและนอกชั้นเรียนได้ตามต้องการเป็นอย่างดี
1.2 การเรียนรู้โดยใช้เกมจาลองสถานศึกษาเพื่อการศึกษาที่มีความสามารถในการนาเสนอ
รูปแบบชีวิตที่สองที่ผู้เรียนใช้เรียนผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกและมีความยืดหยุ่น
1.3 การนาสื่อเกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษามาใช้เป็นสื่อสาหรับการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน สามารถช่วยประหยัดเวลาและอานวยความสะดวกในเรื่องการทบทวนบทเรียนในเวลาที่ต้องการ
และผู้เรียนสามารถขยายความรู้โดยปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่น นับเป็นทางเลือกใหม่อีกทางเลือกหนึ่งของ
การเรียนรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟม และแท็บเล็ต โดยปราศจากข้อจากัดของสถานที่และผู้เรียน
สามารถเรี ย นรู้ ได้ ทั้ งในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรีย นและเป็ น อุ ป กรณ์ ห นึ่ งที่ ช่ ว ยให้ ก ารเรีย นการสอน
มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการกระตุ้นและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
1.4 งานวิจัยเกี่ยวกับเกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาส่วนใหญ่นิยมเน้นแสดงผลแบบ
เวลาจริ ง (Realtime) เพื่ อ ดึ งดู ด ความสนใจผู้ เรีย น นอกจากนี้ ลั ก ษณะเด่ น อื่ น ๆ ของสมาร์ท โฟมและ
แท็บเล็ตถูกนามาใช้ประโยชน์ในการเรียนแบบเกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษา เช่ น การส่งข้อความสั้น
(Chat) เพื่อการโต้ตอบในทันที ซึ่งสามารถนามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนแบบใช้เกมจาลองสถานการณ์
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและยังสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรียนกับผู้เรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี การวิจั ยพั ฒ นาเกี่ยวกับ เกมจาลองสถานการณ์ เพื่ อการศึ กษาโดยศึก ษา
ตัวแปรในด้านความสามารถศักยภาพของมาตรฐาน เพื่อลดข้อจากัดของอุปกรณ์ การเรียนการสอนที่ มี
ราคาแพง การสร้างประสบการณ์ ที่มีความเสี่ ยงต่ออันตรายของผู้ เรียน การเรียนที่ ต้องการปฏิ สั มพัน ธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียนตลอดเวลาในเวลาจริง (Realtime) และในด้านมัลติมีเดีย เพื่อให้
ได้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดสาหรับเนื้อหาหนึ่ง ๆ
2.2 ควรมีการวิจัยพัฒนาเกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาในทุกวิชาที่มีการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนในฐานะอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
2.3 ควรมีการวิจัยเรื่องความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าสามารถสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้เรียนมากน้อยเพียงไร ผู้เรียนสามารถเก็บประสบการณ์การเรียนรู้จากเกมจาลองสถานการณ์เพื่อ
การศึกษาได้หรือไม่ และสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้หรือไม่
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2.4 ควรทาการวิจัยเกี่ยวกับเกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้
กับทุกระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาเกมจาลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้มีจานวนมากขึ้น
และตาบอสนองความต้องการของการศึกษาทุกระดับต่อไป
คาสาคัญ : รูปแบบการเรียนรู้ หลักสูตรฝึกอบรม เกมเพื่อการศึกษา
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5.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(ภาษาอังกฤษ)
Development of Research Information System of the office
of the Permanent Secretary, Ministry of Education
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพัฒนา
นางเบญจมาศ ฉลาดการณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2561
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2562
ความเป็นมาของการวิจัย
ในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเป็นทรัพยากรที่จาเป็น การได้มาของข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว จะทาให้สามารถใช้สารสนเทศเหล่านั้นในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่า งถูกต้องและรวดเร็วด้วย
เช่นกัน ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความสาคัญต่อการตัดสินใจดาเนินการต่าง ๆ ทั้งการวางแผน การกาหนด
นโยบาย การดาเนินการต่าง ๆ ซึ่งจาเป็นต้องมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดี มีคุณภาพ มีความละเอียด
ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ตรงตามความต้ อ งการและทั น สมั ย จึ งช่ ว ยให้ ก ารวางแผนการบริ ห ารจั ด การและ
การตัดสินใจดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์ 2551 : 1)
จากสภาพการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมา พบว่า
การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย บทความทางวิชาการต่าง ๆ เป็นการจัด
กระท าด้ วยมื อ โดยจั ดเก็บ เป็ น เอกสารในแฟ้ มเอกสารหรือจัด เรียงอยู่ในชั้นวางเอกสาร ซึ่งการจัดเก็ บ
ในรูปแบบของกระดาษหรือแฟ้มเอกสารนั้นไม่คงทนถาวร อาจเกิดการชารุด สูญหาย ขณะเดียวกัน การดูแล
รักษาไม่สามารถกระทาได้อย่ างสม่าเสมอ เมื่อใดที่ต้องการใช้ผ ลงานวิจัย หรือมีผู้ มาขอใช้บริการข้อมูล
งานวิจัย ไม่สามารถให้บริการได้โดยทันที เพราะต้องใช้เวลามากในการค้นหา บางครั้งไม่พบข้อมูลงานวิจัย
ที่ ต้ อ งการ ส่ งผลถึ งการบริ ห ารงานวิจั ย ที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ าที่ ค วร ท าให้ ก ารบริก ารข้ อ มู ล งานวิ จั ย
ไม่ตอบสนองความต้องการทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ขอใช้บริการ อีกทั้งหน่วยงานในสังกัดไม่ส ามารถ
ใช้ข้อมูลร่วมกันได้
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ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย
ของส านั กงานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิการ เพื่ อให้ เกิ ดความสะดวกและความรวดเร็ว ในการจัด เก็ บ และ
การให้บริการสืบค้นสารสนเทศด้านการวิจัย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัย
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดความต้องการ (Requirement Definition)
2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
3. การออกแบบระบบ (System Design)
4. การพัฒนาระบบ (System Development)
5. การทดสอบระบบ (System Testing)
6. การติดตั้งระบบ (System Implement)
7. การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
8. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาและประเมินระบบสารสนเทศฯ เป็นบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาจากการเลือกหน่วยงานแบบเจาะจง และกาหนดให้บุคลากร
ซึ่งเป็ น ผู้ แทนของหน่ วยงานดังกล่ าวเป็ น หน่ วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยแบ่งกลุ่ มตัว อย่าง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษาความต้องการต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 77 คน
2. กลุ่มตัวอย่างสาหรับการทดสอบและประเมินประสิทธิระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 18 คน
3. กลุ่มตัวอย่างสาหรับการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 124 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน ประกอบด้วย
1. แบบสารวจความต้องการของบุคลากรในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. แบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดาเนิ น การวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ระบบสารสนเทศฯ ทั้ งในภาพรวมและรายด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านการท างานของระบบ ด้ า นข้ อ มู ล
ที่จั ดเก็ บ ในระบบ และด้ านเทคนิ ค /ความสามารถของระบบ รวมทุ กด้ านมี ป ระสิ ท ธิภ าพอยู่ในระดั บ ดี
นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบ
สารสนเทศฯ ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา/ข้อมูลที่จัดเก็บ และด้านการนาไปใช้งาน
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานหรือผู้ที่นาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปใช้ต่อไป
1.1 ควรมีการศึกษาคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการบนเวิลด์ไวด์เว็บ
1.2 หน่วยงานความส่งเสริมการใช้งานหรือจัดอบรมการใช้งานระบบฯ แก่นักวิจัยในหน่วยงาน
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ การน าระบบสารสนเทศด้ า นการวิจั ย ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการไปพัฒนาต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ได้หลายชนิด (Multi Device) และควรพัฒนาเป็น Mobile Application
2.2 ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
:
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5.5 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน
สมัยใหม่โดยใช้ระบบสารบรรณฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นสูงเพื่อสนับสนุนครู
สายปฏิบัติการสอน
(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางอัจฉรา สิทธิวงศ์
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2561
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2561
ความเป็นมาของการวิจัย
พั ฒ นาการของสั งคมมนุ ษย์ จ ากอดี ตจนถึงปั จจุบั น สามารถแบ่ งได้ เป็ นยุคของสั งคม 3 ยุค คื อ
ยุคที่ 1 ยุคสังคมเกษตร เป็ น ยุ คสั งคมที่มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจ การเมือง เพื่ อการยังชีพให้ อยู่รอดปลอดภัย
โดยอาศัย พลั งอานาจที่เชื่อมั่น กับ ธรรมชาติ หรือเรียกว่ายุค “อานาจนิยมเบ็ ดเสร็จ ” ยุคที่ 2 ยุคสั งคม
อุ ต สาหกรรม เป็ น ยุ ค ที่ มี ก ารคิ ด ค้ น และพั ฒ นาวิ ท ยาการหรื อ ที่ รู้ จั ก ในสมั ย ฟื้ น ฟู ศิ ล ปะวิ ทยาการ
มี นั กวิ ทยาศาสตร์ เกิ ดขึ้ นมากมาย เพื่ อยกระดั บความเป็ นอยู่ ในสั งคมให้ ดี ขึ้ นกว่ าสั งคมเกษตร เกิ ดการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมครั้งแรก ยุคที่ 3 ยุคสังคมดิจิทัล เป็นยุคสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการคิดค้นวิทยาการ
เชิงวิทยาศาสตร์ เกิดระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เรียกว่า “เวิลด์ไวด์เว็บ“ (World Wide Web) จนทา
ให้สังคมโลกกลมกลืนเสมือนเป็นโลกไร้พรมแดน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาเสนอการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่
โดยใช้ระบบสารบรรณฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาร่วมกับการบู รณาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นสูง
เพื่อสนับสนุนครูสายปฏิบัติการสอน โดยมีลักษณะสาคัญในการสนับสนุนให้เกิดการสร้าง แลกเปลี่ยนเนื้อหา
การน าเนื้ อ หากลั บ มาใช้ ใหม่ และเนื้ อ หาบทเรีย นที่ ได้ ส ามารถใช้ งานได้ กั บ ทุ ก ระบบปฏิ บั ติ ก าร หรื อ
สภาพแวดล้ อมทางโปรแกรมมิ่ง เพื่อแก้ไขในส่ วนปัญหาการจัดเก็บสื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญ
สาหรับสร้างสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างสื่อให้ได้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งจัดทาหลักสูตร
ฝึ กอบรมการบริห ารจั ดการฐานข้อมูล ในการจัดเก็บ สื่ อดิจิทั ล อย่างเป็น ระบบและมีประสิ ท ธิภ าพ และ
หลักสูตรฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนสองมิติและสามมิติทางการศึกษาเบื้องต้น เพื่อทดสอบสนับสนุนการจัดเก็บ
ชุดสื่อการเรียนการสอนสาเร็จรูปขนาดใหญ่ รวมถึงการสรุปขั้นตอนกระบวนการผลิตสื่อการสอนสองมิติ
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และสามมิติทางการศึกษาและขั้นตอนการจัดเก็บในระบบสารบรรณฐานข้อมูลสื่อเพื่อการศึกษาที่พัฒนาขึ้น
ซึ่งการพัฒ นาระบบงานนี้ จะเป็ น แนวทางและประโยชน์ส าหรับสถาบัน องค์กร ศูนย์ หน่วยงาน ในการ
จัดเก็บสื่อดิจิทัลครอบคลุมวัตถุสื่อทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างสื่อการเรียนการสอน
ระดับสูง ตามมาตรฐาน SCORM ซึ่งการพัฒนาระบบสารบรรณฐานข้อ มูลสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะเป็น
การรวบรวมเอกสารจัดทาเป็นฐานข้อมูลที่เปิดโอกาสให้สืบค้นได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีความสะดวก
และมีประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ทาให้ข้อมูลที่กระจัดกระจายถูก
เชื่อมโยงรวมเข้าเป็นแหล่งเดียวกั น ผู้สร้างสื่อการเรียนการสอนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเพื่อนามา
ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
สร้างสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) พัฒ นาหลั กสู ตรฝึกอบรมเรื่อง “การสร้างสรรค์สื่ อการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยใช้ระบบ
สารบรรณฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นสูง”
2) หาประสิทธิภ าพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “การสร้างสรรค์สื่ อการเรียนการสอนสมัยใหม่
โดยใช้ระบบสารบรรณฐานข้อมูลสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นสูง”
3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ฝึ กอบรมระหว่างก่อนฝึ กอบรมและหลั งการฝึ กอบรม
จากหลักสูตรฝึกอบรม
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูสายปฏิบัติการสอนรายวิชาต่าง ๆ ระดับประถมศึกษาหรือ
มัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ชลบุรี ระยอง และเขตตรวจ
ราชการที่ 9 จันทบุรี ตราด โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จานวน 88 คน
ผลการวิจัยพบว่า
1) หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “การสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ โดยใช้ระบบสารบรรณ
ฐานข้อมูลสื่ อดิจิทัลเพื่อการศึกษาร่วมกับการบูรณาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียชั้นสู ง ” มีค่าประสิ ทธิภ าพ
เท่ากับ 86.51/80.63 สูงกว่า 80/80 ค่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้
2) ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้ฝึกอบรม ภายหลังเข้ารับการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับ
การฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. พัฒ นาหลั กสู ตรฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับเกมคอมพิ วเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่ ม
ผู้พิ การ เนื่ องจากการพัฒ นาเกมทั้ง เกมที่ เล่น เพื่อความบันเทิ งและเกมการศึกษาเป็นการออกแบบที่ใช้
จินตนาการร่วมกับทักษะการเขียนโปรแกรม มากกว่าทักษะการเคลื่อนไหวทางกายภาพ ซึ่งเหมาะสมกับ
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ผู้พิการบางประเภท ๆ ที่พร้อมจะศึกษาหาความรู้ เพียงมี ความสามารถในการมองเห็น สามารถใช้เมาส์คลิก
สามารถพิมพ์ข้อความโดยใช้คีย์บอร์ดและมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือรัฐบาลอาจจัดศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
เพื่ ออาชีพ ส าหรับ ผู้ พิ การ ซึ่ งเป็ น ช่องทางสร้างความเท่าเที ยมกัน ในด้านการสร้างมูล ค่าจากผลิ ต ภัณ ฑ์
ทางความคิด
2. ศึกษารูปแบบของเกมเพื่อการศึกษาแต่ละแบบที่เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละ
วิชา รวมถึงปัจจัยในการพัฒนาเกมเพื่อการศึกษาแต่ละรูปแบบ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ ด้านเวลา
ด้านอุปกรณ์ และความคุ้มค่าของการใช้เกมเพื่อการศึกษา
3. สร้างชุมชนนักปฏิบัติสาหรับนักเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อกิจกรรมการพัฒนา รวบรวม ทดลอง
จั ด เก็ บ เกมเพื่ อการศึก ษา เช่น เกมจ าลองการตลาด เกมจาลองเส้ น ทางการขนส่ งเงิน ใส่ ตู้ ATM ของ
ธนาคาร เกมเส้นทางชีวิตนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ เป็นต้น โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบในฐานะสื่อ
เกมดิจิทัลเพื่อการศึกษา รวมถึงสร้างสารบัญรายนามผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเกมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย
ตลอดจนการพัฒนาอาชีพนักผลิตเกมเพื่อการศึกษาแยกออกมาจากอาชีพนักเขียนโปรแกรม
4. ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ท าให้ เกิ ด แรงจู งใจและความต้ อ งการฝึ ก อบรมด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ ส าหรั บ
การเรียนการสอนของผู้สอนในระดับต่าง ๆ และศึกษาประเด็นความสามารถในการพัฒ นาสื่อของผู้สอน
แต่ละคนสอดคล้องกับวิชาและระดับที่ตนเองสอนอยู่หรือไม่ ตลอดจนแนวทางแก้ปัญหา การขาดแคลนสื่อ
การเรียนการสอนหรือการใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่ไม่เต็มประสิทธิภาพ
5. ศึกษาการประยุกต์ใช้เกมสามมิติเพื่อการศึกษากับการจาลองสถานการณ์หรือฝึกฝนที่ต้อ งมี
การปฏิบัติงานพร้อมกันในลักษณะแบ่งงานกันทา เช่น การจาลองเพื่อการฝึกฝนการทางานในห้องผ่าตัด
(Operation Room) สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยระบบออนไลน์นี้สามารถกาหนดมุมมองหน้าต่าง
การมองเห็นของผู้ฝึกอบรมให้แตกต่างกับไปในเครื่องของแต่ละคน โดยสามารถนาตัวแปรต่างๆ ที่เกิดจาก
ผู้ ฝึ ก อบรมแต่ ล ะคนมาก าหนดให้ แ สดงผลร่ว มกั น ที่ จ อภาพใดจอภาพหนึ่ งได้ หรือ ตัว อย่ างการจาลอง
ทางการทหาร ที่แต่ละคนอยู่ต่างพื้นที่กันแสดงภาพบนจอที่แตกต่างกันภายในโลกเสมือนจริง โดยสามารถ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันเชิงพื้นที่ได้ เนื่ องจากโลกสามมิติสามารถกาหนดพื้นที่ให้มีขนาด
ใหญ่ได้ไม่จากัดขึ้นกับประสิทธิภาพทางฮาร์ดแวร์ของเครื่อง โดยแต่ละคนสามารถถูกกาหนดให้ปฏิสัมพันธ์
กับมุมมองของภาพต่างกันได้และสามารถส่งผลการปฏิบัติของแต่ละคนมาสร้างเป็นภาพที่เครื่องใดก็ได้
ในเครือข่าย สามารถจาลองการฝึกทักษะในซ่อมแซมรถยนต์ โดยจาลองให้ผู้เล่นแต่ละคนฝึกความถนัดใน
แต่ละด้านได้พร้อมกัน ผู้ เล่ นคนที่ 1 อาจกาหนดมุมมองให้ เห็ นความเสียของของช่วงล่าง ผู้เล่นคนที่ 2
อาจถูกกาหนดมุมมองให้เห็นความเสียหายของเครื่องยนต์ ผู้เล่นคนที่ 3 อาจถูกาหนดมุมมองให้เห็นความเสียหาย
ของรถยนต์ในมุมที่ถูกชน โดยผู้เล่นทั้ง 3 คน สามารถทาการจาลองขั้นตอนของการซ่อมแซมรถคันเดียวกันได้
และส่งค่าตัวแปรที่เกิดขึ้นไปแสดงผลร่วมกันที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งได้ เมื่อผู้เล่นสามารถซ่อมแซมรถยนต์คัน
ดังกล่าวได้ครบทุกส่วน ก็สามารถแสดงผลภาพลูกค้าที่ นารถยนต์จ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เล่นทั้ง 3 คน และ
ขับรถยนต์ออกไป โดยค่าซ่อมแซมจะถูกแบ่งในสัดส่วนยุติธรรมที่ได้กาหนดเป็นเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าและส่งค่า
ไปปรากฏที่หน้าจอผู้เล่นแต่ละคน เป็นต้น
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5. งานวิเจทศ
ัย “ด้ติานอื
่น ๆ”
6. งานวิจัยเรื่อง “การนิ
ดตามและประเมิ
นผล
บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

