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 การวิจยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีน

ระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) มขีัน้ตอน

การดําเนินการ 3 ขัน้ตอนหลกัดงัน้ี ขัน้ตอนที ่ 1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะ ดว้ยการศกึษาเอกสาร

และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมกบัการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event Interview) 

ขัน้ตอนที ่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) และขัน้ตอนที ่ 3 การนําโมเดล

สมรรถนะไปใช้ โดยสร้างแผนการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะความร่วมมือ สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษา สามารถจาํแนกไดจ้าํนวนองคป์ระกอบทัง้หมด 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 

  องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม (Group Processing Analysis)  

  องคป์ระกอบที ่2 ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม (Individual and 

Group Work Interaction)  

  องคป์ระกอบที ่3 ดา้นความสนใจ (Attention)  

  องคป์ระกอบที ่4 ดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น (Respect and Acceptance)  

  องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Discussion)  

 2. ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่2 ของสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา สรุปได้ว่าโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษา ประกอบดว้ยกลุ่มสมรรถนะ 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

  กลุ่มสมรรถนะด้านการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing Analysis) 

ประกอบดว้ย การสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลงาน ทกัษะการแก้ปญัหา ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการ

ตดัสนิใจ และภาวะผูนํ้า  

  กลุ่มสมรรถนะด้านปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม (Individual and 

Group Work Interaction) ประกอบดว้ย การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ การไวใ้จซึง่กนัและกนั 

การมจีดุมุง่หมายรว่มกนั และการตดัสนิใจรว่มกนั 

  กลุ่มสมรรถนะดา้นความสนใจ (Attention) ประกอบดว้ย ความสนใจ 

  กลุ่มสมรรถนะด้านการเคารพและยอมรับผู้อื่น (Respect and Acceptance) 

ประกอบดว้ย การเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 



  กลุ่มสมรรถนะด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) ประกอบด้วย การ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

3. ผลการนําแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาไปใช ้สรปุไดว้่า  

3.1 ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มคี่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความ

รว่มมอื ต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

3.2 หลงัการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มคี่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความ

รว่มมอื ต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3.3 ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มควบคุม มคี่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความร่วมมอื 

ต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

3.4 ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง มคี่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมอื 

ต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3.5 นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิสมรรถนะความ

รว่มมอื โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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This research aims to develop a collaborative learning competencies model for 

primary students by using the research and development process.  There are three steps to 

perform the following steps: Step 1 performance modeling by literature review and in - depth 

Interview by using Behavioral Event Interview. Step 2 to Validation the model by using factor 

analysis. And step 3, Implementing to performance models by creating lesson plans to 

enhance collaborative learning competencies for primary students. The results were as 

follows: 

The results were as follows:  

1. Model of collaborative learning competencies for primary students consists 

of five groups:  

 Group 1: Group Processing Analysis Competencies include the creation 

and improvement, problem-solving skills, communication skills, decision-making 

and leadership skills 

 Group 2: Individual and Group Work Interaction Competencies include creating 

and maintaining relationships, the mutual trust, the common aim and joint decision. 

 Group 3: Attention Competencies consists of attention.  

 Group 4: Respect and Acceptance Competencies consists of respect and accept 

others.  

 Group 5: Discussion Competencies consists of discussion. 

2. The Implementing lesson plans to collaboration learning competencies for primary 

students conclude that before the experimental, mean score of the experimental 

group and the control group was differences not statistically significant but after 

the experimental, mean score of the experimental group and the control group 

was differences statistically significant at the 01. Before and after the 

experiment, mean score of the control group was differences not statistically significant but 

the experiment, mean score of the experimental group was differences statistically 

significant at the 01. And student has satisfied lesson plans to collaboration learning 

competencies for primary students overall the high level 
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ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็อยา่งสมบรูณ์ไดด้ว้ยความเมตตาและเอาใจใส่อย่างดยีิง่ตลอดจน

การใหค้ําแนะนําทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่จากคณะกรรมการผูค้วบคุมปรญิญานิพนธ ์ผูว้จิยัขอกราบ

ขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ดนุลดา  จามจรุ ีประธานกรรมการทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.ศริยิุภา พูลสุวรรณ และอาจารย ์ดร.วยัวุฑฒ ์ อยู่ในศลิ กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ทีไ่ดใ้ห้

ความเมตตากรุณาเป็นทีป่รกึษาและใหค้วามช่วยเหลอืชีแ้นะแนวทางในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษา

และการทําปรญิญานิพนธ์น้ีด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด รวมทัง้อาจารย ์ดร.ชูศกัดิ ์ขมัภลขิติ 

และดร.ชชัรนิทร ์ชวนวนั กรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์ทีก่รุณาใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพิม่เตมิแก่

ผูว้จิยั จนทําใหป้รญิญานิพนธฉ์บบัน้ีมคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็น

อยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแ์ละกรรมการบรหิารหลกัสูตรสาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทความรูต่้างๆ ใหก้บั

ผูว้จิยั และขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ซึง่ไดใ้หค้วามอนุเคราะหใ์นดา้นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์

เพื่อการวจิยั ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลอืในการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

ขอขอบคุณคณะครแูละนักเรยีนสงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการสมัภาษณ์เชงิลกึ ขอขอบคุณผูบ้รหิาร คณะครแูละนักเรยีน โรงเรยีน

อนุบาลท่าตะโก สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครสวรรค์ เขต 3 โรงเรยีนอนุบาลนครนายก 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โรงเรยีนอนุบาลเทพสถิต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชยัภมู ิเขต 3 โรงเรยีนบา้นตน้ปรง สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตรงั และโรงเรยีนอนุบาลมวกเหลก็ 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสระบุร ีเขต 2 ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

ขอบคุณเพื่อน พี่ น้อง สาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร ที่เป็นกําลงัใจมาโดยตลอด ขอบคุณ

พ่อแม่ พีน้่อง รวมทัง้บุคคลอกีหลายท่านทีไ่ม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ทีน้ี่ทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและเป็น

กําลงัใจมาโดยตลอด 

ประโยชน์อนัพงึได้รบัจากปรญิญานิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบเป็นสิง่บูชาแด่บุพการ ีและครูอาจารย์
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ในการจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนนัน้ คุณภาพผูเ้รยีนทีส่งัคมต้องการไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจน

ในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2545 ใน

มาตรา 6 ทีว่่า “การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย 

จติใจ สติปญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบั

ผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข” นอกจากน้ีเพื่อใหก้้าวทนักระแสการเปลีย่นแปลงในยุคทีค่วามรูแ้ละเทคโนโลยี

เจรญิขึน้อย่างรวดเรว็ กระทรวงศกึษาธกิารในยุคของการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552– 

2561) ไดป้ระกาศวสิยัทศัน์เกีย่วกบัคนไทยยคุใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ มสีต ิรูท้นั

มปีญัญารูค้ดิ มสีมรรถนะ และมคีุณธรรมรบัผดิชอบต่อครอบครวั ประเทศชาต ิและเป็นพลเมอืงดขีอง

โลก ซึง่สอดรบักบัจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีไ่ดมุ้่ง

พฒันาให้ผู้เรยีนเป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุข มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและการประกอบอาชพี 

ดงันัน้ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพผู้เรยีนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึยงัคงยดึการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รยีนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัสูตรเป็นหลกั โดยกําหนดคุณภาพของผูเ้รยีนเป็น 

6 ส่วนคอื 1) มสีุขภาวะทีด่แีละมสีุนทรยีภาพ 2) มคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์3) มี

ทกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 4) มคีวามสามารถใน

การคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค์ ตดัสนิใจแก้ปญัหาได้อย่างมสีตสิมเหตุผล 5) มคีวามรูแ้ละ

ทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสูตร 6) มทีกัษะในการทํางานรกัการทํางาน สามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นได้

และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2554: 4 – 5) 

มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน มาตรฐานที ่6 กําหนดใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการทํางาน รกัการ

ทํางาน สามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ ตวับ่งชี ้ 6.3 ทํางานร่วมกบั

ผู้อื่นได้ ซึ่งมคีําอธบิายว่า ผู้เรยีนปฏบิตัติามกฎขอ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนั มคีวามสามารถในการ

ทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และปฏบิตัิงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย ให้ความร่วมมอื 

แสดงความคดิเหน็ ยอมรบัความคดิเหน็ เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ีมมีนุษยสมัพนัธ ์ประสานการทํางาน

ปฏบิตังิานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจนบรรลุผลสําเรจ็ โดยมปีระเด็นการพจิารณา 

ดงัน้ี (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2554: 63) 

 1. การมสี่วนรว่มในการวางแผนการทํางานกบัหมูค่ณะ 

 2. ความสามารถในการทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

 3. การแสดงความคดิเหน็อยา่งสรา้งสรรคแ์ละมเีหตุผลยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อน 

 4. การเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี

 5. การมมีนุษยสมัพนัธส์ามารถประสานการทํางานรว่มกบัหมูค่ณะจนบรรลุผลสาํเรจ็  
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มาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รยีน มาตรฐานที ่6 สอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัในการดําเนินชวีติ

ใหป้ระสบผลสําเรจ็และมชีวีติความเป็นอยู่ทีด่ใีนสงัคม ทีพ่ฒันาขึน้โดยองคก์ารเพื่อความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิและพฒันา (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) ตาม

โครงการ The Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) สมรรถนะที ่2 การมี

ปฏสิมัพนัธ์ภายในกลุ่มที่มคีวามหลากหลาย (Interact in heterogeneous group) แต่ละบุคคล

จะต้องมคีวามสามารถในการทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น กบัผูค้นทีม่ภีูมหิลงัแตกต่างกนั (OECD.  2003: 1 

– 19) เช่นเดยีวกบั เครอืขา่ยองคก์รความร่วมมอืเพื่อทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (Partnership 

for 21st Century Skills) หรอืมชีื่อยอ่ว่าเครอืข่าย P21 ไดพ้ฒันาวสิยัทศัน์การเรยีนรูเ้ป็นกรอบความคดิ

เพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยผสมผสานองคค์วามรู ้ทกัษะเฉพาะดา้น ความชํานาญการและ

ความรูเ้ท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหป้ระสบความสําเรจ็ทัง้ในดา้นการทํางานและการดําเนิน

ชวีติ ซึ่งนักเรยีนต้องเรยีนรูท้กัษะที่จําเป็น เช่น การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การแก้ปญัหา การคดิ

สรา้งสรรค ์การสื่อสาร และการรว่มมอื (ThaiPLC. 2555 : Online)  

นอกจากน้ี  ในการจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิประจําปีพ.ศ. 2556 ที่ทําเนียบรฐับาล สํานักงาน

ส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน (สสค.) ไดจ้ดัจุดทดสอบทกัษะเดก็ไทยว่ามทีกัษะ

และความพรอ้มหรอืไมสู่่เดก็ยคุใหมใ่นศตวรรษที ่21 ซึง่ถอืเป็นทกัษะสําคญัทีท่ ัว่โลกและประเทศใน

กลุ่มประเทศอาเซยีนใหค้วามสําคญั พรอ้มกบัมคีวามตื่นตวัในการพฒันาการศกึษาเพื่อเตรยีมเดก็

ของประเทศตนเองใหม้ทีกัษะดงักล่าว ในการปรบัตวัและสามารถแข่งขนัในตลาดยุคไรพ้รมแดนโดย

ทกัษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะชวีติและอาชพี และ

ทกัษะการสื่อสารและเทคโนโลย ีจากผลการวดัทกัษะเดก็ไทยในยุคศตวรรษที ่21 ผ่านตวัอย่างฐาน

กจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมเีดก็เขา้ร่วมการทดสอบทัง้สิ้น 407 คน พบว่า เดก็ส่วนใหญ่มทีกัษะใน

ศตวรรษที ่21 ในระดบัที่ด ีคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง 3.5-3.7 จากคะแนนเตม็ 5 ซึง่ทกัษะดา้นการ

เรยีนรูม้คีะแนนสูงสุด ขณะทีท่กัษะดา้นการสื่อสารมคีะแนนน้อยทีสุ่ด โดยพบว่า เดก็ผูห้ญงิมทีกัษะ

ทัง้ 3 ดา้นดกีว่าเดก็ผูช้าย ขณะทีเ่ดก็กลุ่มอายุของเดก็ระหว่าง 5-9 ปีและกลุ่มเดก็อายุระหว่าง 10-

15 ปี สามารถทาํคะแนนในทกัษะทัง้ 3 ดา้นไมแ่ตกต่างกนั เช่นเดยีวกบัเดก็ทีม่าจากโรงเรยีนของรฐั

และเอกชนกม็คีะแนนทกัษะที่ใกลเ้คยีงกนั อย่างไรกต็ามเดก็ทีอ่ยู่ในโรงเรยีนเอกชนจะมทีกัษะการ

เรยีนและนวตักรรมไดด้กีว่าเดก็ทีอ่ยู่โรงเรยีนของรฐั รวมทัง้เดก็ทีอ่ยู่ในกรุงเทพมหานครจะมทีกัษะ

ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ดีกว่าเด็กที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร 4 นอกจากน้ี 4ผู้ช่วย

ผูอ้ํานวยการฝา่ยพฒันาองคก์รและเทคโนโลยสีารสนเทศ โรงเรยีนดรุณสกิขาลยัหน่ึงในคณะทํางาน

รว่มทดสอบการประเมนิทกัษะของเดก็ไทยในศตวรรษที ่21 กล่าวว่า เดก็ไทยมทีกัษะการเรยีนรูแ้ละ

นวตักรรมได้ด ีแต่มปีญัหาเรื่องการทํางานเป็นทมีซึ่งอยู่ในกลุ่มทกัษะชวีติและอาชพี จงึส่งผลต่อ

ทกัษะดา้นการสื่อสาร เดก็ส่วนใหญ่อยากคดิแก้ไขปญัหาดว้ยตวัเอง ปฏเิสธการถามความเหน็และ

ทํางานร่วมกบัผู้อื่น ทัง้ที่ทกัษะการทํางานร่วมกนัถอืเป็นคุณลกัษณะทีต่ลาดแรงงานและบรษิทัชัน้

นําของโลกตอ้งการ โดยพบว่าสิง่แวดลอ้มทางการศกึษาเป็นตวัหล่อหลอมใหเ้ดก็เป็นเช่นน้ีทีต่่างคน
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ต่างเรยีนไม่มกีจิกรรมฝึกให้เด็กทํางานร่วมกบัผู้อื่น รวมถึงค่านิยมการแข่งขนั ดงันัน้สิง่ที่เริม่ง่าย

ที่สุดคอื ครู เพราะโรงเรยีนยงัเป็นสภาพแวดล้อมที่จดัขึน้ได้และควบคุมได้มากกว่าบ้านที่มหีลาย

ปจัจยัมาเกี่ยวขอ้ง โดยครูควรกระตุ้นกิจกรรมเป็นกลุ่มให้มากขึ้น รวมถงึการให้เด็กมสี่วนร่วมใน

กจิกรรมจติอาสาเพื่อเปิดรบัทกัษะทางสงัคมใหด้ยีิง่ขึน้ (สํานักงานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละ

คุณภาพเยาวชน (สสค.). 2556: Online) ซึ่งผลการทดสอบดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ทศินา 

แขมมณี (2545: 11 – 12) ที่กล่าวว่า ความร่วมมอืในการทํางานมคีวามสําคญัมาช้านานแล้ว 

โดยเฉพาะสาํหรบัคนไทย มผีูใ้หข้อ้สงัเกตไวว้่ามคีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องพฒันาทกัษะเหล่าน้ีเป็นอย่าง

มาก เพราะคนไทยจาํนวนมากยงัขาดคุณสมบตัขิองการทํางานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ   

ความร่วมมอื เป็นประเดน็สําคญัต่อการดําเนินชวีติในสงัคมปจัจุบนั ด้วยเหตุผลสําคญั 2 

ประการ คอื ประการที ่ 1 สถานทีท่ํางานเปลีย่นไป ต้องการความร่วมมอืกนัในการทํางานและการ

ทํางานเป็นทมีมากขึน้ และประการที ่ 2 การเรยีนรูจ้ะประสบผลสําเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ เมื่อ

ผู้เรยีนสามารถมสี่วนร่วมในกระบวนการ ความคดิ และวธิกีารสร้างความรู้ มปีฏสิมัพนัธ์ระหว่าง

ผูเ้รยีน และปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัคร ู(Microsoft. 2012: 1) ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Hwa 

Lee (2007:1) ทีก่ล่าวว่า ในการพฒันานกัเรยีน เราไมไ่ดพ้ฒันาเฉพาะผลสมัฤทธิท์างดา้นความรู ้แต่

เรายงัต้องพฒันาความรู้ ทกัษะ และเจตคติ ที่จะนําไปสู่การเอื้ออาทรและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

ทกัษะหน่ึงที่จะทําให้เกดิสิง่เหล่าน้ีได้ก็คอื ความร่วมมอื เมื่อเราร่วมมอืกนัความคดิจะถูกแบ่งปนั 

วธิกีารใหม่ๆ และดกีว่าจะถูกพฒันาขึ้น ปญัหาจะได้รบัการแก้ไข ความก้าวหน้าของนักเรยีนจะมี

มากขึน้ ผลงานของนกัเรยีนกจ็ะถูกประเมนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ ความร่วมมอือย่างแทจ้รงิจะเกดิขึน้

จากการทํางานกลุ่มเท่านัน้ กลุ่มที่สมาชกิทุกคนรู้สกึว่าการสรา้งสรรค์ผลงานของพวกเขามคีุณค่า 

เป้าหมายมคีวามชดัเจน พวกเขามสี่วนร่วมในการตัดสินใจ และทุกคนได้รบัการยอมรบันับถือ 

เป้าหมายของการสรา้งความเขา้ใจในเรือ่งความรว่มมอืกนั ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่การทํางานร่วมกบัผูอ้ื่น 

แต่ความรว่มมอืกนั จะมุง่เน้นทีก่จิกรรมทีส่มาชกิแต่ละคนไดค้วามรูใ้หม่ ความเขา้ใจใหม่ ในระหว่าง

ทีม่ปีฏสิมัพนัธ์กบัคนอื่นๆ การแบ่งปนั การสรา้งสรรค์ การสะทอ้นและรบัฟงัความคดิเหน็เป็นส่วน

สําคญัของกระบวนการ และผลลพัธ์ที่ได้จะกลายเป็นผลรวมของการพฒันาความเข้าใจร่วมกัน 

(Microsoft.  2012: 1)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องพบว่า คุณภาพผู้เรยีนที่สงัคมต้องการประการ

หน่ึงคอื ความร่วมมอื ซึง่มคีวามหมายโดยกว้างหมายถงึ การทํางานร่วมกนัของบุคคลตัง้แต่สองคน

ขึ้นไป ในปจัจุบนัความร่วมมอืเป็นมากกว่าการที่ผู้คนจะมาทํางานร่วมกันเป็นทีม ความร่วมมอืจะ

ก่อให้เกดิความคดิใหม่ๆ และวธิกีารแก้ปญัหาแบบใหม่ๆ ที่หลอมรวมมาจากมุมมอง ประสบการณ์ 

และความรูท้ีจ่ะช่วยทําใหเ้ราทํางานไดส้ําเรจ็ (Shawn Callahan et al.  2009 : 2;Florence Green  

2009 : 6) จากการศกึษาแนวคดิของนักวชิาการต่างๆ (Kenneth Crow.  2013: Online; Jesse Lyn 

Stoner. 2013: Online; Florence Green.  2009: 6; Deborah B. Gardner.  2005: Online; และ 

Michael Sampson.  2010: Online) สามารถใหค้ําจาํกดัความของความร่วมมอืได ้2 นัย นัยแรก 
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ความร่วมมือ เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้การดําเนินงานร่วมกันระหว่างกลุ่มหรือองค์กรประสบ

ความสําเรจ็ นัยที่สอง ความร่วมมอื เป็นพฤติกรรมการทํางานที่มคีวามร่วมมอื ความหมายของ

ความร่วมมอืทัง้สองนัยมีความเหมอืนกันและต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงการใช้ความร่วมมือเป็น

กระบวนการดําเนินงานหรอืจุดหมายของการใช้ความร่วมมอื การวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัมุ่งศึกษาความ

ร่วมมือในฐานะที่เป็นจุดหมายของการใช้ความร่วมมือ (ผลลัพธ์) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เน้น

ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล โดยการทํางานร่วมกนัของบุคคลนัน้อาจเป็นการทํางานร่วมกนัอย่าง

เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการกไ็ด ้เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์รว่มกนั โดยอาศยัความรบัผดิชอบของแต่ละ

คนในการทํางานที่ได้วางแผนร่วมกนัประสบความสําเรจ็ มกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และมกีาร

เรยีนรูร้ว่มกนั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า งานวิจยัที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยงัไม่มี

การศึกษาเรื่องความร่วมมอื ในฐานะที่เป็นผลลพัธ์สุดท้ายหรอืเป้าหมาย ทัง้ๆ ที่ความร่วมมอืเป็น

ทกัษะที่สําคญัต่อผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ียงัไม่มงีานวจิยัเล่มใดที่ศกึษาโมเดลสมรรถนะ

ความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัประถมศึกษา ในบรบิทที่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปจัจุบนัของ

ประเทศไทย และยงัไม่มกีารศกึษาวจิยัทีร่ะบุว่านักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาจาํเป็นต้องมสีมรรถนะ

ความร่วมมอืที่มอีงคป์ระกอบใดบา้ง และแต่ละองคป์ระกอบมรีายละเอยีดอย่างไร ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมี

ความสนใจทีจ่ะพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษา รวมถงึการ

ออกแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษา ใน

การวจิยัครัง้น้ีมแีนวคดิว่าความร่วมมอืในการปฏบิตัิภารกิจใดเป็นความร่วมมอืของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทัง้หมดตลอดกระบวนการตัง้แต่ร่วมคดิและร่วมปฏบิตัซิึ่งแต่ละคนแสดงพฤตกิรรมที่แสดงออกถึง

ความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอสมาชกิทุกคน มจีติสํานึกในการมสี่วนรบัผดิชอบ ทํางานร่วมกนั เพื่อให้การ

ปฏบิตังิานประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้

 

คาํถามของการวิจยั 

 1. สมรรถนะความรว่มมอืสาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา มอีงคป์ระกอบใดบา้ง  

 2. โมเดลสมรรถนะความรว่มมอืสาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาเป็นอยา่งไร 

 3. แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสร้างสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบั

ประถมศกึษาตามโมเดลทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ ควรเป็นอยา่งไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 2. เพื่อพฒันาโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 3. เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีน

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 
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 4. เพื่อศกึษาประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. โมเดลสมรรถนะความร่วมมอืสําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาทีไ่ด้จากการวจิยั

สามารถใช้เป็นเครื่องวัดหรือทํานายผลสําเร็จในการร่วมมือปฏิบัติงานของนักเรียนระดับชัน้

ประถมศกึษา 

 2. โมเดลสมรรถนะความร่วมมอืสําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาที่ได้จากการวจิยั

สามารถนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนออกแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความ

รว่มมอืสาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 3. ไดแ้ผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษา ทีม่ปีระสทิธผิลตามเกณฑท์ี่กําหนด สามารถนําไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะความ

รว่มมอื ของผูเ้รยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษา ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 4. เป็นประโยชน์สําหรบัครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจเกี่ยวกบัการพฒันาสมรรถนะความ

ร่วมมอื ได้นําโมเดลสมรรถนะความร่วมมอืและรูปแบบการจดัการเรียนรู้น้ี ไปประยุกต์ใช้เพื่อ

เสรมิสรา้งสมรรถนะความรว่มมอืใหก้บัผูเ้รยีนในระดบัอื่นๆ  

 5. เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหส้ถานศกึษาสามารถพฒันาผูเ้รยีนได้

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

(ฉบบัที ่2) พุทธศกัราช 2545 และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีมเีป้าหมายเพื่อพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอืสําหรบันักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษา โดยมขีอบเขตการดาํเนินงานดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา และพฒันาพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอืสําหรบันักเรยีน

ระดบัชัน้ประถมศกึษา  

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาสงักดัสํานักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 183 เขตพืน้ที ่ 

 2.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

  2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่1 - ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จาํนวน 

5 เขตพืน้ทีก่ารศกึษา จาํนวน 2,500 คน  
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  2.2.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้เป็นนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 สงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

สระบุร ีเขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน ซึง่ผูว้จิยัเจาะจงโรงเรยีนทีใ่ช้

เป็นกลุ่มตวัอย่าง จากนัน้จงึทําการสุ่มเลอืกกลุ่มตวัอย่างดว้ยการสุ่มอย่างง่าย และสุ่มอย่างง่ายอกี

ครัง้เพื่อจดักลุ่มตวัอย่างเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 หอ้งเรยีน ๆ ละ 30 คน รวม

ทัง้สิน้ 60 คน  

3. ขอบเขตด้านตวัแปร ตวัแปรที่ใช้ในการวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะความร่วมมอื

สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา เป็นตวัแปรที่สามารถอธบิายสมรรถนะความร่วมมอืสําหรบั

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ซึง่ไดจ้ากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง การสมัภาษณ์

นกัเรยีนและครรูะดบัชัน้ประถมศกึษา  

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 1. สมรรถนะ หมายถงึ คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกมา อนัเป็นผลมา

จากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่นๆ ทีท่ําใหบุ้คคลนัน้ทํางานตามบทบาท หน้าที ่หรอื

ตําแหน่ง ไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืประสบผลสาํเรจ็ 

 2. โมเดลสมรรถนะ หมายถงึ ขอบเขตและโครงสรา้งขององคป์ระกอบดา้นความรู ้ทกัษะ

ความสามารถ และคุณลกัษณะทีช่่วยใหบุ้คคลไดแ้สดงออกถงึพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บั

มอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้อย่างมปีระสทิธผิล ซึ่งมี

องคป์ระกอบสําคญั 5 ส่วน คอื 1) กลุ่มของสมรรถนะ 2) ชื่อเรยีกสมรรถนะ 3) นิยามสมรรถนะ 4) 

ระดบัสมรรถนะ และ 5) ตวัชีว้ดัพฤตกิรรม 

 3. ความร่วมมือ หมายถงึ การทํางานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลลพัธ์ที่มรี่วมกนั 

หรอืสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ อนัเป็นผลมาจากจากการมมีุมมองร่วมกนั มกีารนําความรู ้ประสบการณ์ 

และทักษะของสมาชิกภายในกลุ่มมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์หรือพัฒนาผลงานใหม่ๆ ที่มี

ประสทิธภิาพ หรอืแก้ปญัหาโดยคน้หาคําตอบทีเ่ป็นไปได ้ทีอ่ยู่เหนือขอ้จาํกดัของมุมมองของแต่ละ

คน  

 4. สมรรถนะความร่วมมือสาํหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา หมายถงึ พฤตกิรรม

การแสดงออกของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา อนัเป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และ

คุณลกัษณะอื่นๆ ในการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหก้ารดาํเนินงานประสบผลสําเรจ็ตาม

เป้าหมายทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล ซึง่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบสาํคญัดงัน้ีคอื  

  4.1 องคป์ระกอบดา้นความรู ้เป็นขอบเขตของขอ้มลูหรอืเน้ือหาเฉพาะดา้นทีม่อียู่ เพื่อ

นํามาใชใ้หท้าํงานไดจ้นประสบความสําเรจ็ 

  4.2 องคป์ระกอบดา้นทกัษะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
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   4.2.1 ทกัษะการสื่อสาร หมายถงึ ความสามารถในการแสดงออกทีส่ ื่อสารใหผู้อ้ ื่น

เขา้ใจไดถู้กตอ้งชดัเจนทาํใหเ้กดิความเขา้ใจต่อกนัและสานต่อเรื่องราวทีส่ ื่อสารระหว่างผูส้่งสารและ

ผูร้บัสาร ประกอบดว้ย การฟงั การตัง้คําถาม การใหแ้ละการรบัฟงัความคดิเหน็ การใหค้วามสนใจ

ต่อภาษากายและภาษาพดู และการวพิากษ์ทีม่ปีระโยชน์ 

   4.2.2 ทกัษะการทํางานเป็นทมี หมายถงึ ความสามารถในการร่วมกนัทํางานของ

สมาชกิทีม่ากกว่า 1 คน โดยทีส่มาชกิทุกคนจะต้องมเีป้าหมายเดยีวกนั มกีารแบ่งหน้าทีแ่ละความ

รบัผิดชอบร่วมกัน มกีารวางแผนการทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธภิาพ ประกอบดว้ย การรบัผดิชอบต่อภาระงานของกลุ่ม การใหค้วามสําคญักบักระบวนการ

กลุ่ม การเป็นผูนํ้า – ผูต้าม และการเปลีย่นบทบาทจากผูนํ้าเป็นผูต้าม 

   4.2.3 ทกัษะการตดัสนิใจ หมายถึง ความสามารถของบุคคลต่อกระบวนการคดิ

อย่างมเีหตุผลในการพจิารณาเลอืกแนวทางในการปฏบิตัสิถานการณ์หน่ึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

หรอืวตัถุประสงค์ที่ต้องการ ประกอบดว้ย การพจิารณาถงึมุมมองของสมาชกิ การสรา้งและการลง

ฉนัทามต ิ

   4.2.4 ทกัษะการแก้ปญัหา หมายถึง ความสามารถในการคิดหาทางเลือกเพื่อ

แกป้ญัหาใหด้ทีีสุ่ด โดยใชป้ระสบการณ์ทีค่น้พบดว้ยตนเองทีเ่กดิจากการสงัเกต การเกบ็ขอ้มลู การ

วเิคราะหข์อ้มลู การตคีวาม และการสรปุความเพื่อนําไปสู่การแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผล 

  4.3 องคป์ระกอบดา้นความสามารถ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

   4.3.1 ความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง หมายถงึ ความสามารถในการ

จดัการเมื่อเกิดความไม่เข้าใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเน่ืองมาจากความแตกต่างในเรื่อง

ความคิด การกระทํา การตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทํางานของกลุ่มหรือบุคคล 

ประกอบด้วย การบอกความคดิเหน็ส่วนตวัและพื้นที่ของความไม่เขา้ใจ การอดทนฟงัคนอื่นๆ ใน

สถานการณ์ความไม่เข้าใจ ความยดืหยุ่นและการประนีประนอม การจดัการความไม่เข้าใจอย่าง

เปิดเผยและตรงไปตรงมา และการเจรจาต่อรองเพื่อใหบ้รรลุผลแบบชนะทัง้สองฝา่ย 

   4.3.2 ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลงาน หมายถงึ ความสามารถ

ในการปฏบิตังิานที่อยู่ในความรบัผดิชอบ ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันางานให้สําเรจ็ลุล่วงโดย

คํานึงถงึเป้าหมาย และความสําเรจ็ของงาน ประกอบด้วย ความตัง้ใจที่จะทํางาน การวางแผนการ

ทาํงาน การทาํความเขา้ใจและปรบัปรงุวธิกีารของกลุ่ม การใหแ้ละรบัขอ้เสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน 

การแบ่งปนัข้อมูลความคิดและข้อเสนอแนะ การประเมินผลการทํางาน และการปรับปรุง

ประสทิธภิาพของผลงาน 

   4.3.3 ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ หมายถงึ ความสามารถ

ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน และสามารถรกัษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว 

ประกอบด้วย การทํางานร่วมกบัผู้อื่นด้วยความเคารพนับถอืจรงิใจให้เกียรติผู้อื่น เหน็คุณค่าของ

บทบาทของผู้ร่วมทมีคนอื่นๆ ความตระหนักในตนเองและการรบัรูข้องผู้อื่น รวมทัง้การรบัทราบ
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ทกัษะ ประสบการณ์ ความคดิสร้างสรรค์และผลงานของผู้อื่น และการฟงัและรบัทราบความรู้สกึ 

ความคดิเหน็ และความคดิของผูอ้ื่น 

  4.4 องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

   4.4.1 ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนั หมายถงึ การอ่อนน้อมถ่อมตน ให้

เกยีรตแิละเคารพในความคดิของผูอ้ื่น เคารพและเขา้ใจถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถงึเปิด

ใจที่จะรบัฟงัความเหน็ของผู้อื่นที่แตกต่างจากความคดิของตวัเอง อนัจะนําไปสู่ความสําเรจ็ในการ

ทํางาน ประกอบด้วย มคีวามเคารพซึ่งกนัและกนั เข้าใจและเชื่อใจกนั ชื่นชมและรู้สกึว่าทุกคนมี

คุณค่า มกีารใชก้จิกรรมทางสงัคมในการสรา้งความไวว้างใจระหว่างสมาชกิในทมี 

   4.4.2 การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมายที่ชดัเจนร่วมกนั หมายถงึ การใหส้มาชกิในทมี

ทุกคนร่วมกนักําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการทํางาน โดยแต่ละคนมภีาระหน้าที่ และ

ความรบัผดิชอบต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ร่วมกนักําหนด ประกอบด้วย การมจีุดมุ่งหมาย/

เป้าหมายรว่มกนั การมจีดุมุ่งหมาย/เป้าหมายชดัเจน เป็นไปได ้มมีมุมองเดยีวสาํหรบัทุกคนในทมี 

   4.4.3 การมีอํานาจในการตัดสินใจร่วมกัน หมายถึง การให้อํานาจและความ

รบัผดิชอบในการพจิารณาขอ้มลูและหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืแก้ปญัหาได้

สาํเรจ็ โดยเปิดโอกาสใหส้มาชกิในทมีเขา้มามสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย สมาชกิทุกคนมี

อํานาจและมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 

   4.4.4 การมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั หมายถงึ ความสนใจ ความตัง้ใจที่จะปฏบิตัิ

หน้าทีด่ว้ยความเพยีรพยายาม ละเอยีดรอบคอบ เพื่อใหส้ําเรจ็ตามเป้าหมาย ยอมรบัผลการกระทํา

ของตนและของคนอื่นๆ ทัง้ในด้านทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยี รวมทัง้ความพยายามปรบัปรุงการปฏบิตัิ

หน้าทีใ่หด้ยี ิง่ขึน้ ประกอบดว้ย ความรบัผดิชอบรว่มกนัทัง้ต่อการตดัสนิใจ กระบวนการและผลลพัธ ์

 4. การพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมือสาํหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา

หมายถึง กระบวนการสร้างขอบเขตและโครงสร้างของสมรรถนะความร่วมมอืที่จําเป็นสําหรบั

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยมขีัน้ตอนการพฒันาดงัน้ีคอื  

  4.1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะ เป็นกระบวนการกําหนดรายการสมรรถนะความร่วมมอื

ทีจ่าํเป็นสําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ดว้ยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งร่วมกบัการ

ใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event Interview) 

  4.2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะ เป็นตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล

สมรรถนะความร่วมมือสําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยใช้วิธกีารวิเคราะห์

องคป์ระกอบ (Factor Analysis) 

  4.3 การนําโมเดลสมรรถนะไปใช ้เป็นตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโมเดลสมรรถนะ

ความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง

สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และนําเสนอใน 4 ประเดน็ 

คอื 1) คุณภาพผูเ้รยีนทีส่งัคมต้องการ 2) แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะ (competency) 3) 

แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความรว่มมอื (collaboration) 4) การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และกรอบ

แนวทางในการวจิยั โดยเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 

 

คณุภาพผูเ้รียนท่ีสงัคมต้องการ  

1. มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

 คุณภาพผูเ้รยีนทีส่งัคมต้องการ ไดร้ะบุไวอ้ย่างชดัเจนในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ทีว่่า “การจดัการศกึษาต้องเป็นไป

เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ (หมายถงึ สุขกาย สุขใจ) สตปิญัญา ความรู ้

(หมายถงึเป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชวีติ สามารถอยู่ร่วมกบั

ผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข (หมายถงึ เป็นคนดขีองคนรอบขา้งและสงัคม)” และในมาตรา 7 ทีว่่า “ใน

กระบวนการเรยีนรูต้อ้งมุง่ปลกูฝงัจติสาํนึกทีถู่กตอ้งเกีย่วกบัการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข รูจ้กัรกัษาและส่งเสรมิสทิธ ิหน้าที ่เสรภีาพ ความเคารพกฎหมาย 

ความเสมอภาค และศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นไทย รูจ้กัรกัษาผลประโยชน์

ส่วนรวมและของประเทศชาต ิรวมทัง้ส่งเสรมิศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมของชาต ิการกฬีา ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ ภูมปิญัญาไทย และความรูอ้นัเป็นสากล ตลอดจนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้และเรยีนรูด้ว้ย

ตนเองอยา่งต่อเน่ือง” 

 นอกจากน้ี เพื่อใหก้้าวทนักระแสการเปลีย่นแปลงในยุคทีค่วามรูแ้ละเทคโนโลยเีจรญิขึน้

อย่างรวดเรว็ กระทรวงศกึษาธกิารในยุคของการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) 

ไดป้ระกาศวสิยัทศัน์เกี่ยวกบัคนไทยยุคใหม่ว่า คนไทยยุคใหม่ต้องไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ มสีตริูท้นั มี

ปญัญารูค้ดิ มสีมรรถนะและมคีุณธรรม รบัผดิชอบต่อครอบครวั ประเทศชาต ิและเป็นพลเมอืงดขีอง

โลก ซึง่สอดรบักบัจุดหมายของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ทีไ่ดมุ้่ง

พฒันาใหผู้เ้รยีนเป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุข มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและการประกอบอาชพี 

 ดงันัน้ ในการกําหนดมาตรฐานคุณภาพผูเ้รยีน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึยงัคงยดึ

การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัสูตรเป็นหลกั โดยกําหนดคุณภาพ

ผูเ้รยีนเป็น 6 ส่วน คอื 1) มสีุขภาวะทีด่แีละมสีุนทรยีภาพ 2) มคีุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึ

ประสงค ์3) มทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 4) มี

ความสามารถในการคดิอยา่งเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจแก้ปญัหาไดอ้ย่างมสีต ิสมเหตุผล 5) 
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มคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสูตร 6) มทีกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางาน

รว่มกบัผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2554: 4 – 5) 

 มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาทีก่ระทรวง 

ศกึษาธกิารประกาศใหใ้ชเ้มื่อ วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2554 ยดึอุดมการณ์ หลกัการจดัการศกึษา และ

มาตรฐานการศกึษา ดงัน้ี 

 อดุมการณ์ของการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  อุดมการณ์ของการจดัการศกึษาขัน้พื้นฐาน เป็นการจดัการศกึษาเพื่อปวงชนโดยรฐั

ต้องจดัใหม้กีารศกึษาขัน้พืน้ฐานเพื่อพฒันาเยาวชนไทยทุกคนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ ทัง้ใน

ฐานะที่เป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงของโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพยีงสําหรบัการใฝ่รู ้ใฝ่เรยีน

ตลอดชวีติ รวมทัง้เพื่อการพฒันาหน้าทีก่ารงานและการพฒันาคุณภาพชวีติส่วนตนและครอบครวั 

และเพื่อสรา้งรากฐานที่แขง็แกร่งสําหรบัการสรา้งสรรค์สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ เพื่อ

การพฒันาประเทศทีย่ ัง่ยนืในอนาคต 

 หลกัการสาํคญัของการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ยดึหลกัทีส่อดคลอ้งกบัอุดมการณ์ ดงัน้ี 

  1. หลกัการพฒันาผูเ้รยีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้

และคุณธรรม เป็นผูท้ีม่จีรยิธรรมในการดาํเนินชวีติ สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข ใฝ่รู ้มี

ทกัษะในการแสวงหาความรูท้ี่พอเพยีงต่อการพฒันางานอาชพีและคุณภาพชวีติส่วนตน สามารถ

เผชญิความเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนัและชาญฉลาด และมคีวามเป็นประชาธปิไตย 

  2. หลกัการจดัการศกึษาเพื่อความเป็นไทย ใหม้คีวามรกั และภาคภูมใิจในทอ้งถิน่

และประเทศชาต ิมคีวามรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานสําหรบัการประกอบอาชพีสุจรติ มคีวามมุง่มัน่ ขยนั 

ซื่อสตัย ์ประหยดั อดทน มลีกัษณะนิสยัและทศันคตทิีพ่งึประสงค ์เพื่อเป็นสมาชกิทีด่ที ัง้ของครอบครวั 

ชุมชน สงัคมไทย และสงัคมโลก 

  3. หลกัแห่งความเสมอภาค คนไทยทัง้ปวงต้องมสีทิธิเ์สมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน ไมน้่อยกว่า 12 ปี อย่างทัว่ถงึเท่าเทยีม ควบคู่ไปกบัความมคีุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชัน้หรอื

ความแตกต่างทางสงัคมวฒันธรรม 

  4. หลกัการมสี่วนร่วม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และภาคเอกชนมสี่วนร่วมในการ

บรหิารและการจดัการศกึษา ร่วมกบัคณะกรรมการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา

เพื่อเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์ศกัดิศ์รแีละตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นตามนัยของรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 เกีย่วกบัการกระจายอํานาจ 

  5. หลกัแห่งความสอดคลอ้ง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ต้องสอดคลอ้งกบัสาระบญัญตัใินรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 พระราชบญัญตัิ

การศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พุทธศกัราช 2545 นโยบาย



12 
 
การศกึษาของรฐับาลทีแ่ถลงต่อรฐัสภา สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของชาตแิละสมัพนัธเ์ชื่อมโยง

กบัมาตรฐานการอาชวีศกึษา และมาตรฐานการอุดมศกึษา 

 มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

  เพื่อใหก้ารนํามาตรฐานสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิลในการพฒันา

คุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึไดจ้ดัทํา

คําอธบิายและระดบัคุณภาพ พรอ้มทัง้เกณฑก์ารผ่านมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐานขึน้ เพื่อให้

สถานศกึษา ตลอดจนเขตพื้นทีก่ารศกึษาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมนิ

คุณภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาต่อไป 

  มาตรฐานการศกึษาขึน้พืน้ฐาน แบ่งเป็น 5 ดา้น ม ี15 มาตรฐาน แต่ละมาตรฐานมี

การกําหนดตวับ่งชี้ที่ครอบคลุมและให้น้ําหนักความสําคญักบักระบวนการบรหิารและการจดัการ 

รอ้ยละ 70 ส่วนผลของการบรหิารและการจดัการคอืคุณภาพผูเ้รยีนเป็นรอ้ยละ 30 มรีายละเอยีดของ

มาตรฐานและและน้ําหนกัคะแนน ดงัน้ี 

  ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน (น้ําหนกั 30 คะแนน) 

  มาตรฐานที ่1 ผูเ้รยีนมสีุขภาวะทีด่แีละมสีุนทรยีภาพ (5 คะแนน) 

   1.1 มสีุขนิสยัในการดแูลสุขภาพและออกกําลงักายสมํ่าเสมอ (0.5 คะแนน) 

   1.2 มน้ํีาหนกั ส่วนสงู และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน (0.5 คะแนน) 

   1.3 ป้องกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลี่ยงตนเองจากสภาวะทีเ่สีย่ง

ต่อความรนุแรง โรค ภยั อุบตัเิหตุ และปญัหาทางเพศ (1 คะแนน) 

   1.4 เหน็คุณค่าในตนเอง มคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออกอยา่งเหมาะสม (1 คะแนน) 

   1.5 มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่แีละใหเ้กยีรตผิูอ้ ื่น (1 คะแนน) 

   1.6 สรา้งผลงานจากการเขา้รว่มกจิกรรมดา้นศลิปะ ดนตร/ีนาฏศลิป์ กฬีา/นันทนาการ

ตามจนิตนาการ (1 คะแนน) 

  มาตรฐานที ่2 ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค ์(5 คะแนน) 

   2.1 มคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร (2 คะแนน) 

   2.2 เอือ้อาทรผูอ้ื่นและกตญั�กูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ (1 คะแนน) 

   2.3 ยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง (1 คะแนน) 

   2.4 ตระหนกั รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม (1 คะแนน) 

  มาตรฐานที ่3 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้และ

พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (5 คะแนน) 

   3.1 มนิีสยัรกัการอ่านและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากหอ้งสมุด แหล่งเรยีนรู ้

และสื่อต่างๆ รอบตวั (2 คะแนน) 

   3.2 มทีกัษะในการอ่าน ฟงั ดู พูด เขยีน และตัง้คําถามเพื่อคน้ควา้หาความรู้

เพิม่เตมิ (1 คะแนน) 
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   3.3 เรยีนรูร้่วมกนัเป็นกลุ่ม แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพื่อการเรยีนรูร้ะหว่างกนั 

(1 คะแนน) 

   3.4 ใชเ้ทคโนโลยใีนการเรยีนรูแ้ละนําเสนอผลงาน (1 คะแนน) 

  มาตรฐานที ่4 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ คดิสรา้งสรรค ์ตดัสนิใจ

แกป้ญัหาไดอ้ยา่งมสีตสิมเหตุผล (5 คะแนน) 

   4.1 สรปุความคดิจากเรือ่งทีอ่่าน ฟงั และด ูและสื่อสารโดยการพูดหรอืเขยีนตาม

ความคดิของตนเอง (2 คะแนน) 

   4.2 นําเสนอวธิคีดิ วธิแีกป้ญัหาดว้ยภาษาหรอืวธิกีารของตนเอง (1 คะแนน) 

   4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตดัสนิใจแกป้ญัหาโดยมเีหตุผลประกอบ (1 คะแนน) 

   4.4 มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยความภาคภูมใิจ (1 คะแนน) 

  มาตรฐานที ่5 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นตามหลกัสตูร (5 คะแนน) 

   5.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่แต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ ์(1 คะแนน) 

   5.2 ผลการประเมนิสมรรถนะสาํคญัตามหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ ์(1 คะแนน) 

   5.3 ผลการประเมนิการอ่าน คดิวเิคราะห ์และเขยีนเป็นไปตามเกณฑ ์(2 คะแนน) 

   5.4 ผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ ์(1 คะแนน) 

  มาตรฐานที ่ 6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานร่วมกบั

ผูอ้ื่นได ้และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ (5 คะแนน) 

   6.1 วางแผนการทาํงานและดาํเนินการจนสําเรจ็ (2 คะแนน) 

   6.2 ทาํงานอยา่งมคีวามสุข มุง่มัน่พฒันางาน และภมูใิจในผลงานของตนเอง (1 คะแนน) 

   6.3 ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้(1 คะแนน) 

   6.4 มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติและหาความรูเ้กี่ยวกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ (1 คะแนน) 

ทัง้น้ีในมาตรฐานที ่6 ซึง่เป็นมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานดา้นผูเ้รยีนทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

สมรรถนะความรว่มมอื ดงัจะเหน็ไดจ้ากคําอธบิายมาตรฐานและประเดน็การพจิารณา ดงัน้ี 

 มาตรฐานที ่6 ผูเ้รยีนมทีกัษะในการทํางาน รกัการทํางาน สามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นได้

และมเีจตคตทิีด่ต่ีออาชพีสุจรติ  

  คาํอธบิาย 

   ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการทํางานอย่างเป็นระบบ โดยมกีารวางแผนการทํางาน 

ดําเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพยีร มกีารตรวจสอบทบทวนการทํางาน

เป็นระยะๆ จนงานทีด่ําเนินการบรรลุผลสําเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายทีก่ําหนดจนสําเรจ็

อย่างมคีุณภาพ ทํางานอย่างมคีวามสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมใิจในผลงานของตนเอง สามารถ

ทํางานเป็นหมู่คณะได ้มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีออาชพีสุจรติ สามารถบอกแหล่งขอ้มลูเกี่ยวกบัอาชพี และ

หาความรูเ้กีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ 

  ตวับ่งชี ้6.1 วางแผนการทาํงาน และดาํเนินการจนสาํเรจ็  
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   คาํอธบิาย 

    ผูเ้รยีนทํางานอย่างเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ โดยมคีวามสามารถในการวาง

แผนการทํางาน ดําเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ําหนด มกีารตรวจสอบ ทบทวน ปรบัปรุง แก้ไขการทํางาน

เป็นระยะๆ ไม่ก่อใหเ้กดิปญัหา อุปสรรคในการทํางาน จนงานบรรลุผลสําเรจ็ตามวตัถุประสงค ์และ

เป้าหมายทีก่ําหนดอยา่งมคีุณภาพ และปรบัปรงุพฒันางานอย่างต่อเน่ือง 

   ประเดน็การพจิารณา 

    1. การวางแผนการทาํงาน 

    2. การดาํเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ําหนด 

    3. การตรวจสอบ ทบทวน ปรบัปรงุ แกไ้ขการทาํงาน 

    4. การทาํงานบรรลุผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ําหนด 

    5. การมกีารปรบัปรงุพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

   ระดบัคุณภาพ (ช่วงชัน้ที ่1 – 4) 

 

ระดบั คาํอธบิายระดบัคุณภาพ 

5 - ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการทาํงานทีช่ดัเจนเป็นระบบ 

- ดาํเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ําหนดไวทุ้กขัน้ตอน 

- มกีารตรวจสอบ ทบทวน ปรบัปรงุ แกไ้ขการทํางานเป็นระยะๆ ไมก่่อใหเ้กดิปญัหาใน

การทํางาน 

- ทาํงานบรรลุผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ําหนดอย่างมคีุณภาพ ผลงาน

เป็นแบบอยา่งทีด่ ี

- มกีารตรวจสอบปรบัปรงุพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

4 - ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการทาํงานชดัเจนเป็นระบบ 

- ดาํเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ําหนดไวทุ้กขัน้ตอน 

- มกีารตรวจสอบ ทบทวน ปรบัปรงุ แกไ้ขการทํางานเป็นระยะๆ จนงานบรรลุผลสาํเรจ็

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ําหนดอยา่งมคีุณภาพ 

3 - ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการทาํงานทีช่ดัเจนเป็นระบบ 

- ดาํเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ําหนดเป็นขัน้ตอน 

- มกีารตรวจสอบ ทบทวน ปรบัปรงุ แกไ้ขการทํางานจนงานบรรลุผลสาํเรจ็ตาม 

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ําหนด 

2 - ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นขัน้ตอน โดยมผีูช้ ีแ้นะ กํากบั ควบคุม 

- มกีารดําเนินงานตามขัน้ตอนทีก่ําหนด และมกีารตรวจสอบ ทบทวน ปรบัปรงุ แกไ้ข

การทํางาน จนงานบรรลุผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ําหนด โดยมผีูช้ ีแ้นะ 

กํากบั ควบคุม 
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ระดบั คาํอธบิายระดบัคุณภาพ 

1 - ผูเ้รยีนไม่มกีารวางแผนการทาํงาน หรอื 

- ไมส่ามารถทํางานอย่างเป็นขัน้ตอน หรอื 

- ขาดการตดิตามตรวจสอบ ทบทวน ปรบัปรงุ แกไ้ขการทาํงาน หรอื 

- งานไม่บรรลุผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ําหนด 

 

  ตวับ่งชี ้6.2 ทาํงานอย่างมคีวามสุข มุง่มัน่พฒันางาน และภมูใิจในผลงานของตนเอง 

   คาํอธบิาย 

    ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึพงึพอใจและชื่นชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ปฏบิตังิาน

ดว้ยความกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจ และพากเพยีร มคีวามละเอยีดรอบคอบในการปฏบิตังิานทุกขัน้ตอน 

ยอมรบัในคําวพิากษ์ วจิารณ์ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และมุ่งมัน่พฒันางานใหเ้กดิความสมบูรณ์

ยิง่ๆ ขึน้ และรูส้กึชื่นชมต่อผลสาํเรจ็ของผลงาน 

   ประเดน็การพจิารณา 

    1. ความเตม็ใจและพงึพอใจในต่อการทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

    2. การปฏบิตังิานดว้ยความกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจ พากเพยีร และละเอยีดรอบคอบ 

    3. การยอมรบัในคาํวพิากษ์ วจิารณ์ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ 

    4. ความมุง่มัน่พฒันางานของตนเองอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์ 

    5. ความรูส้กึชื่นชมและภาคภมูใิจต่อผลสาํเรจ็ของผลงาน 

   ระดบัคุณภาพ (ช่วงชัน้ที ่1 – 4) 

 

ระดบั คาํอธบิายระดบัคุณภาพ 

5 - ผูเ้รยีนเตม็ใจ พงึพอใจ และชื่นชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- ปฏบิตังิานดว้ยความกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจ พากเพยีร และมคีวามละเอยีดรอบคอบ 

ในการทาํงานทุกขัน้ตอน 

- ยอมรบัในคําวพิากษ์ วจิารณ์ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะของผูอ้ื่น 

- มกีารปรบัปรงุ และพฒันางานของตนเองอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหเ้กดิความสมบูรณ์ 

ผลงานเป็นแบบอย่างทีด่ ีไดร้บัการยอมรบัจากทุกฝา่ย 

- มคีวามรูส้กึชื่นชมต่อผลสาํเรจ็ของผลงาน 

4 - ผูเ้รยีนเตม็ใจ พงึพอใจ และชื่นชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- ปฏบิตังิานดว้ยความกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจ พากเพยีร และมคีวามละเอยีดรอบคอบ 

ในการทาํงานทุกขัน้ตอน 

- ยอมรบัในคําวพิากษ์ วจิารณ์ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะของผูอ้ื่น 

- มกีารปรบัปรงุ และพฒันางานของตนเองเพื่อใหเ้กดิความสมบรูณ์ 
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ระดบั คาํอธบิายระดบัคุณภาพ 

- มคีวามรูส้กึชื่นชมต่อผลสาํเรจ็ของผลงาน 

3 - ผูเ้รยีนเตม็ใจ พงึพอใจ และชื่นชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- ปฏบิตังิานดว้ยความกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจ พากเพยีร และมคีวามละเอยีดรอบคอบ 

ในการทาํงานเกอืบครบทุกขัน้ตอน 

- ยอมรบัในคําวพิากษ์ วจิารณ์ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะของผูอ้ื่น 

- มกีารปรบัปรงุ และพฒันางานของตนเองเพื่อใหเ้กดิความสมบรูณ์ 

- มคีวามรูส้กึชื่นชมต่อผลสาํเรจ็ของผลงาน 

2 ผูเ้รยีนเตม็ใจ พงึพอใจ และชื่นชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- ปฏบิตังิานดว้ยความกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจ พากเพยีร และมคีวามละเอยีดรอบคอบ 

ในการทาํงานบางขัน้ตอน 

- ยอมรบัในคําวพิากษ์ วจิารณ์ ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะของผูอ้ื่น 

- มกีารปรบัปรงุ และพฒันางานของตนเองเพื่อใหเ้กดิความสมบรูณ์โดยมผีูช้ ีแ้นะ 

กํากบั ควบคุม 

- มคีวามรูส้กึชื่นชมต่อผลสาํเรจ็ของผลงานบางส่วน 

1 - ผูเ้รยีนไมพ่งึพอใจ หรอืชื่นชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืผลงานสาํเรจ็เป็นบางส่วน 

หรอื 

- ไมม่คีวามกระตอืรอืรน้ ตัง้ใจ หรอื พากเพยีรปฏบิตังิาน หรอื 

- ไมย่อมรบัในคาํวพิากษ์ วจิารณ์ ความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะของผูอ้ื่น หรอื 

- ไมม่กีารปรบัปรงุ และพฒันางานของตนเองเพื่อใหเ้กดิความสมบรูณ์ 

 

  ตวับ่งชี ้6.3 ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 

   คาํอธบิาย 

    ผูเ้รยีนปฏบิตัติามกฎ ขอ้ตกลงในการอยู่ร่วมกนั มคีวามสามารถในการทํางาน

โดยใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย ใหค้วามร่วมมอื แสดง

ความคดิเหน็ ยอมรบัความคดิเหน็ เป็นผู้นําและผูต้ามทีด่ ี มมีนุษยสมัพนัธ ์ ประสานการทํางาน 

ปฏบิตังิานตามบทบาทและหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจนบรรลุผลสาํเรจ็ 

   ประเดน็การพจิารณา 

    1. การมสี่วนรว่มในการวางแผนการทํางานกบัหมูค่ณะ 

    2. ความสามารถในการทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

    3. การแสดงความคดิเหน็อย่างสรา้งสรรคแ์ละมเีหตุผล ยอมรบัความคดิเหน็

ของเพื่อน 

    4. การเป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี
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    5. การมมีนุษยสมัพนัธ ์ สามารถประสานการทํางานร่วมกบัหมู่คณะจนบรรลุผล

สาํเรจ็ 

   ระดบัคุณภาพ (ช่วงชัน้ที ่1 – 4) 

 

ระดบั คาํอธบิายระดบัคุณภาพ 

5 - ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนการทาํงานกบัหมูค่ณะครบทุกขัน้ตอน 

- สามารถทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏบิตังิานตามบทบาทและหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมายอย่างเป็นระบบ 

- แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละมเีหตุผล ยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อน 

- เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี

- มมีนุษยสมัพนัธ ์สามารถประสานการทาํงานรว่มกบัหมูค่ณะจนบรรลุผลสาํเรจ็ 

4 - ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนการทาํงานกบัหมูค่ณะครบทุกขัน้ตอน 

- สามารถทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏบิตังิานตามบทบาทและหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

- แสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างมเีหตุผล ยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อน 

- เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี

- มมีนุษยสมัพนัธส์ามารถประสานการทํางานรว่มกบัหมูค่ณะจนบรรลุผลสาํเรจ็ 

3 - ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนการทาํงานกบัหมูค่ณะเกอืบครบทุกขัน้ตอน 

- สามารถทาํงานโดยใชก้ระบวนการกลุ่มและปฏบิตังิานตามบทบาทและหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

- แสดงความคดิเหน็ไดแ้ละยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อน 

- เป็นผูนํ้าและผูต้ามทีด่ ี

- มมีนุษยสมัพนัธ ์สามารถทาํงานรว่มกบัหมูค่ณะจนบรรลุผลสาํเรจ็ 

2 - ผูเ้รยีนมสี่วนรว่มในการวางแผนการทาํงานกบัหมูค่ณะบางขัน้ตอน 

- ทาํงานโดยไมใ่ชก้ระบวนการกลุ่มและไม่ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

- แสดงความคดิเหน็หรอืยอมรบัความคดิเหน็ของเพื่อนโดยมผีูช้ ีแ้นะ กํากบั ควบคมุ 

- มมีนุษยสมัพนัธ ์และสามารถทาํงานรว่มกบัหมูค่ณะได ้

1 - ผูเ้รยีนไม่มสี่วนรว่มในการวางแผนการทํางานกบัหมูค่ณะ หรอื 

- ทาํงานโดยไมใ่ชก้ระบวนการกลุ่มและไม่ปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บั

มอบหมาย หรอื 

- ไมแ่สดงความคดิเหน็และไมย่อมรบัความคดิเหน็ของเพื่อน หรอื 

- ไมม่มีนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงานรว่มกบัหมูค่ณะ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกบัคุณลกัษณะ 

คุณภาพทีพ่งึประสงค ์ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษาทุกแห่ง มาตรฐานถูกกําหนดขึน้เพื่อใชเ้ป็น

หลกัเทยีบเคยีงสําหรบัการส่งเสรมิและกํากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมนิผล และการประกนั

คุณภาพทางการศกึษา มาตรฐานในบรบิทน้ีจงึเป็นมาตรฐานทีมุ่่งเน้นการพฒันาคุณภาพของการจดั

การศกึษาโดยองค์รวม การกําหนดให้มมีาตรฐานการศึกษาทําให้สถานศกึษาต้องถอืเป็นความ

รบัผดิชอบทีจ่ะทําใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐาน นอกจากน้ีครยูงัสามารถใชม้าตรฐานเป็นกรอบ

แนวทางในการออกแบบการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสําคญั และเป็นแนวทางในการ

พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณภาพตามทีม่าตรฐานกําหนดไว ้

ทัง้น้ีมาตรฐานการศกึษาด้านผูเ้รยีน ในมาตรฐานที่ 6 ได้กําหนดให้ผู้เรยีนมทีกัษะในการ

ทํางาน รกัการทํางาน และสามารถทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้ โดยผู้เรยีนจะต้องมคีวามสามารถในการ

ทํางานอย่างเป็นระบบ โดยมกีารวางแผนการทํางาน ดําเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่ 

มานะ พากเพยีร มกีารตรวจสอบทบทวนการทํางานเป็นระยะๆ จนงานทีด่ําเนินการบรรลุผลสําเรจ็

ตามวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายทีก่ําหนดจนสําเรจ็อย่างมคีุณภาพ ทํางานอย่างมคีวามสุข มุ่งมัน่

พฒันางาน และภูมใิจในผลงานของตนเอง สามารถทํางานเป็นหมู่คณะได ้ซึง่คุณลกัษณะผูเ้รยีนที่

พงึประสงค์ดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัสมรรถนะความร่วมมอื (collaboration competency) ซึ่งเป็น

สมรรถนะที่สําคญัและมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ในศตวรรษที่ 21 ที่ครูผู้สอนจะต้องออกแบบการจดัการ

เรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะดงักล่าวตามทีก่ําหนดไวใ้นมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

ความร่วมมอืเป็นสิง่สําคญัทีม่สี่วนสนับสนุนให้ผู้เรยีนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัผู้อื่น

เพื่อขยายมุมมองใหแ้ก่ตนเอง ความร่วมมอืจะสนับสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิไตร่ตรอง (Reflective 

Thinking) เป็นแหล่งทีเ่ปิดโอกาสใหท้ัง้ผูเ้รยีน ผูส้อน ผูเ้ชีย่วชาญ ไดส้นทนาและแสดงความคดิเหน็

ของตนเองกบัผู้อื่น นอกจากน้ีความร่วมมอืยงัเป็นสิง่สําคญัในการปรบัเปลี่ยนและป้องกนัความ

เขา้ใจทีค่ลาดเคลื่อน (Misconception) ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่รยีนรู ้ ดงันัน้ครคูวรตระหนักถงึการเรยีน

การสอนทีเ่ปิดโอกาสใหเ้กดิความร่วมมอื ทัง้น้ีเน่ืองจากคนเราไม่สามารถทํางานคนเดยีวตามลําพงั

ได ้แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องมกีารตดิต่อสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นไม่มากกน้็อย การทํางานร่วมกบับุคคลอื่น

จงึเป็นสิง่สาํคญัทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้หากสามารถปรบัตวัเองใหท้ํางานร่วมกบัคนอื่นได ้ย่อมจะ

ไดร้บัความร่วมมอื การยอมรบั และความช่วยเหลอืต่างๆ ในการทํางาน และการทํางานร่วมกนักบั

ผูอ้ื่นไดใ้นวนัน้ีจะทาํใหเ้ดก็สามารถทํางานกบัผูอ้ื่นไดใ้นอนาคต 

2. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 สถานการณ์โลกในศตวรรษที ่21 มคีวามแตกต่างจากศตวรรษที ่20 และ 19 ระบบการศกึษา 

ต้องมกีารพฒันาเพื่อให้สอดคล้องกบัภาวะความเป็นจรงิ ในประเทศสหรฐัอเมรกิาแนวคดิเรื่อง 

"ทกัษะแห่งอนาคตใหม:่ การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21" ไดถู้กพฒันาขึน้ โดยภาคส่วนทีเ่กดิจากวงการ

นอกการศึกษา ประกอบด้วยบรษิัทเอกชนชัน้นําขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดบัประเทศ และ

สํานักงานด้านการศกึษาของรฐั รวมตวัและก่อตัง้เป็นเครอืข่ายองค์กรความร่วมมอืเพื่อทกัษะการ
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เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (Partnership for 21

st
 Century Skills) หรอืเรยีกย่อๆว่า เครอืข่าย P21 

(ThaiPLC.  2555: Online) 

 ผลลพัธก์ารเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

  เพื่อช่วยใหผู้ป้ฏบิตับิรูณาการทกัษะเขา้ในการสอนเน้ือหาหลกัดา้นวชิาการ เครอืข่าย 

P21 ไดพ้ฒันาวสิยัทศัน์การเรยีนรูเ้ป็นกรอบความคดิเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยผสมผสานองค์

ความรูท้กัษะเฉพาะดา้น ความชํานาญการ และความรูเ้ท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหป้ระสบ

ความสําเรจ็ทัง้ในดา้นการทํางานและการดําเนินชวีติ กรอบแนวคดิขา้งดงักล่าวเป็นจุดเริม่ต้นของ

การพฒันาทกัษะแห่งอนาคตใหม ่ 

  ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูท้กัษะทีจ่าํเป็นเพื่อใหป้ระสบความสาํเรจ็ในโลกทุกวนัน้ี เช่น การคดิ

อยา่งมวีจิารณญาณ การแกป้ญัหา การคดิสรา้งสรรค ์การสื่อสาร และความรว่มมอื 

  กรอบความคดิข้างต้นจําเป็นต้องมรีะบบสนับสนุนการศึกษาที่จําเป็น ได้แก่ มาตรฐาน

การเรยีนรู ้การประเมนิผล หลกัสูตรและวธิกีารสอน การพฒันาวชิาชพีและบรรยากาศการเรยีนรู ้ที่

ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมสี่วนรว่มในกระบวนการเรยีนรูม้ากขึน้ และจบการศกึษาออกไปดว้ยความพรอ้มที่

จะประสบความสาํเรจ็ในเศรษฐกจิโลกของทุกวนัน้ี  

 สาระวิชาหลกัและทกัษะเพ่ือการดาํรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

  การรอบรูส้าระวชิามคีวามสําคญัและจําเป็นอย่างยิง่ต่อความสําเรจ็ของผู้เรยีน สาระ

วชิาหลกัไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ การอ่านภาษาของโลก ศลิปะ คณิตศาสตร ์ เศรษฐศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์

ภูมศิาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์ การปกครองและความเป็นพลเมอืงทีด่ ีแต่ไม่เพยีงพอสําหรบัการเรยีนรู้

เพื่อมชีวีติในโลกยคุศตวรรษที ่21 โรงเรยีนต้องส่งเสรมิความเขา้ใจเน้ือหาวชิาการใหอ้ยู่ในระดบัสูง

ดว้ยการสอดแทรกทกัษะเพื่อการดาํรงชวีติในศตวรรษที ่ 21 ต่อไปน้ีเขา้ในทุกวชิาหลกั (ThaiPLC.  

2555: Online) 

  1. ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 

   ทกัษะดา้นการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมจะเป็นตวักําหนดความพรอ้มของผูเ้รยีนในการ

เขา้สู่การทาํงานซึง่มคีวามซบัซอ้นเพิม่ขึน้ในโลกปจัจบุนั ทกัษะดา้นน้ี ไดแ้ก่: 

   - ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (Creativity and Innovation) 

   - การคดิอย่างมวีจิารณญาณและการแก้ปญัหา (Critical Thinking and Problem 

Solving) 

   - การสื่อสารและความรว่มมอื (Communication and Collaboration)  

  2. ทกัษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี

   ทุกวนัน้ีเราอาศยัอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีข่บัเคลื่อนดว้ยสื่อและเทคโนโลยซีึง่จะเหน็

ไดจ้ากการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารจาํนวนมาก การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาและ

ความสามารถในการเชื่อมโยงกนัและการมสี่วนร่วมในอตัราที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน พลเมอืงและ
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แรงงานที่มปีระสิทธิภาพต้องสามารถแสดงทกัษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณและปฏิบตัิงานได้

หลากหลาย เช่น: 

   - ทกัษะดา้นสารสนเทศ (Information Literacy) 

   - ทกัษะดา้นสื่อ (Media Literacy) 

   - ทกัษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications 

and Technology, Literacy) 

  3. ทกัษะชวีติและอาชพี 

   ชวีติและสภาพการทํางานในทุกวนัน้ี จําเป็นต้องมทีกัษะการคดิและองค์ความรู้

เพิม่ขึน้มากมาย ความสามารถในการทํางานในยุคทีแ่ข่งขนักนัดา้นขอ้มลูข่าวสารและการดํารงชวีติ

ทีม่คีวามซํ้าซ้อนให้ประสบความสําเรจ็ได้นัน้ จาํเป็นที่ผู้เรยีนต้องใส่ใจอย่างเคร่งครดัในการพฒันา

ทกัษะชวีติต่อไปน้ีใหเ้พยีงพอ: 

   - ความยดืหยุน่และความสามารถในการปรบัตวั (Flexibility and Adaptability) 

   - การรเิริม่และการกํากบัดแูลตนเองได ้(Initiative and Self-Direction) 

   - ทกัษะดา้นสงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) 

   - การมผีลงานและความรบัผดิชอบตรวจสอบได ้(Productivity and Accountability) 

   - ภาวะผูนํ้าและความรบัผดิชอบ (Leadership and Responsibility) 

 ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี21 

  การพฒันากรอบความคดิที่ครอบคลุมเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 นัน้จําเป็น

จะต้องสรา้งระบบส่งเสรมิเพิม่ขึน้จากทกัษะเฉพาะด้าน องคค์วามรู ้ความชํานาญการ และความสามารถ

ในการเรยีนรูด้า้นต่างๆ เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนรอบรู ้มคีวามสามารถทีจ่าํเป็นและหลากหลาย เครอืข่าย 

P21 ไดร้ะบุระบบส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้อบรูท้กัษะการเรยีนรูท้ีส่ําคญั ในศตวรรษที ่21 ไวด้ว้ยกนัหา้

ระบบดงัน้ี (ThaiPLC.  2555: Online) 

   - มาตรฐานการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (21st Century Standards) 

   - การประเมนิผลทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (Assessments of 21st Century 

Skills) 

   - หลกัสูตรและวธิกีารสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum and 

Instruction) 

   - การพฒันาวชิาชพีในศตวรรษที ่21 (21st Century Professional Development) 

   - บรรยากาศการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 (21st Century Learning Environments) 

จากที่กล่าวมาขา้งต้นสรุปได้ว่า เครอืข่าย P21 ได้พฒันาวสิยัทศัน์การเรยีนรูเ้ป็นกรอบ

ความคดิเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 โดยผสมผสานองคค์วามรู ้ทกัษะเฉพาะดา้น ความชํานาญ

การและความรูเ้ท่าทนัดา้นต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหป้ระสบความสาํเรจ็ทัง้ในดา้นการทํางานและการ

ดําเนินชวีติ กรอบแนวคดิขา้งต้นเป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันาทกัษะแห่งอนาคตใหม่สําหรบัประเทศ
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ไทย การนําทกัษะในศตวรรษที ่21 ทุกทกัษะไปใช ้ผูเ้รยีนทุกคนจาํเป็นต้องไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรู้

ความเขา้ใจเน้ือหาหลกัดา้นวชิาการ ผูเ้รยีนต้องเรยีนรูท้กัษะทีจ่าํเป็นเพื่อใหป้ระสบความสําเรจ็ในโลก

ทุกวนัน้ี เช่น การคดิอย่างมวีจิารณญาณ การแก้ปญัหา การคดิสรา้งสรรค ์ การสื่อสาร และความ

รว่มมอื  

ในการพฒันาผูเ้รยีน เราไม่ไดพ้ฒันาเฉพาะผลสมัฤทธิท์างด้านความรู ้แต่เรายงัต้องพฒันา

ความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิทีจ่ะนําไปสู่การเอือ้อาทรและการเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น ทกัษะหน่ึงทีจ่ะทําให้

เกดิสิง่เหล่าน้ีไดก้ค็อื ความรว่มมอื เมือ่เราร่วมมอืกนัความคดิจะถูกแบ่งปนั วธิกีารใหม่ๆ และดกีว่า

จะถูกพฒันาขึน้ ปญัหาจะไดร้บัการแก้ไข ความก้าวหน้าของผูเ้รยีนจะมมีากขึน้ ผลงานของผูเ้รยีนก็

จะถูกประเมนิอย่างมปีระสทิธภิาพ ความร่วมมอือย่างแท้จรงิจะเกดิขึน้จากการทํางานกลุ่มเท่านัน้ 

กลุ่มทีส่มาชกิทุกคนรูส้กึว่าการสรา้งสรรคผ์ลงานของพวกเขามคีุณค่า เป้าหมายมคีวามชดัเจน พวก

เขามสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ และทุกคนไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

นอกจากน้ีการสอนในศตวรรษที ่21 จาํเป็นทีค่รผููส้อนจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามรูใ้นเน้ือหาวชิา

อย่างแทจ้รงิ มคีวามสามารถรูจ้กัดดัแปลงตวัอย่างกจิกรรม แบบฝึกหดั ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์

ประกอบการสอน เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอย่างแทจ้รงิ การสอนใหเ้ยาวชนรูจ้กั

คดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญัหาเป็นนัน้เป็นสิง่สาํคญั นอกจากนัน้ยงัจาํเป็นตอ้งฝึกใหเ้ยาวชนรูจ้กัพูดแสดง

ความคดิอยา่งชดัเจน สมเหตุสมผล มวีจิารณญาณ ฝึกใหเ้ยาวชนเป็นผูรู้จ้รงิ ใฝ่หาความรู ้กลา้แสดง

ความรูแ้ละความคดิ เป็นผูเ้สยีสละเพื่อส่วนรวม เป็นผูม้น้ํีาใจ และสามารถทํางานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้

นอกจากน้ีการจดักจิกรรมเพื่อใหเ้ดก็ไดฝึ้กการทํางานร่วมกนันัน้ จะมปีระโยชน์ต่อเดก็เพราะจะเป็น

การเตรยีมเยาวชนใหเ้ป็นทรพัยากรทีม่คี่า (Productive Citizens) ในยุคข่าวสารสนเทศและยุคไร้

พรมแดนต่อไป (ปานทอง กุลนาถศริ.ิ 2556: Online) จะเหน็ไดว้่า ความร่วมมอื ได้กลายเป็น

สมรรถนะทีส่าํคญัทีค่รคูวรคาํนึงถงึในการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีน  

จากการศกึษาเอกสารเกี่ยวกบัมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานและการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

พอสรุปได้ว่า คุณภาพผู้เรยีนที่สงัคมต้องการประการหน่ึงคอื ความร่วมมอื แต่งานวจิยัที่ผ่านมาส่วน

ใหญ่ยงัไมม่กีารศกึษาเรือ่งความร่วมมอื ในฐานะทีเ่ป็นผลลพัธส์ุดทา้ยหรอืเป้าหมายของการวจิยัทัง้ๆ 

ทีค่วามร่วมมอืเป็นทกัษะทีส่ําคญัต่อผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 นอกจากน้ียงัไม่มงีานวจิยัเล่มใดที่ศกึษา

โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษา ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะ

พฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษาเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ออกแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัประถมศกึษา

ต่อไป ในการวจิยัครัง้น้ีมแีนวคดิว่าความร่วมมอืในการปฏบิตัภิารกจิใด เป็นความร่วมมอืของผู้ที่

เกี่ยวขอ้งทัง้หมดตลอดกระบวนการ ตัง้แต่ร่วมคดิและร่วมปฏบิตั ิ ซึ่งแต่ละคนแสดงพฤตกิรรมที่

แสดงออกถงึความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอสมาชกิทุกคน มจีติสํานึกในการมสี่วนรบัผดิชอบ ทํางานร่วมกนั 

เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไว ้
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แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะ (competency) 

1. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 

 1.1 ความหมายของสมรรถนะ 

  แนวคดิเกี่ยวกบัสมรรถนะ (Competency) หรอืความสามารถของบุคคลในองคก์รได้

เริม่ขึน้ในปี ค.ศ. 1960 จากการเสนอบทความทางวชิาการของ David McClelland นักจติวทิยาแห่ง

มหาวทิยาลยัฮาวารด์ ซึ่งได้กล่าวถงึความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะที่ด ี (Excellent Performance) 

ของบุคคลในองค์กรกบัระดบัทกัษะความรูค้วามสามารถ โดยระบุว่าการวดั IQ และการทดสอบ

บุคลกิภาพเป็นวธิกีารที่ไม่เหมาะสมในการทํานายความสามารถ (Competency) แต่บรษิทัควร

ว่าจา้งบุคคลทีม่คีวามสามารถมากกว่าคะแนนทดสอบ (ดนัย เทยีนพุฒ. 2546: 41) สําหรบัประเทศ

ไทย ไดม้กีารนําแนวความคดิ Competency มาใชใ้นองค์กรทีเ่ป็นเครอืข่ายบรษิทัขา้มชาตชิัน้นํา

ก่อนทีจ่ะแพรห่ลายเขา้ไปสู่บรษิทัชัน้นําของประเทศ เช่น เครอืปนูซเิมนตไ์ทย ไทยธนาคาร เป็นตน้ 

  เน่ืองจากภาคเอกชนทีไ่ดนํ้าแนวคดิ Competency ไปใชแ้ละเกดิผลสําเรจ็อย่างเหน็

ไดช้ดัเจน ดงัเช่น กรณีของเครอืปนูซเิมนต์ไทยมผีลใหเ้กดิการตื่นตวัในวงราชการ โดยไดม้กีารนํา

แนวคดิน้ีไปทดลองใชใ้นหน่วยราชการ โดยสํานักงานขา้ราชการพลเรอืนไดจ้า้งบรษิทั Hey Group 

เป็นทีป่รกึษาในการนําแนวความคดิน้ีมาใชใ้นการพฒันาขา้ราชการพลเรอืน โดยระยะแรกไดท้ดลอง

นําแนวความคดิการพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยยดึหลกัสมรรถนะ (Competency Based Human 

Resource Development) มาใช้ในระบบการสรรหาผู้บรหิารระดบัสูงในระบบราชการไทยและกําหนด

สมรรถนะของขา้ราชการทีจ่ะสรรหาในอนาคต หรอืแมก้ระทัง่ในวงการศกึษาก็เช่นเดยีวกนั ในทศิ

ทางการดําเนินงานพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารกไ็ดม้กีารกําหนด 

ใหม้รีะบบการพฒันาทีเ่น้นสมรรถนะ ซึง่ในขณะน้ีไดม้กีารกําหนดหลกัเกณฑ ์เครื่องมอืต่างๆ เพื่อให้