6.1 การนิเทศพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาโรงเรียน
บ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลาภู
(ภาษาอังกฤษ)
Supervision of the Development of the Measurement and
Evaluation System at the Class Level According to the
Curriculum Core of Basic Education 2008 By Using Research
Participatory Action Case Study of ban Khok Thung nol School
Nongbua Lamphu Proving
ผู้ทาวิจัยและคณะ
ว่าที่ ร.ต.ดร.สันติสุข อยู่สุข
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2561
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2562
ความเป็นมาของการวิจัย
การศึ ก ษามี ค วามส าคั ญ ยิ่ งในการพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ สามารถปรับ ตั ว ได้ อย่างรู้เท่ าทั น การ
เปลี่ ย นแปลงต่ าง ๆ การจั ดการศึก ษาในแนวทางที่ เหมาะสมจะสามารถสร้างความเจริญ ก้าวหน้ าให้ แ ก่
สังคมไทย แต่ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์มีการแข่งขันกับนานาประเทศ จะต้อง
อาศัยฐานความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังที่ส านักงานปฏิรูปการศึกษาได้รายงานปฏิรูปการศึกษาว่า
ระบบการศึกษาไทยยังมีข้อจากัดและข้ออ่อนด้อยอยู่มาก ปรับตัวไม่ ได้ ทาให้ไม่มีบทบาท แบะพลังที่จะช่วย
สนั บ สนุ น พั ฒ นาศั กยภาพและคุณ ภาพของคนไทย ไม่ พ ร้อมรับ การเปลี่ ย นแปลงตามความก้าวหน้ าของ
เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศหรือการพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมบนฐานความรู้ (อังคณา ดุงคะสมิต,
2550:1)
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การจั ด การเรี ย นการสอนจ าเป็ น ต้ อ งมี การวัด และประเมิ น ผลเพื่ อ ให้ ท ราบถึ งผลของการเรีย นรู้
กิจกรรมส่วนหนึ่ งของการเรียนการสอนเป็นหน้าที่โดยตรงของครูผู้สอนทุกระดับที่ต้องวัดและประเมินผล
ผู้ เรี ย นทุ ก คน เพื่ อ ตรวจสอบความสามารถในการเรีย นรู้ และเป็ น เทคนิ ค ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยให้ ท ราบว่า บรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ เพียงใด และช่วยให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อน
ของนั ก เรี ย นในด้ านต่ าง ๆ อั น น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาตามเป้ าหมาย รวมถึงปั จ จุบั น ผู้ เรีย นจะต้ อ งเผชิ ญ โลก
ซึ่งต้องการทั้งความรู้และความสามารถใหม่ ๆ ในศรวรรษที่ 21 เข้าใจในความรู้พื้นฐานสามารถคิดวิเคราะห์
วิ จ ารณ์ แ ละหาข้ อ สรุ ป ในความรู้ ได้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การพั ฒ นาทั ก ษะเหล่ า นี้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทักษะการประเมินทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชั้นเรียน (อังคณา ตุงคะสมิต, 2550 : 2)
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้และกระบวนการที่ใช้พัฒ นาคุณภาพผู้เรียน เพราะช่วยให้ข้อมูล
สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
สถานศึกษาจะต้องนาหลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผล เพื่อให้ทุกฝ่ ายถือปฏิบัติ
และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยผู้กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
2. การดาเนินการสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดในหลักสูตร
3. การดาเนินการประกอบด้วย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน
4. การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ
สิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับชั้นของผู้เรียน
5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อสร้างระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการใช้ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4. เพื่อประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 2551
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วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้น ฐานในการพัฒ นาระบบการวัดและประเมินผลระดับ ชั้นเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประชากร คือ ครูผู้สอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีคที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับ
ชั้น ละ 1 และผู้ ป กครอง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา โรงเรียนบ้ านโคกทุ่ งน้ อย จังหวัด หนองบั ว ล าภู ประจาปี
พุทธศักราช 2560 จานวน 24 คน
เครื่องมือเป็นแบบสังเกตแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale)
การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โปรแกรมสถิ ติ ท างสั งคมศาสตร์ โดยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
ระยะที่ 2 สร้างระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
กลุ่มเป้าหมายจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 11 คน
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 3 ศึก ษาประสิ ท ธิผ ลในการใช้ ระบบการวัด และประเมิน ผลระดับ ชั้ นเรียนตามหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
กลุ่มเป้าหมาย ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จานวน 11 คน
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 3 ประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยผู้เชี่ยวชาญที่เลือกแบบเจาะจง จานวน 10 คน ในด้านความเป็นประโยชน์
และด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงานจริง
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
จังหวัดหนองบัวลาภู
1.1 ระดับการปฏิบัติการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการสังเกตผู้เรียน
และการตรวจการบ้าน พร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีระดับการปฏิบัติการสูงสุด
เป็นอันดับแรกคือ การสังเกตผู้เรียน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีเครื่องมือที่ใช้
อันดับแรก คือ ภาระงาน
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1.3 เอกสารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สารสนเทศของนั ก เรี ย น คื อ หลั ก ฐานแสดงวุ ฒิ การศึ ก ษา
(ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรีย น (ปพ.5) เอกสารรายงานผลการพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรียนรายบุค คล (ปพ.6) ใบรับ รองผลการศึ กษา
(ปพ.7)
1.4 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสังเกตโดยรวมมาก โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด
เท่ากัน คือ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และสอดคล้องและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
2. สร้ างระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้ นเรียนตามหลั กสู ตรแกนกล่ งการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 โดยใช้การวิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัด
หนองบัวลาภู ซึ่งประกอบด้วยการสร้างดังนี้
2.1 การพัฒนาระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน มีความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
ของระบบวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
2.2 การดาเนินการระบบวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
1) ระบบวางแผน มีการวางแผนปรึกษาหารือเพื่อดาเนินการในการวัดและประเมินผล
2) ระบบปฏิบัติการ ในระบบเป็นการสร้างแนวทางให้โรงเรียนและครูผู้สอนดาเนิน การตาม
ระบบวัดและประเมิน
3) ระบบตรวจสอบ มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรึกษาหารือ หรือสอบถามข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
4) ระบบสะท้อนผล การดาเนินการมีการประชุมครูตามรายวิชา ตามสาระวิชาที่ตนสอน
ประชุมกันสม่าเสมอ
2.3 แบบประเมินประสิทธิผลของระบบวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
1) คณะผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินประสิทธิผล มี การประสานกันเป็น
ลักษณะเครือข่ายเป็นทีมงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย
2) แบบประเมินประสิทธิผลที่พัฒนาขึ้นมีปัญหาในการใช้ สามารถกั้ไขได้โดยการประชุม
ปรึกษาหารือกัน
2.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
1) บทบาทคณะทีมงานในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
เหมาะสม การพัฒนาระบบมีความเหมาะสม
2) บทบาทของผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีความเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในการขับเคลื่อน
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
3. ศึกษาประสิทธิผลในการใช้ระบบการวัดและประเมินผลระดับ ชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
3.1 ระบบการวัดและประเมินผลหระดับชั้นเรียนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทาให้มีการตระหนัก
ถึงความสาคัญและดาเนินการพัฒนาผู้เรียน
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3.2 ระบบการวัด และประเมิ น ผลระดั บ ชั้ น เรี ยน พบว่า มี ป ระโยชน์ ในการพั ฒ นาการเรี ย น
การสอนของนักเรียน
3.3 ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน พบว่า มีประโยชน์ต่อนักเรียน ครูผู้สอน และ
ผู้เรียนสถานศึกษา
3.4 คณะผู้ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจในระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
3.5 ระบบวั ด และประเมิ น ผลระดั บ ชั้ น เรี ย นมี ข้ อ บกพร่ อ งน้ อ ยและสามารถแก้ ไขให้ ดี ขึ้ น
หากพบว่า ส่วนใดที่ยังเป็นปัญหา โดยการปรึกษาหารือกัน
3.6 ควรนาระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนมาใช้ในภาคเรียนต่อไป เพื่อพัฒนาและเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ
3.7 แบบประเมินประสิทธิผลที่พัฒนาขึ้นมีปัญหาและอุปสรรค์น้อย
4. ประเมินและปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผล อยุ่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีการตอบสนองต่อ
ความต้องการในการวัดและประเมินผลของผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน และ
ก่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาการเรี ย นการสอน และด้ า นที่ มี ค่ า ความคิ ด เห็ น ต่ าที่ สุ ด เป็ น ล าดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ข้อมูลพื้นฐานระบบการวัดและประเมินผล
1.1.1 ระดับการปฏิบัติการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.1.3 ผู้ตอบแบบสังเกตพบเอกสารบันทึกข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนพบทุกคนมี 4 ข้อ
คือ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร) (ปพ.2) (ร้อยละ 100) แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา
(ปพ.3) (ร้อยละ 100) เอกสารบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) (ร้อยละ 100) เอกสารรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) (ร้อยละ 100) ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) (ร้อยละ 100)
1.1.4 ระดับ ควรนาไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสนับสนุน สาหรับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒ นางานวิชาการของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ
กาหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาและกาหนดกิจกรรมพัฒนาให้เกิดประโยชน์ ต่อโรงเรียนและท้องถิ่นมากขึ้น
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้มากขึ้น และสามารถนาผลการวิจัยมาประกอบการวางแผนในการแก้ปัญหาการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อไป
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1.2 การสร้างระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า
1.2.1 มีความสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของระบบวัดและประเมินผล
1.2.2 การดาเนินการระบบวัดและประเมินผล พบว่า
1) ระบบวางแผน มีการวางแผน ปรึกษาหารือเพื่อดาเนินการในการวัดและ
ประเมินผล
2) ระบบปฏิบัติการ ในระบบเป็นการสร้างแนวทางให้โรงเรียนและครูผู้สอน
ดาเนินตามระบบวัดและประเมินผล
3) ระบบตรวจสอบ มีการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรึกษาหารือ หรือ
สอบถามข้อมูลปัญหาความต้องการ
4) ระบบสะท้อนผล การดาเนินการมีการประชุมครูตามรายวิชา ตามสาระวิชา
ทีต่ นสอน ประชุกมกันสม่าเสมอ
1.2.3 พบว่า ประกอบด้วย
1) คณะผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินประสิทธิผล มีการประสานกัน
เป็นลักษณะเครือข่ายเป็นทีมงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย
2) แบบประเมินประสิทธิผลที่พัฒนาขึ้นมีปัญหาในการใช้สามารถแก้ไขได้โดยการ
ประชุมปรึกษาหารือกัน
1.2.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย
1) บทบาทของท่านในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบระบบการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนเหมาะสมการพัฒนาระบบมีความเหมาะสม
2) บทบาทของผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ มีความเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ควรนาผลการวิจัยนี้มากาหนดเป็นแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์
และพัฒ นาระบบวั ดและประเมิน ผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวล าภู และ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้
1.3 ศึกษาประสิทธิผลในการใช้ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า
1.3.1 ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาให้มีการ
ตระหนักถึงความสาคัญและดาเนินการพัฒนาผู้เรียน
1.3.2 ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน พบว่า มีประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน
การสอนของนักเรียน
1.3.3 ระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน พบว่า มีประโยชน์ต่อนักเรียน ครูผู้สอน
และผู้บริหารสถานศึกษา
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1.3.4 คณะผู้ร่วมวิจยั มีความพึงพอใจในระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
1.3.5 ระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนมีข้อบกพร่องน้อยและสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้
พบว่า ส่วนใดที่ยังเป็นปัญหา โดยการปรึกษาหารือกัน
1.3.6 ควรนาระบบวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียนมาใช้ในภาคเรียนต่อไป เพื่อพัฒนาและ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและสถานศึกษาอื่น ๆ
1.3.7 แบบประเมินประสิทธิผลที่พัฒนาขึ้นมีปัญหาและอุปสรรค์น้อย ควรนาผลการวิจัยนี้
มากาหนดเป็นแนวทางพัฒนาผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบวัดและประเมินผลของโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลาภู และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอื่นที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้
1.4 ประเมิ น และปรั บ ปรุ งระบบการวั ด ประเมิ น ผลระดั บ ชั้ น เรี ย นตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของระบบการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน
ตามหลักสูตรแกนแกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่ วนร่วม
กรณี ศึกษาโรงเรีย นบ้ านโคกทุ่ งน้ อย จั งหวัด หนองบั วล าภู พบว่า โดยรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิ จารณา
เป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้การวัดและประเมินผลของ
ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน และก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน รองลงมา
คือ ก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุดเป็นระดับสุดท้ายคือ ความเหมาะสมกับ
การปฏิบั ติงานของคณะกรรมการระบบการวัดและประเมินผล ควรน าไปปรับใช้กับ หน่ วยงานที่มีบ ริบ ท
ใกล้เคียงกัน
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับปัญ หาระบบการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สานักงานศึกษาธิการภาค และประเทศ เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลของโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกันให้มีประสิ?ภาพมากขึ้น
2.2 ควรมีการวิจั ย เชิงปฏิบั ติการแบบมีส่ ว นร่วม เพื่อนาแนวทางการวัดและประเมิน ผลของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3 ควรมี การวิจัย เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายหรือภาคี การวัดและประเมินผลของ
โรงเรียนในสังกัดสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ต่อไป
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

6.2 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายใน
ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
(ภาษาอังกฤษ)
Developing criteria for assessing the management of
educational institutional institutions under the Ministry of
Education for review within the education reform
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางสาวรุ่งทิพย์ เมืองโคตร
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวันเพ็ญ ผ่องกาย อดีตหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2562
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2562
ความเป็นมาของการวิจัย
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ทางเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเกิดจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม
4.0 (The Fourth Industrial Revolution) ผลกระทบของการเป็ น ประชาคมอาเซี ย น และความต้ องการ
กาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย
รวมถึงระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ทาให้เกิดความเหลื่อมล้า และความไม่เสมอภาค
ทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาน าพาประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอีก 20 ปี ข้างหน้า
ตามความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถประเมินตนเองด้านการบริหารการเงิน
การคลั งเพื่ อการตรวจสอบภายในภายใต้ การปฏิ รูปการศึ กษา โดยมี เครื่ องมื อและเกณฑ์ การประเมิ นการ
บริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
การบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดลาดับและคัดกรองสถานศึกษา ก่อนดาเนินการ
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ตรวจสอบและให้คาปรึกษาตามลาดับความสาคัญและความจาเป็น ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาวิจัยเพื่อพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายใน
ภายใต้ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ให้ งานตรวจสอบภายในของส านั ก งาน
ศึ ก ษาธิก ารจั งหวัด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ประเด็น และตัวบ่งชี้การประเมินการบริหารการเงินการคลังของสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
3. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed-method) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
การด าเนิ น งานการบริ ห ารงานการเงิน การคลั ง ของสถานศึ ก ษา โดยเก็ บ ข้ อ มู ล จากการศึ ก ษาเอกสาร
แบบสอบถามปลายเปิด การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) ระยะที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบ ประเด็น
และตัวบ่งชี้การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และ
การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group) และระยะที่ 3 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงิน
การคลังของสถานศึกษา โดยเก็บ ข้อมูลจากการศึกษาเอกชน และการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้อหาของ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ แล้วตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลัง
ของสถานศึ กษา โดยประยุ กต์ ตามมาตรฐาน 4 ด้ านของ The Committee on Standards for Educational
Evaluation ได้แก่ มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม
และมาตรฐานด้านความถูกต้อง
ผู้ ให้ ข้อ มูล ประกอบด้ว ย ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา/รองผู้ บ ริห ารสถานศึกษาที่ดู แลด้านการเงิน และ
งบประมาณ หรือหั วหน้ างานด้านการเงิน ด้านการบัญ ชี ด้านการพัสดุ และด้านงบประมาณ ผู้ตรวจสอบ
ภายในอาวุโส ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด นักประเมินและวัดผลที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทาเกณฑ์ฯ
และนั กวิจั ย ที่มีความเชี่ย วชาญในการท าวิจัยเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม แบบประเมิน และแนวทางการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติการแจก
แจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา ดังนี้
1.1 มิติที่ 1 ด้านการเงิน พบว่า สถานศึกษามีการบริหารงานการเงินการคลังถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ การใช้จ่ายเงินมีความเป็นอิสระ สามารถบริหารจัดการได้ตามความจาเป็น
และบริบทของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนพัฒ นาการศึกษา มีความครอบคลุม
ชัดเจน ถูกต้อง ทุกกลุ่ม/ฝ่ายมีส่วนร่วมและรับรู้ในการดาเนินการ แต่สถานศึกษาบางแห่งมีการปฏิ บัติงาน
ล่าช้าหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ สถานศึกษาหลายแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรง ครูผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก
ครูขาดความรู้ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง และขาดการกากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.2 มิติที่ 2 ด้านการบั ญ ชี พบว่า สถานศึกษามีการจัดท าบัญ ชีและรายงานการเงินถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน แต่สถานศึกษาบางแห่งมีการจัดทาบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน การรายงาน
การเงินล่าช้า การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินไม่เป็นระบบ ระบบบัญชีของสถานศึกษาล้าสมัยมีหลาย
ระบบ
1.3 มิ ติ ที่ 3 ด้ า นการพั ส ดุ พบว่ า การด าเนิ น งานด้ า นพั ส ดุ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ เป็ น ไปตามแผนการปฏิ บั ติงาน ทั น ตามก าหนดเวลา มีป ระสิ ท ธิภ าพ ประหยัด และคุ้ มค่ า
แต่สถานศึกษาบางแห่งมีการปฏิบั ติงานพัสดุล่ าช้า มีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานโดยตรง มีการจัดหาพัสดุที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน หัวหน้ากลุ่มงานขาดความรู้ในการ
กากับติดตามงานพัสดุ
1.4 มิติที่ 4 ด้านการควบคุมภายใน พบว่า ครูผู้ปฏิบัติงาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน
และผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ค วามสามารถ แต่ ส ถานศึ ก ษาบางแห่ ง ขาดระบบติ ด ตา มที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านบ่ อ ยครั้ ง บุ ค ลากรไม่ เพี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติ งาน
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการโดยเฉพาะเงินรายได้สถานศึกษา ขาดการระดมทรัพยากรจาก
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ผลการศึกษาองค์ประกอบ ประเด็น และตัวบ่งชี้การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของ
สถานศึกษา พบว่า เกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา ประกอบด้วย มิติ 4
ด้าน 6 องค์ประกอบ 19 ประเด็น 95 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
2.1 มิติที่ 1 ด้านการเงิน ประกอบด้วย
1) การบริหารงบประมาณ ได้แก่
1.1) การจัดทาคาของบประมาณถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
1.2) การจัดทาแผนปฏิบัติการถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด และคุ้มค่า
1.3) การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
2) การดาเนินงานทางการเงิน ได้แก่
2.1) การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
2.2) การรับเงินและนาส่ง/นาฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินถูกต้อง
2.3) การยืมเงินถูกต้อง
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2.2 มิติที่ 2 ด้านการบัญชี ประกอบด้วย การจัดทาบัญชี รายงานการเงิน และจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน ได้แก่
1) การบันทึกบัญชีถูกต้อง
2) การจัดทารายงานการเงินถูกต้อง โปร่งใส
3) การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.3 มิติที่ 3 ด้านการพัสดุ ประกอบด้วย
1) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่
1.1) การกาหนดแบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และประกาศราคา
กลางถูกต้อง
1.2) การจัดหาพัสดุถูกต้อง
1.3) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2) การบริหารพัสดุ ได้แก่
2.1) การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ายพัสดุ และการตรวจสอบพัสดุประจาปีถูกต้อง
2.2) การบารุงรักษาและการจาหน่ายถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.4 มิติที่ 4 ด้านการควบคุมภายใน ประกอบด้วย การจัดวางและประเมินการควบคุมภายใน
ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีประสิทธิผล
2) การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
3) กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิผล
4) สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5) กิจกรรมการติดตามผลที่มีประสิทธิผล
3. ผลการพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิ น การบริ ห ารงานการเงิน การคลั ง ของสถานศึ ก ษา ในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การปฏิรูปการศึกษา พบว่า เกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลัง
ให้ความสาคัญกับทุกมิติเท่ากัน การกาหนดค่าคะแนนและวิธีการบริหารงานการเงินการคลังให้ความสาคัญ
กับทุกมิติเท่ากัน การกาหนดค่าคะแนนและวิธีการให้คะแนน กาหนดให้สอดคล้องกับการกาหนดตัวบ่งชี้ที่มี
ความเป็นเอกเทศ (Unique) แต่สามารถระบุสภาพประเด็นการพิจารณา หรือสิ่งที่มุ่งศึกษาได้ อย่างชัดเจน
โดยมีผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับ และกาหนดให้ผลประเมินในค่าคะแนน
ที่ต่ ากว่าค่ ากลาง อยู่ ในระดั บ การปรั บ ปรุง ซึ่ งผลจากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเกณฑ์ การประเมิ น การ
บริ ห ารงานการเงิ น การคลั ง ตามมาตรฐาน 4 ด้ าน พบว่า ภาพรวมมี คุณ ภาพอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด และ
เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 สถานศึกษาควรน าเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังไปใช้ในการพั ฒ นา
การบริหารงานการเงินการคลัง เพื่อยกระดับให้พร้อมรับการปฏิรูปการศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
สถานศึกษาในกากับต่อไป
1.2 หน่วยงานตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้นฐาน สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสานักงานศึ กษาธิการจังหวัด สามารถนาผลการ
พัฒ นาเกณฑ์การบริหารงานการเงิน การคลังของสถานศึก ษามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการ
วางแผนการตรวจสอบภายใน
1.3 หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ในการก ากั บ ติ ด ตาม และพั ฒ นาระบบงานการเงิน การคลั งของ
สถานศึ ก ษา ควรน าเกณฑ์ ก ารประเมิ น การบริห ารงานการเงิน การคลั งไปใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ประเมิ น การ
บริห ารงานการเงิน การคลังเพื่อจั ดล าดับสถานศึกษาในสั งกัดด้านการบริห ารงานการเงินการคลั งจัดกลุ่ ม
สถานศึกษาทีเ่ ป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) และกลุ่มสถานศึกษาที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
เพื่อให้ เกณฑ์การประเมิน การบริห ารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา สามารถนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการจัดทาคู่มือการประเมินการบริหารงานการเงินการคลัง เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผล และควรมีวิจัยเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของเกณฑ์การประเมินการบริหารงาน
การเงินการคลังของสถานศึกษาต่อไป

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๗
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