ผูบ้รหิารและครเูขา้สู่กระบวนการประเมนิสมรรถนะโดยนําไปผูกกบัระบบเลื่อนวทิยฐานะที่นําไปสู่

สิง่จูงใจหลกั คือ เงนิประจําตําแหน่งวทิยฐานะ และคาดหวงัว่าจะนําไปสู่ศกัยภาพในการพฒันา

คุณภาพของผูเ้รยีนในทีสุ่ด (ชชัรนิทร ์ชวนวนั.  2552: 1) 

  คําว่า Competency มกีารใหค้วามหมายทีห่ลากหลาย บางแห่งเรยีกว่าเป็นสมรรถนะ

หลกัทีง่านนัน้ต้องม ี บางองคก์รเรยีกเป็นคุณลกัษณะของงาน บางองคก์รเรยีกทกัษะจาํเป็นในงาน 

หรอืคุณสมบตัทิีพ่งึประสงคข์องงาน และไดม้นีักจติวทิยาและนักการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมาย

ของสมรรถนะไวห้ลากหลาย ดงัน้ี  

  แมคคลแีลนด ์(McClelland. 1973: 57) ไดใ้หข้อบเขตของสมรรถนะว่าเป็นพฤตกิรรม

ทีส่ามารถใชท้าํนายความสาํเรจ็ในการทาํงานไดด้กีว่าการพจิารณาจากสถาบนัทีจ่บการศกึษา ระดบั

การศกึษา คะแนนสอบและผลคะแนนสอบแข่งขนัเขา้ทํางาน โดยอธบิายความหมายของสมรรถนะ

เปรยีบเสมอืนก้อนภูเขาน้ําแขง็ทีม่สี่วนทีอ่ยู่ใต้น้ําซึง่เป็นส่วนใหญ่ทีสุ่ด ทีค่นส่วนใหญ่มนีัน้คอืทกัษะ

ทางสงัคม ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วนคอื 

   1. Social Role คอื บทบาททางสงัคมซึง่แสดงออกตามค่านิยมทีบุ่คคลนัน้ม ี
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   2. Self Image คอื ภาพทีบุ่คคลนัน้มองตวัเอง 

   3. Traits Personality คอื บุคลกิภาพและตวัตนทีแ่ทจ้รงิของบุคคล 

   4. Motive คอื แรงจงูใจทีผ่ลกัดนัใหบุ้คคลนัน้มพีฤตกิรรมในแบบทีเ่ป็น 

  เฮย ์กรุ๊ป (Hay Group. 2003: 2) กล่าวว่า สมรรถนะ คอื คุณลกัษณะพืน้ฐานของบุคคลที่

ทําให้เขาสามารถปฏบิตังิานได้อย่างเป็นเลศิภายในงาน บทบาท หรอืสถานการณ์ และนํามาใช้ในการ

บรหิารทรพัยากรบุคคล การบรหิารงานและการพฒันาองค์กร เพื่อให้สมาชกิขององค์กรพฒันาตนเอง 

เพื่อใหป้ฏบิตังิานในปจัจุบนัและอนาคตไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตามทีอ่งคก์รตอ้งการ 

  อํานวย เถาตระกูล (2546: 18) ไดใ้หค้วามหมายของคําว่า สมรรถนะ หมายถงึ กลุ่ม

ของความรู ้ ความสามารถ ทกัษะ ตลอดจนทศันคตทิี่จาํเป็นในการทํางานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิลของบุคคลในการทาํงาน 

  เกรกิเกยีรต ิศรเีสรมิโภค (2546: 21) ไดใ้หค้วามหมายของคําว่า ความสามารถเชงิ

สมรรถนะ หมายถงึ ความรู ้ทกัษะ และความสามารถของมนุษยท์ีแ่สดงผ่านพฤตกิรรม ซึง่สะทอ้น

ไดจ้ากพฤตกิรรมในการทาํงานทีแ่สดงออกมาของแต่ละบุคคลทีส่ามารถวดัไดแ้ละสงัเกตเหน็ได ้ 

  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.) (2548: 4) ได้กําหนดนิยามของ

สมรรถนะว่าเป็น “คุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทกัษะ/ความสามารถ และ

คุณลกัษณะอื่นๆ ทีท่ําใหบุ้คคลสรา้งผลงานไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองคก์ร” กล่าวคอื 

การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได ้มกัจะต้องมอีงค์ประกอบของทัง้ความรู ้ทกัษะ/

ความสามารถและคุณลกัษณะอื่นๆ  

  ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2550: 37) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถงึ คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมที่

เป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่นๆ ทีท่ําใหบุ้คคลสามารถสรา้งผลงาน

ไดโ้ดดเด่นกว่าเพื่อนรว่มงานอื่นๆ ในองคก์ร 

  ชชัรนิทร ์ชวนวนั (2552: 60) ไดส้รุปว่า สมรรถนะ หมายถงึ ความสามารถของบุคคลที่

แสดงออกในเชิงพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการผสมผสานความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ ทัศนคติ และ

คุณลกัษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความสําเรจ็ในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่นและมี

ประสทิธภิาพ 

  อาภรณ์ ภู่วทิย์พนัธุ์  (2553: 36)  กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง ขดีความสามารถ 

ศกัยภาพ หรอืพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ ซึ่งสมรรถนะเป็นการกระทําหรอืการแสดงออกของบุคลากร

ในองค์กร โดยมคีวามเชื่อว่า สมรรถนะจะส่งผลต่อผลลพัธ์หรอืตัวชี้วดัหลกัของผลงาน (Key 

Performance Indicators: KPIs) ทีก่ําหนดขึน้  

  จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นสรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถงึ คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรมของ

บุคคลทีแ่สดงออกมา อนัเป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่นๆ ทีท่ําใหบุ้คคล

นัน้ทาํงานตามบทบาท หน้าที ่หรอืตําแหน่ง ไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืประสบผลสาํเรจ็  
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 1.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 

  จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบสมรรถนะจากแนวคดิของนักวชิาการ

ต่างๆ ผู้วจิยัสามารถวเิคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะได้ดงัตาราง 1 (McClelland.  1973; 

Spencer and Spencer.  1993 และสุรชยั พรหมพนัธุ.์ 2554)  

 

ตาราง 1 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของสมรรถนะ 

 

แนวคดิของ องคป์ระกอบของสมรรถนะ 

องคป์ระกอบทีเ่หน็ไดง้า่ย องคป์ระกอบซ่อนอยูใ่นตวับุคคล 

ความรู ้ ทกัษะ แรงจงูใจ อุปนิสยั ความคดิเหน็

เกีย่วกบัตนเอง 

McClelland  (1973)      

Spencer; & Spencer.  

(1993) 

     

สุรชยั พรหมพนัธุ ์ (2554)      

 

ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของสมรรถนะ สามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของสมรรถนะ 

เกดิจากองคป์ระกอบสาํคญั 5 ส่วน ดงัน้ี  

   1. แรงจูงใจ (Motive) เป็นสิง่ที่บุคคลคดิหรอืต้องการอย่างแท้จรงิ ซึ่งจะเป็นแรง

ขบัในการกําหนดทศิทางหรอืการเลอืกของบุคคลเพื่อแสดงออกถึงพฤติกรรม หรอืการตอบสนองต่อ

เป้าหมายหรอืการถอยออกไปจากสิง่ต่างๆ เหล่านัน้ 

   2. อุปนิสัย (Trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึงการ

ตอบสนองของบุคคลต่อขอ้มลูหรอืสถานการณ์ทีเ่ผชญิ 

   3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self- concept) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคต ิ

(Attitude) ค่านิยม (Value) และภาพลกัษณ์ของบุคคลทีม่ต่ีอตนเอง (Self image) ซึง่จะเป็นแรงจงูใจ

ที่ทําให้เกดิพฤติกรรมและทําให้สามารถทํานายพฤตกิรรมของบุคคลที่มต่ีอสถานการณ์ต่างๆ ใน 

ช่วงระยะสัน้ๆ ได ้

   4. ความรู้ (Knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูลหรอืเน้ือหาเฉพาะด้านที่บุคคลใด

บุคคลหน่ึงครอบครองอยู ่

   5. ทักษะ (Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทัง้ที่เกี่ยวข้องกับด้าน

กายภาพ การใช้ความคดิ และจติใจของบุคคลในระดบัที่สามารถคดิ วเิคราะห์ ใช้ความรู้กําหนด

เหตุผลหรอืการวางแผนในการจดัการ และในขณะเดยีวกนักต็ระหนกัถงึความซบัซอ้นของขอ้มลูได ้
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  คุณลกัษณะของสมรรถนะทัง้ 5 น้ี สามารถนํามาจดักลุ่มภายใต้เกณฑข์องพฤตกิรรมที่

แสดงออกและสงัเกตเหน็ไดง้า่ยจาํนวน 2 คุณลกัษณะ ดงัน้ี 

   1. สมรรถนะที่ส ังเกตได้หรือเห็นได้ (Visible) ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 

(Skill) ซึง่เป็นสมรรถนะทีม่โีอกาสพฒันาไดโ้ดยงา่ย 

   2. สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปหรอืซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Hidden) ได้แก่ แรงจูงใจ 

(Motive) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึง่เป็นสมรรถนะทีย่ากต่อการวดัและพฒันา 

  องคป์ระกอบดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นสามารถอธบิายไดด้ว้ยโมเดลภูเขาน้ําแขง็ (Iceberg 

Model) ดงัภาพประกอบที ่1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จากภาพประกอบ 1 แสดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะของบุคคลนัน้เปรยีบเสมอืนภูเขา

น้ําแขง็ทีล่อยอยูใ่นน้ํา โดยมสี่วนหน่ึงเป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ํา ไดแ้ก่ ความรู ้(Knowledge) และ

ทกัษะ (Skill) ซึง่เป็นความชาํนาญหรอืความเชีย่วชาญพเิศษในดา้นต่างๆ เป็นส่วนสงัเกตและวดัได้

งา่ย สาํหรบัส่วนของภเูขาน้ําแขง็ทีอ่ยู่ใต้น้ํา เป็นส่วนทีม่มีากกว่า สงัเกตและวดัไดย้ากกว่า และเป็น

ส่วนทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบุคคลมากกว่า ไดแ้ก่ ความคดิเหน็เกี่ยวกบัตนเอง (Self-concept) 

ทศันคต ิ(Attitude) ค่านิยม (Value) อุปนิสยั (Trait) และแรงจงูใจ (Motive)  

  จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นสรุปไดว้่า เราสามารถจดัองคป์ระกอบของสมรรถนะไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ สมรรถนะทีส่งัเกตได ้ซึง่ไดแ้ก่ ความรู ้และทกัษะ ซึง่เป็นสมรรถนะทีม่โีอกาสพฒันาไดโ้ดยง่าย 

และสมรรถนะทีซ่่อนอยูภ่ายในตวับุคคล ไดแ้ก่ แรงจงูใจ (Motive) คุณลกัษณะส่วนบุคคล (Trait) ซึง่เป็น

สมรรถนะที่ยากต่อการวัดและพฒันา ในการวิจยัครัง้น้ี ผู้วิจยัมุ่งพฒันาสมรรถนะความร่วมมือ 

สาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา ในส่วนทีเ่ป็นความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล  

ขอ้มลูความรูท้ีบุ่คคลมี

ในสาขาต่างๆ 
ความเชีย่วชาญพเิศษ

ในดา้นต่างๆ 

บทบาททีบุ่คคลแสดงออก

ต่อผูอ้ื่น 

ความรูส้กึนึกคดิเกีย่วกบั 

เอกลกัษณ์และค่าของคน 

ความเคยชนิพฤตกิรรมซํ้าๆ   

ในรปูแบบใดรปูแบบหน่ึง 
จนิตนาการแนวโน้ม วธิคีดิ วธิปีฏบิตัติน 

อนัเป็นโดยธรรมชาตขิองบคุคล 

องคค์วามรู ้

และทกัษะต่างๆ 

ความคิดเหน็เก่ียวกบัตนเอง (Self-concept) 

บทบาทท่ีแสดงออกต่อสงัคม (Social Role) 

อปุนิสยั (Trait) 

แรงจงูใจ (Motive) 

ภาพประกอบ 1  ภาพโมเดลภเูขาน้ําแขง็ (Iceberg Model) 

ทีม่า: ขจรศกัดิ ์ศริมิยั.  (2555).  เรือ่งหน้ารูเ้กีย่วกบัสมรรถนะ. หน้า 3. 
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 1.3 ประเภทของสมรรถนะ 

  จากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัประเภทของสมรรถนะจากแนวคดิของนักวชิาการ

ต่างๆ ผู้วจิยัสามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของสมรรถนะได้ดงัตาราง 2 (McLagan.  1997; Kierstead.  

1998; สุกญัญา รศัมธีรรมโชต.ิ 2548; ณรงคว์ทิย ์แสนทอง. 2547; และศริริตัน์ ชุณหคลา้ย. 2549)  

 

ตาราง 2 การวเิคราะหป์ระเภทของสมรรถนะ 

 

แนวคดิของ 

ประเภทของสมรรถนะ 

สมรรถนะ 

ขัน้พืน้ฐาน 

สมรรถนะทีท่ําใหบุ้คคลแตกต่างจากผูอ้ื่น 

สมรรถนะหลกั 
สมรรถนะตาม

หน้าที ่

สมรรถนะเฉพาะ

ของบุคคล 

McLagan  (1997)     

Kierstead  (1998)     

สุกญัญา รศัมธีรรมโชต ิ

(2548) 

    

ณรงคว์ทิย ์แสนทอง 

(2547) 

    

ศริริตัน์ ชุณหคลา้ย  

(2549) 

    

 

ผลการวเิคราะหป์ระเภทของสมรรถนะ สามารถสรุปไดว้่า ประเภทของสมรรถนะ สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี  

   1. สมรรถนะขัน้พืน้ฐาน (threshold competencies) ซึ่งหมายถงึ ความรูห้รอื 

ทกัษะพืน้ฐานทีบุ่คคลจาํเป็นตอ้งมใีนการทาํงาน เช่น ความสามารถในการอ่าน หรอื ความรูใ้นสนิคา้

ที่ตนขายอยู่ประจํา เป็นต้น ซึ่งสมรรถนะพื้นฐานเหล่าน้ี ไม่ทําให้บุคคลมผีลงานที่แตกต่างจากผู้อื่น

หรอืไมส่ามารถทําใหบุ้คคลมผีลงานทีด่กีว่าผู้อื่นได ้ดงันัน้สมรรถนะในกลุ่มน้ีจงึไม่ไดร้บัความสนใจ

จากนักวชิาการมากนัก นักวชิาการบางกลุ่มถงึขัน้ลงความเหน็ว่าความรูแ้ละทกัษะพื้นฐานเหล่าน้ี 

ไมถ่อืว่าเป็นสมรรถนะ 

   2. สมรรถนะทีท่ําใหบุ้คคลแตกต่างจากผูอ้ื่น (differentiating competencies) หมายถงึ

ปจัจยัทีท่าํใหบุ้คคลมผีลการทาํงานสงูกว่ามาตรฐานหรอืดกีว่า ช่วยใหเ้กดิผลสาํเรจ็ทีด่เีลศิในงาน อกี

ทัง้ยงัเป็นสมรรถนะทีน่กัวชิาการจาํนวนมากใหค้วามสาํคญัในการพฒันาใหม้ขีึน้ในบุคคล นอกจากนัน้ยงั

สามารถจาํแนกสมรรถนะกลุ่มน้ีออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
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    2.1 สมรรถนะหลกั (core competency) คอื สมรรถนะทีเ่ป็นแก่นหรอืแกนหลกั

ขององค์กรนัน้ๆ ซึ่งทุกคนในองค์กรต้องมคีุณสมบตัทิี่เหมอืนกนัน้ี เพราะความสามารถและคุณสมบตัิ

ประเภทน้ีเป็นตวักําหนดหรอืผลกัดนัใหอ้งคก์รบรรลุตามวสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีว่างไวไ้ด ้ตลอดจน

ยงัเป็นตวัสะทอ้นถงึค่านิยมทีค่นในองคก์รมแีละถอืปฏบิตัริว่มกนั 

    2.2 สมรรถนะตามหน้าที่ (functional competency) คอื การกําหนดตาม

บทบาทหน้าที่ ภารกจิของแต่ละตําแหน่ง แต่ละบุคคล จําแนกตามหน้าที่การทํางานเป็นหลกั ซึ่ง

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของงานต่างๆ หน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัความสามารถ

ในงานย่อมแตกต่างกนั สามารถเรยีกสมรรถนะประเภทน้ีได้ว่า technical competency หรอื 

สมรรถนะเฉพาะทาง 

    2.3 สมรรถนะเฉพาะของบุคคล (professional competency) มอียู ่9 ระดบั ดงัน้ี 

     ระดบั 1 สมรรถนะเพื่อประสทิธภิาพของบุคคล 

     ระดบั 2 สมรรถนะทางการศกึษา 

     ระดบั 3 สมรรถนะทีจ่าํเป็นเพื่อการทํางาน 

     ระดบั 4 สมรรถนะทางเทคนิคในอุตสาหกรรม 

     ระดบั 5 สมรรถนะทางเทคนิคเฉพาะ 

     ระดบั 6 สมรรถนะเฉพาะของอาชพี 

     ระดบั 7 สมรรถนะเฉพาะทางเทคนิคของอาชพี 

     ระดบั 8 สมรรถนะทีเ่ป็นทีต่อ้งการของวชิาชพี 

     ระดบั 9 สมรรถนะการจดัการ 

  ในการวิจยัครัง้น้ีผู้ว ิจยัมุ่งศึกษาสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษา ในฐานะทีเ่ป็นสมรรถนะหลกั (Core competency) ซึง่เป็นสมรรถนะทีส่ําคญัทีน่ักเรยีน

ระดับชัน้ประถมศึกษาต้องมีเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ทัง้ น้ีเ น่ืองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ได้กําหนดให ้ความร่วมมอื เป็นคุณภาพผู้เรยีนระดบั

การศึกษาขัน้พื้นฐานที่โรงเรยีนจําเป็นต้องเร่งพฒันาคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้เกิดคุณลักษณะ

ดงักล่าว ดงันัน้ ความร่วมมอืจงึกลายเป็นสมรรถนะหลกั (Core competency) ที่ผู้เรยีนในระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานจาํเป็นตอ้งม ี

2. แนวคิดเก่ียวกบัการสร้างโมเดลสมรรถนะ 

 2.1 ความหมายและองคป์ระกอบของโมเดลสมรรถนะ 

  ไดม้นีกัวชิาการและนกัการศกึษากล่าวถงึโมเดลสมรรถนะไวด้งัน้ี 

  สเปนเซอร ์และสเปนเซอร ์(Spencer and Spencer.  1993: 159-160) กล่าวไวว้่า

โมเดลสมรรถนะ หมายถงึ การจดักลุ่มสมรรถนะ 3-6 กลุ่ม โดยมตีวัสมรรถนะ 12-27 สมรรถนะ ใน

แต่ละสมรรถนะม ี3-7 ตวัชีว้ดัพฤตกิรรม (รวมถงึตวัอย่างทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์) การบรรยายและ
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การอธบิาย บางขัน้ตอนจะมหีลายตวัอยา่งและหลายคาํอธบิาย ขณะทีบ่างขัน้ตอนอาจจะมคีําอธบิาย 

บรรยายหรอืตวัอยา่งแค่เพยีงเลก็น้อยหรอืไมม่เีลยกไ็ด ้

  ฮกัส ์กนิเนทท;์ และเคอรไ์ซ (Hughes Ginnett; & Curphy.  2002: 83) กล่าวไวว้่า

โมเดลสมรรถนะ หมายถึง กลุ่มของระดบัทกัษะ ความรู้ และความสามารถหรอือื่นๆ ที่ทําให้เกิด

ความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  ดูบอยส;์ และรทูเวลล ์(Dubois; & Ruthwell.  2004: 23) กล่าวว่า โมเดลสมรรถนะ 

หมายถึง การเขยีนพรรณนาถึงสมรรถนะที่พงึประสงค์ที่สามารถทําให้บรรลุผลสําเร็จในการ

ปฏบิตังิานในแต่ละประเภท การทาํงานเป็นทมี แผนก ขอบเขตหรอืในองคก์ร 

  สุกญัญา รศัมธีรรมโชต ิ (2550: 29) กล่าวว่า โมเดลสมรรถนะ หมายถงึ รปูแบบการ

จดักลุ่มสมรรถนะขององคก์รหน่วยงานหน่ึงๆ โดยรปูแบบดงักล่าวเกดิจากการนําวสิยัทศัน์ (Vision) 

พนัธกจิ (Mission) ค่านิยมหลกั (Core Value) หรอื แผนกลยุทธ ์(Strategic Plan) ขององคก์รมา

พจิารณารว่มกนัในฝา่ยต่างๆ ขององคก์ร รปูแบบสมรรถนะมกัจะประกอบดว้ย ประเภท (Catagory) 

หรอืกลุ่ม (Group) ของสมรรถนะประมาณ 2-4 กลุ่ม ซึง่ในตําราต่างๆ เรยีกกลุ่มดงักล่าวว่า Cluster 

โดยแต่ละส่วนหรอืแต่ละ cluster กจ็ะประกอบไปดว้ยสมรรถนะประมาณ 2-5 ตวั (อาจมากกว่าหรอื

น้อยกว่าน้ีกไ็ด)้  

  โดย Competency แต่ละตวัจะประกอบดว้ย “คําจาํกดัความหรอืความหมาย” ของ 

Competency ตวันัน้ และตวัชีว้ดัดา้นพฤตกิรรมหรอื Behavioral Indicator ซึง่โดยทัว่ไปจะกําหนด

ไวป้ระมาณ 3 - 6 ระดบั โดยตวัชีว้ดัดา้นพฤตกิรรมน้ี จะเป็นตวัชีว้ดัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการทํางานที่

องคก์รตอ้งการ ดงัตวัอยา่งปรากฏในตาราง 3 และตาราง 4 (สุกญัญา รศัมธีรรมโชต.ิ  2551: 8) 

 

ตาราง 3 ตวัอยา่งการจดัสมรรถนะตามประเภทหรอืหมวดหมูท่ีอ่งคก์รกําหนด 

 

หมวดหมูข่องสมรรถนะ สมรรถนะ 

ทกัษะส่วนบุคคล  

(Individual Skills) 
• การสื่อสาร (Communication) 

• ความเชื่อมัน่ในตนเอง (Self-Confidence) 

• ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม                          

(Creativity and Innovation) 

ทกัษะทางการจดัการ 

(Management Skills) 
• การจดัการและการพฒันาผูอ้ื่น (Managing and Developing 

Others) 

• การสรา้งทมี (Team Building) 

• การจดัการดา้นการเงนิ (Financial Management) 

• การจดัการโครงการ (Project Management) 
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หมวดหมูข่องสมรรถนะ สมรรถนะ 

• การมุง่ยุทธศาสตร ์(Strategic Focus) 

ทกัษะทางเทคนิค 

(Technical Skills) 
• ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์(Computer Literacy) 

• ความรูเ้กี่ยวกบัลกูคา้ (Customer Knowledge) 

• ความรูเ้กี่ยวกบัผลติภณัฑ ์(Product Knowledge) 

 

หมายเหตุ  ตาราง 3 เป็นการแยก หรอืจดักลุ่มสมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่มหรอื 3 หมวดหมู่ คอื 

  1. ทกัษะส่วนบุคคล (Individual Skills) 

  2. ทกัษะทางการบรหิาร (Management Skills) 

  3. ทกัษะทางเทคนิค (Technical Skills) 

 

 ซึง่ในแต่ละกลุ่ม หรอืแต่ละหมวดหมู่ยงัม ีCompetency ทีอ่งคก์รตอ้งการใหม้ ีประกอบอยู่

ในหมวดหมูน่ัน้ๆ 

 

ตาราง 4 ตวัอยา่งการกําหนด “คาํจาํกดัความ” และ “ระดบัพฤตกิรรม” ของสมรรถนะ 

 

ชื่อสมรรถนะ:             ความรูเ้กีย่วกบัลกูคา้ 

หมวดหมูส่มรรถนะ:     ทกัษะทางเทคนิค 

นิยามสมรรถนะ:         รูค้วามตอ้งการของลกูคา้ จนสามารถนํามากําหนดและจดัลําดบัความสาํคญั 

                             เพื่อเพิม่ความพงึพอใจสงูสุดใหแ้ก่ลกูคา้ 

ระดบั

(Level) 
ตวัชีว้ดัดา้นพฤตกิรรม (Behavioral Indicator) 

1 มคีวามรูพ้ืน้ฐานทัว่ไปเกีย่วกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

2 สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้โดยอาศยัการแนะนําจากเพื่อนรว่มงาน 

3 สามารถแนะนํา/เสนอแนะทางเลอืกใหแ้ก่ลกูคา้ได ้ดว้ยความรอบรูข้องตนเอง 

4 เป็นทีย่อมรบัในฐานะทีป่รกึษาทางธุรกจิดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์

5 สามารถนําความรอบรูแ้ละความเชีย่วชาญดา้นลกูคา้ของตน ไปสรา้งแนวคดิ/ทฤษฎี

ใหมด่า้นลกูคา้สมัพนัธ ์รวมทัง้สามารถใหบ้รกิารทีด่เีลศิแก่ลกูคา้ 

 

  ฐติพิฒัน์ พชิญธาดาพงศ์  (2549: 34) กล่าวว่า ระบบสมรรถนะ (Competency Model) 

ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสมรรถนะขององค์กร (Competency Basket) ประเภทของสมรรถนะ 

(Competency Categories) ชื่อสมรรถนะและคําจาํกดัความ (Competency Names & Definitions) 
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ระดบัของสมรรถนะ (Proficiency Level) และตวัชีว้ดัพฤตกิรรม (Behavioral Indicators) รายละเอยีด 

ดงัภาพประกอบที ่2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 2  องคป์ระกอบของระบบสมรรถนะ 
 

       ทีม่า: ฐติพิฒัน์ พชิญธาดาพงศ.์  (2549).  ยทุธวธิกีารใชร้ะบบสมรรถนะในการบรหิาร

ทรพัยากรมนุษยเ์พื่อผลกัดนัองคก์รสู่ความเป็นเลศิเหนือคู่แขง่. วารสารดํารงราชานุภาพ.  

6(20): 34. 

 

  จากภาพประกอบที ่2 แสดงให้เหน็ถึงองค์ประกอบของระบบสมรรถนะ ซึ่งสามารถ

อธบิายไดด้งัน้ี (ฐติพิฒัน์ พชิญธาดาพงศ.์  2549: 34) 

   1. ฐานขอ้มลูสมรรถนะขององคก์ร (Competency Basket) หมายถงึฐานขอ้มลูที่

เก็บรวบรวมสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏบิตังิานในตําแหน่งต่างๆ ที่มอียู่ทัง้หมดภายในองค์กร 

สมรรถนะแต่ละตวัจะไดร้บัการออกแบบตามบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละตําแหน่งงาน/

กลุ่มงาน เพื่อใหบุ้คคลสามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์ร

กําหนดไว ้

   2. ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) หมายถงึ การจาํแนก รวบรวม

สมรรถนะออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามสายวชิาชพี สมรรถนะร่วมของกลุ่ม

งาน/สายวชิาชพี สมรรถนะเฉพาะทาง และสมรรถนะดา้นการบรหิารจดัการ เป็นตน้ 

   3. ชื่อสมรรถนะและคาํจาํกดัความ (Competency Names and Definitions) 

    3.1 ชื่อของสมรรถนะ (Competency Names) เป็นการกําหนดหรอืตัง้ชื่อสมรรถนะ

แต่ละตวัใหช้ดัเจน ชีบ่้งความแตกต่างกบัสมรรถนะตวัอื่นๆ ซึง่จะทาํใหบุ้คลากรในองคก์รเขา้ใจตรงกนั 

    3.2 คาํจาํกดัความของสมรรถนะ (Competency Definition) เป็นการใหค้วามหมาย

ของสมรรถนะตวันัน้ๆ ว่าหมายถงึอะไร มขีอบเขตมากน้อยเพยีงใด การใหค้ําจาํกดัความเพื่อให้

บุคลากรในองคก์รเขา้ใจตรงกนัว่าหมายถงึอะไร ซึง่คําจาํกดัความของสมรรถนะนัน้ ในแต่ละองคก์ร

อาจมกีารใชภ้าษาและการใหค้วามหมายทีแ่ตกต่างกนัได ้

ประเภทของสมรรถนะ  

(Competency Categories) 

ชื่อสมรรถนะและคาํจาํกดัความ 

(Competency Names & Definitions) 

 
ระดบัของสมรรถนะ  

(Proficiency Level) 

 
ตวัชีว้ดัพฤตกิรรม  

(Behavioral Indicators) 

 

ฐานขอ้มลูสมรรถนะขององคก์ร 

(Competency Basket) 
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   ดงันัน้ในการกําหนดชื่อและความหมายย่อมมคีวามหลากหลาย และเหมาะสม

แตกต่างกนัไปในแต่ละองคก์ร 

   4. ระดบัความสามารถ (Proficiency Scale) เป็นการกําหนดระดบัทกัษะความรู้

ความสามารถของสมรรถนะ ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี 

    4.1 การแบ่งระดบัความสามารถตามลาํดบัชัน้การบงัคบับญัชา (Hierarchy Scale) 

    การแบ่งระดบัความสามารถตามระดบัโครงสร้างลําดบัชัน้การบงัคบับญัชา

ขององค์กร เป็นการสะท้อนให้เหน็ความแตกต่างของลําดบัชัน้การบงัคบับญัชากบับทบาทหน้าที่

ความรบัผดิชอบของแต่ละตําแหน่งอย่างชดัเจน ว่าแต่ละตําแหน่งต้องแสดงความสามารถ หรอื

ทกัษะอยา่งไรบา้ง อาทเิช่น 

    ระดบั 1: พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

    ระดบั 2: พนกังานระดบับงัคบับญัชาและวชิาชพี 

    ระดบั 3: พนกังานระดบัผูจ้ดัการแผนกหรอืเทยีบเท่า 

    ระดบั 4: พนกังานระดบัผูจ้ดัการส่วน 

    ระดบั 5: พนกังานระดบัผูอ้ํานวยการฝา่ยหรอื กรรมการผูจ้ดัการ 

    จุดเด่นของการแบ่งระดบัความสามารถตามระดบัโครงสร้างลําดบัชัน้การ

บงัคบับญัชานัน้กค็อืการใหค้วามสําคญักบัลําดบัชัน้การบงัคบับญัชา ความน่าเชื่อถอืในงานมากขึน้ 

เพิม่ความสมัพนัธร์ะหว่างตําแหน่งงานกบัสมรรถนะ 

    จุดอ่อนของการแบ่งระดบัความสามารถแบบน้ีไม่เหมาะสําหรบัองค์กรที่มี

ลกัษณะลาํดบัชัน้การบงัคบับญัชาแบบราบ (Flat Organization) 

   4.2 การแบ่งระดบัความสามารถตามความเชีย่วชาญ (Expertise Scale) การแบ่ง

ระดบัความสามารถตามความเชีย่วชาญน้ี อาจแบ่งเป็น 3, 4 หรอื 5 ระดบักไ็ด ้ในทีน้ี่จะยกตวัอย่าง

ในกรณทีีแ่บ่งความสามารถออกเป็น 5 ระดบั ดงัตาราง 5 

 

ตาราง 5 ตวัอยา่งการแบ่งระดบัความสามารถตามความเชีย่วชาญ (Expertise Scale) 

 

ระดบัความสามารถ 

(Proficiency Level) 

คาํอธบิายระดบัความสามารถ 

(Proficiency Description) 

L 1 

Beginner 

มคีวามรูแ้ละทกัษะในขัน้พืน้ฐาน สามารถนําไปใชใ้นการปฏบิตังิาน

ประจาํวนัตามหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ และงานทีไ่ม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

รวบรวมขอ้มลู ปญัหาอุปสรรคทีพ่บในการปฏบิตังิาน รวมทัง้

สามารถใหค้าํแนะนํา เบือ้งตน้แก่ผูเ้กีย่วขอ้งได ้

L 2 

Well-trained 

มคีวามรูแ้ละทกัษะในปจัจยัต่างๆ ในรายละเอยีด สามารถนําความรู้

และทกัษะทีม่มีาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานต่างๆ ไดอ้ยา่ง
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ระดบัความสามารถ 

(Proficiency Level) 

คาํอธบิายระดบัความสามารถ 

(Proficiency Description) 

เหมาะสม อธบิาย/สอน สาธติงานของตนใหผู้อ้ื่นได ้รวมทัง้สามารถ

แกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า/เบือ้งตน้ได ้

L 3 

Experienced 

มคีวามรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานทีม่คีวามซบัซอ้นได ้สามารถ

นํามาใชป้รบัปรุงการปฏบิตังิานเพื่อสรา้งเสรมิผลการปฏบิตังิานทีด่ี

ขึน้ สามารถวางแผน ควบคุมตดิตามงาน และใหค้าํปรกึษาแนะนํา

กบัผูเ้กีย่วขอ้งภายในองคก์รได ้

L 4 

Advanced 

มคีวามรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานทีซ่บัซอ้นสงู สามารถนํามา

ประยกุตใ์ชง้านเชงิวชิาการ วางแผน การใหค้ําปรกึษาแนะนํา

ภายนอกองคก์รได ้อธบิายภาพรวมของหน่วยงานและสามารถ

กําหนด/พฒันารปูแบบวธิกีารปฏบิตังิานใหม่ๆ  รวบรวม/ประยกุตใ์ช้

กระบวนการปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิ รวมทัง้ถ่ายทอดแผนงานเชงิ            

กลยทุธภ์ายในองคก์รได ้

L 5 

Expert 

มคีวามเชีย่วชาญ ชาํนาญระดบัสงู สามารถคดิในเชงิยทุธศาสตร ์

นโยบาย ประเมนิ คาดการณ์แนวโน้ม การคดิคน้สรา้งนวตักรรม 

ถ่ายทอดกลยทุธส์ู่การปฏบิตั ิรวมทัง้เป็นทีป่รกึษา/คณะกรรมการ

ระดบัองคก์รวชิาชพีทัง้ภายในประเทศ และ/หรอืนานาชาต ิ

 

       ทีม่า: ฐติพิฒัน์ พชิญธาดาพงศ.์  (2549).  ยทุธวธิกีารใชร้ะบบสมรรถนะในการบรหิาร

ทรพัยากรมนุษยเ์พื่อผลกัดนัองคก์รสู่ความเป็นเลศิเหนือคู่แขง่. วารสารดํารงราชานุภาพ.  

6(20): 36. 