6.3 การพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
(ภาษาอังกฤษ)
The Development of Efficiency Monitoring and Evaluating
Cooperative Model Based on The Good Governance and
Consistent With The Education Reform in Thailand 4.0)
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางวรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา (เดิม)
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2562
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2562
ความเป็นมาของการวิจัย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกลไกที่สาคัญอย่างยิ่งในการนาประเทศเข้าสู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21
และเป็นประเด็นหลักที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 การเตรียมความพร้อม
กาลังคนทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็นให้สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่มีพลวัต และการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดน จึงเป็นความสาคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งดาเนินการ
เพื่ อ สร้ างขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศ ซึ่ งยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20ปี โดยกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป็นคติพจน์
ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเกี่ยวข้องกับสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๘
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562
การติดตามและประเมินผลเป็นหัวใจของการทางานให้ประสบผลสาเร็จงานที่มีความซับซ้อน และ
ต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สูงยิ่งต้องมีการติดตามและประเมินผลที่จริงจัง การติดตามผลและประเมินผล
ที่ทรงพลังที่สุดคือ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมซึ่งจั ดเป็นการประเมินผลแบบ “เอื้ออานวย”
(empowerment evaluation) การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือหรือกลไกอย่างหนึ่ง
ในการระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือระดมปัญญาจากหลากหลายมุมมอง หลากหลายแนวคิด หลากหลาย
บทบาท เข้ าร่ ว มกัน ผลั กดั น กิ จ การหรื อ โครงการที่ มี ค วามซับ ซ้อ น มี ผ ลลั พ ธ์อ ย่างสู งส่ งได้ ยากให้ เกิ ด ผล
ในลักษณะ “เหนือความคาดหมาย” ได้นั่นคือ การติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสาคัญในการ
ขั บ เคลื่ อนโครงการที่ มี ชี วิ ต (organic) มองในอี กมุ มหนึ่ งการติ ดตามและประเมิ น ผลแบบมี ส่ วนร่ วม เป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้นั่นเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคณะผู้ดาเนินโครงการร่วมกับคณะผู้ประเมิน
หน่ วยงาน สนั บสนุ นโครงการ กลุ่มบุ คคลเป้าหมายของโครงการ ผู้ สนใจและสาธารณชนในภาพรวม และ
อาจมอบได้ว่าลักษณะของการดาเนินเป็ นการจัดการความรู้ในรูปแบบหนึ่ง มีผู้ให้ประเด็นในการดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลไว้ 3 ประเด็น คือ
1. การใช้การดาเนินการติดตามและประเมินผลในการรวบรวม “วิธีการยอดเยี่ยม” (best practices)
ซึ่งเป็นแนวคิดแบบจัดการความรู้วิธีการยอดเยี่ยมเหล่านี้ถือเป็น “คลังความรู้” ที่มีทั้ง “ความรู้ในกระดาษ”
(explicit knowledge) และ “ความรู้ในคน” (tacit knowledge) และสามารถนาไปดาเนินการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง
2. การใช้การดาเนินการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือหรือกลไกสื่อสาร สาธารณะ (public
communication) ให้สาธารณะได้เข้าใจแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
3. การประเมินผลในลักษณะ “การประเมินอย่างสมดุลและรอบด้าน” (balanced scorecard) คือ
ไม่ใช่แค่ประเมินผลสาเร็จหรือผลกระทบของโครงการตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เท่านั้น แต่ประเมินความสุข
ความพึงพอใจของผู้ดาเนินการโครงการและที่สาคัญที่สุด ประเมินการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในคณะผู้ดาเนินโครงการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด
ปัญหาที่พบในการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ในพื้น ที่รับ ผิดชอบในปัจ จุบัน พบว่า ยังไม่มีความเชื่อมโยง ไม่มีรูปแบบการติดตามและประเมินผลที่ไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น และขาดการประสานงานด้ านการติ ด ตามและประเมิ น ผลกั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ในจังหวัด เช่น สพป. สพม. กศน. สอส. และ สกอ. ทาให้ระบบการติดตามและประเมินผลหเกิดปัญหา ขาดการ
มีส่วนร่วมในการทางานระหว่างองค์กรภายในจังหวัดนั้น ๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
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3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
4. เพื่อประเมินรูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
และสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
จานวน 322 คน เชิงคุณภาพ ได้แก่ ผู้ บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
จานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมให้มีป ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูป การศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเกี่ยวกับรูปแบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมให้มีป ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการติดตามและประเมินผล
แบบมีส่วนร่วมให้มีป ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศในยุคประเทศไทย 4.0
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า
ได้รูป แบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่ ว นร่วมให้ มีประสิท ธิภ าพตามลั กธรรมาภิบาลและ
สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 ได้รูปแบบ (AFFAS-D MODEL)
ที่มีประสิทธิภาพและมีขั้นตอนของรูปแบบ จานวน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 AWARENESS (สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก)
ขั้น ที่ 2 FORMULATION (กาหนดรูป แบบวิธีการติ ดตาม สร้างเครื่องมื อการติ ดตามและกาหนด
กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม)
ขั้นที่ 3 FOLLOW-UP (ดาเนินการติดตามและประเมินผลตามกลุ่มเป้าหมายที่กาหนด)
ขั้นที่ 4 ANALYSIS (วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล)
ขั้นที่ 5 SUMMARY NAD REPORT) (สรุป ประเมินผลการติดตาม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้อง)
ขั้ น ที่ 6 DEVEVELOPMENT (น าผลการติ ด ตามไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง นโยบายและการปฏิ บั ติ ง าน
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง)
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพตาม
หลั กธรรมาภิ บ าลและสอดคล้ องกับ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0
*AFFAS-D MODEL) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้กับหน่วยงานทางการศึกษาและองค์กรอื่น ๆ
ในการกากับ ติดตาม และประเมินผล
1.2 ควรน ารูป แบบการติดตามและประเมินผล AFFAS-D MODEL เป็นตัวอย่างและแนวทาง
ในการสร้างรูปแบบการติดตามในด้านอื่น ๆ เช่น การกากับติดตามด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหาร
งบประมาณ หรือการกากับติดตาม โครงการต่าง ๆ ในหน่วยงาน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
2.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วมให้มี
ประสิ ทธิภ าพตามหลั กธรรมาภิบ าลและสอดคล้ องกับ ทิศทางการปฎิรู ป การศึกษาของประเทศไทยในยุค
ประเทศไทย 4.0 ควรมี การศึกษาเพิ่ ม เติ มในการพั ฒ นารูป แบบการติด ตามอื่ น ๆ เช่น การติ ดต ามดูแ ล
ให้คาแนะนา การนิเทศเพื่อการประเมิน เป็นต้น
2.2 ควรมีการวิจัย การพัฒนารูปแบบการประเมินผลที่มีการใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการจัดการระบบ มีกระบวนการเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว ไม่ซ้าซ้อน
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

6.4 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายใน ภายใต้การปฏิรูป
การศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) Developing criteria for assessing the management of educational
institutions under the Ministry of Education for review within the
education reform.
ผู้ทาวิจัยและคณะ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย พ.ศ.2562
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ พ.ศ.2562
ความเป็นมาของการวิจัย
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงตามบริบท
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมโลก อั น เกิ ด จากการปฏิ วั ติ ดิ จิ ทั ล (Digital Revolution) การเปลี่ ย นแปลงสู่
อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution)ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนและความต้องการ
กาลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย
รวมถึงระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ
จุ ด อ่ อ นของระบบการศึ ก ษาและการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านวิ ท ยาศาสตร์ ภาษาอั งกฤษ เทคโนโลยี และ
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัว ทาให้เกิดความเหลื่อมล้า และ
ความไม่เสมอภาคทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การศึกษานาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอีก
20 ปี ข้างหน้ า ตามความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งต้องการลดความแตกต่างในคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาระหว่างสถานศึก ษา เพิ่ ม โอกาสและความเสมอภาคในการเข้ าถึ งบริการการศึ ก ษา
ที่คุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการเพื่อรองรับการแข่งขัน
ภายใต้การกากับของรัฐ รวมถึงการสร้างความร่วมมือเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยสิ่งสาคัญ
ประการหนึ่งที่ต้องดาเนินการ คือ การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่สถานศึกษาเพื่อการพัฒ นา
ที่ยั่งยืน โดยสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน มีศักยภาพและความพร้อมให้เปลี่ยนสถานะเป็นสถานศึกษานิติ
บุคคลในกากับ เพื่อความเป็นอิสระคล่องตัว และรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าของการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ภายใต้
การกากับของรัฐ นั่นคือ รัฐต้องลดบทบาท อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ จากการเป็นผู้จัดการศึกษาเป็นหลัก
มาเป็นผู้กากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา และมีบทบาทในฐานะผู้ตรวจสอบ
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ติดตามและประเมินผล ซึ่งจะส่งผลต่อการลดขนาดของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควบคู่กับการ
กระจายอ านาจการจั ด การศึ กษาไปสู่ ส ถานศึ ก ษา ส าหรับ บทบาทของรัฐ ในการตรวจสอบ ติ ด ตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษานั้นให้รวมบทบาทในการตรวจสอบด้านผลการดาเนินงาน (Performance Audit)
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ (Management Audit) และด้ า นการเงิ น (Financial Audit) ที่ บู ร ณาการและ
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และ
การติดตามประเมินผลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ มีคาสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภู มิภ าคของกระทรวงศึกษาธิก าร (คาสั่ งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ , 2560) โดย
กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งตามข้อ 5 กาหนดให้มีสานักงาน
ศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจ
ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ พื้น ที่ ท าหน้าที่ ขับเคลื่ อนการศึกษาในระดับภาค และจังหวัด โดยการ
อานวยการ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการศึ กษาแบบร่ว มมือ และบู รณาการ กั บ หน่ ว ยงานในสั งกั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิก ารและหน่ ว ยงานอื่ น หรือ ภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งในพื้ น ที่ นั้ น ๆ และข้ อ 11 ก าหนดให้ มี
สานั กงานศึกษาธิการจังหวัด สั งกัดส านั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพื่อปฏิบัติภ ารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และให้มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด
สาหรับการแบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายใน ออกเป็น 8 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มอานวยการ (2) กลุ่มบริหารงานบุคคล (3) กลุ่มนโยบายและแผน (4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา (5) กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล (6) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน (7) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
และ (8) หน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ให้ ดาเนิ น การตรวจสอบด้านการบริห ารการเงิน และการบั ญ ชีของส่ ว นราชการ หรือ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ที่ รับผิดชอบ จึงอาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน มีความสอดคล้องกับบทบาทที่ต้องดาเนินการเพื่อรองรับการปฏิรูป
การศึกษา ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาที่จะปรับบทบาทส่วนราชการในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ให้มีบทบาทในฐานะผู้ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล โดยดาเนินการลดขนาดของหน่วยงาน
ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ท าให้ ก ารก าหนดกรอบโครงสร้ างอั ต ราก าลั ง ด้ า นการตรวจสอบภายใน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด กาหนดเพียงจานวน 3 อัตรา เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสถานศึกษา และ
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในจั ง หวั ด ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน สถานศึ กษาในสั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา และ
สถานศึกษาในสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมเฉลี่ย 420 แห่งต่อ
จังหวัด (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2561) หรือผู้ตรวจสอบภายใน 1 คน รับผิดชอบตรวจสอบ
สถานศึกษา 140 แห่ง จึงเป็นการยากที่สถานศึกษาทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน
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และการบัญชีอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน หากสถานศึกษาไม่พัฒ นาตนเองควบคู่กันไปด้วย แต่เนื่องจาก
ปั จ จุ บั น ยั งไม่ มี เกณฑ์ การประเมิน การบริห ารงานการเงิน การคลั งที่ จะท าให้ ส ถานศึก ษาวัด และประเมิ น
เพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องเป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน ตามกฎ ระเบียบ และแนวทางการดาเนินงานของ
สถานศึ กษา ในขณะที่ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในซึ่งท าหน้ าที่ ต รวจสอบการบริห าร การเงิน และการบั ญ ชี
บางแห่งยังมิได้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังที่ใช้ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน
และหลายแห่ งมีการกาหนดเกณฑ์แต่ยังมิได้ใช้เกณฑ์การประเมินการบริห ารงานการเงินการคลังเดียวกัน
ในการตรวจสอบ รวมทั้งมิได้มีการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินทราบ
หน่ วยตรวจสอบภายใน และสถานศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องพัฒ นาเครื่องมือและใช้เครื่องมือเดียวกั น
ในการประเมิ น การบริ ห ารการเงิน การคลั งของสถานศึก ษา เพื่ อการตรวจสอบภายในภายใต้ การปฏิ รูป
การศึกษา อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจากัดด้านระยะเวลาและงบประมาณ ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
เตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษา คณะผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการ
บริหารงานการเงินการคลังเฉพาะสถานศึกษาในระบบ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้รับงบประมาณ 313,000 ล้านบาท ประมาณร้อยละ 76 ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ
(สานักงบประมาณ, 2562)
ดังนั้ น เพื่อให้ ส ถานศึกษาในสั งกัด กระทรวงศึกษาธิการ สามารถประเมินตนเองด้านการบริห าร
การเงินการคลังเพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา โดยมีเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน
การบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีเครื่องมือและเกณฑ์การ
ประเมิน การบริห ารงานการเงิน การคลั งของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดล าดับ และคัดกรองสถานศึกษา
ก่ อ นด าเนิ น การตรวจสอบและให้ ค าปรึ ก ษาตามล าดั บ ความส าคั ญ และความจ าเป็ น ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่
ความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
จั ด ท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาเกณฑ์ ก ารประเมิ น การบริ ห ารงานการเงิ น การคลั ง ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ
ให้ งานตรวจสอบภายในของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด อี ก ทั้ ง ยั งเป็ น การช่ ว ยเตรี ย มความพร้ อ ม
ให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาหน่วยงานตนเองด้านการบริหารการเงินการคลัง พร้อมรับการกระจายอานาจ
และพร้อมเปลี่ยนสถานะเป็ นสถานศึกษานิติบุคคลในกากับภายใต้การปฏิรูปการศึกษา ด้วยการส่งเสริม /
พั ฒ นาการปฏิ บั ติ งานด้ า นการเงิน การคลั งในภาพรวมของสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ประเด็น และตัวบ่งชี้การประเมินการบริหารการเงินการคลังของ
สถานศึกษา
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3. เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
ดาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed-method) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการดาเนินงานการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา โดยเก็บข้อมูล
จากการศึกษาเอกสาร แบบสอบถามปลายเปิด การประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group)
ระยะที่ 2 ศึกษาองค์ป ระกอบ ประเด็ น และตัวบ่งชี้การประเมิน การบริห ารงานเงินการคลั งของ
สถานศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากจากแบบสอบถาม และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group)
ระยะที่ 3 การพัฒ นาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา โดยเก็บ
ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหาของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ แล้ว
ตรวจสอบคุณภาพของเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา โดยประยุกต์ตาม
มาตรฐาน 4 ด้ า น ของ The Joint Committee on Standards for Educational Evaluation ได้ แ ก่
มาตรฐานด้านอรรถประโยชน์ มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ มาตรฐานด้านความเหมาะสม และมาตรฐาน
ด้านความถูกต้อง ในการวิจัยนี้ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษาที่ดูแล
ด้านการเงินและงบประมาณ หรือหัวหน้างานด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการพัสดุ และด้านงบประมาณ
ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด นักประเมินและวัดผลที่มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดทาเกณฑ์ฯ และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการทาวิจัยเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม แบบประเมิน และแนวทางการสนทนากลุ่ม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา
1.1 มิติที่ 1 ด้านการเงิน พบว่า สถานศึกษามีการบริหารงานการเงิ นการคลังถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบ โปร่งใสและตรวจสอบได้การใช้จ่ายเงินมีความเป็นอิสระสามารถบริหารจัดการได้ตามความจาเป็น
และบริบทของ สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับแผนพัฒ นาการศึกษามีความครอบคลุม
ชัดเจนถูกต้อง ทุกกลุ่ม/ฝ่ายมีส่วนร่วมและรับรู้ในการดาเนินการแต่สถานศึกษาบางแห่งมีการปฏิบัติงานล่าช้า
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสถานศึกษาหลายแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรงครูผู้ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก
ครูขาดความรู้ด้านการบริหารงานการเงินการคลัง และขาดการกากับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
1.2 มิติที่ 2 ด้านการบัญชีพบว่าสถานศึกษามีการจัดทาบัญชีและรายงานการเงินถูกต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันแต่สถานศึกษาบางแห่งมีการจัดทาบัญชีไม่เป็นปัจจุบันการรายงานการเงินล่าช้า
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินไม่เป็นระบบ ระบบบัญชีของสถานศึกษาล้าสมัยมีหลายระบบ
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1.3 มิติที่ 3 ด้านการพัสดุพบว่าการดาเนินงานด้านพัสดุถูกต้องตามระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้
เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานทันตามกาหนดเวลามีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่าแต่สถานศึกษาบางแห่ง
มีการปฏิบัติงานพัสดุล่าช้ามีการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบไม่มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานโดยตรงมีการจัดหา
พัสดุที่ล้าสมัยไม่เหมาะสมต่อการใช้งานหัวหน้ากลุ่มงานขาดความรู้ในการกากับติดตามงานพัสดุ
1.4 มิติที่ 4 ด้านการควบคุมภายในพบว่าครูผู้ปฏิบัติงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถแต่สถานศึกษาบางแห่ งขาดระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการโดยเฉพาะเงินรายได้สถานศึกษาขาดการระดมทรัพยากรจากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ผลการศึกษาองค์ประกอบประเด็นและตัวบ่งชี้การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของ
สถานศึกษา พบว่า เกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา ประกอบด้วย มิติ 4 ด้าน
6 องค์ประกอบ 19 ประเด็น95 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
2.1 มิ ติ ที่ 1 ด้ านการเงิน ประกอบด้วย (1.1) การบริ หารงบประมาณ ได้แ ก่ 1) การจั ดท าค าขอ
งบประมาณถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 2) การจัดทาแผนปฏิบัติการถูกต้อง โปร่งใส ประหยัด และ
คุ้มค่า 3) การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (1.2) การดาเนินงานทาง
การเงิน ได้แก่ 1) การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง 2) การรับเงินและนาส่ง/นาฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินถูกต้อง
และ 3) การยืมเงินถูกต้อง
2.2 มิติที่ 2 ด้านการบัญชี ประกอบด้วย การจัดทาบัญชี รายงานการเงิน และจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน ได้แก่ 1) การบันทึกบัญชีถูกต้อง 2) การจัดทารายงานการเงินถูกต้อง โปร่งใส และ 3) การจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานทางการเงินถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2.3 มิติที่ 3 ด้านการพัสดุ ประกอบด้วย (3.1) การจัดซื้อจัดจ้างได้แก่1)การกาหนดแบบรูป
รายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและประกาศราคากลางถูกต้อง 2) การจัดหาพัสดุถูกต้อง และ 3) การบริหาร
สัญญาและการตรวจรับพัสดุถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (3.2) การบริหารพัสดุได้แก่ 1) การเก็บการบันทึก
การเบิกจ่ายพัสดุและการตรวจสอบพัสดุประจาปีถูกต้อง และ 2) การบารุงรักษาและการจาหน่ายถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
2.4 มิติที่ 4 ด้านการควบคุมภายใน ประกอบด้วย การจัดวางและประเมินการควบคุมภายใน
ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุมที่มีประสิทธิผล 2) การประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 3) กิจกรรม
การควบคุมที่ มีป ระสิ ทธิผ ล 4) สารสนเทศและการสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิผ ล 5) กิจกรรมการติดตามผลที่ มี
ประสิทธิผล และ 6) ผลการพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การปฏิรูปการศึกษา พบว่า เกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลัง
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ทุ ก มิ ติ เท่ ากั น การก าหนดค่ าคะแนนและวิ ธี ก ารให้ ค ะแนน ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ
การกาหนดตัวบ่ งชี้ที่มีความเป็ น เอกเทศ (Unique) แต่ส ามารถระบุส ภาพประเด็นการพิ จารณาหรือสิ่ งที่
มุ่งศึกษาได้อย่างชัดเจนโดยมีผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาในระดับที่ยอมรับได้นอกจากนี้คณะผู้วิจัย
ได้กาหนดเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับและกาหนดให้ผลประเมินในค่าคะแนนที่ต่ากว่าค่ากลางอยู่ในระดับ
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การปรั บ ปรุ งซึ่ ง ผลจากการตรวจสอบคุ ณ ภาพของเกณฑ์ ก ารประเมิ น การบริ ห ารงานการเงิ น การคลั ง
ตามมาตรฐาน 4 ด้านพบว่า ภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายมาตรฐาน พบว่า
ทุกมาตรฐานอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
1. สถานศึกษาควรนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลังไปใช้ในการพัฒ นาการ
บริหารงานการเงินการคลัง เพื่อยกระดับให้พร้อมรับการปฏิรูปการศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
สถานศึกษาในกากับต่อไป
2. หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถนาผลการพัฒนา
เกณฑ์การบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษามาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการวางแผนการ
ตรวจสอบภายใน
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7. งานวิจัยเรื่อง “อื่น ๆ”
บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

7.1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
(ภาษาอังกฤษ)
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางจุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอโนนไทย
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2560
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
2560
ความเป็นมาของการวิจัย
สาหรับการดาเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอโนนไทย จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว่ า มี ปั ญ หา ด้ า นการด าเนิ น งานไม่ บ รรลุ เป้ า หมาย เกิ ด จาก
กระทรวงศึกษาธิการมีการมอบนโยบายเรื่องจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่ อการมีงาน
ทา ให้ทุกหน่วยงานดาเนินการในรูปการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานทั้งระดับกระทรวงศึกษาและระดับ
พื้นที่ ซึ่งในระดับอาเภอคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพระดับอาเภอจะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี
นายอาเภอ เป็ น ประธาน และมีผู้ อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยอาเภอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ แต่สภาพความเป็นจริงในการปฏิบัติงาน พบว่า คณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพ
ระดับอาเภอ ยังคิดว่านโยบายและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทา เป็นงาน
ของส านั ก งาน กศน. การให้ ค วามส าคั ญ หรื อ การตระหนั ก ถึ ง การท างานร่ ว มกั น ในรู ป คณะกรรมการ
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นน้อย ขาดการการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินโครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชนและการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน คณะกรรมการระดับอาเภอจึงเป็นเพียงคณะกรรมการ
ในนาม การทางานยังคงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทา จึงมีกิจกรรมบางเรื่องเกิดความซ้าซ้อนกัน เรื่องกลุ่ม
ผู้เรียนผู้บริการ เนื้อหา และเวลาในการจัดกิจกรรม ด้านหลักสูตร เปิดสอนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ และความต้องการของผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน บางหลักสูตรขาดวิทยากรที่มีทักษะในการ
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ถ่ายทอดความรู้ การจั ดการเรีย นการสอนไม่เป็น ไปตามแผนที่ กาหนด ด้านการประชาสั มพั น ธ์ ไม่ทั่ วถึ ง
ด้านกลุ่มเป้าหมายหมายหรือกลุ่มผู้เรียน ขาดทักษะในเรื่องที่เปิดสอน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมครบตาม
โครงสร้างหลักสูตร ด้านงบประมาณ ไม่สัมพันธ์กับต้องการให้ผู้เรียนเข้าสู่อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือ
พัฒนาอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม เพื่อเพิ่มรายได้ในระหว่างการอบรมหรือหลังสิ้นสุดการอบรมตามหลักสูตร
ทาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยืน (ศูนย์ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา, 2556)
จากการวิเคราะห์สภาพการดาเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ของหน่วยงานและสถานศึกษา
พบว่า การทดลองน าร่องโครงการศูน ย์ฝึ กอาชีพชุมชน ของส านักงาน กศน. สิ้ นสุดปีงบประมาณ 2558
แต่สานักงาน กศน. ยังมีนโยบายให้สถานศึกษาการดาเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทาต่อไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าสู่อาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพ
หรือต่อยอดอาชีพเดิม เพื่อเพิ่มรายได้ในระหว่างการอบรม หรือหลังสิ้นสุดการอบรมตามหลักสูตร ซึ่งในการ
ขับเคลื่อนนโยบายโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ คือ ผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชนนั่นเอง ดังนั้น บุคคล
เหล่านี้ จาเป็น ต้องมีส มรรถนะหลักในการบริห ารงานศูนย์ฝึกอาชี พชุมชน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการทางานเป็นทีม ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจ
ที่จะศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาความสาเร็จการดาเนินงานของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
2. เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อรายงานผลการทดลองใช้ รูปแบบการพัฒ นาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และ
ครู กศน. อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จานวน 60 คน ซึ่งการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคัดเลือก
แบบเจาะจง จานวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน
36 ข้อ ได้ค่าความเชื่อมั่น สั มประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficiency) ตามวิธีการครอนบาค (Cronbach)
ในภาพรวมเท่ า กั บ .971 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จ รู ป หาค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดาเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พบว่า ด้านการบริหารจัดการมีการแต่งตั้ง
ผู้นาชุมชน ภูมิปัญ ญาชาวบ้าน หรือเจ้าของแหล่งเรียนรู้เป็นคณะกรรมการบริห าร ขาดทักษะการบริห าร
จัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและภาคีเครือข่าย แต่ขาดความต่อเนื่อง
ด้านผู้เรียน นาความรู้ไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ไม่สามารถนาความรู้ ไปสร้างรายได้ เพื่อการมีงานทาได้
ด้ านสถานที่ ส่ ว นใหญ่ ใช้ ส ถานที่ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น แต่ ข าดสิ่ งอ านวยความสะดวก ด้ านงบประมาณ
ไม่ เพี ย งพอเพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ เป้ า หมาย ด้ า นการติ ด ตามผล ไม่ ได้ ด าเนิ น การต่ อ เนื่ อ ง
ด้านผลผลิต ขาดการพัฒนาคุณภาพและขาดตลาดรองรับ
2. รู ป แบบการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ บ ริ ห ารศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ชุ ม ชน อ าเภอโนนไทย จั งหวั ด
นครราชสีมา ในการสร้างหรือพัฒนารูปแบบ มี 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และ 2) การทดสอบ
ความเที่ย งตรงของรูป แบบ ตามการประเมินตามมาตรฐานด้านความเป็น ไปได้ ด้านความเป็น ประโยชน์
ด้ า นความเหมาะสม และด้ า นความถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม และการทดสอบรู ป แบบด้ ว ยการประเมิ น โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา และ 2) คู่มือการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน และคู่มืออบรมวิทยากรกระบวนการแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน และการสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับดีมาก 2) ด้านการบริการที่ดี อยู่ในระดับดีมาก 3) ด้านการพัฒนาตนเอง
อยู่ในระดับดีมาก และ 4) ด้านการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับดีมาก
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ด้านโครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้านการใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจ อาหารว่าง/อาหาร
กลางวันมีความเหมาะสม และการเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ด้านคู่มือการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และคู่มืออบรมวิทยากรกระบวนการแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บ ริห ารศูน ย์ฝึ กอาชีพชุมชน มีระดับ ความพึงพอใจมากที่สุด ด้านสื่ อช่วยเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ เป็น สื่อที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสม และสื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
ให้แก่ผู้เข้าอบรม ด้านสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับดีมาก
ได้แก่ ความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงาน ความมุ่งมั่นกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน และการ
แสดงความพยายามปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ด้านสมรรถนะด้านการบริการที่ดี อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่
มีค วามตั้งใจ เต็ มใจและกระตื อรื อร้ น ในการให้ บ ริการ ให้ บ ริก ารที่ เป็ น มิ ตรสุ ภ าพ และการศึ กษาผลการ
ให้บริการเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ ด้านสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง การศึกษาค้นคว้า หาความรู้ด้วยการเข้าร่วมประชุม
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรืออื่นๆ และการมีส่วนร่วมในการรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนา
อาชีพของตนเอง และด้านการทางานเป็นทีม อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ความเต็มใจให้ ความร่วมมือในการ
ปฏิบั ติงาน การเป็ นผู้น าในการพัฒ นา เพื่อการเปลี่ ยนแปลงและประสานการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
เท่ากัน และและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการวิจัย เรื่องรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อนาไปพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนี้
1.1 ควรมีการจัดอบรม ส่งเสริม พัฒนา สัมมนาหรือการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้บรรลุเป้าหมาย
1.2 สถานศึกษาควรเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาสมรรถนะ ประจาสายงาน เพื่อให้ผู้บริหารศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน สามารถพัฒนาทางานตามบทบาทหน้าที่เต็มกาลังความสามารถ
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาเภอโนนไทย
จังหวัดนครราชสีมา มีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งไป ดังนี้
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ด้านความรู้ (Knowledge)
ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านทักษะ (Skills) ที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุ
เป้ าหมายที่กาหนด และด้านคุณ ลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) ที่จาเป็นสาหรับการทางานให้
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาสมรรถนะที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารของผู้บริหารการศึกษา
หรือผู้บริหารสถานศึกษา
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

7.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการ 4M ที่ส่งผลต่อความสาเร็จของหน่วย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
(ภาษาอังกฤษ)
Strategic Management 4’M Affecting to Successful of Anti-Drug
Boy Scout Unit in School
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นายอานาจ สายฉลาด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
รศ.ดร.ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์
ดร.สุดาวรรณ สมใจ
ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายประเสริฐ บุญเรือง
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ดร.วรัท พฤกษากุลนันท์
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2561
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
ความเป็นมาของการวิจัย
ท่ามกลางกระแสของการเปลี่ ยนแปลงของโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ การเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียน (ASEAN Community) และอื่น ๆ อีกมากมาย สังคมไทย สังคมโลกกาลังตกอยู่ในภาวะของความเสี่ยง
ต่าง ๆ (risks) และกาลังเข้าสู่ภาวะขั้นวิกฤต (crisis) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
(จีระ หงส์ลดารมภ์,พิชญ์ภูรี จันทรกมล,วราพร ชูภักดี,เขมิกา ถึงแก้วธนกุล,ภัทรพร อันตะริกานนท์ ,2557)
ซึ่งในทุกวันนี้ปัญหาด้านยาเสพติดที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากการขาดการดูแลเอาใจใส่
ของผู้คนในสังคมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามกฎหมายจึงทาให้มีการแพร่ระบาดและลุกลามเข้าไปในแหล่ง
ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งสถานศึกษาจานวนมาก โดยมี กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา
เป็นกลุ่มเป้าหมาย
กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกัน
กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด รู้จักวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดและ
ใช้เวลาว่ างให้เกิดประโยชน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นมั่วสุมกับยาเสพติดและอบายมุขตลอดจนช่วยเหลื อ
นักเรียน นักศึกษาที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นในสถานศึกษา
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โดยได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกัน แก้ไขปัญหาต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนและให้มีการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างเหมาะสม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือเป็นเครือข่ายและเร่งปลูกฝังค่านิยม ด้านต้านภัย
ยาเสพติดให้เกิดเป็นรูปธรรมในการจัดตั้งหน่วยลู กเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นในโรงเรียน โดยให้ มีการจัดตั้ง
หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมปีที่ 3) ทั่วประเทศ จานวน 10,423
หน่วย/แห่ง
จากการดาเนินโครงการ ดังกล่าว ที่ผ่านมาจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้รับและประสบผลสาเร็จอยู่ในระดับ
หนึ่ง โดยพิจารณาจากจานวนของสถานศึกษา 7,614 แห่ง จากเป้าหมาย 10,423 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 51
ที่ได้จัดตั้งให้มีหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเกิดขึ้น เมื่อ ปี 2558 ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลากรในสถานศึกษา
บางแห่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดาเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจมุ่งที่จะศึกษาถีง การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 M ที่ส่ง ผลต่อความสาเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดในโรงเรียน เพื่อให้สามารถช่วยให้แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขึ้นในสถานศึกษาประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของความสาเร็จของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และระดับของกลยุทธ์การ
บริหารจัดการ 4 M
2. เพื่ อ วิ เคราะห์ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลทางตรงและทางอ้ อ มของการจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ์ 4M ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาเร็จของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย นี้ ใช้วิธีการวิจั ย เชิงปริมาณ กลุ่ มตัว อย่าง ได้แก่ ผู้ บั งคับบั ญ ชาลู กเสื อต้านภั ยยาเสพติ ด
ผู้ปกครอง และลูกเสือ จานวน 400 คน โดยคานวณจากสูตรของยามาเน่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
และวิเคราะห์ผลด้วยสถิติพรรณนา และแบบจาลองสมการโครงสร้าง
ผลการวิจัยพบว่า
1) โครงการลู กเสื อต้านภัย ยาเสพติดประสบความส าเร็จในระดับ มาก และกลยุท ธ์การบริห าร
จัดการ 4M อยู่ในระดับมากเช่นกัน
2) ทักษะของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เครื่องมือ และงบประมาณ มีอิทธิพลทางตรงต่อความสาเร็จ
ของโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้งาน
1. สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ควรมีงบประมาณ และเครื่องมือโดยเฉพาะหนังสือคู่มือหลักสูตรลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด อย่างเพียงพอในการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินโครงการฝึ กอบรมและการจัดตั้งหน่วย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน
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2. โรงเรียน ต้องให้ความสาคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาทักษะทางด้านลูกเสือให้มีทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพอย่างเพียงพอและสมดุลย์กับจานวนนักเรียนในโรงเรียน
3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ต้องพัฒนาทักษะทางลูกเสือให้เกิดขึ้นในตนให้ได้ผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์โครงการอย่างมีคุณภาพ
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