    

   จากตาราง 5 แสดงให้เหน็ถงึตวัอย่างการแบ่งระดบัความสามารถตามความเชีย่วชาญ 

(Expertise Scale) ในกรณีที่เราแบ่งความสามารถออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัที ่1 Beginner, 

ระดบัที ่2 Well-trained ระดบัที ่3 Experienced ระดบัที ่4 Advanced และระดบัที ่5 Expert 

   จะเหน็ไดว้่าสมรรถนะขององคก์รแต่ละตวัอาจมรีะดบัทีแ่ตกต่างกนั หรอืไม่เหมอืนกนั

กไ็ดข้ึน้อยูก่บัเน้ือหา (Content) ของสมรรถนะตวันัน้ๆ เช่น บางสมรรถนะอาจม ี1 ระดบั เช่น ความ

ซื่อสตัย ์หรอืความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่ทัง้น้ีเพราะสมรรถนะทัง้สองสมรรถนะดงักล่าว ไม่จาํเป็นตอ้ง

แบ่งความมากน้อยของพฤตกิรรมความซื่อสตัยห์รอืความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ เวลาประเมนิจะประเมนิ

ว่าบุคคล “มหีรอืไมม่”ี กเ็พยีงพอแลว้ ส่วนสมรรถนะบางสมรรถนะอาจม ี2,3,4,5 ระดบัหรอืมากกว่ากไ็ด ้

   การที่จะเลอืกว่าจะใช้แนวการแบ่งระดบัแบบใดนัน้ ฐติิพฒัน์ พชิญธาดาพงศ ์ 

(2549: 36) มคีวามเหน็ว่าหากเป็นสมรรถนะหลกั (Core Competency) แบ่งระดบัความสามารถ
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ตามระดับโครงสร้างลําดับชัน้การบังคับบัญชาขององค์กร ส่วนสมรรถนะตามสายวิชาชีพ 

(Functional Competency) ควรแบ่งระดบัความสามารถตามความเชีย่วชาญ เพื่อใหบุ้คคลสามารถ

พฒันาความสามารถของตนตัง้แต่ระดบัที ่ 1 ถงึระดบัสูงสุดได้ด้วยตนเอง หากเขยีนตามระดบั

โครงสรา้งลาํดบัชัน้การบงัคบับญัชาขององคก์ร บุคคลจะไม่สามารถขึน้ไดถ้งึระดบัสูงสุดเพราะจะถูก

จาํกดัดว้ยบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิาร 

   5. ตวัชีว้ดัเชงิพฤตกิรรม (Behavioral Indicators) หมายถงึ การกระทําปฏกิริยิา 

หรอืการกระทาํตามบทบาทหน้าทีภ่ายใต้สถานการณ์ทีเ่ฉพาะเจาะจง (Specific Circumstances) ใน

การกําหนดตวัชีว้ดัเชงิพฤตกิรรมน้ี ควรเขยีนพฤตกิรรมทีส่ามารถสงัเกตและวดัไดอ้ย่างชดัเจน ควร

ขึน้ตน้ประโยคดว้ยคํากรยิา (Action Verb) เช่น อธบิาย วเิคราะห ์วนิิจฉัย ใหค้ําปรกึษาแนะนํา ออกแบบ 

สรา้ง เป็นต้น ควรหลกีเลีย่งการใชค้ําทีเ่ป็นนามธรรม เช่น ความรู ้ ความเขา้ใจ การรบัรู ้ ทศันคต ิ

เป็นต้น ทัง้น้ีเน่ืองจากแต่ละคนอาจแปลความหมายทีแ่ตกต่างกนั ตวัชีว้ดัเชงิพฤตกิรรมในแต่ละ

ระดบั (Behavioral Indicators) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

    5.1 พฤตกิรรมหลกัทีค่าดหวงั (Key Result Area: KRA) หมายถงึ ความสามารถ

หรอืพฤตกิรรมหลกัๆ ในระดบันัน้ ทีค่าดหวงัใหบุ้คลากรแสดงพฤตกิรรมออกมา 

    5.2 ตวัชีว้ดัเชงิพฤตกิรรมหลกั (Key Behavior Indicator: KBI) หมายถงึ 

พฤตกิรรมย่อยทีก่ําหนดไวใ้นแต่ละระดบั ในแต่ละระดบัอาจมพีฤตกิรรมย่อยกี่พฤตกิรรมก็ได ้ แต่

ทัง้น้ีตอ้งเขยีนใหค้รอบคลุมพฤตกิรรมหลกัทีค่าดหวงั 

  ชวนพศิ สทิธิธ์าดา  (2552: 46) กล่าวว่า โมเดลสมรรถนะ หมายถงึ การนํารายการ

สมรรถนะมาจดักลุ่ม แลว้เขยีนพรรณนาถงึสมรรถนะทีพ่งึประสงคห์รอืเป็นแบบอย่างในการปฏบิตังิาน

ในงานแต่ละดา้นทีส่ามารถทีด่สีามารถทําใหอ้งคก์รประสบผลสําเรจ็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  

  ชชัรนิทร ์ชวนวนั  (2552: 8-13) กล่าวว่า โมเดลสมรรถนะทีด่ปีระกอบดว้ยองคป์ระกอบ

ต่างๆ ดงัน้ี 

   1. กลุ่มของสมรรถนะ (Competency Category or Group Cluster) หมายถงึ การ

จดักลุ่มของสมรรถนะว่าสมรรถนะนัน้จะอยู่ในกลุ่มใด เช่น กลุ่มความรู-้ทกัษะ กลุ่มของความคดิวเิคราะห ์

กลุ่มของการจดัการ เป็นตน้ โดยปกตกิําหนดใหเ้ป็น 4 กลุ่ม หรอื 4 มติ ิคอื  

    มติทิี ่1 มติดิา้นความรู ้ทกัษะ (Knowledge, Skill) 

    มติทิี ่2 มติดิา้นการมปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) 

    มติทิี ่3 มติดิา้นคุณลกัษณะและจรยิธรรม (Trait and Ethic) 

    มติทิี ่4 มติดิา้นการคดิวเิคราะห ์(Analysis Thinking) 

   2. ชื่อเรยีกและนิยาม (Competency Name & Definition) หมายถงึ การกําหนด

ชื่อเรยีกสมรรถนะนัน้ๆ และกําหนดความหมายหรอืคําอธบิายของชื่อสมรรถนะเพื่อการสื่อสารใหเ้ขา้ใจ 
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   3. ระดบัความสามารถหรอืระดบัความชํานาญ (Proficiency Level) หมายถึง การ

กําหนดระดบัของพฤตกิรรมบ่งชี้สมรรถนะนัน้ๆ โดยทัว่ไป กําหนดออกเป็น 3-5 ระดบั ตามระดบั

การเรยีนรู ้หรอืความชาํนาญหรอืกําหนดตามโครงสรา้งองคก์ร เช่น  

    กําหนดตามระดบัความชาํนาญ ม ี5 ระดบั  

     ระดบั 1 ทาํงานโดยตอ้งมผีูค้อยใหค้าํแนะนํา 

     ระดบั 2 ทาํงานไดด้ว้ยตนเอง ไมต่อ้งมผีูแ้นะนํา 

     ระดบั 3 ทาํงานโดยใชค้วามเชีย่วชาญทีส่ะสมมา 

     ระดบั 4 ทาํงานโดยเป็นผูนํ้ากลุ่ม 

     ระดบั 5 เป็นผูก้ําหนดนโยบาย 

   4. การนิยามพฤตกิรรมในแต่ละระดบั (Behavioral Indicators) คอื การสะทอ้น

พฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกในการทํางานว่าควรมกีี่ระดบั แต่ละระดบัทีก่ําหนดนัน้ๆ ว่าตอ้งมี

พฤตกิรรมการเรยีนรูห้รอืความชํานาญในรปูแบบหรอืลกัษณะอยา่งไร ตวัอยา่งปรากฏดงัตาราง 6 

 

ตาราง 6 ตวัอยา่งการนิยามพฤตกิรรมตามสมรรถนะทีก่ําหนด 

 

ช่ือสมรรถนะ การนิยามพฤติกรรม 

การแกป้ญัหาและ 

การตดัสนิใจ 

ความสามารถตดัสนิใจ แกไ้ขปญัหาดว้ยความมัน่ใจ โดยการรวบรวมและ

ใชข้อ้มลูทีม่อียูใ่นการคดิวเิคราะหส์าเหตุ ระบุประเดน็ ปญัหาและจดัลําดบั

ความสาํคญัของปญัหาอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ดําเนินการหาขอ้สรปุ

เพื่อเลอืกแนวทางการแกไ้ขทีถู่กตอ้งอยา่งมหีลกัการ มเีหตุมผีล และ

เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

การแปลงสนิทรพัยเ์ป็น

ทุนและสนิเชื่อการผลติ 

ความรูเ้กี่ยวกบัการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุนและสนิเชื่อการผลติ รวมทัง้

สามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

การใหค้าํปรกึษา ความสามารถในการใหค้าํแนะนําหรอืใหค้าํปรกึษา และชีแ้นวทาง รวมทัง้

การเสนอแนวทางแก้ปญัหาทีเ่ป็นประโยชน์ 

การดําเนินการเชงิรกุ ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าและวางแผนจดัการกบัสิง่ทีค่าดว่า

จะเกดิขึน้ 

การวจิยั ความสามารถคดิคน้ วจิยัเพื่อพฒันา ปรบัปรงุผลติภณัฑ ์กระบวนการ 

วธิกีาร และเทคโนโลยต่ีางๆ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร และเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัโดยอาศยัระเบยีบ วธิกีารวจิยั เครือ่งมอืทาง

วทิยาศาสตร ์วศิวกรรม สถติ ิและเครือ่งมอืวจิยัอื่นๆ 

การตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพ 

ความรูใ้นดา้นมาตรฐานคุณภาพเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ กระบวนงาน และการ

ผลติ ตลอดจนเทคนิควธิกีารในการตรวจสอบและควบคุมใหเ้ป็นไปตาม
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ช่ือสมรรถนะ การนิยามพฤติกรรม 

มาตรฐานทีก่ําหนดไว ้

การถ่ายทอดความรู ้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรูท้างดา้นวชิาการ และประสบการณ์

ต่างๆ ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 

 

       ทีม่า: ชชัรนิทร ์ชวนวนั.  (2552).  การพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาตามหลกัการ

สมรรถนะ. หน้า 13. 

  จากที่กล่าวมาขา้งต้นจะเหน็ได้ว่า โมเดลสมรรถนะ หมายถงึ ขอบเขตและโครงสรา้ง

ขององค์ประกอบด้านความรู้ ทกัษะความสามารถ และคุณลกัษณะที่ช่วยให้บุคคลได้แสดงออกถึง

พฤติกรรมในการปฏิบตัิงานตามที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตาม

เป้าหมายทีต่ ัง้ไวอ้ย่างมปีระสทิธผิล ซึง่มอีงคป์ระกอบสําคญั 5 ส่วน คอื 1) กลุ่มของสมรรถนะ 2) 

ชื่อเรยีกสมรรถนะ 3) นิยามสมรรถนะ 4) ระดบัสมรรถนะ และ 5) ตวัชีว้ดัพฤตกิรรม  

  2.2 การสร้างโมเดลสมรรถนะ 

  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโมเดลสมรรถนะจากแนวคิดของ

นักวชิาการต่างๆ ผูว้จิยัสามารถวเิคราะหข์ัน้ตอนการสรา้งโมเดลสมรรถนะไดด้งัตาราง 7 (Spencer 

and Spencer.  1993 และสุรชยั พรหมพนัธุ.์ 2554)  

 

ตาราง 7 การวเิคราะหข์ัน้ตอนการสรา้งโมเดลสมรรถนะ 

 

ขัน้ตอนการสรา้งโมเดล

สมรรถนะ 

แนวคดิของ 

Spencer 

and 

Spencer.  

(1993) 

Hay Group  

(2003) 

สาํนักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน  

(2548) 

ศริริตัน์ พริยิธนาลยั 

และจฑุา เทพ

หสัดนิ ณ อยธุยา 

(2553) 

1. การกําหนดเกณฑท์ีใ่ช้

วดัผลการปฏบิตังิาน 

 
 

 
 

  
 

2. การกําหนดกลุ่ม

ตวัอย่าง 

    

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู     

4. การวเิคราะหข์อ้มลู

และกําหนดโมเดล

สมรรถนะ 
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ขัน้ตอนการสรา้งโมเดล

สมรรถนะ 

แนวคดิของ 

Spencer 

and 

Spencer.  

(1993) 

Hay Group  

(2003) 

สาํนักงาน

คณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรอืน  

(2548) 

ศริริตัน์ พริยิธนาลยั 

และจฑุา เทพ

หสัดนิ ณ อยธุยา 

(2553) 

5. การตรวจสอบโมเดล

สมรรถนะ 

    

6. การประยกุตใ์ชโ้มเดล

สมรรถนะ 

    

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะ สามารถสรุปได้ว่า ขัน้ตอนการสร้างโมเดล

สมรรถนะ มขีัน้ตอนทีส่าํคญั 6 ขัน้ตอน ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

   1. การกําหนดเกณฑท์ีใ่ชว้ดัผลการปฏบิตังิาน (Define performance effectiveness 

criteria) เป็นขัน้ตอนที่สําคญัที่สุดในการศึกษาสมรรถนะด้วยการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้วดัผลการ

ปฏิบตัิงานที่มหีลายรูปแบบ ซึ่งบางครัง้ไม่สามารถใช้ตัวชี้วดัดงักล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการวดัได ้

เน่ืองจากผลการปฏบิตังิานบางประเภทไมม่ตีวัชีว้ดั ดงันัน้ การวดัผลหรอืการกําหนดเกณฑจ์งึทําได้

โดยผูเ้ชีย่วชาญเป็นผูป้ระเมนิหรอือาจจะใชก้ารประเมนิ 360 องศา มาสรา้งเป็นเกณฑก์ไ็ด ้

   2. การกําหนดกลุ่มตวัอย่าง (Criteria sample) เกณฑท์ีไ่ดจ้ากการกําหนดในขัน้ที่ 1 

เพื่อนํามาใชใ้นการค้นหากลุ่มของผู้ปฏบิตังิานเป็นเลศิ และกลุ่มเปรยีบเทยีบที่มผีลงานตามเกณฑ์

เฉลีย่ปกตหิรอืองคก์รอาจกําหนดเป็นกลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มทีม่ผีลงานตํ่า การคน้หาพนักงานชัน้นํา

หรอืชัน้เลศิ 2-3 คนเพื่อใหแ้น่ใจว่าไดบุ้คคลทีเ่ป็นเลศิตวัจรงิ องคก์รควรใชเ้กณฑห์ลกัเกณฑใ์นการ

พจิารณาบุคลากรดงักล่าว และเลอืกเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงในการวดัผลจากเกณฑทุ์กเกณฑ ์เช่น 

ใชก้ารประเมนิ 360 องศา รว่มการเกณฑก์ารสมัภาษณ์ และใชเ้กณฑจ์ากผูเ้ชีย่วชาญร่วมกนัทัง้หมด

ในทฤษฎ ีกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาควรมอีย่างน้อย 20 คน คอื อย่างน้อย 12 คน ทีม่ผีลงานดี

กบัอกี 8 คนที่มผีลงานปานกลาง เน่ืองจากเป็นจาํนวนที่สามารถทดสอบสมตฐิานทางสถติไิด ้เช่น 

T-test, Chi-square หรอื ANOVA  เป็นตน้  

   3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Collection data) มหีลายวธิขี ึน้อยู่กบัโมเดลสมรรถนะ

ทีส่รา้งขึน้ อาทเิช่น 

    3.1 การใชแ้บบสมัภาษณ์ (Behavioral event interview: BEI) เป็นการเกบ็

ขอ้มลูโดยสมัภาษณ์จากผูท้ีม่ผีลงานเป็นเลศิ และผูท้ีม่ผีลงานปานกลางทีอ่ยูใ่นงานเดยีวกนั ซึง่ไดร้บั

คดัเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างในขัน้ตอนที่ 1 ของการสร้างโมเดลสมรรถนะ ด้วยแบบสัมภาษณ์

เหตุการณ์เชงิพฤตกิรรม หรอื BEI ซึง่ขัน้ตอนในการทาํการสมัภาษณ์แบบ BEI ม ี5 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
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     ขัน้ที ่1 แนะนําตวัผูส้มัภาษณ์และอธบิายวตัถุประสงค ์รวมทัง้รปูแบบของ

การสมัภาษณ์ 

      ขัน้ที ่2 ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์อธบิายถงึลกัษณะของงานและความรบัผดิชอบที่

สาํคญัของตําแหน่งงาน 

     ขัน้ที่ 3 ให้ผู้ถูกสมัภาษณ์อธบิายสถานการณ์ที่สําคญัที่สุดในการทํางาน 

จาํนวน 5-6 เรือ่ง อยา่งละเอยีดจากประสบการณ์ในการทํางาน 

     ขัน้ที ่4 ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์อธบิายถงึคุณลกัษณะและความสามารถของบุคคล

ทีจ่าํเป็นต้องมใีนการปฏบิตังิาน ในตําแหน่งเดยีวกบัตนว่าบุคคลเหล่านัน้ทํางานใหเ้กดิประสทิธผิล

ไดอ้ยา่งไร 

     ขัน้ที ่5 สรุปขอ้มลูหรอืประเดน็สําคญัทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ใหผู้ถู้กสมัภาษณ์

ฟงัเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ 

    3.2 การใชค้ณะกรรมการผู้เชีย่วชาญ (Expert panels) เป็นวธิกีารรวบรวม

ขอ้มูลที่นิยมใช้กนัมาวธิหีน่ึง และส่วนใหญ่มกัใช้กบัตําแหน่งงานที่มคีวามรูเ้ฉพาะด้าน หรอืเป็นผู้

ประกอบอาชพีเฉพาะดา้น เช่น แพทย ์พยาบาล สถาปนิก หรอืมณัฑนากร เป็นต้น คณะกรรมการที่

ประกอบไปดว้ยผูเ้ชี่ยวชาญจะระดมสมองเพื่อกําหนดลกัษณะที่จาํเป็นต่อการทํางานนัน้ๆ และสามารถ

ทําใหก้ารปฏบิตังิานนัน้ๆ ไดด้ ีผู้เชีย่วชาญเหล่าน้ีอาจเป็นผูบ้งัคบับญัชาของตําแหน่งทีก่ําลงัศกึษา 

บุคลการที่มผีลงานเป็นเลศิ หรอืชัน้ยอด หรอืเป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่รู้งานนัน้ๆ อย่างดกี็ได ้

คณะกรรมการเหล่านัน้จดัลาํดบัสมรรถนะตามความสําคญัทีส่่งผลต่อความสาํเรจ็ในงาน 

    3.3 การใช้แบบสํารวจ (Surveys) เป็นการกระทําโดยการตัง้คณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญร่วมกบับุคคลอื่นในองค์กร ซึ่งหมายถงึ คณะทํางานด้านสมรรถนะที่องค์กรจดัขึน้ด้วย 

โดยรว่มกนัใหค้่าน้ําหนกัเป็นรายตวัชีว้ดัสมรรถนะหรอืพฤตกิรรม ตามลําดบัความสําคญัทีก่่อใหเ้กดิ

ผลงานทีม่ปีระสทิธผิล และความถีใ่นการใชส้มรรถนะนัน้ๆ ในทางปฏบิตักิารสํารวจแต่ละครัง้จะเน้น

ไปทีท่กัษะหน่ึงๆ เท่านัน้ 

    3.4 การใชร้ะบบผูเ้ชีย่วชาญ (Competency model database “expert system”) 

เป็นการใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทีม่ฐีานขอ้มลู ซึง่ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้ หรอืการวจิยัโดยผูเ้ชีย่วชาญ 

เพื่อหาสมรรถนะของบุคคล ด้วยการตอบคําถามของโปรแกรมสําเรจ็รปูดงักล่าว เมื่อบุคคลไดต้อบ

คาํถามทัง้หมดแลว้ ระบบจะนําคาํตอบทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัฐานขอ้มลูทีม่อียู่ในระบบเพื่อวเิคราะห์

โมเดลสมรรถนะของบุคคลผูน้ัน้ออกมา ระบบเชีย่วชาญดงักล่าวสามารถวเิคราะหแ์ละใหค้ําอธบิาย

สมรรถนะ (Definition) ทีจ่าํเป็นสาํหรบัผลงานปานกลางและด ีโดยละเอยีดไดแ้มน่ยาํ 

    3.5 การวเิคราะหง์าน (Job function/Task analysis) เป็นวธิกีารทีนิ่ยมใชก้นั

มาก โดยทัว่ไปมกัเริม่ต้นจากการใชบุ้คคลทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นตวัแทนของตําแหน่งหน่ึงๆ มาเป็นผู้

บนัทกึขอ้มูลโดยละเอยีดเกี่ยวกบังานในหน้าที่ความรบัผดิชอบของตําแหน่งนัน้ๆ ในช่วงเวลาหน่ึง 
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วธิกีารวเิคราะห์งานสามารถรวบรวมขอ้มูลได้หลายวธิ ีเช่น การตอบแบบสอบถาม การสมัภาษณ์

โดยใชค้ณะกรรมการหรอืบุคคลหน่ึงๆ หรอืการสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานโดยตรง 

    3.6 การสงัเกตพฤตกิรรม (Direct observation) เป็นวธิกีารสงัเกตพฤตกิรรม

การปฏบิตังิานของบุคคลทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยสงัเกตการทาํงานเพื่อบนัทกึพฤตกิรรมเหล่านัน้ไว้

ใช้ในการกําหนดสมรรถนะ โดยทัว่ไปการสงัเกตพฤตกิรรมมกัใช้ร่วมกบัวธิอีื่นๆ เช่น BEI การใช้

แบบสาํรวจ หรอืการวเิคราะหง์าน เป็นตน้ 

   4. การวเิคราะหข์อ้มลูและกําหนดโมเดลสมรรถนะ (Analyze data and develop 

a competency model) เป็นการนําขอ้มลูทีไ่ด ้รวบรวมจากทุกแหล่งจากทุกวธิกีารวเิคราะห ์โดยเฉพาะ

ขอ้มูลของผู้ที่มผีลงานดกีบัปานกลางมาเปรยีบเทยีบกนัทลีะรายการ หลงัจากนัน้ก็มองหาขอ้มูลที่

แตกต่างกนั เช่น แรงจงูใจ ทกัษะ หรอืสมรรถนะอื่นๆ ซึง่ผูท้ ีป่ฏบิตังิานดมีแีต่ผูท้ีม่ผีลงานปานกลาง

ไม่ม ีเพื่อแยกบุคคลที่มผีลงานดอีอกจากผู้ที่มผีลงานปานกลาง และกําหนดบุคลกิภาพ (Personality) 

และทกัษะ (Skill competency) กระบวนการน้ีเรยีกว่า “การสรา้งกรอบแนวคดิ (Concept formation)” 

หรอืในทางกลบักนั การคน้หาความแตกต่างดงักล่าวกระทาํได ้2 วธิ ีคอื 1) ขอ้มลูแรงจงูใจ ความคดิ

หรอืพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency dictionary) จะนํามากําหนดไว้

ในโมเดลสมรรถนะ 2) ขอ้มูลที่ไม่มใีนพจนานุกรมสมรรถนะจะบนัทกึไว้เพื่อเป็นการกําหนดสมรรถนะ

ใหม่ที่คน้พบ สําหรบัการวเิคราะห์เหตุการณ์สําคญั (Behavior event) เป็นขัน้ตอนที่ยากทีสุ่ดและ

ตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรคม์ากทีสุ่ดในการกระบวนการวเิคราะหง์านสุดทา้ยของขัน้ตอนที ่4 คอื การ

จดัทาํพจนานุกรมสมรรถนะ ซึง่รวบรวมสมรรถนะทีส่่งผลต่อผลงานต่างๆ 

    การจดัทําพจนานุกรมสมรรถนะ จะเริม่ต้นจากการกําหนดตวัชี้วดัขึน้มาก่อนว่า

จะเขยีนสมรรถนะใดบา้งและกําหนดองคป์ระกอบต่างๆ ตามขัน้ตอนดงัน้ี 

    ขัน้ที ่1 กําหนดนิยามสมรรถนะ (Definitions) จะเป็นขอ้ความทีอ่ธบิายถงึหรอื

บ่งบอกถงึความหมายภาพรวมของสมรรถนะที่กําหนดขึน้ โดยจะเน้นว่าควรมพีฤตกิรรมภาพรวม

หรอืพฤตกิรรมหลกัๆ อะไรบา้ง การกําหนดนิยามนัน้ทําได ้2 วธิ ีคอื  

     วธิทีี่ 1 เขยีนคํานิยามสมรรถนะแต่ละขึน้มาก่อนแลว้กําหนดรายละเอยีด

สมรรถนะทีค่าดหวงั ซึง่แยกตามระดบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามตําแหน่งงาน 

     วธิทีี่ 2 เขยีนแยกรายละเอยีดของพฤตกิรรมในแต่ละระดบัภาพรวมก่อน

แลว้จงึนําพฤตกิรรมทัง้หมดมาสรปุ เพื่อกําหนดเป็นคาํนิยามของสมรรถนะแต่ละตวัตามกําหนด 

    ขัน้ที ่2 กําหนดระดบัความสามารถ (Proficiency level) เป็นการบ่งบอกพฤตกิรรม

ทีค่าดหวงัหรอืต้องการใหเ้กดิขึน้ ซึง่แยกแยะตามระดบัที่แตกต่างกนัไปรายละเอยีดพฤตกิรรมหรอื

พจนานุกรมความสามารถทีเ่ขยีนขึน้จะสามารถนําไปใชเ้ครื่องมอืในการบรหิารและพฒันาขดีความสามารถ

ของบุคลากรได้หลายด้าน ได้แก่ การสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร การประเมนิประสทิธภิาพการ

ดาํเนินงาน การฝึกอบรมบุคลากร การพฒันาบุคลาการ การจา่ยค่าตอบแทนแก่บุคคล เป็นตน้ 
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   5. การตรวจสอบโมเดลสมรรถนะ (Validate the competency model) เป็นการนํา

โมเดลสมรรถนะทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่4 มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ซึง่ทาํได ้2 วธิ ีไดแ้ก่  

    5.1 ผูท้ําการตรวจสอบจะรวบรวมขอ้มลูการสมัภาษณ์ (BEI Data) จากกลุ่ม

ตวัอยา่งของกลุ่มบุคคลทีม่ผีลงานด ีและปานกลางกลุ่มใหม ่โดยใหค้ะแนนต่างๆ ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑข์อง

กลุ่มน้ี แล้วนําผลไปเปรยีบเทยีบกบัรูปสมรรถนะเพื่อดูว่าสามารถอธบิายผลจากกลุ่มตวัอย่างได้

หรอืไม ่ซึง่หมายความว่าเป็นการทดสอบโมเดลสมรรถนะว่าสามารถใชท้ํานายผลงานของบุคคลนัน้

ฯ เวลาปจัจบุนัหรอืไม ่

    5.2 สรา้งแบบทดสอบเพื่อวดัสมรรถนะทีร่ะบุไวใ้นโมเดลสมรรถนะซึง่กระทํา

โดยการเลอืกบุคคล โดยใช้แบบทดสอบหรอืขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ หรอืการฝึกอบรมบุคคลให้มี

สมรรถนะตามโมเดลสมรรถนะ แลว้ทาํการวดัผลว่าบุคคลเหล่าน้ีมผีลงานดหีรอืไม ่ 

   6. การประยุกต์ใชโ้มเดลสมรรถนะ (Prepare applications of the competency 

model) เป็นการนําโมเดลสมรรถนะที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปใช้ประโยชน์ เช่น การนําไปใช้กบั

ระบบการบรหิารทรพัยากรบุคคลขององค์กร การนําข้อมูลสมรรถนะไปใช้ออกแบบการสมัภาษณ์

งานเพื่อคดัเลอืกบุคลากรใหม่ การพฒันาสายงานอาชพี การบรหิารงานผล การวางแผนผู้สบืทอด

ตําแหน่งงาน การฝึกอบรมและการพฒันา การจา่ยค่าตอบแทน และระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร 

เป็นตน้  

  ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยักําหนดขัน้ตอนในการสรา้งโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ดงัน้ี  

   ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะ เป็นกระบวนการกําหนดรายการสมรรถนะ

ความร่วมมือที่จําเป็นสําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกีย่วขอ้งรว่มกบัการใชเ้ทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event Interview) 

   ขัน้ตอนที ่2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะ เป็นตรวจสอบความเหมาะสมของ

โมเดลสมรรถนะความร่วมมอืสําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์

องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  

   ขัน้ตอนที ่3 การนําโมเดลสมรรถนะไปใช ้เป็นตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโมเดล

สมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้งสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

 3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างโมเดลสมรรถนะ  

  องัศนิันท ์อนิทรกําแหง และทศันา ทองภกัด ี(2549) ไดส้รา้งและพฒันารปูแบบสมรรถนะ

ดา้นผูนํ้าทางวชิาการของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรฐั เอกชน และในกํากบัของรฐั โดยมขีัน้ตอน

การดาํเนินงาน 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี   

   ตอนที ่ 1 การสรา้งและพฒันารปูแบบสมรรถนะดา้นผูนํ้าทางวชิาการของอาจารย์

ในมหาวทิยาลยั ซึง่มวีธิกีารดาํเนินงานดงัน้ี 
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    1.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อกําหนดเป็นองคป์ระกอบ

ของความเป็นผู้นําทางวชิาการของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัที่แสดงออกในลกัษณะพฤตกิรรมหรอื

ผลงานทีม่กีารวจิยั 

    1.2 ศกึษาแนวคดิเกี่ยวกบัสมรรถนะ (Competency) ในระดบับุคคล ภารกจิ 

ภาระงานของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั มาตรฐานระบบคุณภาพมหาวทิยาลยั ความเป็นเลศิทางวชิาการ

ของอาจารย ์และการพฒันาความสามารถของตนเอง 

    1.3 จดัทําร่างต้นแบบของรปูแบบสมรรถนะดา้นผูนํ้าทางวชิาการของอาจารย์

ในมหาวทิยาลยั  

    1.4 ศกึษาคุณลกัษณะอาจารยใ์นปจัจุบนัและอาจารยต์ามความคาดหวงัของ

สงัคม จากความคดิเหน็ของกลุ่มผูเ้กี่ยวขอ้งกบัอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั เพื่อปรบัปรุงรปูแบบตาม

สมมตฐิานทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารงานวจิยั ตามขอ้ 1.1 – 1.2 และนําขอ้มลูเชงิคุณภาพเหล่าน้ีไป

ประกอบ การสรา้งแบบสอบถามวดัพฤตกิรรมและกจิกรรมผลงานของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั 

    1.5 นําขอ้มูลที่ไดจ้ากการสอบถามและสมัภาษณ์เบื้องต้นตามขอ้ 1.4 มา

ปรบัปรุงเพิม่เตมิองค์ประกอบหรอืตวัแปรวดัได้ในร่างต้นแบบของรูปแบบสมรรถนะด้านผู้นําทาง

วชิาการของอาจารย์ตามสมมติฐานให้สอดคล้องกบัสภาพการทํางานเป็นจรงิในมุมมองของผู้บรหิาร 

อาจารย ์นิสติ และผูบ้รโิภคงานวชิาการ ใหใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากขึน้ 

    1.6 ปรบัปรุงรูปแบบตามสมมตฐิานอกีครัง้ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

และคณะวจิยัเพื่อใหร้ปูแบบกระชบัและชดัเจนขึน้ และสะดวกในการเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณ  

   ตอนที ่2 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของรปูแบบสมรรถนะดา้นผูนํ้าทางวชิาการ 

ของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

   ในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบตามสมมติฐานครัง้น้ี ใช้วธิีการเก็บ

รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูลเชงิปรมิาณ จากแบบสอบถามวดัพฤติกรรมและผลงานของอาจารย์ใน

มหาวทิยาลยัของรฐั เอกชน และในกํากบัของรฐั ทีเ่กี่ยวกบัสมรรถนะหลกัตามภาระงานและผลงาน

ในปจัจุบนั โดยตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างค่าความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมระหว่าง

ตวัแปรต่างๆ ในรูปแบบที่สรา้งขึน้กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิยนืยนั ดว้ยโปรแกรม LISREL  

  นพรตัน์ โพธิศ์รทีอง (2550) ได้ทําการกําหนดรปูแบบสมรรถนะของหวัหน้าศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

ตามเป้าหมายของโครงการความร่วมมอืในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ระหว่างกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่กบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ โดยใช้

รปูแบบของการวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยมี

ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 3 ขัน้ตอน ดงัน้ี  
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   1. การศกึษาเอกสารและแนวคดิเพื่อกําหนดรูปแบบสมรรถนะ ประกอบด้วย

ขัน้ตอนสาํคญั 3 ขัน้ตอนคอื 

    1.1 ผูว้จิยัไดศ้กึษาภาพรวมขององคก์รโดยการศกึษาวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ภารกจิ 

แผนกลยุทธ ์และค่านิยมขององคก์ร จะทําใหท้ราบภารกจิหลกัขององคก์ร ขอบข่ายการดําเนินงานของ

องคก์รมอีะไรบา้ง  

    1.2 การศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละกรณีตวัอย่าง (Best Practices) เป็นการศกึษา

เพื่อจดักรอบแนวคดิเกีย่วกบัการกําหนดรปูแบบสมรรถนะ  

    1.3 การศกึษาวธิกีารกําหนดรปูแบบสมรรถนะ  

   2. การกําหนดรปูแบบสมรรถนะ ประกอบดว้ยขัน้ตอนสาํคญั 3 ขัน้ตอนคอื  

    2.1 การวเิคราะหง์าน (Job Analysis) ตําแหน่งหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ใน

ขัน้ตอนน้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาลกัษณะงานของตําแหน่ง โดยพจิารณาจากภารกจิทีต่้องปฏบิตั ิจากคําบรรยาย

ลกัษณะงาน (Job Description) ของตําแหน่งควบคู่ไปกบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่ป็นพฤตกิรรม

ของการปฏบิตังิานจรงิ  

    2.2 การวเิคราะหข์อ้มลูสมรรถนะ ผูว้จิยันําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผลการวเิคราะหง์าน 

มาวเิคราะหส์รปุกําหนดรา่งรปูแบบสมรรถนะของหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

    2.3 การจดัทําร่างรูปแบบสมรรถนะ ผู้วิจยัได้จดัทําร่างรูปแบบสมรรถนะ 

ประกอบดว้ยโครงสรา้งของสมรรถนะ ดงัต่อไปน้ี  

     2.3.1 สมรรถนะหรอืกลุ่มสมรรถนะ  

     2.3.2 นิยามของสมรรถนะหรอืคาํจาํกดัความของสมรรถนะ  

     2.3.3 พฤตกิรรมบ่งชีห้รอืพฤตกิรรมหลกัของสมรรถนะ  

     2.3.4 ระดบัของสมรรถนะ  

   3. การตรวจสอบร่างรปูแบบสมรรถนะ เมื่อจดัทําร่างรปูแบบสมรรถนะแลว้จาํเป็นต้อง

ตรวจสอบยนืยนัความถูกตอ้งและความเหมาะสมก่อนนําไปใช ้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงทีสุ่ด โดย

ใชว้ธิกีาร ดงัน้ีคอื  

    3.1 การใช้เทคนิคสนทนากลุ่ม ผู้วจิยัได้จดัให้มปีระชุมสนทนากลุ่มกบักลุ่ม

ตวัอยา่งทีเ่ป็นผูด้าํรงตําแหน่งในระดบัหวัหน้างาน ผูบ้งัคบับญัชาซึง่เป็นระดบัตําแหน่งทีสู่งกว่า และ

ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัตําแหน่งหวัหน้าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สําหรบัเน้ือหาการประชุม มุ่งให้ผู้เขา้ร่วมการ

ประชุมพจิารณารา่งรปูแบบสมรรถนะว่ามคีวามเหมาะสม ครอบคลุมสมรรถนะทีจ่าํเป็นและสําคญัต่อ

การปฏบิตังิานในตําแหน่งงานนัน้ๆ มากน้อยเพยีงใด และตอ้งการเพิม่เตมิหรอืลดในส่วนใดบา้ง  

    3.2 การใชแ้บบสาํรวจและแบบสอบถาม กบักลุ่มทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งการบรหิาร

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เน้ือหาของแบบสาํรวจหรอืแบบสอบถามมุ่งเน้นการตรวจสอบรายการสมรรถนะ

ของร่างรปูแบบสมรรถนะว่าเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นถงึสมรรถนะของตําแหน่งนัน้ๆ ไดห้รอืไม่ มากน้อยเพยีงใด 

ขณะเดยีวกนักใ็หข้อ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิได ้
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  ชวนพิศ สิทธิธ์าดา (2552)  ได้ทําการพัฒนารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ปีระสทิธผิล โดยมขีัน้ตอนการดาํเนินงาน 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี  

   ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัเกี่ยวกบัสมรรถนะของผู้บรหิาร

สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน และแนวคดิเกี่ยวกบัประสทิธผิล แล้วนําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสรุปเอกสารไป

สมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒเิกี่ยวกบัองคป์ระกอบของสมรรถนะของผู้บรหิารสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานทีม่ปีระสทิธผิล 

   ขัน้ตอนที่ 2 สร้างและพฒันาเครื่องมอืเพื่อใช้ในการศึกษาองค์ประกอบของ

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ปีระสทิธผิล  

   ขัน้ตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

   ขัน้ตอนที ่4 การวเิคราะหข์อ้มูล โดยทําการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของสมรรถนะ

ของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้พื้นฐานที่มีประสิทธิผล โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis) แล้วนําองค์ประกอบสมรรถนะมาสร้างเป็นโครงร่างรูปแบบสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทีม่ปีระสทิธผิล 

   ขัน้ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ ปรบัปรุง และสร้างรูปแบบที่เหมาะสม โดยให้

ผูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวุฒพิจิารณาในรปูแบบ Ethnographic Future Research (EFR)  

  พนัตํารวจเอก กฤษกร พลธีญัญวงศ์ (2554) ได้ทําการพฒันารูปแบบสมรรถนะการ

บรหิารของผูก้ํากบัการในสํานักงานตํารวจแห่งชาต ิ ซึ่งการวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาผสมผสานการ

วจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคุณภาพเขา้ดว้ยกนั ในการวจิยัเชงิปรมิาณจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย

วธิกีารสํารวจโดยใชแ้บบสอบถามกบัผู้บรหิารระดบักลาง ส่วนการวจิยัเชงิคุณภาพจะเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งกบัผู้บรหิารระดบัสูง โดยมขีัน้ตอนการดําเนินงาน 4 

ขัน้ตอน ดงัน้ี   

   ขัน้ตอนที ่1 กําหนดหวัขอ้การวจิยั  

    ผูว้จิยัไดร้วบรวมประเดน็ปญัหาการวจิยัทีส่นใจ เป็นประโยชน์ สามารถคน้ควา้

ขอ้มลูมาตรวจสอบได ้โดยศกึษาคน้ควา้จากแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง เอกสารและผลงานวจิยัทีม่ผีู ้

เคยวจิยัมาแลว้มาสรปุเป็นกรอบแนวคดิและประเดน็ในการดําเนินการวจิยั มากําหนดหวัขอ้การวจิยั

ในเบือ้งตน้  

   ขัน้ตอนที ่2 กําหนดวตัถุประสงค ์ 

    ผูว้จิยัไดนํ้าปญัหามากําหนดวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการจะวจิยั  

   ขัน้ตอนที ่3 เกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู  

    ผูว้จิยัไดต้รวจสอบแนวคดิ ทฤษฎ ี เอกสารและผลงานวจิยั แลว้มาจาํแนกตวั

แปร วางกรอบแนวคดิ ตัง้สมมตฐิานในการวจิยั แลว้เลอืกวธิกีารวจิยั มกีารกําหนดประชากรและ

กลุ่ม ตวัอย่าง การเกบ็ขอ้มูล เลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่หมาะสมและถูกต้อง สรา้ง
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เครื่องมอืในการวจิยัใหส้อดคล้องตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัตามคําแนะนําของอาจารยท์ีป่รกึษาและ

ผูเ้ชีย่วชาญ  

   ขัน้ตอนที ่4 รายงานผล  

    การแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิยันําผลที่ได้จากการวเิคราะห์ข้อมูลมา

จดัทําเป็นตารางนําเสนอ ซึง่มกีารนําเสนอขอ้มลูหลายเรื่องในตารางเดยีวกนัหรอืตารางเดยีว เพื่อ

สะดวก และงา่ยต่อการเขา้ใจ  

    การเขยีนรายงานการวจิยั ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอขอ้มลูสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้

ไว ้มกีารอธบิายขอ้มูลตรงกบัผลการวจิยัที่ได ้และนําเสนอรูปแบบเกี่ยวกบัสมรรถนะการบรหิาร

ของผู้กํากบัการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการที่จะนําเอารูปแบบ

สมรรถนะการบรหิารไปใช ้ 

  เฮเทอร ์เกธา เทยเ์ลอร ์(Heather Getha – Tayor. 2008: 103 – 118) ไดเ้ขยีน

บทความเพื่อนําเสนอผลการศกึษาสมรรถนะความร่วมมอื ซึง่ใชแ้นวคดิในเรื่องการพฒันาสมรรถนะ

ของแมคคลแีลนด ์(McCelland) และ สเปนเซอรแ์ละสเปนเซอร ์ (Spencer & Spencer) การศกึษา

ครัง้น้ีใช้การจบัคู่กลุ่มตวัอย่างตามเกณฑ์ (คนที่มคีวามร่วมมอืสูงกบัคนที่มคีวามร่วมมอืเฉลี่ย) กลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่ป็นเกณฑจ์ะถูกสมัภาษณ์โดยใชก้ารสมัภาษณ์พฤตกิรรมตามเหตุการณ์ (BEI) ทัง้น้ีเพื่อสรา้ง

สมรรถนะทีแ่ยกความแตกต่างและการสรา้งต้นแบบสมรรถนะสําหรบัการตรวจสอบในอนาคต 

   การศกึษาเกีย่วกบัสมรรถนะในอดตี  

    เริม่มกีารศกึษาเกี่ยวกบัสมรรถนะตัง้แต่ปี 1973 โดยแมคคลแีลนดน์ักจติวทิยา

ชาวอเมรกินั ซึง่มกีารนําเทคนิคการสมัภาษณ์แบบการสมัภาษณ์พฤตกิรรมตามเหตุการณ์ (BEI) มา

ใช้ การสมัภาษณ์แบบน้ีช่วยให้นักวจิยัสามารถที่จะระบุความแตกต่างหรอืผู้ที่มสีมรรถนะที่โดดเด่นที่

แยกจากผู้ที่ปฏบิตังิานในระดบัค่าเฉลี่ยเกี่ยวกบัพฤตกิรรมเฉพาะของความสนใจ หลงัจากนัน้ในปี 

1982 โบยาทซสี (Boyatzis) ไดท้ําการระบุสมรรถนะทีใ่ชร้่วมกนัโดยผูบ้รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ โดย

ใหนิ้ยามคาํว่าสมรรถนะว่าเป็น"ลกัษณะพืน้ฐานของแต่ละซึง่เป็นเหตุผลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประสทิธภิาพ

หรอืการปฏบิตังิานทีเ่หนือกว่า" จุดเน้นของสมรรถนะนัน้แตกต่างไปจากเดมิทีมุ่่งเน้นเฉพาะความรู ้

ทกัษะและความสามารถ (KSAs) การศกึษาในครัง้น้ีขยายขอบเขตไปถงึแรงจงูใจ คุณลกัษณะ และ