7.3 รูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
(ภาษาอังกฤษ)
Model of administration in accordance with th national
education policy contributing to operational efficiency of
provincial education offices in the northeastern region of
Thailand
ผู้ทาวิจัยและคณะ
ดร.ศุลีพร คาควร
นางสาวไอยรา สังฆะ
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย
ดร. ควรชิต วรรณชา
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
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2562
ความเป็นมาของการวิจัย
การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความ
เจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สาคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการ
ประกอบสัมมาชีพ และการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนาไปสู่เสถียรภาพ และความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560 : ก)
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานทีถูกแต่งตั้งขึ้นจากการขับเคลื่อนปฏิรุปการศึกษาและ
การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อแสดงให้เห็นว่า
การปฏิ รูป การศึ กษาและการบริห ารราชการในส่ วนภูมิ ภ าคนั้น มีค วามจาเป็ นเร่งด่ว น และส่ งผลต่อการ
ขับเคลื่อนการศึกษา ในส่วนของบโครงสร้างการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคแบบใหม่
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น
ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งนี้ คือ การบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติของ
ส านั กงานศึก ษาธิการจั งหวัด ในปั จ จุ บั น ควรจะดาเนิ น การไปในทิ ศทางใด โดยไม่ ได้ กาหนดว่าควรจะให้
ความสาคัญกับปัจจัยใดก่อนหรือหลัง ว่าปัจจัยใดที่จะทาให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
และเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยการบริหารจัดการตามแผนการศึกษา
แห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนามา
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เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการบริห ารจัดการตามแผนการศึ กษาแห่ งชาติให้ มีป ระสิ ทธิผ ลการปฏิ บั ติงาน
ที่เหมาะสม อันจะส่งผลต่อการนามาสร้างสรรค์ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้องค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาระดับการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สร้างรูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีดาเนินการวิจัย
มีการดาเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานและปัจจัยการบริหารจัดการตามแผนการศึกษา
แห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นการวิจัยผสมผสานวิธี
1.1 การวิจั ยเชิ งปริ มาณ กลุ่ มตั วอย่ าง ได้ แก่ ศึ กษาธิ การจั งหวั ด รองศึ กษาธิ การจั งหวั ด
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ
การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง (Path Analysis)
1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึ ก ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ จานวน
10 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ระยะที่ 2 การสร้ างรูปแบบการบริหารจั ดการตามแผนการศึกษาแห่ งชาติที่ส่ งผลต่ อประสิ ทธิผลการ
ปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยการนาผลการศึกษาจากระยะที่ 1 ผนวกกับการศึกษาเอกสาร
มาทาการวิเคราะห์ โดยจาแนกเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค แล้วทาการกาหนดแนวทางการพัฒนา
และหลอมรวมกาหนดเป็นรูปแบบปัจจัยการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระยะที่ 3 การยื นยั นรู ปแบบการบริหารจั ดการตามแผนการศึกษาแห่ งชาติที่ ส่ งผลที่ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยวิธีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ (Expertise Verified) จานวน 15 คน
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้น
ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การพัฒนาศักยภาพของคน และสร้างสังคม
การเรียนรู้ การพัฒ นาระบบบริห ารจัดการศึกษา การจัดการศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการผลิต
พัฒนากาลังคนและการวิจัยนวัตกรรม ตามลาดับ
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2. ปัจจัยการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ การบริห ารคน (0.378) การบริห ารเงิน
(0.774) การบริหารจัดการ (0.760) การบริหารทรัพยากร (0.766) การให้บริการ (0.663) การบริหาร
คุ ณ ธรรม (0.636) ข้ อ มู ล ข่ า วสาร (0.633) วิ ธี ก ารแบบแผน (0.677) การบริ ห ารเวลา (0.669)
การประสานงาน (0.660) และการประเมินผล (0.646) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิก ารจั งหวั ด ได้ ร้ อ ยละ 37.80 (R2 = 0.378) อย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05
ซึ่งรู ป แบบความสั มพั น ธ์ของปั จ จั ย การบริห ารจัด การตามแผนการศึก ษาแห่ งชาติที่ ส่ งผลต่อประสิ ท ธิผ ล
การปฏิบัติ งานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (𝟆 2 =
12.449, df = 9, 𝟆 2 /df = 1.383, p-value = 0.1891, CFI = 0.999, TLI = 0.999, RMSEA =
0.037, SRMR = 0.008)
3. รูปแบบการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
สานั กงานศึกษาธิการจั งหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (EDP,s Model) ประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่
3.1 องค์ ป ระกอบด้ า นผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น
3.2 องค์ป ระกอบด้ า นกระบวนการ ประกอบด้ ว ย การพั ฒ นาตนเอง การปฏิ บั ติงาน และ
การบริหารจัดการ
3.3 องค์ประกอบด้านผลผลิต คือ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของนโยบายระดับประเทศ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรนากลยุทธ์ใน
กระบวนการต่ า ง ๆ ตามรู ป แบบเชิ งกลยุ ท ธ์ ในการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ งานของส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดไปกาหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ พร้อมกับกาหนดนโยบาย
ในการดาเนินงาน เพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผล ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง
1.2 ในการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ควรกาหนดให้ เป็ น นโยบายที่ เกี่ยวกับการจัดหาปัจจัยที่ส่ งเสริมและสนับสนุ นประสิ ทธิผ ลในการ
ปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการด้วย
1.3 นโยบายเร่งด่วนที่ควรกาหนดและดาเนินการคือ การพัฒนาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการดาเนินการควรทาอย่างต่อเนื่อง
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรกาหนดแผนงาน
ในแต่ละปีให้ครอบคลุมกลยุทธ์ต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการตามรูปแบบเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1.2 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรดาเนินการตาม
กลยุทธ์ต่าง ๆ ตามรูปแบบเชิงกลยุทธ์ในการพัฒ นาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุผล
1.3 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรกาหนดมาตรการให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ได้ดาเนินการตามกลยุทธ์ในกระบวนการพัฒนาตนเอง กระบวนการปฏิบัติหน้าที่ และกระบวนการสนับสนุน
ตามรูป แบบเชิงกลยุ ทธ์ในการพัฒ นาประสิ ทธิผ ลในการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอย่าง
ต่อเนื่องและครบถ้วนทุกกลยุทธ์
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นเพิ่มเติม ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เช่น โครงสร้างองค์กร และการเมือง เป็นต้น
3.2 ควรมีการศึกษาจาแนกปัจจัยการบริหารจัดการตามแผนการศึกษาแห่งชาติว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ที่ส่งผลและไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3.3 ควรมีการศึกษาเรื่องในทานองเดียวกันนี้ สาหรับสานักงานศึกษาธิการจังหวัดรูปแบบอื่น
เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและเสนอแนวคิดในการศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

7.4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในการกากับดูแลของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
(ภาษาอังกฤษ) Development of Management System Using Intregrated Collaborative
Network to Improve the Ouality Of Education under Nong Kai
Provincial Education Office
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ชื่อที่ปรึกษางานวิจัย นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ข้าราชการบานาญ
นายธวัช ทองแสน
ข้าราชการบานาญ
นายประเสริฐ ทองทิพย์ ข้าราชการบานาญ
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
๒๕๖๒
ความเป็นมาของการวิจัย
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒ นาประเทศมาโดยตลอด
แผนการศึกษาแห่ งชาติได้ให้ความส าคัญกับการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่ วน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
การยอมรับและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนฯ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนและนาแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ
ประกอบด้วย สาระของแผนการศึกษาแห่งชาติที่มีความชัดเจนครบถ้วน และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและ
ทุกระดับการศึกษา โดยการขับเคลื่อนตามแนวทางการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบตามกรอบที่กาหนดไว้ ด้วยการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับ
ปฏิ บั ติ ผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสี ย และสาธารณะชน เพื่ อให้ ทุ กภาคส่ ว นได้ เข้ามามี ส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของชาติ
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีมี
ความสามารถและอยู่ ร่วมกับ สังคมอย่ างมีความสุ ข การดาเนินงานตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาให้ บรรลุ
เป้ าหมายอย่ างมีพลั งและมีป ระสิ ทธิภ าพ จาเป็ นต้องยึดหลั กการส าคัญ ของการปฏิ รูปทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ ๑) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (School-Based Decision Making)
๒) การให้ความร่วมมือ (Collaboration) ๓) การใช้การกระจายอานาจ (Decentralization) และ ๔) ความรับผิดชอบ
(Accountability)
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สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาระบบบริหารการจัด
การศึกษาให้มีป ระสิทธิภาพ โดยให้ทุกหน่ วยงาน ทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัดมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการซึ่งเป็นจุดเน้นเชิงนโยบายที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาด้วยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ระบุ
ไว้ว่า หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการสนับสนุน กากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาการ
บริหารจัดการทั้งด้านผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล
ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษาและการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกที่พึงประสงค์ ดังนั้น การพัฒนา
ระบบการบริ ห ารจั ด การโดยใช้ เครื อข่ ายความร่ว มมื อแบบบู รณาการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษาของ
หน่วยงานในกากับดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็นในการบริหารและการจัดการศึกษาของหน่วยงานในการ
กากับดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
2. เพื่อพัฒนาและทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในการกากับดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
3. เพื่อติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในการกากับดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยหน่วยงานด้านการศึกษาและสถานศึกษา ในการกากับดูแลของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย จานวน ๑๐ หน่วยงาน
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๒.๑ ประชากร ได้แก่ ผู้ บ ริ ห ารการศึก ษา ผู้ บ ริห ารสถานศึกษา ครูผู้ ส อน ศึกษานิ เทศก์ และ
บุ คลากรทางการศึก ษาของหน่ ว ยงานด้านการศึกษาในการกากับ ดูและของส านักงานศึ กษาธิการจังหวัด
หนองคาย จานวน ๕,๕๑๓ คน จากหน่วยงาน ๑๐ สังกัด
๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง
๒.๒.๑ กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนการสารวจสภาปัญหาและความต้องการจาเป็นการบริหาร
ได้แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารการศึ กษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา ครูผู้ ส อน ศึ กษานิ เทศก์ และบุค ลากรทางการศึ กษาของ
หน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดหนองคาย จานวน ๓๖๐ คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและการเลือก
แบบเจาะจง
๒.๒.๒ กลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนการทดลองใช้ระบบและประเมินประสิทธิภาพระบบ ได้แก่
สถานศึกษาในจั งหวัดหนองคายที่จั ดการศึกษาในระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐาน มีความสนใจสมัครเข้าร่ว ม
โครงการ โดยพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา จานวน ๑๐ แห่ง จากหน่วยงาน ๕ สังกัด ประกอบด้วย ผู้บริหาร
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สถานศึกษา/ฝ่ ายวิชาการ จานวน ๑๒ คน ศึกษานิเทศก์ จานวน ๒๔ คน ครูผู้ส อน จานวน ๔๖ คน และ
นักเรียน จานวน ๒๓๐ คน รวมทัง้ สิ้น ๓๑๒ คน
3. ขอบเขตเชิงเนื้อหา ระบบการบริห ารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในการกากับดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย มุ่งหวัง
ให้เกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานทางการศึกษาในการนาผลการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ
แบบบูรณาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน/สถานศึกษา คุณภาพผู้บริหาร คุณภาพครูผู้สอน และ
คุณภาพของผู้เรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ ๑ การศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มและความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารและการจั ด การ
การศึกษาของหน่วยงานในการกากับดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ขั้น ตอนที่ ๒ การพัฒ นาและทดลองใช้ระบบการบริห ารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบ
บู รณาการเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของหน่วยงานในการกากับดูแลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
หนองคาย
ขั้นตอนที่ ๓ การติดตามประเมินผลระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในการกากับดูแลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ประกอบของระบบ มี ๔ องค์ประกอบหลัก คือ ๑)ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ บริบทของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือ ๒) ด้านกระบวนการ (Process)
ได้แก่ การกาหนดยุทธศาสตร์และการวางแผนการดาเนินงาน การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปฏิบัติงานตาม
แผนและปรั บ ปรุ ง งาน การนิ เทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละ
ถอดบทเรียน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และการให้ข้อมูลป้อนกลับ ๓) ด้านผลผลิต (Output)
ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และ ๔) ด้านผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่
ผลที่เกิดกับหน่วยงาน/สถานศึกษา ผลที่เกิดกับครู ผลที่เกิดกับนักเรียน
2. ผลการพัฒนาและทดลองใช้ระบบ พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเหมาะสมและสอดคล้องในการนาไปปฏิบัติ การดาเนินตามระบบมีเครือข่ายความร่วมมือ ๓ ระดับ คือ
ระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานต้นสังกัด และระดับสถานศึกษาที่บูรณาการการทางานร่วมกัน ทาให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีทักษะและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้น
3. ผลการติ ดตามประเมิน ผลระบบ พบว่า ผู้ บ ริห าร/ฝ่ ายวิช าการ ศึ กษานิ เทศก์ ครูผู้ ส อน และ
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และเห็นว่าระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่าย
ความร่วมมือแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีประโยชน์ มีความเหมาะสมมีความ
เป็นไปได้ และมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือในการนาไปใช้จริง ระบบมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อเสนอแนะ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยนาผลการวิจัยไปใช้
๑.๑ หน่วยงานหรือสถานศึกษา สามารถนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ
แบบบู รณาการเพื่อ พั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาโดยการประยุกต์ ใช้ กระบวนการหรือกิ จกรรมให้ ส อดคล้ อ ง
ตามสภาพบริบทของหน่วยงานหรือสถานศึกษานั้น ๆ
๑.๒ หน่ ว ยงานหรื อสถานศึ ก ษา ควรส่ งเสริม สนั บ สนุ น การท างานของครูในการจัด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ โดยกาหนดเป็นการดาเนินงานเชิงนโยบายร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานต้นสังกัด
และระดับสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่องทุกภาคเรียน มีการ
จัดสรรเวลาให้ครูได้ทางานอย่างเต็มที่ ตลอดจนสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของครู รวมทั้งอานวยความสะดวก และตระหนักถึงการลดความซ้าซ้อนในการทางานของ
สถานศึกษาและครูให้มากที่สุด ทั้งนี้อาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง
๑.๓ การดาเนิน งานตามระบบครั้งนี้ เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการ ดังนี้
ควรค านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจากทุ ก หน่ ว ยงาน ทุ ก สั งกั ด ร่ ว มกั น ด าเนิ น งานตลอด
ทุกขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การปฏิบัติ การรวบรวมข้อมูล และการสะท้อนผล เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมชื่นชมกับผลสาเร็จของงาน และกระตุ้นให้ทุกคนได้ดาเนินงานตามบทบาทของตนเองให้ชัดเจน
๑.๔ ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน เช่น ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นาชุมชน หรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือในระดับต่าง ๆ และมีส่วนร่วม
ในการสังเกตชั้นเรียน สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมตลอดจนกระบวนการวิจัย
๑.๕ ในกิจกรรมการวางแผนบทเรียน การสังเกตการสอนของครู และการสะท้อนผลซึ่งดาเนินการ
โดยเครือข่ายการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผุ้บริหาร/ฝ่ายวิชาการ ศึ กษานิเทศก์ ครูและเพื่อนคู่คิดนั้น ควรจัด
ให้มีบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร ให้ข้อเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์เพื่อการแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน
ทั้งนี้ อาจมีการสลั บ เพื่ อนคู่คิดกั น ในแต่ ล ะภาคเรีย น หรือจับคู่ ครูต่ างโรงเรียน เพื่ อให้ เห็ น ความแตกต่าง
เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้และกระบวนการทางานของเพื่อนครู โดยพิจารณาการจับคู่ครูต่างกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ต่างเพศ ต่างวัย ร่วมด้วย เป็นต้น
๑.๖ ในการสังเกตชั้นเรียน กรณีที่เพื่อนคู่คิดมีชั่วโมงสอนว่างไม่ตรงกับชั่วโมงสอนของครูผู้สอนนั้น
อาจหาแนวทางหรือเครื่องมืออื่นมาช่วยในการสังเกตชั้นเรียนแทน เช่น การบันทึกภาพวีดีโอ การถ่ายคลิป
เคลื่อนไหวจากกล้องมือถือ แล้วมาเปิดทบทวนดูพร้อมกัน รวมทั้งสะท้อนผลและให้ข้อเสนอแนะเมื่อมีเวลาว่าง
ตรงกัน
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรมี ก ารศึ ก ษาระบบการบริห ารจั ด การโดยใช้ เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ แบบบู ร ณาการ
เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา โดยมีห น่วยงานอื่นที่ไม่ใช้ด้านการจัดการศึกษาเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่าย
ความร่วมมือ เพื่อจะได้สะท้อนมุมมองที่หลากหลายและแตกต่างออกไป
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๒.๒ ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาให้ ค รูผู้ ส อนสามารถน ากระบวนการชี้ แ นะไปใช้
ในห้องเรียนของตนเอง โดยสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนเป็นผู้ชี้แนะและรับการชี้แนะจากเพื่อนในชั้นเรียนของ
ตนเอง โดยอาจเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