การกํากับตนเองที่มคีวามสมัพันธ์กับงาน นอกจากน้ีสมรรถนะในการศึกษาครัง้น้ียงัแตกต่างจาก

สมรรถนะในแบบเดมิเน่ืองจาก สมรรถนะในการศกึษาครัง้น้ีเป็นสมรรถนะที่มุ่งเน้นไปที่อนาคตและ

เป้าหมายของการทํางาน โดยพยายามที่จะจบัคู่ทรพัยากรที่มอียู่ในปจัจุบนักบัความต้องการใน

อนาคต  

   การศกึษาสมรรถนะความรว่มมอื  

    การสร้างสมรรถนะที่แยกความแตกต่างมวีธิกีารสรา้ง 3 วธิ ีคอื วธิทีี่ 1 เป็น

รูปแบบวิธีการศึกษาแบบดัง้เดิม คือ ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเกณฑ์ในการจําแนกผู้ที่มีผลการ

ปฏบิตัิงานในระดบัค่าเฉลี่ยจากผู้ที่มผีลการปฏบิตัิงานในระดบัสูง วธิทีี่ 2 เป็นวธิทีี่ง่ายขึ้น คอื ใช้
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ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กําหนดสมรรถนะ และวิธสีุดท้ายจะใช้เมื่อมสีมาชกิในกลุ่มงานไม่เพียงพอที่จะ

เปรยีบเทยีบ ดงันัน้จงึใชว้ธิกีารศกึษารายกรณจีากผูป้ฏบิตังิานในตําแหน่งนัน้เพื่อใหมุ้มมองเกี่ยวกบั

อนาคตทีต่อ้งการ (Spencer & Spencer. 1993: 93) ในการศกึษาครัง้น้ีเลอืกใชว้ธิกีารที ่1 รปูแบบ

วธิกีารศึกษาแบบดัง้เดมิ เพื่อสรา้งสมรรถนะที่แยกความแตกต่าง ซึ่งมขี ัน้ตอนการดําเนินงาน 4 

ขัน้ตอน ดงัน้ี 

     ขัน้ที่ 1 ต้องพจิารณาเพื่อตัดสินใจว่าพฤติกรรมใดที่เป็นที่น่าสนใจใน

ปจัจุบนัและในอนาคต ในการศึกษาครัง้น้ีใช้การทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์จํานวน 13 คน ทัง้น้ีเพื่อสรา้งความเขา้ใจความคดิรวบยอด

เกี่ยวกบัความร่วมมอื นอกจากน้ียงัต้องมกีารสรา้งนิยามเกณฑ์การปฏบิตังิานที่มปีระสทิธผิล ซึ่ง

เกณฑน์ัน้ตอ้งวดัไดง้า่ยและเหมาะสมกบัขอ้มลู  

     ขัน้ที ่2 เป็นการกําหนดกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นเกณฑ ์(ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัขัน้ที ่

1) ผูท้ีม่ผีลการปฏบิตังิานในระดบัสูงจะถูกคดัเลอืกมา Spencer & Spencer (1993) แนะนําว่า ผูท้ีม่ ี

ผลการปฏบิตังิานในระดบัสงู คอื ผูท้ีป่ระสบความสาํเรจ็ในการทาํงานตดิอบัดบั 1 ใน 10 

     ขัน้ที่ 3 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศกึษาครัง้น้ีใช้การสมัภาษณ์แบบ 

BEI โดยใชว้ธิกีารโทรศพัทส์มัภาษณ์หน่วยตวัอย่างจาํนวน 45 คน การสมัภาษณ์แบบ BEI จะถาม

ให้ผู้คนอธบิายถึงสิง่ที่เขาจะทําจรงิๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์นัน้ขึ้น ขัน้ตอนการสมัภาษณ์แบบ BEI ม ี5 

ขัน้ตอน ดงัน้ี  

      1) การแนะนําและการอธบิาย (Introduction and explanation) 

      2) ความรบัผดิชอบต่องาน (Job responsibilities) 

      3) เหตุการณ์เชงิพฤตกิรรม (Behavioral events) 

      4) คุณลกัษณะทีต่้องการในการทํางาน (Characteristics needed to do 

the job) 

      5) บทสรปุและบทส่งทา้ย (Conclusion and summary) 

    ขัน้ที ่4 เป็นการวเิคราะหข์อ้มลู โดยการนําบทสมัภาษณ์มาสรา้งเป็นรหสัแบบเปิด 

(open coding) หลงัจากนัน้จงึสรา้งรหสัแกน (axial coding) ใหค้รอบคลุมทัง้ 12 มติ ิของการปฏบิตังิาน

แบบร่วมมอื มติิของสมรรถนะที่ถูกนํามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความรเิริม่ การสืบค้นข้อมูล 

ความเขา้ใจระหว่างบุคคล ความตระหนกัในองคก์ร การสรา้งความสมัพนัธ ์ทมีงานและความร่วมมอื 

ภาวะผูนํ้าในทมี การคดิวเิคราะห ์การคดิรวบยอด พนัธกจิในองคก์ร คามเชื่อมัน่ในตนเอง และความ

ยดืหยุ่น ในขัน้ตอนการสรา้งรหสัแกน จะมกีารสรา้งนิยาม ตวับ่งชีพ้ฤตกิรรม และเครื่องมอืวดัสําหรบั

แต่ละสมรรถนะดว้ย หลงัจากนัน้ทําการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิโดยใช ้ANOVA และ t 

tests พบว่า โมเดลสมรรถนะของความร่วมมอืประกอบดว้ย ความเขา้ใจระหว่างบุคคล ทมีงานและ

ความรว่มมอื และภาวะผูนํ้าในทมี  
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  จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรา้งโมเดลสมรรถนะพอสรุปไดว้่า ขัน้ตอนการ

สรา้งโมเดลสมรรถนะมขีัน้ตอนการดําเนินงานทีค่ลา้ยคลงึกนั อาจมบีางขัน้ตอนที่ใช้เทคนิควธิกีารที่

แตกต่างกนับา้ง แต่มกัจะมขี ัน้ตอนทีส่ําคญัดงัน้ีคอื 1) ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 2) 

สรา้งและพฒันาเครื่องมอืเพื่อใชใ้นการศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะ 3) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 4) 

การวเิคราะหข์อ้มลู และ 5) การวเิคราะห ์ปรบัปรงุ และสรา้งรปูแบบทีเ่หมาะสม  

  จากการศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างโมเดลสมรรถนะทําให้ 3ผู้วจิยั 3ได้แนวคิด

เกี่ยวกบัขัน้ตอนในการสร้างโมเดลสมรรถนะ 3มาเป็นแนวทางการสรา้ง3โมเดลสมรรถนะ โดยกําหนด

ขัน้ตอนหลกัในการดําเนินงานดงัน้ี  

  ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

มขีัน้ตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

   1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ

สมรรถนะความร่วมมอื และการสรา้งโมเดลสมรรถนะ เพื่อกําหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์นักเรยีน

และครผููส้อนชัน้ประถมศกึษา  

   2. นําขอ้สรุปที่ได้จากการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) เกี่ยวกบัสมรรถนะ

ความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา มาเป็นกรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง 

(semi-structure interview) 

   3. สมัภาษณ์เชงิลกึ (In – depth Interview) นักเรยีนและครผููส้อนชัน้ประถมศกึษา 

โดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event Interview) และสงัเกตพฤตกิรรมของ

นกัเรยีนในขณะปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั เพื่อใหไ้ดพ้ฤตกิรรมบ่งชีส้มรรถนะความรว่มมอื 

   4. จดัทําร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดย

นําข้อมูลที่ได้จากข้อ 2 มาเป็นกรอบในการสร้างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

   5. ตรวจสอบความเหมาะสมของรา่งโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาทีส่รา้งขึน้ โดยวธิอีา้งองิผูท้รงคุณวุฒ ิ(Connoisseurship Model) 

  ขัน้ตอนที ่ 2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา  

   1. วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบ

และสรา้งองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

   2. วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่ 2 (Second order Confirmatory 

Factor Analysis) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชงิโครงสรา้งและสรา้งองค์ประกอบย่อยที่เหมาะสมของ

โมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

  ขัน้ตอนที ่3 การนําโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ไป

ใช้ในทางปฏบิตัิ เป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั
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นักเรยีนชัน้ประถมศึกษา โดยสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ซึง่มวีธิดีาํเนินการดงัน้ี  

   1. สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยยดึโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

   2. ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรูท้ี่สร้างขึ้น โดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 

   3. ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีผ่่านการปรบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว 

โดยนําไปทดลองใช้กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห์ 1 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 

   4. ประเมนิประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้ 

 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความร่วมมือ (collaboration) 

1. ความหมายของความร่วมมือ 

 ความร่วมมอื (collaboration) หมายถึง กระบวนการที่กลุ่มคนที่มแีง่มุมความคิดเกี่ยวกับ

ปญัหาที่แตกต่างกนั สามารถสํารวจความแตกต่างอย่างสรา้งสรรค ์และค้นหาคําตอบที่เป็นไปได้ ที่

อยู่เหนือขอ้จาํกดัของมุมมองของแต่ละคน (Shawn Callahan et al.  2009: 2) ตามความหมายน้ี 

ความรว่มมอืมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งคาํตอบทีเ่หมาะสม ครอบคลุมกบัปญัหา และช่วยพฒันาวธิกีาร

แก้ปญัหาทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่าการทีบุ่คคลหรอืหน่วยงานจะทําไดโ้ดยลําพงั (Florence Green.  

2009: 6) และในปจัจุบนัน้ี ความร่วมมอื เป็นมากกว่าการที่ผู้คนจะมาทํางานร่วมกนัเป็นทมีหรอืเป็น

ชุมชน ความร่วมมอืจะก่อให้เกดิความคดิใหม่ๆ และวธิกีารแก้ปญัหาแบบใหม่ๆ ที่หลอมรวมมาจาก

มมุมอง ประสบการณ์ และความรูท้ีจ่ะช่วยทาํงานไดส้ําเรจ็ (Shawn Callahan et al.  2009: 2)  

 นอกจากน้ี เคนเน็ธ โครว ์(Kenneth Crow.  2013: Online) ไดใ้หค้วามหมายของความ

รว่มมอืไวว้่า ความรว่มมอื เป็นพืน้ฐานในการนําความรู ้ประสบการณ์ และทกัษะของสมาชกิภายใน

กลุ่มมารวมกนัเพื่อสรา้งสรรค์ หรอืพฒันาผลงานใหม่ๆ ที่มปีระสทิธภิาพมากกว่าการที่สมาชกิใน

กลุ่มแต่ละคนจะปฏบิตังิานในภารกจิเฉพาะดา้นเพื่อสนบัสนุนในเรือ่งการพฒันาผลงาน ซึง่สอดคลอ้ง

กบัแนวคดิของ เจสซี ่ลนิ สโตเนอร ์(Jesse Lyn Stoner. 2013: Online) ทีก่ล่าวว่า ความร่วมมอื 

เป็นการทํางานร่วมกนัเพื่อสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ ที่เกิดจากการมมีุมมองร่วมกนั กุญแจสําคญัที่บ่งชี้

ความร่วมมอืก็คอื ความพยายามที่ไม่ได้เกิดจากส่วนบุคคล มบีางสิง่ที่เกิดขึ้นมาใหม่ และมกีาว

ประสานทีเ่รยีกว่ามมุมองรว่มกนั  

 ฟรอเรน็ซ ์กรนี (Florence Green.  2009: 6) ยงัไดแ้สดงลกัษณะของความร่วมมอื โดยใช้

แผนภาพแสดงความต่อเน่ืองของลกัษณะการทํางาน ดงัภาพประกอบที ่3  

  



47 
 
          

 

 

          

   

         

   

         

 

        

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 What is Collaboration?: Continuum 

       ทีม่า: Florence Green. (2009).  Building Collaboration Skills: Collaboration 2009 Learn 

it. Live it. Love it. p.5 

 

 จากภาพประกอบ 3 จะเหน็ไดว้่า ความร่วมมอื จะหลอมรวมพนัธะที่เป็นทางการและมี

ความยัง่ยนืมากกว่าการทาํงานรว่มกนัหรอืการรวมเป็นหน่ึงเดยีว ความร่วมมอืสรา้งขึน้มาจากความ

เชื่อมัน่ที่ว่า ในขณะที่เรายดึมัน่ความเป็นเอกลกัษณ์ ความเป็นอสิระ องค์กรที่มคี่านิยมและเป้าหมาย

รว่มกนั เรากส็ามารถทาํงานไดส้าํเรจ็และดกีว่าการทํางานเพยีงคนเดยีว 

 เป้าหมายของการสรา้งความเขา้ใจในเรื่องความร่วมมอื ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่การทํางานร่วมกบั

ผูอ้ื่น แต่ความรว่มมอืจะมุง่เน้นทีก่จิกรรมทีส่มาชกิแต่ละคนไดค้วามรูใ้หม่ ความเขา้ใจใหม่ ในระหว่างที่

มปีฏสิมัพนัธ์กบัคนอื่นๆ การแบ่งปนั การสร้างสรรค์ การสะท้อนและรบัฟงัความคดิเหน็เป็นส่วน

สําคญัของกระบวนการ และผลลพัธ์ที่ได้จะกลายเป็นผลรวมของการพฒันาความเข้าใจร่วมกัน 

(Microsoft.  2012: 1) ซึง่ในปจัจุบนัพืน้ฐานของการทํางานทีจ่ะประสบผลสําเรจ็มาจากความสามารถ

ในการสื่อสาร การแบ่งปนั การใช้สารสนเทศในการแก้ปญัหาที่ซบัซ้อน ความสามารถในการปรบัปรุง

และสรา้งนวตักรรมเพื่อตอบสนองต่อสิง่ใหม่ๆ  และความสามารถในการใชพ้ลงัของเทคโนโลยใีนการ

สรรคส์รา้งความรูใ้หม ่ความรูใ้หม่จะเตบิโตในลกัษณะทีม่คีวามพเิศษมากขึน้ เทคโนโลยสีารสนเทศ

จะเป็นเครื่องมอืส่งผ่านวธิกีารเรยีนรู ้และธรรมชาตขิองกระบวนการทํางานจะถูกสรา้งขึน้ ปฏสิมัพนัธ์

การทํางานคนเดยีว 

(Working Alone) 
ความรว่มมอื 

(Collaboration) 

เครอืขา่ย 

(Network) 
การใชท้รพัยากรรว่มกนั 

(Shared Resources or Facility) 

การใชข้อ้มลูรว่มกนั 

(Shared Information) 
การรวมเป็นหน่ึงเดยีว 

(Coalitions) 

การทํางานรว่มกนั 

(Cooperation) 

การรว่มกนัทาํงานดว้ยวตัถุประสงคพ์เิศษ 

(Joint Action on Specific Issues) 

การประสานงาน 

(Coordinate Programs) 
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ทางสงัคมจะมคีวามหมายมากขึน้ และการมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ ความร่วมมอื นวตักรรม และการพูด 

จะกลายเป็นเครือ่งมอืสาํคญัทีจ่ะนําไปสู่เป้าหมายทีต่อ้งการ (Kamehameha School. 2010: 1) 

 นอกจากน้ี เดบโบราห ์บ ีการด์เนอร ์(Deborah B. Gardner.  2005: Online) กล่าวว่า 

คําว่า ความร่วมมือ (collaboration) และคําว่า การทํางานเป็นทีม (Teamwork) เป็นคําที่มกัถูก

นํามาใช้แทนกัน แต่ความร่วมมือเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่มีพลวัตมาจากการพัฒนา

กระบวนการกลุ่ม ผลลพัธท์ีไ่ดม้าจากกระบวนการสงัเคราะหม์ุมมองทีแ่ตกต่างกนั ความร่วมมอืเป็น

ทัง้กระบวนการและผลลพัธ์ทีม่คีวามสนใจหรอืความขดัแยง้ร่วมกนัทีไ่ม่สามารถทําให้สําเรจ็ไดโ้ดย

บุคคลเพยีงคนเดยีว แต่ต้องเกดิจากการร่วมกนัทํางานของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกคน  กระบวนการ

ความร่วมมอืเป็นผลรวมของการสงัเคราะห์มุมมองที่แตกต่างกนัเพื่อทําความเข้าใจต่อปญัหาที่มี

ความซบัซอ้น ผลลพัธค์วามร่วมมอืเป็นพฒันาการของการบูรณาการคําตอบที่อยู่เหนือมุมมองของ

บุคคลเพยีงคนเดยีว ความรว่มมอืจงึเป็นทัง้กระบวนการและผลลพัธ ์

 ในขณะที ่ไมเคลิ แซมซัน่ (Michael Sampson.  2010: Online) กล่าวว่า เรามกัพบกบั

คาํถามทีว่่าความรว่มมอืคอือะไร ในเบือ้งต้น ความร่วมมอืคอื การทํางานร่วมกนั ถ้าขยายใหช้ดัเจน 

ความรว่มมอื หมายถงึ การทีผู่ค้นมาทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายผลลพัธท์ีม่รี่วมกนั แต่

การให้คําอธิบายเช่นน้ี และหากค้นหาความหมายของคําว่า ความร่วมมือ (collaboration) ใน

เครื่องมอืค้นหารูปแบบต่างๆ จะได้รบัคําตอบประมาณ 82 ล้านคําตอบ (Carlos Dominguez.  

2011: Online) ถงึแมนิ้ยามของความร่วมมอืจะมมีากมายหลายรปูแบบ แต่คนส่วนใหญ่กย็อมรบัว่า 

ความร่วมมือเป็นสิ่งดีที่ควรปฏิบัติ ในที่น้ี ความร่วมมือ หมายถึง การทํางานร่วมกับผู้อื่นในการ

สรา้งสรรคค์่านิยมผ่านกระบวนการสื่อสาร การมมีุมมองร่วมกนั ความหลากหลายของการระดมพลงั

สมอง และการแกป้ญัหา กลุ่มทีม่คีวามหลากหลายจะสามารถทํางานไดผ้ลดกีว่า 

 จากการศกึษาความหมายของความร่วมมอื พอสรุปได้ว่า ความร่วมมอื ในความหมาย

โดยกว้างหมายถงึ การทํางานร่วมกนัของบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไป แต่ในปจัจุบนัความร่วมมอืเป็น

มากกว่าการที่ผู้คนจะมาทํางานร่วมกนัเป็นทมี ความร่วมมอืจะก่อให้เกิดความคดิใหม่ๆ และวธิกีาร

แก้ปญัหาแบบใหม่ๆ ทีห่ลอมรวมมาจากมุมมอง ประสบการณ์ และความรูท้ีจ่ะช่วยทํางานไดป้ระสบ

ผลสําเรจ็ นอกจากน้ีความร่วมมอืยงัมคีวามหมายใน 2 นัย นัยแรก ความร่วมมอื เป็นกระบวนการทีใ่ช้

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานรว่มกนัประสบความสาํเรจ็ นยัทีส่อง ความรว่มมอื เป็นพฤตกิรรมการทํางานที่

มคีวามรว่มมอื ความหมายของความรว่มมอืทัง้สองนยัมคีวามเหมอืนกนัและต่างกนั เมื่อพจิารณาถงึ

การใชค้วามรว่มมอืเป็นกระบวนการดําเนินงานหรอืจดุหมายของการใชค้วามรว่มมอื  

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัใหค้วามหมายของความร่วมมอืว่า ความร่วมมอื เป็นการทํางาน

รว่มกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายผลลพัธท์ีม่รีว่มกนั หรอืสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  อนัเป็นผลมาจากจากการมี

มุมมองร่วมกัน มกีารนําความรู้ ประสบการณ์ และทกัษะของสมาชกิภายในกลุ่มมารวมกนัเพื่อ

สรา้งสรรคห์รอืพฒันาผลงานใหม่ๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพ หรอืแก้ปญัหาโดยคน้หาคําตอบทีเ่ป็นไปได ้ที่

อยูเ่หนือขอ้จาํกดัของมมุมองของแต่ละคน  

http://blogs.cisco.com/author/CarlosDominguez/
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2. องคป์ระกอบของความร่วมมือ 

นักการศกึษาจํานวนมากได้ทําการศกึษาถงึกระบวนการความร่วมมอื และได้ใหค้ําแนะนํา

ว่า มปีจัจยัสาํคญัหลายประการทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการความร่วมมอื เช่น Ash (1989) เน้นยํ้าถงึ 

ปจัจยัพิเศษภายใต้คุณลักษณะของความสัมพันธ์ภายในองค์กร ในขณะที่นักวิชาการคนอื่นๆ 

(Caplan. 1988; DelPizzo. 1990; Kull. 1991) มุง่เน้นไปทีค่วามเป็นหุน้ส่วน นอกจากน้ียงัมคีนอื่นๆ 

อกีทีมุ่ง่เน้นไปทีย่ทุธวธิทีีส่ามารถช่วยผูม้สี่วนรว่มเมือ่ตอ้งเผชญิหน้าและประสบกบัความยากลําบาก 

(Gomez. 1990; Otterbourg & Timpane. 1986)  

ทัง้น้ี ไดม้กีารระบุองค์ประกอบร่วมและคุณลกัษณะทีส่่งผลต่อความร่วมมอื ดงัเช่น ในการ

ทบทวนเอกสารเกีย่วกบัองคป์ระกอบของความร่วมมอืของ Hogue, Parkins, Clark, Bergstrum, 

และ Slinski (1995) จากเครอืขา่ยแห่งชาตเิพื่อความร่วมมอื ไดร้ะบุองคป์ระกอบพเิศษ เช่น ภาวะ

ผูนํ้า การสื่อสาร การพฒันาชุมชน และการพฒันาอย่างยัง่ยนื คธีและคณะ (Keith, et al.1993) ได้

ระบุคุณลกัษณะหลกั 5 ประการ ได้แก่ ภาวะผูนํ้า ความเป็นหน่ึงเดยีว การสื่อสาร การมสี่วนร่วม

อยา่งไมเ่ป็นทางการ และความสําเรจ็ บอรเ์ดน (Borden. 1997) ไดร้ะบุองคป์ระกอบ 4 ประการของ

ความรว่มมอื ไดแ้ก่ การสื่อสารภายใน การสื่อสารภายนอก การเป็นสมาชกิ และการตัง้เป้าหมาย 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่า ยงัไม่มนีักวชิาการคนใดที่จําแนกองค์ประกอบของความ

ร่วมมอือย่างชดัเจน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัความร่วมมอื ของ เอมลิี ่

อาร ์ไล (Emily R. Lai. 2011: 1 - 40) ซึง่พบว่า นักการศกึษาในบรบิทต่างๆ ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล

จนถงึมหาวทิยาลยั ไดใ้ชแ้นวคดิเรื่องความร่วมมอืมาใชใ้นการสอนและการประเมนิผลมานานแลว้ แต่

เมือ่เรว็ๆ น้ี นกัการศกึษาและผูก้ําหนดนโยบายไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ความร่วมมอืเป็นผลลพัธท์ีส่ําคญัมากกว่า

การใชเ้ป็นเครือ่งมอืไปสู่เป้าหมาย แต่ยงัไม่มงีานวจิยัเล่มใดทีก่ําหนดองคป์ระกอบของความร่วมมอื

ไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้น้ีจากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งอาจสรุปองคป์ระกอบของความ

ร่วมมอืในฐานะที่เป็นผลลพัธ์เป็น 3 ด้าน คอื ด้านทกัษะ ด้านความสามารถ และด้านคุณลกัษณะ  

ดงัมรีายละเอยีดขององคป์ระกอบของความรว่มมอืในแต่ละดา้น ดงัน้ี      

 2.1 องคป์ระกอบความร่วมมือด้านทกัษะ  

 ถ้าจะทํางานแบบร่วมมอืกนัใหม้ปีระสทิธภิาพ จาํเป็นต้องมทีกัษะทีห่ลากหลาย  บวัเวน เจ 

(Bauwens, J. 2002: Online) ไดท้ําการพฒันาโมดูลบทเรยีนดว้ยตวัเองแบบออนไลน์ เพื่อสรา้ง

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโมเดลของความรว่มมอื โดยมเีน้ือหาเกี่ยวกบัการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

เกี่ยวกบัทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลที่จําเป็นต้องมเีพื่อทําให้ความร่วมมอืประสบผลสําเรจ็ ซึ่ง

ประกอบดว้ยทกัษะยอ่ย ดงัน้ี 

  1. ทกัษะในการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ประกอบดว้ย 

   -  ทกัษะการฟงั 

   -  ทกัษะการใหแ้ละการรบัฟงัความคดิเหน็ 

   -  ทกัษะการตัง้คาํถาม 
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  2. ทกัษะในการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ประกอบดว้ย 

   -  ทกัษะการแกป้ญัหา 

   -  ทกัษะการสรา้งและการลงฉนัทามต ิ

  3. ทกัษะในการรกัษาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ประกอบดว้ย 

   -  ทกัษะการตระหนกัถงึและการทาํความเขา้ใจต่อความขดัแยง้ 

   -  ทกัษะการจดัการความขดัแยง้โดยการเจรจาต่อรอง 

 ซึง่ ชอวน์ คลัลาฮาน (Shawn Callahan.  2008) กล่าวว่า เป็นการง่ายทีจ่ะบอกว่าความ

ร่วมมอืคอือะไร หรอืรูปแบบของความร่วมมอืเป็นอย่างไร แต่มนัยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะ

พฒันาหรอืสรา้งโอกาสทีจ่ะนําไปสู่ความรว่มมอืทีป่ระสบความสาํเรจ็ ทกัษะของบุคคลทีนํ่าไปสู่ความ

รว่มมอืทีป่ระสบความสาํเรจ็ มดีงัน้ี 

  1. ตอ้งรูว้่า จะขอโทษไดอ้ยา่งไร 

  2. ตอ้งรูว้่า จะสนบัสนุนจดุยนืของตนโดยไมท่ําลายความรูส้กึของคนอื่นๆ ไดอ้ยา่งไร 

  3. ตอ้งรูว้่า ในระหว่างการสนทนา หากมกีารใชอ้ารมณ์ ความรูส้กึ จะต้องทําใหม้นัอยู่

ในภาวะทีป่ลอดภยัก่อน แลว้จงึสนทนาอยา่งมคีวามหมายต่อไป ไดอ้ยา่งไร 

  4. ตอ้งรูว้่า จะรบัฟงัและเขา้ใจคนอื่นๆ ไดอ้ยา่งไร 

  5. ตอ้งรูว้่า จะนิยามเจตนารว่มกนัเพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจในการทํางาน ไดอ้ยา่งไร 

  6. ตอ้งรูว้่า จะบอกและเล่าเรือ่งราวต่างๆ ไดอ้ยา่งไร 

  7. ตอ้งรูว้่า จะทาํงานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรว่มมอืของคุณใหส้าํเรจ็ ไดอ้ย่างไร  

 จะเหน็ไดว้่า คุณลกัษณะทัง้ 7 ประการ ที ่ชอวน์ คลัลาฮาน กล่าวมา เป็นพฤตกิรรมการ

แสดงออกทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึทกัษะในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

  1. ทกัษะการสื่อสาร พฤตกิรรมที่แสดงออก ได้แก่ ต้องรูว้่า จะรบัฟงัและเขา้ใจคน

อื่นๆ ได้อย่างไร จะบอกและเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และในระหว่างการสนทนา หากมกีารใช้

อารมณ์ ความรู้สกึ จะต้องทําให้มนัอยู่ในภาวะที่ปลอดภยัก่อน แล้วจงึสนทนาอย่างมคีวามหมาย

ต่อไป ไดอ้ยา่งไร 

  2. ทกัษะการทาํงานเป็นทมี พฤตกิรรมทีแ่สดงออก ไดแ้ก่ จะนิยามเจตนาร่วมกนัเพื่อ

สรา้งแรงบนัดาลใจในการทํางาน ได้อย่างไร และจะทํางานที่แสดงให้เหน็ถงึความร่วมมอืให้สําเรจ็ 

ไดอ้ยา่งไร 

  3. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล พฤตกิรรมที่แสดงออก ได้แก่ ต้องรูว้่า จะขอ

โทษไดอ้ยา่งไร และจะสนบัสนุนจดุยนืของตนโดยไมท่ําลายความรูส้กึของคนอื่นๆ ไดอ้ยา่งไร 

 ซึง่การแสดงออกของพฤตกิรรมดงักล่าวตามแนวคดิของ ชอวน์ คลัลาฮาน สอดคลอ้งกบั

ทกัษะความรว่มมอืตามแนวคดิของ เชยีลล่า เคอรแิกน (Sheilla Kerrigan. 2011: 1) ซึง่ไดแ้สดงความ

คดิเหน็ว่า ความร่วมมอืเป็นกลุ่มที่ซบัซ้อนของทกัษะ ความสามารถ และพฤตกิรรม ที่สามารถคดิ
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และทําให้เป็นรูปร่างได้ ซึ่ง เชียลล่า เคอรแิกน ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบของความร่วมมือ

ประกอบดว้ย  

  1. ทกัษะการสื่อสาร ประกอบดว้ย การฟงั การใหค้วามสนใจต่อภาษากายและภาษา

พดู การใหแ้ละการรบัการสื่อสารทางบวก การวพิากษ์ทีม่ปีระโยชน์ 

  2. ทกัษะความรว่มมอื ประกอบดว้ย การเป็นผูนํ้า – ผูต้าม และการเปลีย่นบทบาท

จากผูนํ้าเป็นผูต้าม การรบัผดิชอบต่อภาระงานของกลุ่ม การใหค้วามสาํคญักบักระบวนการกลุ่ม 

  3. ทกัษะทางอารมณ์ ประกอบด้วย การเอาใจใส่ต่อความรู้สกึของผู้อื่น การรู้จกั

ควบคุมอารมณ์ใหเ้หมาะสม การแสดงความเหน็ใจและการมคีวามรูส้กึรว่ม  

  4. ทกัษะทางปญัญา ประกอบด้วย การมุ่งมัน่อยู่กบังานจนกว่างานจะสําเรจ็ การมสี่วน

ร่วมในการสนทนา การมสี่วนร่วมในกระบวนการทํางานและการสรุปผลงาน ความสามารถในการ

สรา้งสรรคต่์อยอดผลงาน 

 มารต์นิ ซวลิลงิ (Martin Zwilling. 2013) กล่าวว่า 10 วธิ/ีทกัษะ ทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้ง

ทกัษะความรว่มมอืของทมี มดีงัน้ี  

  1. การสรา้งและรกัษาความเชื่อใจ 

  2. การคาดหวงัในความขดัแยง้เพื่อนําไปสู่การลงมต ิ 

  3. การยอมรบัการเปลีย่นแปลง 

  4. การปรบัปรงุการตระหนกัในตนเอง 

  5. การสรา้งระดบัการวเิคราะห ์โครงสรา้ง และการควบคุม 

  6. การตดัสนิใจ  

  7. การสื่อสารอยา่งต่อเน่ือง 

  8. การสรา้งทมีทีป่ระสบชยัชนะ 

  9. การจดจาํและการใหร้างวลั 

  10. การสรา้งประสบการณ์แห่งการเรยีนรู ้ 

 นอกจากน้ี เนรดิ้า จอส (Nerida Joss.  2013: Online) ได้ทําการศกึษาวจิยัเพื่อตอบ

คําถามว่า ทกัษะใดเป็นทกัษะที่จําเป็นต่อการทําให้ทกัษะความร่วมมอืประสบความสําเร็จ โดย

ทําการศกึษาจากกรอบสมรรถนะหลกัของประเทศออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ แคนาดา เพื่อนํามาหา

ขอ้สรปุ ผลการศกึษาพบว่า ทกัษะระหว่างบุคคลทีจ่าํเป็นต่อความรว่มมอืไดแ้ก่  

  1. ทกัษะการเจรจาต่อรอง 

  2. ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

  3. ทกัษะการตดัสนิใจ 

  4. ทกัษะการแกป้ญัหา 

  5. ทกัษะการขจดัความขดัแยง้  

  6. ทกัษะการสื่อสาร  
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  7. ทกัษะการสรา้งความไวว้างใจ 

  8. ทกัษะการสรา้งแรงจงูใจ  

  9. ทกัษะการพจิารณาถงึมมุมองของสมาชกิ 

  10. ทกัษะการรบัผดิชอบต่อการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 

  11. ทกัษะการระบุความเชีย่วชาญในกลุ่ม 

  12. ทกัษะการขบัเคลื่อนความเชีย่วชาญในกลุ่ม 

  13. ทกัษะการเป็นผูนํ้าในกลุ่ม 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของความร่วมมือด้านทักษะของ

นกัวชิาการต่างๆ สามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความรว่มมอืดา้นทกัษะไดด้งัตาราง 8  

 

ตาราง 8 องคป์ระกอบของความรว่มมอืดา้นทกัษะ 

 

องคป์ระกอบของความรว่มมอื 

ดา้นทกัษะ 

Bauwens, J Shawn 

Callahan 

Sheilla 

Kerrigan 

Martin 

Zwilling 

Nerida 

Joss 

1. ทกัษะการสื่อสาร      

2. ทกัษะการทาํงานเป็นทมี       

3. ทกัษะการแกป้ญัหา      

4. ทกัษะการตดัสนิใจ      

 

ผลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบของความร่วมมอืดา้นทกัษะ สามารถสรุปไดว้่า องค์ประกอบ

ของความร่วมมอืด้านทกัษะ มอีงค์ประกอบสําคญัดงัน้ีคอื ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการทํางานเป็นทมี 

ทกัษะการตดัสนิใจ และทกัษะการแก้ปญัหา โดยให้ความสําคญักบัทกัษะการสื่อสาร และทกัษะการ

ทาํงานเป็นทมี ทัง้น้ี สามารถกําหนดนิยามของแต่ละองคป์ระกอบไดด้งัน้ี  

 1. ทกัษะการสื่อสาร หมายถงึ ความสามารถในการแสดงออกทีส่ ื่อสารใหผู้้อื่นเขา้ใจได้

ถูกตอ้งชดัเจนทําใหเ้กดิความเขา้ใจต่อกนัและสานต่อเรื่องราวทีส่ ื่อสารระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสาร 

ประกอบด้วย การฟงั การตัง้คําถาม การใหแ้ละการรบัฟงัความคดิเหน็ การให้ความสนใจต่อภาษา

กายและภาษาพดู และการวพิากษ์ทีม่ปีระโยชน์ 

 2. ทกัษะการทํางานเป็นทมี หมายถงึ ความสามารถในการร่วมกนัทํางานของสมาชกิที่

มากกว่า 1 คน โดยทีส่มาชกิทุกคนจะต้องมเีป้าหมายเดยีวกนั มกีารแบ่งหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ร่วมกนั มกีารวางแผนการทํางานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประกอบดว้ย การรบัผดิชอบต่อภาระงานของกลุ่ม การใหค้วามสําคญักบักระบวนการกลุ่ม การเป็น

ผูนํ้า – ผูต้าม และการเปลีย่นบทบาทจากผูนํ้าเป็นผูต้าม 
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 3. ทกัษะการตดัสนิใจ หมายถงึ ความสามารถของบุคคลต่อกระบวนการคดิอย่างมเีหตุผลใน

การพจิารณาเลอืกแนวทางในการปฏบิตัใินสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

หรอืวตัถุประสงคท์ี่ต้องการ ประกอบด้วย การพจิารณาถงึมุมมองของสมาชกิ การสรา้งและการลง

ฉนัทามต ิ

 4. ทกัษะการแก้ปญัหา หมายถงึ ความสามารถในการคดิหาทางเลอืกเพื่อแก้ปญัหาใหด้ี

ที่สุด โดยใช้ประสบการณ์ที่ค้นพบด้วยตนเองที่เกิดจากการสงัเกต การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์

ขอ้มลู การตคีวาม และการสรปุความเพือ่นําไปสู่การแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผล  

 2.2 องคป์ระกอบความร่วมมือด้านความสามารถ  

 ฟอสเตอร ์ฟิชแมน (Foster – Fishman. 2001) กล่าวว่า ความสามารถทีส่มาชกิทุกคน

ในทมี ตอ้งมแีละใชเ้พื่อทาํใหค้วามรว่มมอืประสบผลสาํเรจ็ ประกอบดว้ย 

  1. ความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้อื่นทุกคน เช่น การทํางานร่วมกบัผู้อื่นด้วย

ความเคารพนบัถอื แกป้ญัหาความขดัแยง้ และสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ   

  2. ความสามารถในการสรา้งสรรคผ์ลงานทีม่ปีระสทิธผิล เช่น การวางแผนการทํางาน 

การออกแบบและการประเมนิผล ความรูใ้นเน้ือหา และกระบวนการเปลีย่นแปลง  

  3. ความสามารถในการสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานความร่วมมอืทีม่ปีระสทิธผิล เช่น การ

มแีละเข้าใจถึงความร่วมมอื กระบวนการพฒันาองค์กร การมคีวามรู้เกี่ยวกบับทบาทและความ

รบัผดิชอบของสมาชกิในกลุ่ม 

 มหาวทิยาลยัสเตรทไคลด ์(University of Strathclyde. 2013) กล่าวถงึ ความร่วมมอื ว่า

เป็นความสามารถในการทํางานกบัผูอ้ื่นอย่างมปีระสทิธภิาพในงานทัว่ไป การกระทําทีเ่คารพความ

ตอ้งการและผลงานของผูอ้ื่น การสรา้งสรรคผ์ลงานและการยอมรบัมต ิการเจรจาต่อรองแบบชนะทัง้

สองฝา่ย เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องทมี ซึง่มตีวัชีว้ดัเชงิพฤตกิรรม ดงัน้ี  

1. ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ โดยมพีฤตกิรรมการแสดงออก

ดงัน้ี 

   - ให้และรบัข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานหรอืสมาชกิในทมีคนอื่น ๆ เพื่อที่จะ

ดาํเนินการงาน  

   - แบ่งปนัความคดิทีด่กีบัคนอื่น ๆ  

   - รบัทราบทกัษะ ประสบการณ์ ความคดิสรา้งสรรค ์และผลงานของผูอ้ื่น 

   - ฟงัและรบัทราบความรูส้กึวติกกงัวล ความคดิเหน็และความคดิของผูอ้ื่น 

   - ขยายความคดิของสมาชกิหรอืเพื่อนรว่มทมี  

   - บอกความคดิเหน็ส่วนตวัและพืน้ทีข่องความขดัแยง้  

   - อดทนฟงัคนอื่นๆ ในสถานการณ์ความขดัแยง้  

   - กําหนดปญัหาในลกัษณะทีไ่มเ่ป็นอนัตราย  

   - สนบัสนุนการตดัสนิใจของกลุ่มแมว้่าจะไมไ่ดอ้ยูใ่นขอ้ตกลงทัง้หมด  
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2.  ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของงาน โดยมพีฤตกิรรมการแสดงออกดงัน้ี 

   - ใหแ้ละแสวงหาขอ้มลูจากคนอื่น ๆ (ในการกําหนดแผนสาํหรบัคาํแนะนํา)  