7.5 การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 11
(ภาษาอังกฤษ)
A Study Of State ,To Develop The Quality Of Education The
School In Regional Education Office No.11
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นางสาวระภีพรรรณ ร้อยพิลา
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 11
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
2562
ปี พ.ศ. ทีด่ าเนินการแล้วเสร็จ 2562
ความเป็นมาของการวิจัย
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สามารถเข้าสู่การแข่งขันในเวทีโลก จาเป็นต้องมีกระบวนการ
จัดการศึกษาเทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติ คือ การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 ได้กาหนดว่ารัฐ
ต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
สานั กงานศึกษาธิการภาค 11 รับผิ ดชอบด้านการจัดการศึกษาของ 3 จังหวัด ซึ่งประกอบด้ว ย
สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดยมีสานักงานศึกษาธิการภาคตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนคร ได้กาหนดวิสัยทัศน์
พัน ธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็น ยุทธศาสตร์ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายความมั่ น คงแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผน การศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560
- 2574) โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า การศึกษามีคุณภาพ เสมอภาค ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานการวิจัย และได้กาหนด
พันธกิจให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุนครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาค ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และส่งเสริม สนั บสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย (สานักงานศึกษาธิการภาค 11, 2560)
จากบทสรุปสาหรับผู้บริหารผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน
ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 ในปีการศึกษา 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ระดับสานักงานศึกษาธิการภาค 11 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ เมื่อเฉลี่ยทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย
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ระดับประเทศ เท่ากับ 39.58 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เมื่ อ เฉลี่ ย ทั้ ง 5 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศ เท่ากับ 43.14 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับ 39.34 และเมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่
การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และมีความแตกต่ างอยู่ระหว่าง 2.29 – 5.66 และเมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ากว่า
ระดับประเทศ 3.80 (กลุ่มนิเทศการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร, 2560)
ส่วนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อเฉลี่ยทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เท่ากับ 40.00 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา เท่ากับ 39.56 และเมื่อเปรียบเทียบระดับเขตพื้ นที่การศึกษากับระดับประเทศ พบว่า
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ต่ากว่าระดับประเทศ 3.63 (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 , 2560) นอกจากนี้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้น พื้นฐาน(O-NET)นั กเรีย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
เมื่อเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ากว่าระดับประเทศ 4.00 (กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ,2558) จะเห็นได้ว่า จากข้อมูลผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ดังกล่าว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ยังต่ากว่าระดับประเทศ
จากความสาคัญด้านคุณภาพการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ
การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนายกระดับคุณภาพด้านการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาค 11 จึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหา คุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและหาแนวทางการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11 ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะได้นามาใ ช้
ประโยชน์ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11
ให้สูงขึ้น นอกจากนี้จะได้นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 11 ให้ได้คุณภาพมาตรฐานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้
1. เพื่ อ ศึก ษาสภาพ ปั ญ หาการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้บริหาร ครูของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11
2. เพื่อเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครูของสถานศึกษา จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และ
ขนาดของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 11
3. เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหา และหาแนวทางพัฒนาด้าน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
สารวจ (Survey Research) โดยบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การศึกษาและเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการภาค 11
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ตอนที่ 2 การนาเสนอแนวทางพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 11
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ บ ริห าร ครู ในสั งกัด ส านั กงานศึ กษาธิการภาค 11
ปีการศึกษา 2561 จานวน 20,707 คน แยกเป็น
1. ผู้บริหาร จานวน 1,435 คน
2. ครู
จานวน 18,272 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11 จานวน 652 คน กาหนดการสุ่ม
ตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้ นตอน (Multi-Stage Random Sampling) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้
ตารางของ Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 43) วิธีการได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการ ดังนี้
1. ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจากสถานศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11 โดยกาหนดให้ขนาด
ของสถานศึกษาแบ่งเป็นชั้น (Strata) ได้แก่ โดยแบ่งชั้นเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยใช้
เกณฑ์ร้อยละ 25 ของจานวนสถานศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่
2. ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การสุ่มกลุ่มตัวอย่างของสถานศึกษาโดยจาแนกเป็นขนาดของสถานศึกษา
ขนาดเล็กร้อยละ 50 ขนาดกลางร้อยละ 45 และขนาดใหญ่ร้อยละ 5 ได้โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน
326 แห่ง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่า IOC (Index of Item
Objective Congruence)
2.2 ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple
Correlation) ตามวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Simple Item Total Correlation)
2.3 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Coefficien Alpha)
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 ทาการทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่าที (t-test) ชนิด Independent
3.2 ทาการทดสอบโดยใช้การวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) ชนิด One-Way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้วิจัยสรุปผลดังต่อไปนี้
1.1 สภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.15 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพของผู้เรียน และด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
1.2 ปัญหาการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมา ด้านคุณภาพของผู้เรียน และ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ผลการเปรียบเทียบ สภาพ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร ครูของสถานศึกษา จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดของ
สถานศึกษา ในสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 11 ผู้วิจัยสรุปผลรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 สภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2.2 ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานศึกษาธิการ ภาค 11 ได้จากการสนทนากลุ่ม
ของผู้เชี่ยวชาญ และการสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู ได้เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้
3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาหรับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ได้แก่ (1) การกระจาย
อานาจให้สถานศึกษาด้านบุคคล งบประมาณ วิชาการอย่างแท้จริง ได้มีอิสระและรับผิดชอบ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (2) การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจากัด
ด้านบุคลากร และงบประมาณ โดยการจัดสรรครูให้ครบชั้น โดยเพิ่มตาแหน่งครูอัตราจ้าง และ (3) การเตรียม
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หรือจัดอบรมพัฒนาผูบ้ ริหารและครู อย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ด้วยรูปแบบและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และ (4) การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง
3.2 ด้านคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ได้แก่ 1) ด้านผู้บริหาร ผู้บริหาร
ควรพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และ 2) ด้านครู ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
1. การนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 หน่วยงานต้นสังกัดควรส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารและครูอย่างต่อเนื่อง
1.2 หน่วยต้นสังกัดควรออกตรวจเยี่ยมให้คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง
1.3 ควรพัฒนากระบวนการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ในสถานศึกษา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2 ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาครูเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นทักษะที่จาเป็นศตวรรษที่ 21
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

7.6 การพัฒนาประสิทธิภาพตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนต้นแบบ
ประเทศไทย 4.0
(ภาษาอังกฤษ) The Development 0f Educational Management Efficiency Indicators of
the Private School under Thailand 4.0 Model
ผู้ทาวิจัยและคณะ
นายสุนทร ยุทธชนะ
หน่วยงานเจ้าของงานวิจัยหรือเจ้าของลิขสิทธิ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. ที่ดาเนินการวิจัย
๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งานวิจัย
๒๕๖๒
ความเป็นมาของการวิจัย
การจัดการศึกษาเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เป็นแนวคิด
ที่ ส าคั ญ จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น พบว่ า แนวทางในการจั ด การศึ ก ษา รวมถึ ง สมรรถนะหรื อ ทั ก ษะความรู้
ความสามารถของผู้เรียนที่คาดหวัง ก็จะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงด้านบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี และการศึกษา
ในอดีตที่ผ่ านมาแนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่ “ประเทศไทย ๑.๐ ที่เน้นภาค
เกษตรกรไปสู่ “ประเทศไทย ๒.๐” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย ๓.๐”
ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย ๓.๐” ที่เป็นอยู่ตอนนี้ต้องเผชิญกับดักสาคัญที่ไ ม่อาจ
น าพาประเทศพั ฒ นาไปมากกว่านี้ รั ฐบาลมีความต้องการสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศและน าพาประชาชนทั้ งประเทศไปสู่ โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” โดยการขั บ เคลื่ อ นให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยใน ๓ มิติสาคัญคือ
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”
2. เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ไปสู่ ก ารขับ เคลื่ อ นด้ ว ยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมล้วนดาเนินไป
อย่ างรวดเร็ ว มี ก าแข่ งขั น สู ง การเข้ าถึ งแหล่ งข้ อ มู ล ปริ ม าณมหาศาลผ่ านโลกออนไลน์ ม ากขึ้ น ส่ งผลให้
คุณลักษณะเด็กเปลี่ยนไป ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีเป้าหมายให้ประเทศไทย
ก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมทางเศรษฐกิจสังคมและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ
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การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ เพื่อเตรียม
กาลังคนให้พร้อมในการเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ให้ประสบความสาเร็จหรือมี
ประสิทธิภาพนั้น จึงจาเป็นต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบร่วมกัน ทั้งทักษะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน การบริหาร
จัดการของโรงเรียน หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงคุณลักษณะของครู แต่งอย่างไรก็ตาม การ
จัดการศึกษาให้ตอบสอนงต่อโมเดลประเทศไทย ๔.๐ นั้น สิ่งที่จาเป็น คือ การส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียน
เป็ นหน่วยขัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองโมเดล ๔.๐ อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องศึกษา ค้าหากระบวนการ วิธีการจัดการ รวมถึงรูปแบบในการพัฒนา จึงจาเป็นต้องใช้กระบวนการ
วิจัยมาช่วยในการพัฒนาให้โรงเรียนเอกชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของโรงเรียนเอกชนให้สามารถดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ตอบสนองโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ เป็น ต้น แบบ
สาหรับโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว ชี้ วัด ประสิ ท ธิภ าพการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรีย นเอกชนในการจัด การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย ๔.๐
2. เพื่อสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย ๔.๐
3. เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย ๔.๐
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบประสานวิธี (Mixed Method) ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาตัวบ่งชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย ๔.๐
ขั้น ตอนที่ ๒ สร้างและพัฒ นาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย ๔.๐
ขั้นตอนที่ ๓ ประเมินความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย ๔.๐
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการวิจัยพบว่า
ผลการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพตัวชี้วัดการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนต้นแบบประเทศไทย
๔.๐ มี องค์ป ระกอบของตั ว ชี้ วัดประสิ ท ธิภ าพการจั ดการศึ กษาของโรงเรียนเอกชนในการจั ดการศึ กษา
ให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย ๔.๐ มีจานวน ๓ องค์ประกอบ ได้แก่
1. องค์ ป ระกอบผู้ บ ริ ห าร มี จ านวน ๓ องค์ ป ระกอบย่อ ย ๔ สมรรถนะหลั ก ๑๔ สมรรถนะรอง
๔๐ ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปใช้อยู่ในระดับมาก จานวน ๓ ตัวชี้วัด
และระดับมากที่สุด จานวน ๓๗ ตัวชี้วัด
2. องค์ประกอบครู มีจานวน ๒ องค์ประกอบย่อย ๔ สมรรถนะหลัก ๑๖ สมรรถนะรอง ๔๗ ตัวชี้วัด
โดยมีตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปใช้อยู่ในระดับมาก จานวน ๓ ตัวชี้วัด และระดับ
มากที่สุด จานวน ๔๖ ตัวชี้วัด
3. องค์ ป ระกอบนั ก เรี ย น มี จ านวน ๑ องค์ ป ระกอบย่ อ ย ๑ สมรรถนะหลั ก ๔ สมรรถนะรอง
๑๓ ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการนาไปใช้อยู่ในระดับมาก จานวน ๗ ตัวชี้วัด
และ ระดับมากที่สุด จานวน ๕ ตัวชี้วัด
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้มีข้อค้นพบที่สาคัญ และสอดคล้องกับงานวิจัยและแนวคิดในการจัดการศึกษา ตามโมเดล
ประเทศไทย ๔.๐ การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิด
ชั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) การคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) การคิดผลิตภาพ (Productive Thinking) และมีความรับผิดชอบ (Responsibility
Thinking) ดั งนั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการส่ งเสริม การศึ ก ษาเอกชน จึ งต้ อ งพั ฒ นาครูให้ เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการพัฒ นาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีทักษะการคิดชั้นสูง รวมถึงสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จะต้องส่งเสริมการเป็นนวัตกรรมของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเวทีให้ผู้เรียนนา
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมของผู้เรียนเอง เผยแพร่สู่สาธารณะชน หรือใช้ประโยชน์ทั้ งทางสังคมและธุรกิจ รวมถึง
ส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากนักเรียนโรงเรียนเอกชนต่อไป
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