   - ช่วยเหลอืผูอ้ื่นในการแกป้ญัหาและการบรรลุเป้าหมายของตวัเอง  

   - แบ่งปนัขอ้มลูความคดิและขอ้เสนอแนะ  

   - ขอความช่วยเหลอืในการระบุและการบรรลุเป้าหมายและการแก้ปญัหา  

   - ตรวจสอบขอ้ตกลงและมุง่มัน่ทีจ่ะไดร้บัเป้าหมายรว่มกนั  

   - แจง้ผูอ้ื่นใหท้ราบถงึการเปลีย่นแปลงหรอืปญัหาในเวลาทีเ่หมาะสม  

   - ใหค้าํแนะนําทีช่่วยส่งเสรมิความกา้วหน้าไปสู่เป้าหมาย 

   - ตรวจสอบความเขา้ใจ  

   - การเจรจาต่อรองเพื่อใหบ้รรลุผลแบบชนะทัง้สองฝา่ย 

 จมิ แทม  (Jim Tamm. 2013: Online) กล่าวว่า ทกัษะสําคญัพืน้ฐาน 5 ประการ ทีจ่ะช่วย

เสรมิสรา้งความรว่มมอื ไดแ้ก่  

  1. ความตัง้ใจทีจ่ะทาํงานรว่มกนั 

  2. ความจรงิใจ 

  3. ความรบัผดิชอบดว้ยตนเอง  

  4. ความตระหนกัในตนเองและการรบัรูข้องผูอ้ื่น 

  5. ความสามารถในการเจรจาต่อรอง 

 The Center for Organizational Design (COD.  2013: Online) กล่าวว่า การใหส้มาชกิใน

ทมีไดส้ื่อสาร อภปิราย และตดัสนิใจ จะช่วยสรา้งบรรยากาศทางสงัคมในเชงิบวก ซึง่บรรยากาศทาง

สงัคมในเชงิบวกจะช่วยทําให้ผู้คนสามารถทํางานได้อย่างเต็มความสามารถ และสรา้งบรรยากาศ

การทาํงานรว่มกนัใหบ้รรลุผลสาํเรจ็ สมาชกิในทมีควรมคีวามสามารถเหล่าน้ี 

  1. ความสามารถในการรบัรู ้การฟงั และการสื่อสารสองทางระหว่างบุคคล 

  2. ความสามารถในการใหแ้ละรบัความคดิเหน็ทีส่รา้งสรรค ์

  3. ความสามารถในการทาํความเขา้ใจและปรบัปรงุวธิกีารของกลุ่มทํางานจรงิๆ 

  4. ความสามารถในการปรกึษาหารอืและการตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธภิาพ 

  5. ความสามารถในการกําหนดและการแกป้ญัหาทางสงัคม 

  6. ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้อยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมา 

  7. ความสามารถในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติของพวกเขา 

 วจิารณ์ พานิช  (2555: 33) ไดเ้สนอแนะแนวทางการออกแบบการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความ

รว่มมอื ว่าควรมเีป้าหมายและวธิกีารดงัต่อไปน้ี  

  เป้าหมาย: ทกัษะในความรว่มมอืกบัผูอ้ื่น  

   -  แสดงความสามารถในการทํางานอย่างไดผ้ล และแสดงความเคารพใหเ้กยีรติ

ทมีงานทีม่คีวามหลากหลาย 
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   -  แสดงความยดืหยุน่และช่วยประนีประนอมเพื่อบรรลุเป้าหมายรว่มกนั 

   -  แสดงความรบัผดิชอบร่วมกนัในงานทีต่้องทําร่วมกนัเป็นทมีและเหน็คุณค่าของ

บทบาทของผูร้ว่มทมีคนอื่นๆ  

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบของความร่วมมอืด้านความสามารถ

ของนกัวชิาการต่างๆ ผูว้จิยัสามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความร่วมมอืดา้นความสามารถไดด้งั

ตาราง 9 

 

ตาราง 9 องคป์ระกอบของความรว่มมอืดา้นความสามารถ 

 

องคป์ระกอบของความรว่มมอื 

ดา้นความสามารถ 

Foster – 

Fishman 

U. of 

Strathclyde 

Jim 

Tamm 

COD วจิารณ์ 

พานิช 

1. ความสามารถในการ

สรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน 

     

2. ความสามารถในการจดัการ

ความขดัแยง้ 

     

3. ความสามารถในการสรา้งและ

รกัษาความสมัพนัธ ์

     

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความร่วมมือด้านความสามารถ สามารถสรุปได้ว่า 

องคป์ระกอบของความรว่มมอืดา้นความสามารถ มอีงคป์ระกอบสําคญัดงัน้ีคอื ความสามารถในการ

จดัการความขดัแยง้ ความสามารถในการสรา้งสรรค์และปรบัปรุงผลงาน และความสามารถในการ

สรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์ซึง่สามารถกําหนดนิยามของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ หมายถงึ ความสามารถในการจดัการเมื่อ

เกิดความไม่เข้าใจของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างในเรื่องความคดิ การ

กระทํา การตดัสนิใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทํางานของกลุ่มหรอืบุคคล ประกอบด้วย การ

บอกความคดิเหน็ส่วนตวัและพืน้ทีข่องความไม่เขา้ใจ การอดทนฟงัคนอื่นๆ ในสถานการณ์ความไม่

เขา้ใจ ความยดืหยุน่และการประนีประนอม การจดัการความไมเ่ขา้ใจอยา่งเปิดเผยและตรงไปตรงมา 

และการเจรจาต่อรองเพื่อใหบ้รรลุผลแบบชนะทัง้สองฝา่ย 

 2. ความสามารถในการสร้างสรรค์และปรบัปรุงผลงาน หมายถึง ความสามารถในการ

ปฏบิตังิานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันางานใหส้ําเรจ็ลุล่วงโดยคํานึงถงึ

เป้าหมาย และความสําเรจ็ของงาน ประกอบด้วย ความตัง้ใจที่จะทํางาน การวางแผนการทํางาน 

การทําความเขา้ใจและปรบัปรุงวธิกีารของกลุ่ม การให้และรบัขอ้เสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน การ
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แบ่งปนัขอ้มูลความคดิและขอ้เสนอแนะ การประเมนิผลการทํางาน และการปรบัปรุงประสทิธภิาพ

ของผลงาน 

 3. ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์หมายถงึ ความสามารถในการสรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนัและกนั และสามารถรกัษาสมัพนัธภาพไว้ไดย้นืยาว ประกอบด้วย การ

ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความเคารพนับถอืจรงิใจใหเ้กยีรตผิูอ้ ื่น เหน็คุณค่าของบทบาทของผูร้่วมทมี

คนอื่นๆ ความตระหนักในตนเองและการรบัรู้ของผู้อื่น รวมทัง้การรบัทราบทกัษะ ประสบการณ์ 

ความคิดสร้างสรรค์และผลงานของผู้อื่น และการฟงัและรบัทราบความรู้สึก ความคิดเห็น และ

ความคดิของผูอ้ื่น 

 2.3 องคป์ระกอบของความร่วมมือด้านคณุลกัษณะ 

 หวา ล ี(Hwa Lee.  2007: 1) กล่าวถงึ คุณลกัษณะของความร่วมมอื ว่าประกอบด้วย

คุณลกัษณะสาํคญั 6 ประการดงัน้ี  

  1. ความรว่มมอืเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ  

  2. ความรว่มมอืมพีืน้ฐานบนความเท่าเทยีมกนั การกระทาํของทุกคนมคีุณค่าเท่าเทยีมกนั 

  3. ความรว่มมอืตอ้งการเป้าหมายรว่มกนั 

  4. ความรว่มมอืรวมถงึการมสี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ  

  5. ความรว่มมอืรวมถงึการมสี่วนรว่มรบัผดิชอบต่อผลลพัธข์องงาน 

  6. ความรว่มมอืมพีืน้ฐานบนการใชท้รพัยากรรว่มกนั 

 เจ ฮารแ์มน (J. Harman.  2008) ได้ทําการศกึษาปจัจยัที่ส่งผลทําให้ความร่วมมอื

ประสบผลสาํเรจ็ กรณศีกึษา dKnet ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีส่่งผลต่อความสาํเรจ็ มดีงัน้ี  

  1. ความรว่มมอืถูกพฒันาขึน้มาจากการมจีดุมุง่หมายทีช่ดัเจน แน่นอน 

  2. มคีวามเคารพซึง่กนัและกนัในระดบัสูง มคีวามเขา้ใจและเชื่อใจระหว่างสมาชกิทุกคน  

  3. ทุกคนมอีํานาจในการตดัสนิใจรว่มกนั 

  4. สมาชกิไดใ้ชท้รพัยากร เช่น เวลา ในการทาํงาน และกระบวนการความรว่มมอื 

  5. ผูนํ้าทีม่ทีกัษะเป็นส่วนสาํคญัของการทํางานทีป่ระสบผลสาํเรจ็ 

  6. สมาชกิเป็นเจา้ของกระบวนการความร่วมมอื มกีารพฒันาและทําให้โครงสรา้ง

ชดัเจน มบีทบาทสมัพนัธก์บักระบวนการ  

 มหาวทิยาลยัเวอรม์อนท ์(University of Vermont.  2008) กล่าวถงึ หลกัการสําคญัและ

คุณลกัษณะของทมีแห่งความรว่มมอืทีม่ปีระสทิธผิล ดงัน้ี  

  1. หลกัการสาํคญัของความรว่มมอื มดีงัน้ี 

   - ความร่วมมือต้องให้สมาชิกทุกคนในทีมต้องการที่จะทํางานร่วมกันเพื่อไปสู่

เป้าหมายรว่มกนั 

   - ความรว่มมอือยูบ่นพืน้ฐานของความรูส้กึทีว่่า ทุกคนมคีุณค่า 

   - ความรว่มมอืมมีมุมองเดยีวสาํหรบัทุกคนในทมี 
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   - ความรว่มมอือยูบ่นพืน้ฐานของความรูส้กึทีเ่ขม้แขง็บนจดุมุง่หมาย 

   - ความรว่มมอืตอ้งการความเชื่อถอืและความรูส้กึถงึความรบัผดิชอบรว่มกนั 

  ขอ้ตกลงหลกั 

   - ทมีตอ้งใหคุ้ณค่าในความหลากหลายและความคดิของสมาชกิ 

   - สมาชกิแต่ละคนมคีวามสามารถพเิศษ 

   - ทมีจะตอ้งมจีดุมุง่หมายรว่มกนั 

   - สมาชกิในทมีตอ้งเชื่อใจสมาชกิคนอื่นๆ  

   - ความเชื่อใจจะทาํใหส้มาชกิทุกคนมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจและรบัผดิชอบ 

  2. คุณลกัษณะของทมีแห่งความรว่มมอืทีม่ปีระสทิธผิล มดีงัน้ี 

   - มปีฏสิมัพนัธแ์บบเผชญิหน้า 

   - การพึง่พาอาศยักนัทางบวก 

   - ทกัษะระหว่างบุคคล 

   - การกํากบั และกระบวนการการทาํงานของกลุ่ม  

   - ความรบัผดิชอบรายบุคคล 

 นอกจากน้ี ฟรอเรน็ซ ์กรนี (Florence Green.  2009: 37 – 39)  กล่าวว่า ความร่วมมอืจะ

ประสบผลสําเรจ็ เมือ่มลีกัษณะดงัน้ี  

  1. มมีมุมองรว่มกนั มพีลงัอํานาจรว่มกนั 

  2. สมาชกิมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 

  3. ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเชื่อมโยงกนัในแนวระดบั ไมใ่ช่ในแนวดิง่ 

  4. ผูนํ้าทีม่ปีระสทิธภิาพ/ ทมีงาน 

  5. โครงสรา้งทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 

  6. ไวใ้จและเคารพทุกคน 

  7. มสี่วนรว่มอยา่งเตม็ใจ 

  8. มกีจิกรรมรว่มกนัตลอดเวลา  

  9. ใหค้วามสาํคญักบัประเดน็/ ผลลพัธท์ีม่คีวามหมาย 

  10. มคีวามพรอ้มในการสนบัสนุน 

  11. รวมกลุ่ม ไมแ่บ่งแยก 

  12. ใชแ้หล่งทรพัยากรทีเ่หมาะสมในการทํางาน 

  13. ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเชื่อมโยงกนัในแนวราบ ไมใ่ช่ในแนวดิง่ 

 พอล แมทเตสซชิ (Paul Mattessich.  2013) ไดส้รุปปจัจยัที่ส่งผลทําให้ความร่วมมอื

ประสบผลสาํเรจ็จากงานวจิยัต่างๆ ได ้20 ปจัจยั ซึง่สามารถจดัเป็น 6 กลุ่ม ไดด้งัน้ี  

  1. ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม 

   - เรือ่งราว ประวตัขิองความรว่มมอืในชุมชน 
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   - กลุ่มความรว่มมอืทีม่ผีูนํ้าทีถู่กตอ้งในชุมชน  

   - เรือ่งราว ประวตัขิองความรว่มมอืในชุมชน 

  2. ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัคุณลกัษณะของสมาชกิ 

   - เคารพซึง่กนัและกนั เขา้ใจและเชื่อใจกนั 

   - ชื่นชมสมาชกิทุกภาคส่วน  

   - สมาชกิเหน็ความรว่มมอืตามความสนใจของตน 

   - ความสามารถในการประนีประนอม 

  3. ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บักระบวนการและโครงสรา้ง 

   - สมาชกิรว่มรบัผดิชอบต่อกระบวนการและผลลพัธ ์

   - มสี่วนรว่มหลายระดบั  

   - ยดืหยุน่ 

   - พฒันากฎทีช่ดัเจน และคาํแนะนําทางนโยบาย 

   - มกีารปรบัปรงุพฒันา 

   - มกีารพฒันาเพื่อการแขง่ขนั  

  4. ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัการสื่อสาร 

   - การสื่อสารแบบเปิด 

   - ความสมัพนัธอ์ยา่งไมเ่ป็นทาง และเชื่อมโยงการสื่อสาร  

  5. ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัจดุมุง่หมาย 

   - เป้าหมายและจดุมุง่หมายทีช่ดัเจน เป็นไปได ้

   - มมีมุมองรว่มกนั  

   - มจีดุมุง่หมายเดยีว 

  6. ปจัจยัทีส่มัพนัธก์บัแหล่งทรพัยากร 

   - มเีงนิทุน ทมีงาน วสัดุ และเวลาทีเ่พยีงพอ 

   - ผูนํ้าทีม่ทีกัษะ 

 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบของความร่วมมอืดา้นคุณลกัษณะ ของ

นกัวชิาการต่างๆ ผูว้จิยัสามารถวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความรว่มมอืดา้นคุณลกัษณะ ไดด้งัตาราง 10 
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ตาราง 10 องคป์ระกอบของความรว่มมอืดา้นคุณลกัษณะ 

 

องคป์ระกอบของความรว่มมอื 

ดา้นความสามารถ 

Hwa Lee  J. Harman U. of 

Vermont 

Florence 

Green 

Paul 

Mattessich 

1. การมจีุดมุง่หมาย/เป้าหมาย ที่

ชดัเจนรว่มกนั 

     

2. ความเคารพและไวใ้จซึง่กนั

และกนั 

     

3. การมอีํานาจในการตดัสนิใจ

รว่มกนั 

     

4. การมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั      

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความร่วมมือด้านคุณลักษณะ สามารถสรุปได้ว่า 

องค์ประกอบของความร่วมมอืดา้นคุณลกัษณะ มอีงค์ประกอบสําคญัดงัน้ีคอื ความเคารพและไวใ้จ

ซึ่งกนัและกนั การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมายที่ชดัเจนร่วมกนั การมอีํานาจในการตดัสนิใจร่วมกนั และ

การมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั ซึง่สามารถกําหนดนิยามของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี  

 1. ความเคารพและไว้ใจซึ่งกนัและกนั หมายถงึ การอ่อนน้อมถ่อมตน ให้เกยีรตแิละ

เคารพในความคดิของผูอ้ื่น เคารพและเขา้ใจถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถงึเปิดใจทีจ่ะรบัฟงั

ความเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากความคิดของตัวเอง อันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการทํางาน 

ประกอบด้วย มคีวามเคารพซึ่งกนัและกนั เขา้ใจและเชื่อใจกนั ชื่นชมและรูส้กึว่าทุกคนมคีุณค่า มี

การใชก้จิกรรมทางสงัคมในการสรา้งความไวว้างใจระหว่างสมาชกิในทมี 

 2. การมีจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน หมายถึง การให้สมาชิกในทีมทุกคน

ร่วมกันกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการทํางาน โดยแต่ละคนมภีาระหน้าที่ และความ

รบัผดิชอบต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีร่ว่มกนักําหนด ประกอบดว้ย การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย

รว่มกนั การมจีดุมุ่งหมาย/เป้าหมายชดัเจน เป็นไปได ้มมีมุมองเดยีวสาํหรบัทุกคนในทมี 

 3. การมอีํานาจในการตดัสนิใจร่วมกนั หมายถงึ การให้อํานาจและความรบัผดิชอบใน

การพจิารณาขอ้มูลและหาทางเลอืกทีด่ทีี่สุดทีจ่ะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืแก้ปญัหาไดส้ําเรจ็ โดย

เปิดโอกาสใหส้มาชกิในทมีเขา้มามสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย สมาชกิทุกคนมอีํานาจและ

มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ  

 4. การมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั หมายถงึ ความสนใจ ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ย

ความเพยีรพยายาม ละเอยีดรอบคอบ เพื่อใหส้ําเรจ็ตามเป้าหมาย ยอมรบัผลการกระทําของตนและ

ของคนอื่นๆ ทัง้ในด้านที่เป็นผลดแีละผลเสยี รวมทัง้ความพยายามปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าที่ให้ดี

ยิง่ขึน้ ประกอบดว้ย ความรบัผดิชอบรว่มกนัทัง้ต่อการตดัสนิใจ กระบวนการและผลลพัธ ์
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ผลจากการวเิคราะหอ์งค์ประกอบของความร่วมมอืดา้นทกัษะ ด้านความสามารถ และดา้น

คุณลกัษณะ สามารถสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของความรว่มมอืไดด้งัภาพประกอบ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความร่วมมือ 
ด้าน

ความสามารถ 

ด้าน

คณุลกัษณะ 

ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนั

  
การมจีุดมุง่หมาย/เป้าหมาย 

ทีช่ดัเจนรว่มกนั 

การมอีาํนาจในการตดัสนิใจรว่มกนั 

การมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั 

ความสามารถในการจดัการ 

ความขดัแยง้ 

ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละ

ปรบัปรงุผลงาน 

ความสามารถในการสรา้ง 

และรกัษาความสมัพนัธ ์

ด้านทกัษะ 

ทกัษะการสือ่สาร  

ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ทกัษะการตดัสนิใจ 

ทกัษะการแกป้ญัหา 

ภาพประกอบ 4 องคป์ระกอบของความรว่มมอื 
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3. สมรรถนะความร่วมมือ 

  จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรว่มมอื ตามหวัขอ้แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ความร่วมมอื (collaboration) ผูว้จิยัสรุปความหมายของความร่วมมอืไดว้่า ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยั

ให้ความหมายของความร่วมมอืว่า ความร่วมมอื เป็นการทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ผลลพัธ์ที่มรี่วมกัน หรอืสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อันเป็นผลมาจากจากการมมีุมมองร่วมกนั มกีารนํา

ความรู ้ประสบการณ์ และทกัษะของสมาชกิภายในกลุ่มมารวมกนัเพื่อสรา้งสรรคห์รอืพฒันาผลงาน

ใหม่ๆ  ทีม่ปีระสทิธภิาพ หรอืแก้ปญัหาโดยคน้หาคําตอบทีเ่ป็นไปได ้ทีอ่ยู่เหนือขอ้จาํกดัของมุมมอง

ของแต่ละคน และผลจากการศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะ สรุปไดว้่า สมรรถนะ หมายถงึ 

พฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกมา อนัเป็นผลมาจากความรู ้ ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะ

อื่นๆ ทีท่าํใหบุ้คคลนัน้ทํางานตามบทบาท หน้าที ่หรอืตําแหน่ง ไดอ้ยา่งเหมาะสมหรอืประสบผลสาํเรจ็  

 ในการวิจ ัยครัง้ น้ีผู้ว ิจ ัยมุ่งศึกษาสมรรถนะความร่วมมือ สําหรับนักเรียนระดับชัน้

ประถมศกึษา ทัง้น้ี สมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกของนักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษา อนัเป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่นๆ ในการปฏบิตังิาน

ตามที่ได้ร ับมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้อย่างมี

ประสิทธิผล ทัง้น้ีผู้ว ิจ ัยมุ่งศึกษาสมรรถนะความร่วมมือ ในฐานะที่เป็นสมรรถนะหลัก (Core 

competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สําคญัที่นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาต้องมเีพื่อให้บรรลุผลตาม

เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้และในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้ําหนดองคป์ระกอบสมรรถนะความรว่มมอื ดงัน้ี  

  1. องค์ประกอบด้านความรู ้เป็นขอบเขตของข้อมูลหรอืเน้ือหาเฉพาะด้านที่มอียู่ เพื่อ

นํามาใชใ้หท้าํงานไดจ้นประสบความสําเรจ็ 

  2. องคป์ระกอบดา้นทกัษะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

   2.1 ทกัษะการสื่อสาร หมายถงึ ความสามารถในการแสดงออกที่สื่อสารให้ผู้อื่น

เขา้ใจไดถู้กตอ้งชดัเจนทาํใหเ้กดิความเขา้ใจต่อกนัและสานต่อเรื่องราวทีส่ ื่อสารระหว่างผูส้่งสารและ

ผูร้บัสาร ประกอบดว้ย การฟงั การตัง้คําถาม การใหแ้ละการรบัฟงัความคดิเหน็ การใหค้วามสนใจ

ต่อภาษากายและภาษาพดู และการวพิากษ์ทีม่ปีระโยชน์ 

   2.2 ทกัษะการทํางานเป็นทมี หมายถึง ความสามารถในการร่วมกนัทํางานของ

สมาชกิทีม่ากกว่า 1 คน โดยทีส่มาชกิทุกคนจะต้องมเีป้าหมายเดยีวกนั มกีารแบ่งหน้าทีแ่ละความ

รบัผิดชอบร่วมกัน มกีารวางแผนการทํางานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธภิาพ ประกอบดว้ย การรบัผดิชอบต่อภาระงานของกลุ่ม การใหค้วามสําคญักบักระบวนการ

กลุ่ม การเป็นผูนํ้าผูต้าม และการเปลีย่นบทบาทจากผูนํ้าเป็นผูต้าม 

   2.3 ทกัษะการตดัสนิใจ หมายถงึ ความสามารถของบุคคลต่อกระบวนการคดิอย่าง

มเีหตุผลในการพจิารณาเลอืกแนวทางในการปฏบิตัใินสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมาย หรอืวตัถุประสงค์ที่ต้องการ ประกอบด้วย การพจิารณาถงึมุมมองของสมาชกิ การสรา้งและ

การลงฉนัทามต ิ
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   2.4 ทักษะการแก้ปญัหา หมายถึง ความสามารถในการคิดหาทางเลือกเพื่อ

แกป้ญัหาใหด้ทีีสุ่ด โดยใชป้ระสบการณ์ทีค่น้พบดว้ยตนเองทีเ่กดิจากการสงัเกต การเกบ็ขอ้มลู การ

วเิคราะหข์อ้มลู การตคีวาม และการสรปุความเพื่อนําไปสู่การแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผล 

  3. องคป์ระกอบดา้นความสามารถ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

   3.1 ความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง หมายถึง ความสามารถในการ

จดัการเมื่อเกิดความไม่เข้าใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเน่ืองมาจากความแตกต่างในเรื่อง

ความคิด การกระทํา การตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทํางานของกลุ่มหรือบุคคล 

ประกอบด้วย การบอกความคดิเหน็ส่วนตวัและพื้นที่ของความไม่เขา้ใจ การอดทนฟงัคนอื่นๆ ใน

สถานการณ์ความไม่เข้าใจ ความยดืหยุ่นและการประนีประนอม การจดัการความไม่เข้าใจอย่าง

เปิดเผยและตรงไปตรงมา และการเจรจาต่อรองเพื่อใหบ้รรลุผลแบบชนะทัง้สองฝา่ย 

   3.2 ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลงาน หมายถงึ ความสามารถ

ในการปฏบิตังิานที่อยู่ในความรบัผดิชอบ ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันางานให้สําเรจ็ลุล่วงโดย

คํานึงถงึเป้าหมาย และความสําเรจ็ของงาน ประกอบดว้ย ความตัง้ใจที่จะทํางาน การวางแผนการ

ทาํงาน การทาํความเขา้ใจและปรบัปรงุวธิกีารของกลุ่ม การใหแ้ละรบัขอ้เสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน 

การแบ่งปนัข้อมูลความคิดและข้อเสนอแนะ การประเมินผลการทํางาน และการปรับปรุง

ประสทิธภิาพของผลงาน 

   3.3 ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ หมายถงึ ความสามารถใน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน และสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยืนยาว 

ประกอบด้วย การทํางานร่วมกบัผู้อื่นด้วยความเคารพนับถือจรงิใจให้เกียรติผู้อื่น เหน็คุณค่าของ

บทบาทของผู้ร่วมทมีคนอื่นๆ ความตระหนักในตนเองและการรบัรู้ของผู้อื่น รวมทัง้การรบัทราบ

ทกัษะ ประสบการณ์ ความคดิสร้างสรรค์และผลงานของผู้อื่น และการฟงัและรบัทราบความรู้สกึ 

ความคดิเหน็ และความคดิของผูอ้ื่น 

  4. องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

   4.1 ความเคารพและไวใ้จซึง่กนัและกนั หมายถงึ การอ่อนน้อมถ่อมตน ใหเ้กยีรติ

และเคารพในความคดิของผูอ้ื่น เคารพและเขา้ใจถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถงึเปิดใจทีจ่ะ

รบัฟงัความเหน็ของผู้อื่นทีแ่ตกต่างจากความคดิของตวัเอง อนัจะนําไปสู่ความสําเรจ็ในการทํางาน 

ประกอบด้วย มคีวามเคารพซึ่งกนัและกนั เขา้ใจและเชื่อใจกนั ชื่นชมและรูส้กึว่าทุกคนมคีุณค่า มี

การใชก้จิกรรมทางสงัคมในการสรา้งความไวว้างใจระหว่างสมาชกิในทมี 

   4.2 การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมายทีช่ดัเจนร่วมกนั หมายถงึ การใหส้มาชกิในทมีทุก

คนร่วมกนักําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการทํางาน โดยแต่ละคนมภีาระหน้าที่ และความ

รบัผดิชอบต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีร่ว่มกนักําหนด ประกอบดว้ย การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย

รว่มกนั การมจีดุมุ่งหมาย/เป้าหมายชดัเจน เป็นไปได ้มมีมุมองเดยีวสาํหรบัทุกคนในทมี 
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   4.3 การมีอํานาจในการตัดสินใจร่วมกัน หมายถึง การให้อํานาจและความ

รบัผดิชอบในการพจิารณาขอ้มลูและหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืแก้ปญัหาได้

สาํเรจ็ โดยเปิดโอกาสใหส้มาชกิในทมีเขา้มามสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ ประกอบดว้ย สมาชกิทุกคนมี

อํานาจและมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 

   4.4 การมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั หมายถึง ความสนใจ ความตัง้ใจที่จะปฏบิตัิ

หน้าทีด่ว้ยความเพยีรพยายาม ละเอยีดรอบคอบ เพื่อใหส้ําเรจ็ตามเป้าหมาย ยอมรบัผลการกระทํา

ของตนและของคนอื่นๆ ทัง้ในด้านที่เป็นผลดแีละผลเสยี รวมทัง้ความพยายามปรบัปรุงการปฏบิตัิ

หน้าทีใ่หด้ยี ิง่ขึน้ ประกอบดว้ย ความรบัผดิชอบรว่มกนัทัง้ต่อการตดัสนิใจ กระบวนการและผลลพัธ ์

 

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

 บุญชม ศรสีะอาด (2540: 160 - 161) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิและลกัษณะของการวจิยัทีใ่ช้

เทคนิคการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบว่า การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) หรอืทีเ่รยีกว่า

การวเิคราะหต์วัประกอบ เป็นเทคนิคทางสถติทิีใ่ชว้เิคราะหผ์ลการวดั โดยใชเ้ครื่องมอืหรอืเทคนิค

หลายชุดหรอืหลายดา้น (อาจใชแ้บบทดสอบ แบบวดั แบบสํารวจ ฯลฯ อาจใชชุ้ดเดยีว แต่มกีารวดั

แยกเป็นหลายดา้นหรอืหลายชุดกไ็ด)้ ผลจากการวเิคราะหช่์วยทําใหท้ราบว่า เครื่องมอืหรอืเทคนิค

เหล่านัน้วดัในสิง่เดยีวกนั หรอืทีเ่รยีกว่าวดัองคป์ระกอบร่วมกนัหรอืไม ่ มกีี่องคป์ระกอบ เครื่องมอื

หรอืเทคนิคเหล่านัน้ วดัในแต่ละองคป์ระกอบไดม้ากน้อยเพยีงใด ผูว้จิยัจะพจิารณาผลการวเิคราะห์

แลว้ใชห้ลกัเหตุผล เพื่อทําการระบุหรอืกําหนดชื่อองคป์ระกอบทีว่ดัเหล่านัน้ ผลจากการวเิคราะห์

องคป์ระกอบ จะแสดงค่าต่างๆ ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ สดัส่วนของความแปรปรวนแต่ละตวัทีอ่ธบิายองคป์ระกอบ 

(Communality) ซึง่เป็นค่าความแปรปรวนทีแ่ต่ละดา้น แบ่งใหก้บัแต่ละองคป์ระกอบเป็นส่วนทีช่ีใ้หเ้หน็

ว่า แต่ละดา้นวดัองคป์ระกอบนัน้ ร่วมกบัตวัแปรอื่นมากน้อยเพยีงใด ค่าไอเกน (Eigen Value) เป็น

ผลรวมกําลงัสองของสมัประสทิธิข์ององคป์ระกอบร่วมในแต่ละองคป์ระกอบซึง่ต้องมคี่าไม่ตํ่ากว่า 1 

จงึจะถอืว่าเป็นองคป์ระกอบหน่ึงๆ ทีแ่ทจ้รงิ ส่วนค่าน้ําหนักองคป์ระกอบ (Factor Loading) จะเป็น

ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบทีแ่ต่ละดา้นวดัในองคป์ระกอบนัน้ ซึง่ผูว้จิยัอาจต้องการทราบว่า เครื่องมอื

หรอืเทคนิคทีใ่ชว้ดัพฤตกิรรมนัน้ วดัอะไรร่วมกนับา้ง (มอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง) หรอืเครื่องมอืวดั

เป็นไปตามทฤษฎหีรอืแนวคดินัน้ๆ หรอืไม ่กส็ามารถทาํไดโ้ดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

 นงลกัษณ์ วริชัชยั (2542: 122 – 123) ไดก้ล่าวว่า การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นวธิกีาร

วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติทิีช่่วยใหน้ักวจิยัสรา้งองคป์ระกอบจากตวัแปรหลายๆ ตวัแปร โดยรวมกลุ่ม

ตวัแปรทีเ่กี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นัเป็นองคป์ระกอบเดยีวกนั และแต่ละองคป์ระกอบ คอื ตวัแปรแฝงอนั

เป็นคุณลกัษณะทีน่ักวจิยัต้องการศกึษา และกล่าวว่า วตัถุประสงคข์องการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบมี

อยู ่2 ประการ คอื 
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  1. เพื่อสาํรวจและระบุองคป์ระกอบรว่มทีส่ามารถอธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

ผลจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบช่วยใหน้ักวจิยัลดจาํนวนตวัแปรลงและได้องค์ประกอบ ซึง่ทําให้

เขา้ใจลกัษณะของขอ้มลูไดง้่าย และสะดวกในการแปลความหมาย รวมทัง้ทราบแบบแผน (pattern) 

และโครงสรา้ง (structure) ความสมัพนัธข์องขอ้มลูดว้ย 

  2. เพื่อทดสอบสมมตฐิานเกีย่วกบัแบบแผนและโครงสรา้งความสมัพนัธข์องขอ้มลู 

 ศริชิยั พงษ์วชิยั (2544: 396) กล่าวถงึแนวคดิเกี่ยวกบัการวเิคราะหป์จัจยัไวว้่า เป็นการ

จดักลุ่มตวัแปรทีม่ลีกัษณะเหมอืนๆ กนัไวด้ว้ยกนั โดยจะพจิารณาค่าความสมัพนัธท์ัง้ทีม่คีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนั (ทางบวก) หรอืทศิทางตรงกนัขา้ม (ทางลบ) การรวมกลุ่มตวัแปรโดยวธิน้ีีจะเป็น

การรวมกลุ่มหรอืผสมตวัแปรเขา้ดว้ยกนัแบบเชงิเสน้ตรง (Linear Combination) และจะสรา้งเป็นตวัแปร

ใหม่ทีเ่รยีกว่า Factor หรอืถอืว่าเป็นตวัแปรตวัแทนกลุ่มนัน่เอง โดยตวัแปรแต่ละตวัทีถู่กนํามารวมกนัน้ี

จะมน้ํีาหนกัในการรวมตวัแตกต่างกนั ในการวเิคราะหค์รัง้หน่ึงๆ จะม ีFactor ไดห้ลาย Factor ทัง้น้ี

เพราะตวัแปรทีใ่ส่เขา้ไปทัง้หมดอาจจะถูกจดัไวเ้ป็นกลุ่มย่อยๆ ไดห้ลายกลุ่ม กลุ่มหน่ึงๆ กค็อื 1 

Factor และตวัแปรหน่ึงอาจจดัเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มใดๆ ไดม้ากกว่า 1 กลุ่ม ถา้ผูว้จิยัต้องการทีจ่ะแยกให้

ชดัเจนว่าตวัแปรหน่ึงๆ ควรจะเป็นสมาชกิของ Factor หรอืกลุ่มเดยีวสามารถทําไดโ้ดยวธิทีีเ่รยีกว่า 

การหมุนแกน (Ratation) ซึง่ในขัน้สุดทา้ยจะได ้Factor ทีเ่ป็นตวัแทนกลุ่มทีป่ระกอบไปดว้ยตวัแปร

ต่างๆ ทีเ่ป็นสมาชกิเพยีงกลุ่มเดยีว 

 บุญเชดิ ภญิโญอนันตพงษ์ (2545: 106) กล่าวว่า การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นการจดั

สมรรถภาพหรอืคุณลกัษณะต่างๆ ทางจติวทิยาทีว่ดัได ้ ใหเ้ป็นหมวดหมู่ตามโครงสรา้ง เพราะเป็น

วธิกีารทางสถติทิีส่ามารถตรวจชีล้กัษณะประจาํทางจติวทิยา เน่ืองจากตวัแปรต่างๆ เมื่อนํามาหาค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์จะพบว่ามตีวัแปรบางคู่มคีวามสมัพนัธก์นัสงู หรอืบางทกีพ็บว่ามกีลุ่มตวัแปร

บางกลุ่ม มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัสูง นัน่แสดงว่า ตวัแปรเหล่านัน้วดับางสิง่บางอย่างที่เป็น

องคป์ระกอบร่วมกนั ซึง่ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบแรกก่อนหมุนแกน จะเป็นค่าทีแ่สดงหลกัฐานความ

เทีย่งตรงตามโครงสรา้งได ้

 กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2546: 4) กล่าวว่า Factor Analysis หรอืการวเิคราะหป์จัจยั หรอื

บางครัง้เรยีกว่า การวเิคราะหต์วัประกอบ เป็นเทคนิคทีจ่ะจบักลุ่มหรอืรวมตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์

กนัไวใ้นกลุ่มหรอื Factor เดยีวกนั โดยตวัแปรทีอ่ยู่ใน Factor เดยีวกนัจะมคีวามสมัพนัธก์นัมาก ซึง่

ความสมัพนัธน์ัน้อาจจะเป็นในทศิทางบวก หรอืทศิทางลบกไ็ด ้ส่วนตวัแปรทีอ่ยู่คนละ Factor จะไม่

มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืมคีวามสมัพนัธก์นัน้อยมาก ทัง้น้ีวตัถุประสงคข์องการวเิคราะหป์จัจยัหรอืการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ คอื 

  1. เพื่อลดจาํนวนตวัแปร โดยรวมตวัแปรหลายๆ ตวัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม หรอืปจัจยั (Factor) 

เดยีวกนัโดยทีจ่าํนวนปจัจยัจะน้อยกว่าจาํนวนตวัแปร โดยการนําตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัไวใ้น

ปจัจยัเดยีวกนั และตัง้ชื่อหรอืกําหนดชื่อปจัจยัทีแ่สดงถงึความหมายของตวัแปรต่างๆ ทีอ่ยู่ในปจัจยั

นัน้ๆ 
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  2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง (Confirmatory) ในงานวจิยับางเรื่อง ผูว้จิยัต้องกําหนด

ความสําคญัหรอืน้ําหนักใหก้บัตวัแปร เช่น ถ้าต้องการสรา้งดชันีวดัประสทิธภิาพ การทํางานซึง่จะ

พจิารณาจากตวัแปรหลายๆ ตวั เช่น ผลงาน (X1) ระยะเวลาปฏบิตังิาน (X2) จาํนวนวนัลา (X3) 

โดยสมการความสมัพนัธ ์คอื  

     P = W1X1 + W2X2+ W3X3 

    โดยที ่P = ประสทิธภิาพการทาํงาน 

    W1, W2, W3 เป็นน้ําหนกัของตวัแปร X1, X2, X3 ตามลาํดบั 

   กรณีทีผู่ว้จิยักําหนดค่า W1, W2, W3 เองอาจจะไม่ถูกต้องนัก ผูว้จิยัสามารถใช้

เทคนิค Factor Analysis ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าดงักล่าวได ้

 ทนิสเลย ์และทนิสเลย ์(อรพนิทร ์ชูชม. 2543: 1; อ้างองิจาก Tinsley ;& Tinstey. 1987) ได้

ตัง้ขอ้สงัเกตว่า การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเป็นเทคนิคการวเิคราะหเ์พื่อลดจาํนวนตวัแปรจาํนวนมาก

ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกนัใหเ้ป็นจาํนวนมติแิฝง หรอืมติทิีซ่่อนเรน้ (latent or hidden dimension) ทีม่ ี

ขนาดเลก็ลง เป้าหมายของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเพื่อใหไ้ด้แนวคดิทีอ่ธบิายได้ดว้ยตวัแปรจํานวน

น้อยลง เพื่อใชใ้นการอธบิายความแปรปรวนร่วมไดสู้งสุดในเมทรกิซค์วามสมัพนัธ ์นักวจิยัสามารถ

ใช้การวเิคราะห์องค์ประกอบในการพฒันาทฤษฎ ี ได้แก่ การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจ 

(Exploratory factor analysis) และการประเมนิทฤษฎ ี ไดแ้ก่ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

(Confirmatory factor analysis)  

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่า  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ เป็นสถติวิเิคราะหเ์พื่อคน้หา

ความสมัพนัธร์ะหว่างชุดตวัแปรเพื่อลดจํานวนหรอืรวมกลุ่มตวัแปรทีส่งัเกตไดท้ีม่เีกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์

กนัเขา้เป็นองคป์ระกอบเดยีวกนั และกําหนดชื่อแทนองคป์ระกอบนัน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถอธบิาย

คุณลกัษณะขององคป์ระกอบหรอืตวัแปรทีต่อ้งการศกึษาไดจ้ากกลุ่มตวัแปรทีส่งัเกตได ้รวมทัง้ทราบ

แบบแผน (Pattern) และโครงสรา้ง (Structure) ความสมัพนัธข์องขอ้มลูสําหรบัสรา้งทฤษฎ ี และ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิโครงสร้างของทฤษฎีกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ซึ่งช่วยให้สามารถให้คํา

จาํกดัความของตวัแปร การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตวัแปร และเหน็ความสมัพนัธก์นัของตวัแปรได้

ชดัเจนยิง่ขึน้ 

2. ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

 นงลกัษณ์ วริชัชยั (2542: 123 – 124) กล่าวถงึการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบว่ามขีอ้ตกลง

เบือ้งต้น ซึง่จาํแนกได ้3 ประการ คอื ขอ้ตกลงเบือ้งต้นว่าดว้ยความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุขององคป์ระกอบ 

ขอ้ตกลงเบื้องต้นว่าด้วยความเป็นอสิระระหว่างองค์ประกอบ และขอ้ตกลงเบือ้งต้นเกี่ยวกบัคุณสมบตัิ

ดา้นการบวกของความแปรปรวนขององคป์ระกอบ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

  1. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่าดว้ยความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุขององคป์ระกอบ ตามขอ้ตกลง

เบือ้งต้นขอ้น้ีตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัมคีวามแปรผนัเน่ืองจากองคป์ระกอบร่วม (Common factor 

=F) และองคป์ระกอบเฉพาะ (Unique factor = U) กล่าวอกีอยา่งหน่ึง คอื ความแปรปรวนในตวัแปร
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สงัเกตไดน้ัน้เป็นผลมาจากตวัแปรสาเหตุ คอื องคป์ระกอบร่วม และองคป์ระกอบเฉพาะ การทีต่วัแปร

สงัเกตไดม้คีวามสมัพนัธก์นันัน้ เน่ืองจากตวัแปรเหล่าน้ีมอีงคป์ระกอบร่วมเป็นตวัเดยีวกนั เมื่อพจิารณา

ค่าของตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัทีว่ดัในรปูคะแนนมาตรฐาน (Standard score) จะไดโ้มเดลสําหรบั

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบในรปูสมการ ดงัน้ี 

   Z = (a1)(F1) + (a2)(F2) +...+ U = ΣaF + U 

  2. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่าดว้ยความเป็นอสิระระหว่างองคป์ระกอบตามขอ้ตกลงเบือ้งต้น

ขอ้น้ี องคป์ระกอบร่วมและองคป์ระกอบเฉพาะของตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวัเป็นอสิระต่อกนั หรอื

ความแปรปรวนรว่มระหว่างองคป์ระกอบรว่มและองคป์ระกอบเฉพาะมคี่าเป็นศูนย ์

  3. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้เกีย่วกบัคุณสมบตัดิา้นการบวกของความแปรปรวนขององคป์ระกอบ

ตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ขอ้น้ีจะวเิคราะหค์วามแปรปรวนในตวัแปรสงัเกตไดอ้อกเป็นผลบวกของความ

แปรปรวนขององคป์ระกอบร่วมและความแปรปรวนขององคป์ระกอบเฉพาะ นัน่คอื เมื่อมตีวัแปร

สงัเกตไดใ้นรปูคะแนนมาตรฐานมคี่าเฉลีย่เป็นศูนยแ์ละความแปรปรวนเป็นหน่ึง จากโมเดลสําหรบั

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบนําสมการมายกกําลงัสอง และหาผลรวมจะไดค้วามแปรปรวนของตวัแปร 

Z ซึ่งมคี่าเท่ากบัหน่ึง มคี่าเท่ากบัผลบวกของความแปรปรวนจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี (เทอมความ

แปรปรวนรว่มทุกเทอมเป็นศูนย ์ตามขอ้ 2) 

   V(Z) =1 = (a1)
2
V(F1) + (a2)

2
V(F2) +...+ V(U) 

   เน่ืองจากองค์ประกอบ F1, F2,... อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐานด้วย ดงันัน้ค่าความ

แปรปรวนจงึเป็นหน่ึง ส่วนความแปรปรวนขององคป์ระกอบเฉพาะนัน้ประกอบดว้ยส่วนทีเ่ป็นความ

แปรปรวนเน่ืองจากการวดั หรอืความคลาดเคลื่อนในการวดั แทนด้วย e
2 

และส่วนทีเ่ป็นความ

แปรปรวนเน่ืองจากลกัษณะเฉพาะของตวัแปร แทนดว้ย p
2
 ดงันัน้ จะไดส้มการแสดงการวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนของตวัแปร Z ดงัน้ี 

   1= [(a1)
2
 + (a2)

2
 +..] + p

2
 + e

2
 

     = [h
2
] + p

2
 + e

2
 

3. ประเภทของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

 นงลกัษณ์ วริชัชยั (2542: 123) ไดก้ล่าวถงึประเภทของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไวด้งัน้ี 

  1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เป็นการสํารวจ

และระบุองค์ประกอบร่วมที่สามารถอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร ผลจากการวเิคราะห์

องคป์ระกอบจะเป็นการลดจาํนวนขอ้มลูหรอืตวัแปร และทําใหไ้ดอ้งคป์ระกอบร่วมซึง่จะทําใหเ้ขา้ใจ

ลกัษณะของขอ้มลูได้ง่ายมากขึน้ และสะดวกต่อการแปลความ รวมทัง้ไดท้ราบถงึแบบแผนและ

โครงสรา้งความสมัพนัธข์องขอ้มลูดว้ย ซึง่การลดจาํนวนหรอืตวัแปรใหน้้อยลงนัน้ ทําไดโ้ดยอาศยั

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร หรอืความร่วมกนัระหว่างตวัแปรเป็นฐานในการจดัหมวดหมู่ หรอืกลุ่ม

ตวัแปร ใหเ้ป็นองคป์ระกอบเพยีงไม่ทีอ่งคป์ระกอบ ทีส่ามารถอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรได้

มากทีสุ่ด 
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  2. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการทดสอบ

สมมตฐิานเกีย่วกบัแบบแผนและโครงสรา้งความสมัพนัธข์องขอ้มลู เพื่อตรวจสอบหรอืยนืยนัองคป์ระกอบ

ที่กําหนดไว้แล้วตามทฤษฎ ี ในกรณีน้ีนักวจิยัต้องมสีมมติฐานอยู่ก่อนแล้ว และใช้การวเิคราะห์

องคป์ระกอบ เพื่อตรวจสอบว่าขอ้มลูเชงิประจกัษ์นัน้ๆ มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัสมมตฐิานหรอืไม ่

มากน้อยเพยีงใด 

 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั มคีวาม

แตกต่างกนัดงัที ่สตเีวน (อรพนิทร ์ชูชม. 2543: 1-2. ; อ้างองิจาก Stevens. 1996) ไดเ้ปรยีบเทยีบ

ไวด้งัน้ี 

 

ตาราง 11 การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ และ 

   การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

 

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ  

(การสรา้งทฤษฎ)ี 

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั  

(การทดสอบทฤษฎ)ี 

- พืน้ฐานทางทฤษฎน้ีอย - ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทางทฤษฎหีรอืงานวจิยัทีเ่ขม้แขง็ 

- ใชก้ําหนดจาํนวนองคป์ระกอบ - จาํนวนองคป์ระกอบกําหนดไวแ้รกเริม่ 

- กําหนดว่าทุกองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์นั

หรอืไมส่มัพนัธก์นั 

- องคป์ระกอบทีก่ําหนดไวแ้รกเริม่กําหนดไว้

สมัพนัธก์นัหรอืไมส่มัพนัธก์นัทุกองคป์ระกอบ

หรอืบางองคป์ระกอบ 

- ตวัแปรมอีสิระทีจ่ะกําหนดน้ําหนกัอยูทุ่ก

องคป์ระกอบ 

- ตวัแปรถูกกําหนดใหม้น้ํีาหนกัอยูเ่ฉพาะ

องคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหน่ึง 

 

การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัมขีอ้แตกต่างจากการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจ 

(อรพนิทร ์ชชูม. 2543: 6 ; อา้งองิจาก Pedhazur ;& Schmelkin. 1987) ดงัต่อไปน้ี 

  1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ ทุกตวัแปรมคี่าน้ําหนักอยู่ในทุกองคป์ระกอบ 

แต่การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั นักวจิยัต้องกําหนดว่าตวัแปรนัน้มคี่าน้ําหนักอยู่ในองคป์ระกอบ

ใด และสามารถกําหนดค่าคงทีข่องน้ําหนกัองคป์ระกอบได ้

  2. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ สามารถกําหนดใหทุ้กองคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธ์

ซึง่กนัและกนั หรอืองค์ประกอบทัง้หลายไม่มคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนั แต่ไม่สามารถกําหนดว่า

องคป์ระกอบบางองคป์ระกอบสมัพนัธก์นั แต่การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัสามารถกําหนดได้

ว่าองคป์ระกอบอนัไหนทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและยงักําหนดขนาดความสมัพนัธไ์ด ้
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  3. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ กําหนดใหค้วามคลาดเคลื่อนของตวัแปรไม่

สมัพนัธก์นั แต่การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัสามารถกําหนดใหค้วามคลาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธ์

กนั และอาจถอืว่าเป็นส่วนหน่ึงของการทดสอบโมเดล ดงัแสดงในภาพประกอบที ่5 และ 6 ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ 

              ทีม่า: อรพนิทร ์ชชูม (2543).  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ. หน้า 6. 

 

   - ตวัแปร F ใน  คอื องคป์ระกอบรว่ม (common factor) หรอืตวัแปรแฝง (latent) 

   - ตวัแปร X ใน  คอื ตวัแปรทีส่งัเกตได ้หรอืดชันี (indicator) 

   - ตวัแปร e คอื องคป์ระกอบเฉพาะหรอืตวัแปรความคลาดเคลื่อน ซึง่ตวัแปร e จะ

ไมส่มัพนัธซ์ึง่กนัและกนัระหว่างตวัแปรความคลาดเคลื่อนและไมม่คีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบร่วม 

(ไมม่ลีกูศรเชื่อม) และความคลาดเคลื่อนแต่ละตวัมผีลกระทบต่อตวัแปรทีส่งัเกตไดเ้พยีงตวัเดยีว 

   - ลูกศรที่เชื่อมเป็นเส้นตรงจากองค์ประกอบไปยงัตวัแปรที่สงัเกตได้แสดงว่า

องคป์ระกอบส่งผล หรอืมอีทิธพิลโดยตรงต่อตวัแปรสงัเกตได ้

   - ตวัแปรแต่ละตวัไดร้บัผลมาจากตวัแปรความคลาดเคลื่อน (e) 

   - ลูกศรโคง้ทีม่หีวัลูกศร 2 ดา้นเชื่อมระหว่างองคป์ระกอบร่วม แสดงว่าองคป์ระกอบ

รว่มสององคป์ระกอบมคีวามสมัพนัธก์นั 

   - การวเิคราะหป์ระกอบเชงิสํารวจ องคป์ระกอบร่วมมอีทิธพิลต่อตวัแปรสงัเกตได้

ทุกตวั 

  

F1 

X1 

F2 

X2 X3 X4 X5 X6 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 
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ภาพประกอบ 6 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

       ทีม่า: อรพนิทร ์ชชูม (2543).  การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ. หน้า 6. 

 

  จากภาพประกอบ 6 ตวัแปรบางตวัไดร้บัอทิธพิลโดยตรงจากองคป์ระกอบร่วมบางตวั 

(เช่น X1 และ X2 ไดร้บัผลมาจากองคป์ระกอบร่วม F1) และในภาพประกอบ 6 โมเดลการวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิยนืยนั ไดก้ําหนดใหค้วามคลาดเคลื่อนมคีวามสมัพนัธก์นั เช่น e1 และ e2 มเีสน้โคง้

เชื่อมความสมัพนัธก์นั นอกจากน้ียงักําหนดใหอ้งคป์ระกอบร่วม F1 มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบ

รว่ม F2 และองคป์ระกอบรว่ม F2 มคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบรว่ม F3 

 3.1 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงสาํรวจ (Exploratory Factor Analysis) 

  อรพนิทร ์ชูชม (2543: 2 – 4) กล่าวว่า การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจเป็นเทคนิค

การวเิคราะหเ์พื่อระบุหาจาํนวนองคป์ระกอบ (องคป์ระกอบทีไ่ม่สามารถสงัเกตไดโ้ดยตรง) ทีอ่ยู่ภายใต้

ชุดของตวัแปรที่สงัเกตได้ ที่มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนั และกําหนดว่าองค์ประกอบเหล่าน้ีมี

ความสมัพนัธ์กนัหรอืไม่ กระบวนการน้ียงัสามารถใช้ประเมนิความเที่ยงตรงเชงิโครงสร้างของ

แบบทดสอบได ้

  ขอ้ตกลงเบือ้งต้นของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดแ้ก่ ตวัแปรทีส่งัเกตหรอืวดัไดเ้ป็น

การรวมกนัเชงิเสน้ตรงขององคป์ระกอบ โครงสรา้งทางคณิตศาสตรข์องการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

ค่อนขา้งคลา้ยคลงึกนักบัสมการถดถอยพหุคูณ แต่ต่างกนัทีส่มการถดถอยเป็น ตวัแปรเดยีว แต่

โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไมใ่ช่ตวัแปรเดยีว แต่แทนดว้ยกลุ่มของตวัแปรซึง่เป็นองคป์ระกอบ

ทีเ่ราเรยีกว่าองคป์ระกอบรว่ม (Common factor) และองคป์ระกอบทีไ่มส่ามารถอธบิายไดด้ว้ย 

  องคป์ระกอบรว่มทีเ่รยีกว่าองคป์ระกอบเฉพาะ (Unique factor) ดงัเช่น สมการโมเดล

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีอ่ยูใ่นรปูตวัแปรมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

   Z = (a1)(F1) + (a2)(F2) + ...+ U = ΣaF + U 

    X = ตวัแปรมาตรฐาน 

F1 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 

e1 e2 e3 e4 e5 e6 

F2 F3 
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    F = องคป์ระกอบรว่ม 

    U = องคป์ระกอบเฉพาะ ซึง่ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบรว่ม 

    k = จาํนวนองคป์ระกอบ 

    A = ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ 

    i = ลาํดบัทีข่องตวัแปร 

  การประมาณค่าองคป์ระกอบอา้งองิมาจากตวัแปรทีส่งัเกตไดแ้ละสามารถประมาณค่า

ไดจ้ากการรวมกนัเชงิเสน้ตรงของตวัแปรต่างๆ ดงัสมการต่อไปน้ี 

    ∑
=

=
p

1i
ikjijk XWF  

    jkW  ค่าสมัประสทิธิค์ะแนนองคป์ระกอบสาํหรบัองคป์ระกอบ j ในตวัแปร i 

    kiX  ค่าองคป์ระกอบขององคป์ระกอบ j สาํหรบัคนที ่k 

    p     จาํนวนตวัแปร 

  3.1.1 ขัน้ตอนการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ 

   นงลกัษณ์ วริชัชยั (2542: 128 - 150) กล่าวถงึขัน้ตอนการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชงิสาํรวจไว ้ดงัน้ี 

    1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการเตรยีมเมตรกิซข์องความแปรปรวนร่วม (Data 

Operation and Preparation of the Relevant Covariance Matrix) มรีายละเอยีดขัน้ตอน ดงัน้ี 

     1.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการกําหนดตวัแปรทีจ่ะเกบ็รวบรวมขอ้มลูนัน้ๆ 

ผูว้จิยัจะตอ้งศกึษาทฤษฏ ี หรอืขอบเขตของเรื่องทีจ่ะศกึษาก่อนว่ามอีงคป์ระกอบใดบา้ง และแต่ละ

องคป์ระกอบน่าจะมตีวัแปรอะไรบา้งทีจ่ะอธบิายองคป์ระกอบนัน้ ซึง่ขอ้มลูทีใ่ชว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบ

จะต้องมลีกัษณะเป็นตวัแปรต่อเน่ือง (Continuous Variable) หลายๆ ตวัแปรทีเ่กบ็ไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง 

และนําเสนอขอ้มลูในลกัษณะของเมตรกิซท์ีเ่รยีกว่า เมตรกิซข์อ้มลู (Data Matrix) โดยกําหนดให้

แถว คอื ผลของการเกบ็ขอ้มลู ส่วนคอลมัน์ เป็นค่าสงัเกตแต่ละตวั 

     1.2 การเตรยีมเมตรกิซค์วามแปรปรวนร่วม หรอืเมตรกิซส์หสมัพนัธ ์ เป็น

การดูแบบแผนความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร จากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่าย เมตรกิซน้ี์จะบอก

ใหเ้ราทราบว่า ตวัแปรต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์นัมากน้อยเพยีงใด และทําใหเ้ราทราบว่าตวัแปรใด

ควรจะรวมอยู่ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไป โดยพจิารณาจากสิง่ต่างๆ ดงัทีช่ารม์า (สุชาต ิ

ประสทิธิร์ฐัสนิธุ;์ และกรรณิการ ์สุขเกษม. 2533: 44 - 46; อ้างองิจาก Sharma. 1996: 116) กล่าว

ไวด้งัน้ี 

      1.2.1 เมตรกิซส์หสมัพนัธ ์ (Correlation Matrix) เราสามารถพจิารณา

เมตรกิซ์สหสมัพนัธ ์ เพื่อดูขนาดของความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร กล่าวคอื ถ้าตวัแปรต่างๆ มี

ความสมัพนัธก์นัมาก แสดงว่า ตวัแปรต่างๆ เหล่านัน้ สามารถจดักลุ่มทีป่ระกอบด้วยมติ ิ หรอื

องคป์ระกอบเดยีวกนัได ้ ในทางตรงกนัขา้ม ถ้าตวัแปรต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย แสดงว่า ตวัแปร
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ต่างๆ เหล่านัน้ ไม่สามารถจดัเป็นกลุ่มหรอืมอีงคป์ระกอบร่วมกนัได ้ อย่างไรกต็าม การพจิารณา

เช่นน้ี ไมเ่หมาะสมถา้ตวัแปรทีศ่กึษามจีาํนวนมาก 

      1.2.2 สหสมัพนัธเ์ชงิส่วน (Partial Correlation) เราสามารถพจิารณาค่า

สหสมัพนัธเ์ชงิส่วนเมื่อควบคุมตวัแปรอื่นทัง้หมดแลว้ ถ้ามคี่าน้อย แสดงว่า ตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์

กนัสูง ซึง่เหมาะสมต่อการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ อย่างไรกต็าม ในส่วนน้ีจะเกดิคําถามขึน้ไดว้่าค่า

สหสมัพนัธเ์ชงิส่วนเท่าใด จงึถอืว่ามคี่าน้อย 

      1.2.3 การทดสอบของบารท์เลทท ์ (Bartlett’s Test of Sphericity) เป็น

การทดสอบสมมตฐิานว่า เมตรกิซส์หสมัพนัธน์ัน้เป็นเมตรกิซเ์อกลกัษณ์ (Identity Matrix) หรอืไม ่

โดยทีเ่มตรกิซเ์อกลกัษณ์ ค่าตรงแนวเสน้ทแยงมุมทุกค่า จะมคี่าเป็น 1 และนอกเหนือแนวน้ี จะมคี่า

เป็น 0 ถา้ไมเ่ป็นเมตรกิซเ์อกลกัษณ์ แสดงว่า มคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชว้เิคราะหอ์งคป์ระกอบได ้

      1.2.4 มาตรวดัความเพยีงพอของการสุ่มของไคเซอร ์ ไมเยอร ์ และโอลคนิ 

(Measure of Sampling Adequacy หรอื Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) เป็นการวดัความเหมอืนกนั

ของตวัแปร โดยการเปรยีบเทยีบขนาดของผลรวมของค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์และผลรวมของค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์ชงิส่วน ค่า KMO มคี่าตัง้แต่ 0 - 1 ค่า KMO ควรมคี่ามากกว่า .80 อย่างไรก็

ตาม ค่าทีม่ากกว่า .60 ขึน้ไป กถ็อืว่ายอมรบัได ้(Tolerable) ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

    2. การสกดัองคป์ระกอบ (Extraction of the Initial Factor) มจีุดมุ่งหมายเพื่อ

หาจาํนวนตวัประกอบร่วมทีน้่อยทีสุ่ดระหว่างตวัแปร ซึง่วธิกีารสกดัองคป์ระกอบนัน้มหีลายวธิ ีดงัที ่

ทาบาชนิค และฟิเดล (Tabachnick & Fidell. 1996: 662 - 666) กล่าวไวด้งัน้ี 

     2.1 วธิหีาองคป์ระกอบหลกั (Principal Component) โดยองคป์ระกอบหลกั

แรกจะเป็นผลรวมเชงิเสน้ตรง (Linear Combination) ของตวัแปร และมคีวามแปรปรวนมากทีสุ่ด 

ส่วนองคป์ระกอบหลกัอื่นๆ จะมคีวามแปรปรวนรองลงมา โดยเป็นอสิระจากองคป์ระกอบทีไ่ดส้กดั

มาก่อนหน้าแลว้ การสกดัองคป์ระกอบวธิน้ีี จะอธบิายความแปรปรวนทุกประเภท รวมไปถงึความ

แปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Error Variance) ดว้ย ดงันัน้ ค่าความร่วมกนัเริม่ต้น (Initial 

Communality) จงึเท่ากบั 1 โดยจะแทนค่า 1 ลงบนเสน้ทแยงมมุหลกัของเมตรกิซส์หสมัพนัธ ์

     2.2 วธิหีาองคป์ระกอบรว่ม (Common Factor) ไดแ้ก่ 

      2.2.1 วธิ ีPrincipal Factor Analysis (PC) คอื การสกดัองคป์ระกอบซึง่

เป็นอสิระจากกนั ที่สามารถอธบิายความแปรปรวนไดม้ากทีสุ่ด มกีารขจดัความแปรปรวนเฉพาะ 

(Unique Variance) และความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Error Variance) ออกไปจาก

องคป์ระกอบ ดงันัน้ ค่าความร่วมกนัเริม่ต้น (Initial Communality) บนเสน้ทแยงมุมหลกัของ

เมตรกิซส์หสมัพนัธ ์ จงึไม่เท่ากบั 1 เหมอืนวธิหีาองคป์ระกอบหลกั แต่จะทําการประมาณค่าดว้ย

วธิกีารคํานวณซํ้าหลายรอบ (Iterative Procedure) โดยจะใชค้่าเริม่ต้น คอื ค่าสหสมัพนัธพ์หุคูณยก

กําลงัสอง (Squared Multiple Correlation) ซึง่แสดงถงึความแปรปรวนของตวัแปรทีถู่กอธบิายโดย

ตวัแปรอื่นทีเ่หลอื 
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      2.2.2 วธิ ี Maximum Likelihood คอื การประมาณค่าน้ําหนักองคป์ระกอบ

ของประชากรจากเมตรกิซส์หสมัพนัธท์ีส่งัเกตมาไดด้ว้ยความเป็นไปไดส้งูสุด 

      2.2.3 วธิ ีUnweighted Least Square คอื การทําใหค้วามแตกต่างกําลงั

สองระหว่างเมตรกิซส์หสมัพนัธท์ีค่าํนวณไดจ้ากขอ้มลู และเมตรกิซส์หสมัพนัธท์ีส่รา้งขึน้มาใหม่มคี่า

น้อยทีสุ่ด โดยจะพจิารณาเฉพาะความแตกต่างของสมาชกินอกเสน้ทแยงมุมหลกั (Off - Diagonal) 

      2.2.4 วธิ ีGeneralized Least Square ใชห้ลกัเดยีวกบัวธิ ีUnweighted 

Least Square แต่จะมกีารถ่วงน้ําหนักตวัแปร โดยจะทําการถ่วงน้ําหนักก่อน แลว้จงึจะหาความ

แตกต่างระหว่างเมตรกิซส์หสมัพนัธท์ีค่าํนวณไดจ้ากขอ้มลู และเมตรกิซส์หสมัพนัธท์ีส่รา้งขึน้มาใหม ่

      2.2.5 วธิ ีImage Factoring ในการสกดัองคป์ระกอบน้ี สิง่ทีม่รี่วมกนัของ

ตวัแปร คอื การถูกพยากรณ์ไดด้ว้ยการถดถอยพหุคูณ เป็นการพยากรณ์ตวัแปรที ่1 จากตวัแปรที่

เหลอื พยากรณ์ตวัแปรที ่2 จากตวัแปรทีเ่หลอื และทําเช่นน้ีเรื่อยไป ความแปรปรวนจากเมตรกิซน้ี์

คอื ค่าความรว่มกนั ดงันัน้ จงึตอ้งระมดัระวงัในการแปลความผล ทีไ่ดจ้ากการสกดัองคป์ระกอบดว้ย

วธิน้ีี เน่ืองจาก ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบที่ได ้ จะเป็นค่าความแปรปรวนร่วม ระหว่างตวัแปรและ

องคป์ระกอบ ไมใ่ช่ค่าสหสมัพนัธ ์

      2.2.6 วธิ ีAlpha Factoring วธิน้ีีสนใจทีค่่าความเชื่อมัน่ขององคป์ระกอบ

ร่วมกนั โดยจะทําการประมาณค่าความร่วมกนั ทีท่ําใหค้่าสมัประสทิธิแ์อลฟาขององคป์ระกอบมคี่า

มากทีสุ่ด โดยวธิกีารคาํนวณซํ้าหลายรอบ (Iterative Procedure) 

     ชารม์า (Hair; et al. 1998: 103 - 106; citing Sharma. 1996: 76 - 79) 

กล่าวถงึ เกณฑใ์นการพจิารณาจาํนวนองคป์ระกอบทีจ่ะนํามาใช ้ (Retain) ภายหลงัจากการสกดั

องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

      1. ค่าไอเกน (Eigen Value) ขององคป์ระกอบทีม่คี่ามากกว่า 1 จะถูก

พจิารณาว่าเป็นองคป์ระกอบรว่มทีจ่ะนํามาใช ้

      2. การทดสอบ Scree Test เป็นการพจิารณากราฟซึง่แสดงความสมัพนัธ์

ระหว่างค่าไอเกนกบัจาํนวนองคป์ระกอบ หากพบว่าค่าไอเกนเริม่จะมคีวามชนัน้อยลง หรอืค่อนขา้ง

จะราบเรยีบแลว้ จาํนวนองคป์ระกอบก่อนทีจ่ะถงึจดุนัน้ คอื จาํนวนองคป์ระกอบรว่มทีจ่ะนํามาใช ้

      3. เกณฑร์อ้ยละของความแปรปรวน โดยจะพจิารณาค่ารอ้ยละของความ

แปรปรวนสะสมต่อความแปรปรวนทัง้หมดที่สกดัได้ จุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้องค์ประกอบต่างๆ ที่

สกดัได้นัน้มนีัยสําคญัในทางปฏบิตั ิในสาขาสงัคมศาสตร ์ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสมต่อ

ความแปรปรวนทัง้หมดทีร่อ้ยละ 60 กถ็อืว่าอยูใ่นเกณฑท์ีน่่าพอใจแลว้ 

    3. การหมุนแกนองคป์ระกอบ (Rotation of a Terminal Solution) เป็นการกระจาย

ความแปรปรวนของตวัแปร กล่าวคอื ตวัแปรบางตวัมคี่าน้ําหนักองคป์ระกอบมากในหลายองค์ประกอบ 

ดงันัน้ จงึตอ้งทาํการหมนุแกนเพื่อใหแ้ปลความไดง้่ายยิง่ขึน้ เน่ืองจากการหมุนแกนจะทําใหเ้กดิการ

เปลี่ยนแปลงในค่าน้ําหนักองค์ประกอบ ตวัแปรบางตวัที่เดมิเป็นสมาชกิของหลายๆ องคป์ระกอบ 
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จะกลายเป็นสมาชกิขององค์ประกอบใดองค์ประกอบหน่ึงอย่างชดัเจนมากยิง่ขึน้ ซึ่งการหมุนแกน

องคป์ระกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

     3.1 การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) เป็นการหมุนแกน

องค์ประกอบที่แกนองค์ประกอบยงัคงตัง้ฉากหรอืเป็นอสิระจากกนั การหมุนแกนประเภทน้ีมหีลายวธิ ี

ไดแ้ก่ 

      3.1.1 การหมุนแกนแบบ Quartimax เป็นการหมุนแกนโดยการเน้นการ

เปลีย่นแถวใหง้า่ยขึน้ 

      3.1.2 การหมนุแกนแบบ Varimax เป็นการหมุนแกนโดยเน้นการเปลีย่น

คอลมัน์ใหง้่ายขึน้ ทําใหแ้ต่ละคอลมัน์ของเมตรกิซ ์ประกอบดว้ยตวัแปรทีม่คี่าน้ําหนักองค์ประกอบ

สงูและตํ่า จงึทาํใหแ้ปลความไดง้า่ยขึน้ 

      3.1.3 การหมุนแกนแบบ Equamax เป็นการหมุนแกนซึง่ผสมผสานกนั

ระหว่างการหมนุแกนแบบ Quartimax และ Varimax แต่ยงัไมเ่ป็นทีย่อมรบัอยา่งแพรห่ลายนกั 

     3.2 การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เป็นการหมุนแกน

องค์ประกอบทีมุ่มระหว่างแกนองคป์ระกอบไม่เท่ากบั 90 องศา ซึ่งการหมุนแกนประเภทน้ีม ี2 วธิ ี

ไดแ้ก่ Direct Oblimin และ Promax การพจิารณาค่าน้ําหนักองคป์ระกอบนัน้ เป็นการพจิารณาค่า

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัองคป์ระกอบ ถ้าตวัแปรใดมคี่าน้ําหนักองค์ประกอบตัง้แต่ .60 ขึน้ไป 

จะถอืไดว้่าตวัแปรนัน้เป็นสมาชกิขององค์ประกอบนัน้อย่างชดัเจน นักวจิยัส่วนมากใชเ้กณฑท์ี่ .50 

แต่อย่างไรกต็าม ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบทีเ่ด่นชดัหรอืมนีัยสําคญั จะต้องมคี่ามากกว่า .30 (Kline. 

1998: 57) 

     3.3 การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) จะไดผ้ลลพัธซ์ึง่เป็น

เมตรกิซอ์งค์ประกอบเพยีงเมตรกิซเ์ดยีว แต่การหมุนแกนแบบมุมแหลม จะใหเ้มตรกิซซ์ึ่งแสดงค่า

น้ําหนักองคป์ระกอบ 2 เมตรกิซ ์คอื เมตรกิซแ์บบแผน (Pattern Matrix) และเมตรกิซโ์ครงสรา้ง 

(Structure Matrix) ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบยกกําลงัสองในเมตรกิซแ์บบแผน แสดงให้เหน็ถงึการส่งผล

เฉพาะ (Unique Contribution) ของตวัแปรทีม่ต่ีอองคป์ระกอบ โดยจะไม่รวมส่วนของความแปรปรวน

ซึง่มาจากการซอ้นทบั (Overlap) ขององคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์นั ดงันัน้ นักวจิยัส่วนมากจงึ

รายงานผลจากเมตรกิซแ์บบแผน (Hair; et al. 1998: 113) และจากการศกึษาของแฮคสเทน (Kline. 

1998: 60; citing Hackstain. 1971) พบว่า วธิกีารหมุนแกนแบบ Direct Oblimin เป็นวธิกีารหมุน

แกนองคป์ระกอบ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่โครงสรา้งทีม่ปีระสทิธภิาพมาก 

    4. การสรา้งมาตราองคป์ระกอบ (Factor Scale) จุดประสงคใ์นการสรา้งมาตรา

องคป์ระกอบ คอื เพื่อคน้หามติขิองขอ้มลูสงัเกต และเพื่อนําองคป์ระกอบร่วมบางองคป์ระกอบไปใช้

ในการศกึษาคน้ควา้ต่อไป วธิกีารสรา้งมาตราองคป์ระกอบอาจทําไดห้ลายวธิ ี เช่น ใชก้ารถดถอย 

(Regression) ใชเ้กณฑก์ําลงัสองน้อยทีสุ่ด (Least Square) วธิขีองบารท์เลท (Bartlett) ใชห้ลกัของ 
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Orthogonal ใชผ้ลรวมของค่าน้ําหนักองคป์ระกอบทีม่คี่าสูงในตวัแปรสงัเกตไดต่้างๆ สรา้งส่วนประกอบ

สาํคญั (Principal Component Scale) เป็นตน้ 

 3.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

  เสร ี ชดัแชม้ (2547: 23-24) กล่าวถงึขอ้ตกลงเบื่อต้นใหญ่ๆ เกี่ยวกบัการวเิคราะห์

องคป์ระกอบม ี2 ประการดงัน้ี 

   1. ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทางสถติ ิวธิ ีCFA มขีอ้ตกลงเบือ้งต้นทางสถติทิัว่ๆ ไป 3 ประการ

ดงัน้ี 

    1.1 ขอ้มลูควรมลีกัษณะการแจกแจงเป็นแบบปกต ิ (Normal distribution) มี

ความเป็นเอกพนัธข์องการกระจาย (Homoscedasticity) และความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรแต่ละคู่

เป็นแบบเสน้ตรง (Linear relationships) เน่ืองจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัเป็นการ แก้

สมการถดถอยหลายๆ สมการ 

    1.2 โมเดล CFA มเีทอมความคลาดเคลื่อน (Error term) ทีเ่รยีกว่า เศษเหลอื 

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ทัว่ๆ ไปในเรือ่งเทอมความคลาดเคลื่อนมวี่า  

     1) ตอ้งไมส่มัพนัธก์บัตวัแปรแฝงใดๆ ในโมเดล 

     2) เป็นอสิระจากเทอมความคลาดเคลื่อนตวัอื่นๆ 3) มลีกัษณะการแจกแจง

เป็นแบบปกต ิแต่ปจัจุบนัขอ้มลูมลีกัษณะการแจกแจงเป็นแบบปกตพิหุนาม (Multivariate normal) 

ฝ่าฝืนได ้ กรณีกลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ และสามารถวเิคราะหข์อ้มลูกรณีเทอมความคลาดเคลื่อนมี

ความสมัพนัธก์นัได ้

    1.3 กลุ่มตวัอย่างควรมกีารแจกแจงแบบเชงิเสน้กํากบั (Asymptotic) กลุ่มตวัอย่าง

ยิง่มขีนาดใหญ่ยิง่เขา้ใกลค้่าอนันต ์กล่าวคอื ค่าสถติไิค-สแควรม์แีนวโน้มทีจ่ะมคี่าสูง ทําใหค้่าสถติิ

ไค-สแควรม์โีอกาสใหค้่านัยสําคญั (p ≤ .05) ซึง่ชีว้่าโมเดลองคป์ระกอบกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ไม่

สอดคลอ้งกนั ส่วนกลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ (น้อยกว่า 100 หน่วยตวัอย่าง) มคีวามน่าจะเป็นทีจ่ะปฏเิสธ

โมเดลทีถู่กต้อง (True model) มากขึน้ หรอือาจกล่าวไดว้่า การใชก้ลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็มคีวามเสีย่ง

ในการเกดิความคลาดเคลื่อนประเภทที ่II (type II error) เพิม่ขึน้ 

   การฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งต้นเหล่าน้ี อาจทําใหโ้มเดลองคป์ระกอบไม่สอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเชงิประจกัษ์และอาจทําให้ดชันีวดัความสอดคลอ้งใหค้่าไม่ดนีัก รวมทัง้ผูว้จิยัอาจสรุปโครงสรา้ง

องคป์ระกอบไมถู่กตอ้ง ทัง้ๆ ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้ โครงสรา้งองคป์ระกอบนัน้ถูกตอ้ง 

   2. ขอ้ตกลงเบือ้งต้นเรื่องวธิปีระมาณค่าพารามเิตอร ์การประมาณค่าความเป็นไป

ไดสู้งสุด (Maximum Likelihood: ML) ในวธิ ี CFA ซึง่เป็นวธิทีีม่คีวามแกร่งมากทีสุ่ด มขีอ้ตกลง

เบือ้งตน้ดงัน้ี 

    2.1 ไม่มขีอ้คําถามเดยีวๆ หรอืขอ้คําถามกลุ่มใด อธบิายขอ้คําถามอื่นในกลุ่ม

ขอ้มลูไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 

    2.2 คะแนนจากขอ้คาํถามตอ้งมลีกัษณะการแจกแจงแบบปกตพิหุนาม 
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    ขอ้ตกลงเบือ้งต้นขอ้แรกแสดงใหเ้หน็ว่า ขอ้คําถามในเครื่องมอืต้องไม่ซํ้าซอ้นกนั 

(มคีวามสมัพนัธก์นัสูง) วธิ ีML ไมม่คีวามแกร่งต่อการฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งต้นในเรื่องน้ี ดงันัน้ผูว้จิยั

ไม่ควรใชข้อ้คําถามทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัตัง้แต่ 0.90 ขึน้ไปประมาณค่าพารามเิตอร ์ ส่วนขอ้ตกลง

เบือ้งต้นขอ้สองเป็นเรื่องทีป่ฏบิตัไิดย้าก แต่วธิ ี ML มคีวามแกร่งต่อการฝ่าฝืนขอ้ตกลงเบือ้งต้นน้ี 

เวน้แต่ในกรณีกลุ่มตวัอย่างมขีนาดเลก็และโมเดลมคีวามซบัซน้ ดงันัน้ ผูว้จิยัควรใช้กลุ่มตวัอย่าง

อยา่งน้อย 100 - 200 หน่วยตวัอยา่งขึน้ไป หรอืในกรณตีรวจสอบเครือ่งมอืทีม่ตี ัง้แต่ 3 องคป์ระกอบ

ขึน้ไป ควรใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 500 หน่วยตวัอยา่งขึน้ไป 

  นงลกัษณ์ วริชัชยั (2542: 150) กล่าวว่า ปจัจุบนันักวจิยัใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ

ยนืยนั แทนการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิสํารวจกนัมากขึน้ เพราะการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ

สาํรวจมรีปูแบบการวเิคราะหห์ลากหลายและไดผ้ลการวเิคราะหไ์ม่สอดคลอ้งกนั นอกจากน้ีการวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิสํารวจมขีอ้ตกลงเบือ้งต้นที่เขม้งวดและไม่ตรงกบัความจรงิ เทคนิคการวเิคราะห์

องค์ประกอบเชงิยนืยนัเป็นการปรบัปรุงจุดอ่อนของการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจได้เกือบ

ทัง้หมด ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัมคีวามสมเหตุสมผลตรงกบัความ

เป็นจรงิมากกว่าในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสาํรวจ นกัวจิยัตอ้งมทีฤษฎสีนับสนุนในการกําหนด

เงื่อนไขบงัคบั (constraints) ซึง่ใชใ้นการวเิคราะหห์าค่าน้ําหนักองคป์ระกอบ และเมื่อไดผ้ลการวเิคราะห์