7.7 การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดสงขลา
(ภาษาอังกฤษ) Strengthening of anti-drug boy scout units in school special
development zone songkhla
ผู้ทำวิจัยและคณะ
นายอานาจ สายฉลาด
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ รองเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ผู้อานวยการสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย ๒๕๖๒
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นความจาเป็นและมีความสาคัญอย่างเร่งด่วน
เพื่อทาให้คนกินดี อยู่ดี มีสุข การเพิ่มศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทยจึงควรเน้นการให้ความรู้ส่งเสริม
คนไทยให้ ส ามารถปรั บ ตั วกั บ การเปลี่ ยนแปลงและกาหนดเส้ น ทางชี วิต ในอนาคตมี ระบบการศึก ษาและ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย สร้างสรรค์ มีส่วนร่วมและนาไปปฏิบัติได้จริง
การจัดการศึกษาจึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่ต้องพัฒนาให้เกิดความเจริญงอกงาม เพื่อ
เป็ น ต้ น ทุ น ทางปั ญ ญาในการพั ฒ นาทั ก ษะ คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะในการประกอบสั ม มาชี พ และ
การดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างเป็นสุขอันจะนาไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศชาติ
แต่ ผ ลการจั ด การศึ ก ษาของไทยในทุ ก ระดั บ ยั ง มี ปั ญ หาทั้ งด้ า นคุ ณ ภาพที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ต่ า ง ๆ
ในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอด้านการพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะของผู้เรียนและกาลังแรงงานที่ยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว สิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ส่ งผลกระทบเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดมีการแพร่ระบาดลุกลามเข้าไปในแหล่ง
ชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ รวมทั้งสถานศึกษาจานวนมาก
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กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นกิจจกรรมหนึ่งที่จะช่ วยให้ลูกเสือได้มีการดาเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อสร้างความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ โดยลูกเสือที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จะได้นาความรู้ ความเข้าใจและทักษะไปขยายผลในโรงเรียนโดยการจัด
ให้ มีบ ทบาทหน้ าที่ ในการเฝ้ าระวังและป้ อ งกัน ยาเสพติ ด ร่ว มรณรงค์ต่ อ ต้านยาเสพติ ด ร่ว มจัด กิ จกรรม
สร้างสรรค์ต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักการลู กเสื อ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ขับเคลื่ อน
นโยบายด้านการป้องกันยาเสพติดร่วมกับสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) จึงได้ร่วมกัน
ดาเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโดยหลังจากอบรมแล้วให้สถานศึกษาได้จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดให้ได้ตามเป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนลูกเสือได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดปัญหายาเสพติด
จากการสารวจพบว่าลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ยั งประสบปั ญ หาเรื่องของการจั ดตั้ งหน่ ว ยลู ก เสื อต้ านภั ยยาเสพติ ด
ในสถานศึกษา ทาให้การขยายผลการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษายังขาดความเข้มแข็ง ดังนั้นผู้วิจัยจึ งเห็นความสาคัญในการศึกษาการสร้างความเข้มแข็ง
ของหน่ วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเขตพื้นที่พัฒ นาพิเศษจังหวัดสงขลา เพื่อนามาเสนอเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาและจะช่วยลดจานวน
ของเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติดในสถานศึกษา ทาให้เกิดความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวมและเป้นที่เชื่อมั่นต่อเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและนาข้อค้นพบไปเป็น
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมกิจการ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเขตพื้นที่
พัฒนาพิเศษจังหวัดสงขลา
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดสงขลา
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดระเบียบวิธีวิจัยตามประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย แนวทางที่ใช้ใน
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามประกอบด้วยมาตรวัดตัวแปรประจักษ์ตามกรอบแนวคิด
ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยนาแบบสอบถามไปทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อความถูกต้อง
ในเนื้อหา ความเชื่อถือได้ รวมถึงการใช้ในทางปฏิบัติจากนั้นจึงนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงสารวจจากกลุ่ม
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ประชากรเป้าหมาย คือ ผู้กากับลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดสงขลา ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลกองลูกเสือ
โรงเรียนดีเด่น เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมและ
สัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือเพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่เป็นแนวทางการพัฒนาแบบสอบถาม
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นผู้กากับลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัดสงขลาจากสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลกองลูกเสือดีเด่น และ
ผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษ จังหวัดสงขลา ที่ได้รับรางวัลกองลูกเสือ
ดีเด่น แล้วนามาสร้างมาตรวัดนิยามปฏิบัติการและการทดสอบความเชื่อถือได้ของมาตรวัด และใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษจังหวัด
สงขลา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการจัดทาคู่มือการใช้หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
2. ควรมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอย่างเข้มแข็งตามกระบวนการฝึกอบรม
ลูกเสือเต็มรูปแบบ
3. ควรมีการกาหนดกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างชัดเจน
4. ควรมีการนิเทศติดตามการดาเนินการตามนโยบายด้านการสร้างความเข้มแข็งของหน่วยลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
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บทคัดย่อ (Abstract)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

7.8 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสาหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
(ภาษาอังกฤษ) Development of Model for Prevention and Solution of the Adolescent
Pregnancy Problem in Basic Schools under the Roi-et Provincial
Educational Office.
ผู้ทำวิจัยและคณะ
นายเพิม่ พูล ร่มศรี
ชื่อที่ปรึกษำงำนวิจัย ดร. สมาน แก้วคาไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ดร. สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ศึกษานิเทศก์
หน่วยงำนเจ้ำของงำนวิจัยหรือเจ้ำของลิขสิทธิ์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. ที่ดำเนินกำรวิจัย ๒๕๖๒
ปี พ.ศ. ที่เผยแพร่งำนวิจัย ๒๕๖๒
ควำมเป็นมำของกำรวิจัย
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสาคัญ องค์การสหประชาชาติได้กาหนดให้การลด
อั ต ราการคลอดในวั ย รุ่ น อายุ 15-19 ปี เป็ น หนึ่ งในตั ว ชี้ วั ด เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable
Development Goals, SDGs) ที่นานาชาติต้องบรรลุ ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยได้กาหนดให้ การลด
อัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปีและอายุ 15-19 ปีเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วย
การสร้างหลักประกัน ให้ คนมีชีวิตที่มีคุณ ภาพและส่ งเสริมสุ ขภาวะที่ดีของคน ทุกเพศทุกวัย การตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังเป็นปัญหาด้านประชากร ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสั ง คมของประเทศอี ก ด้ ว ย การด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ในวั ย รุ่ น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จาเป็ น ต้องมีการกาหนดนโยบายและตัว ชี้วัดในการติดตามผลการดาเนินงานที่เหมาะสม รวมทั้ งมีระบบ
การเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ (สานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ส าหรั บ ประเทศไทยนั้ น ถื อ ว่ามี อัต ราการคลอดจากแม่ ที่ อายุ น้ อ ยเป็ น ล าดั บ ต้ น ๆ ของโลกและ
ติดอันดับท็อปโฟว์ของเอเชีย เมื่อดูโครงสร้างประชากรจะพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดต่าลง และ
อัตราการเกิดยังเป็นแบบที่เรียกว่า “เกิดน้อยด้อยคุณภาพ” เพราะอัตราการเกิดจากแม่วัยรุ่นมีจานวนมากขึ้น
ซึ่งคนกลุ่มนี้มีโอกาสเสี่ยงทั้งในเรื่องสุขภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ จนส่งผลไปถึงการเลี้ยงดูทารกให้เติบโต
ได้อย่างมีคุณภาพ ยังพบอีกว่า นอกจากการท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นยังมีปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มี
แนวโน้มสูงขึ้น รวมไปถึงปัญหาการทาแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งทารกและคุณภาพของประชากรที่เกิด
จากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2560)
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ข้อมูลของสานักเลขาธิการสภาการศึกษา ยังพบว่า อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันด้วยสาเหตุ
สมรสในกลุ่มนักเรียนประถมศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2548-2555 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ
2.7 โดยในกลุ่ ม นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น เพิ่ ม จากร้ อ ยละ 5.1 เป็ น ร้อ ยละ 6.2 และกลุ่ ม นั ก เรีย น
มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 6.5 ซึ่งเด็กส่วนหนึ่งถูกทอดทิ้ง ทาให้ในแต่ละปีสถาน
สงเคราะห์ เด็กในสั งกัดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องอุปการะเด็กอ่อนมากถึง
6,000 คนต่อปี (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.), 2560) การตั้งครรภ์ในวัยเรียน
เป็นสาเหตุให้วัยรุ่นมีโอกาสกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาน้อยลงและออกจากโรงเรียนกลางคัน ก็เป็นความสูญ
เปล่าทางการศึกษาที่ประเมินค่าไม่ได้ แม่วัยใสกับพ่อวัยรุ่นนาไปสู่การสร้างปัญหาครอบครัว ชุมชนและสังคม
ที่เวียนวนเป็นวัฏจักรไม่จบสิ้น
จากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในประเทศไทย ได้มีความพยายามหาแนวทางแก้ปัญหามา
อย่างต่อเนื่องกว่าทศวรรษ นอกจากปัญหาดังกล่าวไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง กลับยังมีประเด็นที่สลับซับซ้อน
เพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ที่ผ่านมา ทั้งจานวนและความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาเยาวชนมีเพิ่มมากขึ้น
ทาให้นักเรียนบางส่วนต้องหยุดเรียนหรือต้องออกนอกระบบการศึกษาอย่างน่าเสียดาย ดังนั้น เพื่อให้เด็กที่อยู่
ในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบปัญหาพฤติกรรมและปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน ได้รับสิทธิและ
โอกาสทางการศึกษาอย่างมีศักดิ์ศรีและเสมอภาค รวมทั้งเพื่อเป็นกาลังใจ และส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจ
ของเด็กก้าวพลาดให้สามารถต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตประจาวันที่มีคุณภาพที่ดี
ตามความเหมาะสม
ส านั กงานศึ กษาธิการจั งหวัดร้ อยเอ็ด มี ขอบเขตภารกิ จกั บสถานศึ กษาสั งกัดกระทรวงศึก ษาธิก าร
ในจังหวัด มีความตระหนักในสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้นและจะต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ในสังกัด ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความพร้อมสมบูรณ์อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดารงชีวิต นอกจากนี้ ยังได้รับ
นโยบายจากจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
สาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดต่อไป
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อพัฒนาและเพื่อศึกษาผลทดลองใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
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วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจั ยนี้ แบ่ งขั้น ตอนการวิจั ยเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปั จจุบั น ปั ญ หา และ
แนวทางการดาเนิ น งานป้ องกัน และแก้ไขปัญ หาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น โดยส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน
1,806 คน แยกเป็น ผู้อานวยการโรงเรียน 903 คน และผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 903 คน
สนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 15 คน ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ ในวัย รุ่ น โดยศึ กษากรณี ตั วอย่างที่ ดี 3 แห่ ง ได้แก่ โรงเรียนวชิรบารมี พิ ทยาคม โรงเรียนบ้ านซ้ ง
วิทยาคม และโรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของร่างรูปแบบ โดยการ
ประเมิ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 5 คน ระยะที่ 3 การทดลองใช้ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา กับโรงเรียน 5 แห่ง เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม แบบนิเทศ ติดตาม แบบศึกษาเอกสาร และแบบประเมินผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เนื้อหา สาหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. โรงเรียนมีสภาพปัจจุบัน และปัญหา คือ อัตราการตั้งครรภ์ต่อพันประชากรของวัยรุ่นหญิงอายุ
10-14 ปี ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมีอัตราการออกกลางคันเพิ่มขึ้น ไม่มีการประสานงาน
กันของหน่วยงานในการดาเนินงาน ไม่มีการติดตามผลการดาเนินงาน ขาดการส่งเสริมและสนับสนุน ขาดการ
ถอดบทเรียนหลังการดาเนินงาน ขาดแนวทางในการดาเนินงาน ขาดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีองค์ประกอบในการดาเนินงาน 6 องค์ประกอบ คือ 1) การพัฒนา
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนแกนนา 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริม 3) การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือและส่งต่อ 4) การประสานภาคีเครื อข่ายเพื่อความร่วมมือ 5) การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
6) การรายงานผลการดาเนินงาน
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบว่า โรงเรียนทุกแห่ง
ได้ดาเนินการทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผ่านการประเมินผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
1 ควรมี ก ารวิจั ย พั ฒ นาสถานศึก ษาต้น แบบการป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่ น
ในหน่วยงานสังกัดอื่น ๆ หรือพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มาส่งเสริม สนับสนุน ให้การดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประสบผลสาเร็จ
3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน

บทที่ 3
เงื่อนไขความสาเร็จ

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๖๘
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บทที่ 3
เงื่อนไขความสาเร็จ
1. สร้ า งสรรค์ งานวิช าการ และนวั ต กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน และเกิ ด การจั ด การ
องค์ความรู้หรือ Knowledge Management ในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นระบบ
2. การน าเสนอและเผยแพร่ผ ลงานวิ จัยทางการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างปี พ.ศ.2560-2561 ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ในการนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมบทคัดย่องานวิจัยของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายธีรพงษ์ สารแสน
นางสาวนิติยา หลานไทย
รวบรวมงานวิจัย/คัดเลือกงานวิจัย/บรรณาธิการ
นางสาวอรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
นางสาวเสาวนีย์ ใจอารีย์
นายปัญญา ยิ้มสินสมบูรณ์
นางสาวอัจฉรา บัวสุวรรณ
นางเบญจมาศ ฉลาดกาญจน์
นางนุชรี วัฒนเธียร
นางสาวโศภาพิชญ์ ฉัตรนาค

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

๑๖๙