แลว้ยงัมกีารตรวจสอบความกลมกลนืระหว่างโมเดลตามทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์อกีดว้ย รวมทัง้

ยงัมกีารตรวจสอบโครงสรา้งของโมเดลว่ามคีวามแตกต่างกนัระหว่างตวัอย่างหลายๆ กลุ่มหรอืไม ่

วตัถุประสงคใ์นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัม ี3 ขอ้ คอื 

    1. เพื่อตรวจสอบทฤษฎทีีใ่ชเ้ป็นพืน้ฐานในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 

    2. เพื่อสาํรวจและระบุองคป์ระกอบ 

    3. เพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการสรา้งตวัแปรใหม ่ 

  แต่เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัน้ีสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยมี

ขอ้ตกลงเบื้องต้นน้อยกว่าเทคนิคการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจ เช่น ส่วนที่เป็นความ

คลาดเคลื่อนอาจสมัพนัธก์นัได ้เป็นตน้ 

  อรพนิทร ์ชูชม (2543: 6) การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัเป็นโมเดลการทดสอบ

ทางทฤษฎ ี ตรงขา้มกบัวธิกีารสรา้งทฤษฎทีีก่ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจใชใ้นการวเิคราะห์

องค์ประกอบเชงิยนืยนั นักวิจยัเริม่ต้นด้วยการมสีมมติฐานก่อนที่จะทําการวิเคราะห์โมเดลหรอื

สมมตฐิานน้ีกําหนดว่าตวัแปรตวัไหนจะมคีวามสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบอะไรและองคป์ระกอบอะไรบา้ง

ทีส่มัพนัธก์นั สมมตฐิานน้ีวางอยู่บนรากฐานทางทฤษฎหีรอืหลกัฐานการวจิยั การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชงิยนืยนัยงัใชเ้ป็นวธิกีารทีใ่ชป้ระเมนิความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง 
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  3.2.1 ขอ้จาํกดัของวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

   การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัไดใ้ชก้นัแพร่หลายมากขึน้ในปจัจุบนัน้ี เพราะ

มโีปรแกรมคอมพวิเตอรช่์วยอํานวยความสะดวกในการวเิคราะหข์อ้มลู และนอกจากน้ีการวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิสํารวจไดร้บัการวพิากษ์ วจิารณ์มาก เช่น อรพนิทร ์ชูชม (2543: 6 ; อ้างองิจาก 

Mulaik. 1987) กล่าวว่า การหาความรูท้ีเ่หมาะสมจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบจะไม่มวีธิกีารที่ดี

สมเหตุสมผลทีจ่ะสกดัความรูจ้ากประสบการณ์โดยปราศจากขอ้ตกลงเริม่ต้นทีแ่น่นอน นอกจากน้ี

โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วมเป็นโมเดลเชงิเสน้ตรงทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูบางประเภทเท่านัน้ 

ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุผลหลายประเภททีไ่ม่ใช่เส้นตรง การกําหนดความสมัพนัธ์เชงิเหตุผลหลาย

ประเภททีไ่ม่ใช่เสน้ตรง การกําหนดความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรงอาจจะทําใหผ้ลทีไ่ดผ้ดิความหมายไป 

โครงสร้างองค์ประกอบที่ได้จากการการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจถูกกําหนดและขึน้อยู่กบั

วธิกีารสกดัและการหมุนแกนทีม่หีลายวธิกีาร ซึง่ทําใหผ้ลการวเิคราะหท์ีไ่ดไ้ม่สอดคลอ้งกนั และไม่

ถูกต้อง เทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิสํารวจไม่ไดใ้ห้วธิทีีจ่ะบ่งบอกถงึบางสิง่ทีผ่ดิของขอ้ตกลง 

เพราะว่าเทคนิคออกแบบมาเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลู ทัง้น้ีเน่ืองจากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ

สํารวจใช้เสนอแนะสมมตฐิานมากกว่าตรวจสอบความรู ้ การวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจยงัมี

ความยากลําบากในการแปลความหมายองค์ประกอบทีไ่ด้มา เพราะว่านักวจิยัขาดความรูเ้ริม่แรก 

ประกอบกบับางครัง้องคป์ระกอบรว่มเกดิจากการรวมตวัทีม่คีวามสมัพนัธก์นัตามขอ้มลูทีป่รากฏ แต่

ไม่มคีวามหมายเชงิเน้ือหาสาระทีร่่วมกนัได ้ แต่อย่างไรกต็ามการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิสํารวจ

เหมาะสมทีจ่ะใชใ้นการเสนอแนะสมมตฐิานสาํหรบัการวจิยัต่อไป 

   ขัน้ตอนการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

    1. ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั การใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปู 

AMOS ช่วยในการวเิคราะหข์อ้มลู ขอ้มลูทีนํ่าเสนออาจอยู่ในรปูขอ้มลูดบิประกอบไปดว้ยค่าหรอืคะแนน

ทีไ่ดจ้ากตวัแปรต่างๆ ของกลุ่มตวัอย่างเช่นเดยีวกบัการเตรยีมขอ้มลูที่ใชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชงิสาํรวจ หรอือาจเสนอตารางเมทรกิซส์หสมัพนัธข์องตวัแปร ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน

หรอือาจเสนอตารางเมทรกิซค์วามแปรปรวนรว่มของตวัแปร 

    2. การกําหนดโมเดล การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั ต้องมกีารกําหนด

โมเดลทีจ่ะใชท้ดสอบ ว่าประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบร่วมหรอืตวัแปรแฝงอะไร และตวัแปรทีส่งัเกต

ไดแ้ต่ละตวันัน้จดัอยูใ่นองคป์ระกอบอะไร พรอ้มทัง้กําหนดว่าโมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิ

ยนืยนั ทีท่ดสอบนัน้องคป์ระกอบต่างๆ มคีวามสมัพนัธก์นั (Oblique) หรอืเป็นอสิระต่อกนั (Orthogonal) 

รวมทัง้กําหนดว่าความคลาดเคลื่อนของตวัแปรต่างๆ เป็นอสิระต่อกนัหรอืมคีวามสมัพนัธก์นันอกจากน้ี

โมเดลจะต้องมคีวามจําเพาะระบุได้ (Identification) โดยกําหนดน้ําหนักสมัประสทิธิถ์ดถอยของมาตร 

การวดัของตวัแปรทีส่งัเกตไม่ได ้หรอืไม่ทราบค่า ใหม้คี่าเป็น 1 ขอ้บงัคบัเหล่าน้ีเพยีงพอใหโ้มเดลมี

ความจาํเพาะ (กล่าวคอื ในโปรแกรม AMOS ค่าน้ําหนกัของแต่ละองคป์ระกอบของตวัแปรใดตวัแปร

หน่ึงในองคป์ระกอบนัน้ตอ้งสามารถมคี่าเท่ากบั 1 และค่าสมัประสทิธิถ์ดถอยของความคลาดเคลื่อน
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มคี่าเท่ากบั 1 ทุกตวั เพื่อสรา้งหน่วยของการวดัสําหรบัตวัแปรทีส่งัเกตไม่ได ้ ทีจ่ะทําใหโ้มเดลมี

ความจาํเพาะระบุได)้ 

    3. การประมาณค่าพารามเิตอรห์รอืรปูแบบของน้ําหนักองคป์ระกอบ กําหนด

ค่าคงที ่(Fixed) หรอือสิระ (Free) ไดแ้ก่ การประมาณค่าน้ําหนักองคป์ระกอบหรอืค่าสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรและองคป์ระกอบ การกําหนดพารามเิตอรค์งที ่ หมายถงึ การกําหนด

ค่าพารามเิตอรต์ามทฤษฎทีีค่าดหวงัไวใ้หม้คี่าเฉพาะ ส่วนการกําหนดค่าพารามเิตอรอ์สิระ เป็นการ

ทีผู่้วจิยัไม่ทราบค่าพารามเิตอรน์ัน้ ยอมใหค้่าพารามเิตอรน์ัน้ถูกประมาณค่าได ้ การใชโ้ปรแกรม 

AMOS ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั ตามโมเดลทีก่ําหนดไวต้้องมกีารกําหนดค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบในแต่ละองคป์ระกอบของตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงใหม้คี่าเท่ากบั 1 เพื่อใหม้าตรการวดัมี

ความหมายมหีน่วยของการวดั ถ้าขาดหน่วยของการวดัสําหรบัตวัแปรทีส่งัเกตไม่ไดจ้ะเป็นสาเหตุ

ทาํใหโ้มเดลไมส่ามารถระบุได ้(Nonidentification) 

    4. การทดสอบความเหมาะสมทีพ่อด ี(Goodness of fit tests) เป็นการทดสอบ

ความสอดคลอ้งเหมาะสมทีพ่อดรีะหว่างโมเดลทีก่ําหนดไวก้บัขอ้มลู เพื่อดูว่าโมเดลทีถู่กทดสอบนัน้

ไดร้บัการยอมรบัหรอืปฏเิสธ ถ้าโมเดลไดร้บัการยอมรบั นักวจิยัจงึแปลความหมายค่าสมัประสทิธิ ์

เสน้ทาง (path coefficient) ในโมเดล (ในโมเดลทีไ่ม่มคีวามเหมาะสม ค่าสมัประสทิธิเ์สน้ทางที่มี

นยัสาํคญัไม่มคีวามหมาย) ซึง่โปรแกรม AMOS จะใหก้ารวดัความเหมาะสมทีพ่อด ี25 ค่า ในทีน้ี่จะ

เสมอดชันีการทดสอบความเหมาะสมทีพ่อดบีางค่า ดงัน้ี 

     4.1 ค่า Chi – square test เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลกบั

ขอ้มลูโดยทําการทดสอบนัยสําคญัของโมเดล ค่า Chi – square test ไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ แสดงว่า 

โมเดลมคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลู แต่ถ้าค่า Chi – square มนีัยสําคญัทางสถติแิสดงว่าโมเดลมคีวาม

ไมเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบัขอ้มลู 

     4.2 Goodness of – fit tests (GFI) เป็นการวดัปรมิาณความแปรปรวนและ

ความแปรปรวนร่วมทีอ่ธบิายโดยโมเดล GFI มคี่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 โดยค่า GFI = 1 หมายถงึ 

โมเดลมคีวามเหมาะสมทีส่มบูรณ์ ค่า GFI ควรมคี่ามากกว่า .90 ถอืว่าโมเดลยอมรบัได ้ แสดงว่า

โมเดลมคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลู ถา้ค่า GFI มคี่าเขา้ใกล ้1 แสดงมโีมเดลมคีวามเหมาะสมกบัขอ้มลู

มาก 

     4.3 Adjust goodness – of – fit index (AGFI) มคี่า 0 – 1 ถ้าค่า AGFI เขา้ใกล ้

1 แสดงว่า โมเดลมคีวามเหมาะสมสมบรูณ์ด ีค่า AGFI เขา้ใกล ้0 แสดงว่าโมเดลไมม่คีวามเหมาะสม 

     4.4 Root mean square residual (RMSEA) เป็นรากกําลงัสองของค่าเฉลีย่

ของค่าคลาดเคลื่อนยกกําลงัสองหรอืค่าความแตกต่างของความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม

ของกลุ่มตวัอย่าง และของโมเดล ถ้าค่า RMSEA เขา้ใกล ้ 0 แสดงว่าโมเดลทีก่ําลงัทดสอบมคีวาม

เหมาะสมพอดกีบัขอ้มลู 
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     4.5 Comparative Fit Index (CFI) หรอื Bentler Comparative Fit Index 

เป็นการเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของโมเดลทีม่อียู่กบัโมเดลศูนย ์ (Null model) ทีก่ําหนดใหต้วัแปร

แฝงในโมเดลไม่สมัพนัธก์นั (Independent Model) CFI มคี่าตัง้แต่ 0 – 1 CFI เขา้ใกล ้1 แสดงว่า

โมเดลมคีวามเหมาะสมดมีาก 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้พอสรปุไดว้่า การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ ช่วยคน้หาลกัษณะของตวัแปร

หลายๆ ตวั ทีม่คี่าสหสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั เป็นการลดจาํนวนตวัแปรใหน้้อยลง เพื่อใหง้่ายต่อการทํา

ความเขา้ใจ ซึง่จะช่วยใหส้ามารถใหค้ําจาํกดัความของตวัแปร การตดัสนิใจเลอืกศกึษาตวัแปร และ

เหน็ความสมัพนัธก์นัของตวัแปรไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้  ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิสาํรวจ เพื่อวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบั 

ชัน้ประถมศกึษา ว่ามกีี่องคป์ระกอบ อะไรบา้ง จากนัน้ใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการสร้างตวัแปรใหม่ในแต่ละองค์ประกอบ และตรวจสอบความสอดคล้อง 

ระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะความร่วมมือ สําหรับนักเรียนระดับชัน้

ประถมศึกษาตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยทําการศึกษากับนักเรียนระดับชัน้

ประถมศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวจิยั  

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะ 

 ผูว้จิยัทาํการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะพบว่า การ

วเิคราะห์องค์ประกอบ อาจมชีื่อเรยีกอีกอย่างหน่ึงว่า การวเิคราะหต์วัประกอบ ในที่น้ีผู้วจิยัศกึษา 

งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัการวเิคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะเพื่อให้ได้แนวทาง ขัน้ตอนในการการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะ ซึง่ผลการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นดงัน้ี 

 ศศธิร เตชะมวลไววทิย์ (2549) ได้ทําการศกึษาตวัประกอบสมรรถนะพยาบาลหวัหน้า

หอ้งผ่าตดัโรงพยาบาลรฐั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอื พยาบาลหวัหน้าหอ้งผ่าตดั จํานวน 100 คน 

ทีม่ปีระสบการณ์การเป็นหวัหน้าหอ้งผ่าตดั 1 ปีขึน้ไป ในโรงพยาบาลรฐั เครื่องมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถาม

สมรรถนะพยาบาลหวัหน้าหอ้งผ่าตดั วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ สกดัตวัประกอบ 

ดว้ยวธิตีวัประกอบหลกั หมนุแกนตวัประกอบแบบออโธโกนอล ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์โดยมขีัน้ตอนการ

ดําเนินการวจิยั ดงัน้ี ขัน้ตอนที่ 1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัประกอบสมรรถนะ

พยาบาลหวัหน้าหอ้งผ่าตดัโรงพยาบาลรฐั จากแนวคดิทฤษฎต่ีางๆ ขัน้ตอนที ่2 วเิคราะหส์มรรถนะ 

โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 7 ท่าน ขัน้ตอนที ่3 วเิคราะหส์มรรถนะร่วมจากการทบทวนวรรณกรรม

และการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลผ่าตัด ขัน้ตอนที่ 4 สร้างเครื่องมอื ขัน้ตอนที่ 5 

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ขัน้ตอนที ่6 กําหนดกลุ่มตวัอย่าง การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะห์

ขอ้มูล ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัประกอบสมรรถนะพยาบาลหวัหน้าห้องผ่าตดัโรงพยาบาลรฐั ม ี10 ตวั

ประกอบ บรรยายดว้ย 63 ตวัแปร มคี่าความแปรปรวนรวมกนั คดิเป็นรอ้ยละ 64.33  

 รุ่งทวิา ปญัญานาม (2550) ได้ทําการวเิคราะห์ตวัประกอบสมรรถนะหวัหน้าหอผู้ป่วย 

โรงพยาบาลเอกชน กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอื พยาบาลหวัหน้าหอผู้ป่วยทีม่ปีระสบการณ์ใน
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ตําแหน่งหวัหน้าหอผู้ป่วย ตัง้แต่ 2 ปีขึน้ไป ในโรงพยาบาลเอกชนทัว่ประเทศ จํานวน 462 คน 

เครื่องมอืที่ใช้คอื แบบสอบถามสมรรถนะหวัหน้าหอผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวเิคราะห์

องค์ประกอบ สกดัตวัประกอบดว้ยวธิตีวัประกอบหลกั หมุนแกนตวัประกอบแบบออโธโกนอล ดว้ย

วิธีแวรแิมกซ์ โดยมขีัน้ตอนการดําเนินการวิจยั ดังน้ี ขัน้ตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

สมรรถนะหวัหน้าหอผูป้ว่ย โดยการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นการบรหิารเกี่ยวกบัสมรรถนะหวัหน้าหอผู้ป่วย ขัน้ตอนที่ 2 วเิคราะห์เน้ือหา จากการทบทวน

วรรณกรรมและการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ บูรณาการเป็นกรอบโครงสรา้งสมรรถนะหวัหน้าหอผูป้่วย 

ขัน้ตอนที ่3 สรา้งเครื่องมอื ขัน้ตอนที ่4 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ขัน้ตอนที ่5 สุ่มตวัอย่าง รวบรวม

ขอ้มูล และวเิคราะห์ข้อมูล ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัประกอบสมรรถนะหวัหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาล

เอกชน ม ี6 ตวัประกอบ บรรยายดว้ย 65 ตวัแปร มคี่าความแปรปรวนรวมกนั คดิเป็นรอ้ยละ 60.39 

 กุลฑล ตรยีะวรางพนัธ ์(2552) ไดท้ําการศกึษาสมรรถนะการใหค้ําปรกึษาครอบครวัและ

การสรา้งโมเดลการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการให้คําปรกึษาครอบครวั สําหรบัครูแนะแนว 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ครูแนะแนวโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร ใน 10 จงัหวดั ของภาคเหนือตอนล่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

คอื กลุ่มแรกใชใ้นการศกึษาสมรรถนะการใหค้ําปรกึษาครอบครวั สําหรบัครแูนะแนว จาํนวน 424 คน 

กลุ่มที่สองเป็นผู้สมคัรใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการให้คําปรกึษาครอบครวั 

จาํนวน 8 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยั ได้แก่ แบบวดัสมรรถนะการให้คําปรกึษาครอบครวั และ

โมเดลการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการใหค้ําปรกึษาครอบครวั สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ การ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั และ One – way MANOVA Repeated Measure ผลการวจิยั

พบว่า  

  1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของสมรรถนะการใหค้ําปรกึษาครอบครวั ของ

ครูแนะแนว พบว่า โมเดลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนัของสมรรถนะการใหค้ําปรกึษาครอบครวั 

ม ี3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความรูเ้กี่ยวกบัการให้คําปรกึษาครอบครวั เจตคติต่อการให้คําปรกึษา

ครอบครวั และทกัษะการใหค้ําปรกึษาครอบครวั มคี่าความเหมาะสมพอดกีบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ มี

น้ําหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑส์ูง อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสามารถวดั

องคป์ระกอบของสมรรถนะการใหค้าํปรกึษาครอบครวัได ้

  2. โมเดลการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการใหค้าํปรกึษาครอบครวั สําหรบัครแูนะแนว 

ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เริม่ตน้การฝึกอบรม ขัน้ดาํเนินการฝึกอบรม และขัน้สรปุผลการฝึกอบรม 

  3. สมรรถนะการใหค้าํปรกึษาครอบครวั โดยรวมและรายดา้นของกลุ่มทดลองทีเ่ขา้รบั

การฝึกอบรมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 ผ่องแพ้ว พุ่มศรนิีล (2553) ไดท้ําการวเิคราะหต์วัประกอบสมรรถนะพยาบาลทารกแรก

เกดิภาวะวกิฤต ิกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัคอื พยาบาลวชิาชพีที่มปีระสบการณ์การทํางานในหอ
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ผูป้่วย ทารกแรกเกดิภาวะวกิฤต ิ5 ปีขึน้ไป ในโรงพยาบาลของรฐั ระดบัตตยิภูม ิจาํนวน 344 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถามสมรรถนะพยาบาลทารกแรกเกดิภาวะวกิฤต ิวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ สกดัตวัประกอบดว้ยวธิตีวัประกอบหลกั หมุนแกนตวัประกอบแบบออโธ

โกนอล ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์โดยมขีัน้ตอนการดําเนินการวจิยั ดงัน้ี ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหเ์อกสาร โดย

การศกึษาจากเอกสาร ตําราวชิาการ และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะพยาบาลทารกแรกเกิด

ภาวะวกิฤต ิขัน้ตอนที่ 2 สมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกดิภาวะวกิฤต ิขัน้ตอนที่ 3 สรา้ง

เครือ่งมอื ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื ปรบัปรงุและแกไ้ข ขัน้ตอนที ่4 จรยิธรรมในการวจิยั รวบรวม

ขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลู ผลการวจิยัสรุปว่า ตวัประกอบสมรรถนะพยาบาลทารกแรกเกดิภาวะวกิฤต ิ

ม ี7 ตวัประกอบ บรรยายดว้ย 100 ตวัแปร มคี่าความแปรปรวนรวมกนั คดิเป็นรอ้ยละ 58.31 

 อาดมั นีละไพจติร (2553) ไดท้ําการศกึษาองคป์ระกอบสมรรถนะการใหค้ํากลุ่ม สําหรบั

ครโูรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม และเปรยีบเทยีบสมรรถนะการใหค้ํากลุ่ม สําหรบัครโูรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอสิลาม กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ครโูรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามใน

เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มแรกใช้ในการศกึษาองคป์ระกอบสมรรถนะ

การใหค้ําปรกึษากลุ่ม จาํนวน 211 คน กลุ่มทีส่องเป็นครทูีม่คีะแนนสมรรถนะการใหค้ําปรกึษากลุ่ม 

ตัง้แต่เปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่25 ลงมา จาํนวน 9 คน เพื่อเขา้ร่วมการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการให้

คําปรกึษากลุ่ม เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ แบบวดัสมรรถนะการให้คําปรกึษากลุ่ม สําหรบัครู

โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการให้คําปรกึษากลุ่ม 

สําหรบัครโูรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

เชงิยนืยนั และ One – way ANOVA Repeated Measure ผลการวจิยัพบว่า  

  1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของสมรรถนะการใหค้ําปรกึษากลุ่ม สําหรบัครู

โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม พบว่า โมเดลสมรรถนะการใหค้ําปรกึษากลุ่ม สําหรบัครโูรงเรยีน

เอกชนสอนศาสนาอสิลาม ม ี4 องค์ประกอบ ได้แก่ เจตคตต่ิอการให้คําปรกึษากลุ่ม การเป็นผูนํ้ากลุ่ม 

ความรูก้ารใหค้าํปรกึษากลุ่ม และทกัษะการใหค้ําปรกึษากลุ่ม มคี่าความเหมาะสมพอดกีบัขอ้มลูเชงิ

ประจกัษ์ มน้ํีาหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑส์ูง อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ

สามารถวดัองคป์ระกอบของสมรรถนะการใหค้าํปรกึษากลุ่มได ้

  2. การพฒันาสมรรถนะการใหค้ําปรกึษากลุ่ม สําหรบัครโูรงเรยีนเอกชนสอนศาสนา

อสิลาม ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้เริม่ตน้ ขัน้ดาํเนินการ และขัน้ยตุ ิ

  3. สมรรถนะการใหค้ําปรกึษากลุ่ม โดยรวมและรายดา้นของกลุ่มทดลองทีเ่ขา้รบัการ

ฝึกอบรมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  

 กาญจนชนก ภทัรวนิชานันท ์(2554) ไดท้ําการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะหลกัเพื่อ

ใชใ้นการประเมนิขา้ราชการ: กรณีศกึษาสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ

ศกึษา ตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ขา้ราชการสํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากร
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ทางการศกึษา จาํนวน 203 คน เครื่องมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถามสมรรถนะหลกัเพื่อใชใ้นการประเมนิ

ขา้ราชการ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ สกดัตวัประกอบดว้ยวธิตีวัประกอบหลกั 

หมุนแกนตวัประกอบแบบออโธโกนอล ด้วยวธิแีวรแิมกซ์ โดยมขีัน้ตอนการดําเนินการวจิยั ดงัน้ี 

ขัน้ตอนที่ 1 วเิคราะห์เอกสาร โดยการศกึษาจากเอกสาร ตําราวชิาการ และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

ขัน้ตอนที่ 2 สรา้งเครื่องมอื ขัน้ตอนที่ 3 รวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยัสรุปว่า 

องคป์ระกอบสมรรถนะหลกัเพื่อใชใ้นการประเมนิขา้ราชการ ม ี7 องคป์ระกอบ  

 กฤตวรรณ คาํสม (2554) ได้ทําการศกึษาองคป์ระกอบสมรรถนะในการใหค้ําปรกึษาแก่

เพื่อน และสรา้งโปรแกรมฝึกอบรมสมรรถนะในการใหค้ําปรกึษาแก่เพื่อน ตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั 

คอื นักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มอสีานเหนือ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื กลุ่มแรกเป็นกลุ่มตวัอย่างที่

ใชท้ําการศกึษาองคป์ระกอบ จาํนวน 1,000 คน กลุ่มทีส่องเป็นนักศกึษาชัน้ปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก

จากอาจารยท์ีป่รกึษาว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะเขา้ร่วมฝึกอบรมสมรรถนะในการใหค้ําปรกึษาแก่

เพื่อน จาํนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 12 คน และเป็นกลุ่มควบคุม 12 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ

วจิยั ได้แก่ แบบสอบถามสมรรถนะการใหค้ําปรกึษาแก่เพื่อน สถติทิี่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ การวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิยนืยนั และ Two – way ANOVA Repeated Measure ผลการวจิยัพบว่า 

  1. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของสมรรถนะในการใหค้ําปรกึษาแก่เพื่อน พบว่า 

โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของสมรรถนะในการใหค้ําปรกึษาแก่เพื่อน ม ี3 องคป์ระกอบ 

ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกบัการให้คําปรกึษาแก่เพื่อน เจตคตต่ิอการให้คําปรกึษาแก่เพื่อน และการให้

คาํปรกึษาแก่เพื่อน มคี่าความเหมาะสมพอดกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ มน้ํีาหนักองคป์ระกอบมาตรฐาน

อยูใ่นเกณฑส์งู อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และสามารถวดัองคป์ระกอบของสมรรถนะการ

ใหค้าํปรกึษาแก่เพื่อนได ้

  2. โมเดลการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการใหค้ําปรกึษาแก่เพื่อน ประกอบดว้ย 4 

ขัน้ตอน คอื ขัน้เริม่ดาํเนินการพฒันา ขัน้ดาํเนินการพฒันา ขัน้สรปุ และขัน้นําไปใช ้ 

  3. สมรรถนะการใหค้ําปรกึษาแก่เพื่อน โดยรวมและรายดา้นของกลุ่มทดลองทีเ่ขา้รบั

การฝึกอบรมก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง และหลงัการตดิตามผล แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05  

  4. ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมมคีะแนนสมรรถนะการใหค้ําปรกึษา

แก่เพื่อน ดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะ ไมแ่ตกต่างกนั แต่ดา้นเจตคต ิกลุ่มทดลองมคีะแนนสูงกว่า และ

หลงัตดิตามผล กลุ่มทดลองมคีะแนนทุกองคป์ระกอบสงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05  

 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาตวัประกอบของสมรรถนะดา้นต่างๆ โดย

ใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งค์ประกอบ พบว่า ขัน้ตอนสําคญัในการดําเนินงาน คอื ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสาร

และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะ ประมวลสรุปเป็นตวัประกอบพื้นฐานสมรรถนะ ขัน้ตอนที่ 2 

สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นสมรรถนะนัน้ๆ แลว้บูรณาการเป็นกรอบโครงสรา้งสมรรถนะ ขัน้ตอน
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ที ่3 สรา้งเครื่องมอื และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื ขัน้ตอนที ่4 สุ่มตวัอย่าง รวบรวมขอ้มลู และ

วเิคราะห์ขอ้มูล ทัง้น้ีส่วนใหญ่ใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวเิคราะห์องค์ประกอบ สกดัตวัประกอบ 

ดว้ยวธิตีวัประกอบหลกั หมนุแกนตวัประกอบแบบออโธโกนอล ดว้ยวธิแีวรแิมกซ ์

 

กรอบแนวทางในการวิจยั 

กรอบแนวทางในการพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ได้

กําหนดขัน้ตอนหลกัในการดําเนินงานดงัภาพประกอบ  

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  กรอบแนวทางในการวจิยั 

 

  ขัน้ตอนที ่ 1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะ เป็นการสรา้งโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

  ขัน้ตอนที ่ 2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะ เป็นตรวจสอบความเหมาะสมของ

โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ด้วยการวเิคราะห์องค์ประกอบ 

(Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบและสรา้งองคป์ระกอบที่เหมาะสมของต้นแบบสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

  ขัน้ตอนที ่3 การนําโมเดลสมรรถนะไปใชใ้นทางปฏบิตั ิเป็นตรวจสอบความเป็นไปได้

ของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาโดยการพฒันาแผนการจดัการ

เรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 

การสรา้ง 

โมเดลสมรรถนะ 

การตรวจสอบ 

รา่งโมเดลสมรรถนะ 

การนํา 

โมเดลสมรรถนะไปใช ้



บทท่ี  3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัทีด่ําเนินการโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and 

Development) มขีัน้ตอนการดาํเนินการ 3 ขัน้ตอนหลกัดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

 ขัน้ตอนที ่ 2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

 ขัน้ตอนที ่3 การนําโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ไปใช้

ในทางปฏบิตั ิ

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา มี

ขัน้ตอนการดาํเนินงานดงัน้ี 

 1. ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะความ

ร่วมมอื และการสรา้งโมเดลสมรรถนะ เพื่อกําหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์นักเรยีนและครผููส้อนชัน้

ประถมศกึษา  

 2. นําขอ้สรุปที่ไดจ้ากการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) เกี่ยวกบัสมรรถนะความ

ร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา มาเป็นกรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (semi-

structure interview) 

 3. สมัภาษณ์เชงิลกึ (In – depth Interview) นักเรยีนและครผููส้อนชัน้ประถมศกึษา โดยใช้

เทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event Interview) และสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีน

ในขณะปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั เพื่อใหไ้ดพ้ฤตกิรรมบ่งชีส้มรรถนะความรว่มมอื 

 4. จดัทาํรา่งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยนําขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ากขอ้ 2 มาเป็นกรอบในการสรา้งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 5. ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาทีส่รา้งขึน้ โดยวธิอีา้งองิผูท้รงคุณวุฒ ิ(Connoisseurship Model) 

ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา  

 1. วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบและ

สรา้งองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 2. วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่ 2 (Second order Confirmatory Factor 

Analysis) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและสร้างองค์ประกอบย่อยที่เหมาะสมของโมเดล

สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การนําโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ไปใช้

ในทางปฏบิตั ิเป็นการตรวจสอบความเป็นไปไดข้องโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีน

ชัน้ประถมศึกษา โดยสรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ซึง่มวีธิดีาํเนินการดงัน้ี  

 1. สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา โดยยดึโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 3. ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีผ่่านการปรบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว โดยนําไป

ทดลองใช้กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห์ 1 สงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 

 4. ประเมนิประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยพจิารณาจาก 

  4.1 ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้

  4.2 ค่าเฉลีย่ของคะแนนสมรรถนะความรว่มมอื 

  4.3 ระดบัความพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้

 

ขัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยัดงักล่าว แสดงไดด้งัภาพประกอบที ่8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศกึษา เอกสารและงานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีาร

กําหนดโมเดลสมรรถนะ 

ศกึษา เอกสารและงานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมรรถนะ

ความรว่มมอื 

กรอบแนวคดิในการกําหนดโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื 

ขัน้ตอนท่ี 1 

 

การสรา้งโมเดล

สมรรถนะความรว่มมอื 

สาํหรบันกัเรยีน 

ชัน้ประถมศกึษา 

สมัภาษณ์ ครผููส้อน โดยใช้

เทคนิค BEI  

สมัภาษณ์ นกัเรยีน โดย

ใชเ้ทคนิค BEI 

ร่างโมเดลสมรรถนะ 

ตรวจสอบความเหมาะสมของรา่งโมเดลสมรรถนะ  

โดยวธิอีา้งองิผูท้รงคุณวุฒ ิ
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ภาพประกอบ 8 ขัน้ตอนการพฒันาโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบั 

 ชัน้ประถมศกึษา 

 

การดําเนินการวจิยัในแต่ละขัน้ตอน มวีตัถุประสงค ์วธิดีาํเนินการ แหล่งขอ้มลูทีใ่ชแ้ละผลที่

จะไดร้บัในแต่ละขัน้ตอน สามารถแสดงไดด้งัตาราง 12 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 

 

การตรวจสอบรา่ง

โมเดลสมรรถนะ 

ความรว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ  

(Exploratory factor analysis) 

การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่2 

(Second Order Confirmatory factor analysis) 

โมเดลสมรรถนะความรว่มมอื  

สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ขัน้ตอนท่ี 3 

 

การนําโมเดลสมรรถนะ

ความรว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา ไปใช้

ในทางปฏบิตั ิ

ตรวจสอบความเหมาะสม  สรา้งแผนการเรยีนรู ้

แผนการจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม 

นําไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

ศกึษาประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้
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ตาราง 12 ขัน้ตอนในการดําเนินการวจิยั 

 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีดาํเนินการ แหล่งข้อมลู ผลท่ีได้รบั 
ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

กําหนดกรอบ

แนวคดิในการ

กําหนดโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

เพื่อกําหนดกรอบ

แนวคดิในการ

กําหนดโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

1. ศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎ ีเอกสาร

และงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบั

วธิกีารกําหนด

โมเดลสมรรถนะ  

2. ศกึษาแนวคดิ 

ทฤษฎ ีเอกสาร

และงานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบั

สมรรถนะความ

รว่มมอื  

3. นําขอ้สรุปทีไ่ด้

จากการวเิคราะห์

เน้ือหา (content 

analysis) เกีย่วกบั

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา มา

เป็นกรอบในการ

สรา้งแบบ

สมัภาษณ์กึ่ง

โครงสรา้ง (semi-

structure 

interview) 

1. เอกสารและ

งานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบั

วธิกีารกําหนด

โมเดลสมรรถนะ 

2. เอกสารและ

งานวจิยัที่

เกีย่วขอ้งกบั

สมรรถนะความ

รว่มมอื 

กรอบแนวคดิใน

การกําหนด

โมเดลสมรรถนะ

ความรว่มมอื 

สาํหรบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษา 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีดาํเนินการ แหล่งข้อมลู ผลท่ีได้รบั 
กําหนดโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

เพื่อสรา้งโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

1. สมัภาษณ์เชงิ

ลกึ (In – depth 

Interview) 

นกัเรยีนและ

ครผููส้อนชัน้

ประถมศกึษา โดย

ใชเ้ทคนิคการ

สมัภาษณ์แบบ 

BEI (Behavioral 

Event Interview) 

2. จดัทําร่างโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา  

3. ตรวจสอบ

ความเหมาะสม

ของร่างโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา ที่

สรา้งขึน้ โดย

ผูท้รงคุณวุฒ ิ

1. นกัเรยีน                  

ชัน้ประถมศกึษา 

2. ครผููส้อน            

ชัน้ประถมศกึษา 

3. ผูท้รงคุณวุฒ ิ

รา่งโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

 

ขัน้ตอน วตัถปุระสงค ์ วิธีดาํเนินการ แหล่งข้อมลู ผลท่ีได้รบั 
ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา  

ตรวจสอบความ

เหมาะสมและ

ความเป็นไปได้

ของโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา  

ตรวจสอบและ

สรา้งองคป์ระกอบ

ทีเ่หมาะสมของ

โมเดลสมรรถนะ

ความรว่มมอื 

สาํหรบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษา 

1. วเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิ

สาํรวจ 

(Exploratory 

Factor Analysis) 

2. วเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิ

ยนืยนัอนัดบัที ่2 

(Second order 

Confirmatory 

Factor Analysis) 

นกัเรยีน                  

ชัน้ประถมศกึษา 

 

โมเดลสมรรถนะ

ความรว่มมอื 

สาํหรบันักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษา 

ขัน้ตอนท่ี 3 การนําโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาไปใช้

ในทางปฏิบติั 

ตรวจสอบความ

เป็นไปไดข้อง

โมเดลสมรรถนะ

ความรว่มมอื 

สาํหรบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษา 

เพื่อตรวจสอบ

ความเป็นไปได้

ของการนําโมเดล

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษาไป

ใชจ้รงิ 

1. สรา้งแผนการ

จดัการเรยีนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้งสมรรถนะ 

ความรว่มมอื  

2. ตรวจสอบ

ความเหมาะสม

ของแผนการ

จดัการเรยีนรู ้

3. ทดลองใช้

แผนการจดัการ

เรยีนรู ้

4. ประเมนิ

ประสทิธผิลของ

แผนการจดัการ

เรยีนรู ้ 

1. นกัเรยีน                  

ชัน้ประถมศกึษา 

2. ผูเ้ชีย่วชาญ 

แผนการจดัการ

เรยีนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้ง

สมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบั

นกัเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 



 

 

89 

รายละเอยีดวธิดีาํเนินการวจิยัมดีงัต่อไปน้ี 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา  

 1. กําหนดกรอบแนวคดิในการกําหนดโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื  

  1.1 วตัถุประสงค ์

   เพื่อกําหนดกรอบแนวคดิในการกําหนดโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

  1.2 วธิดีาํเนินการ 

   1.2.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัวธิกีารกําหนดโมเดลสมรรถนะ จากเอกสาร

และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางและขัน้ตอนในการพฒันาโมเดลสมรรถนะ ความ

รว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

   1.2.2 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีเกี่ยวกบัสมรรถนะความร่วมมอื จากเอกสารและ

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อนํามาใชเ้ป็นประเดน็ในการสรา้งขอ้คําถามในแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง

เกีย่วกบัสมรรถนะความรว่มมอื 

   1.2.3 กําหนดกรอบแนวคดิในการกําหนดโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยนําขอ้สรุปที่ได้จากการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) เกี่ยวกบั

สมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา มาเป็นกรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณ์กึ่ง

โครงสรา้ง (semi-structure interview) 

 2. กําหนดโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

  2.1 วตัถุประสงค ์

   เพื่อสรา้งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

  2.2 วธิดีาํเนินการ 

   2.2.1 สมัภาษณ์เชงิลกึ (In – depth Interview) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยใช้

เทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event Interview) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

     2.2.1.1 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

จาํนวน 24 คน ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรยีนทีส่งักดั

สาํนักงานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 โดยเป็นนักเรยีนทีม่ผีลงานดา้นการทําโครงงานหรอื

ผลงานที่ต้องทําเป็นกลุ่มที่ได้รบัรางวลัจากการแข่งขนังานศลิปหตัถกรรมนักเรยีนระดบัเขตพื้นที่

การศกึษา จาํแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และระดบัชัน้ ดงัน้ี  

      1) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีช่นะเลศิการแข่งขนักจิกรรม

โครงงานภาษาไทย จาํนวน 3 คน  
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      2) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีช่นะเลศิการแข่งขนักจิกรรม

โครงงานคณิตศาสตร ์จาํนวน 3 คน  

      3) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีช่นะเลศิการแข่งขนักจิกรรม

โครงงานวทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 คน  

      4) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีช่นะเลศิการแข่งขนักจิกรรม

โครงงานคุณธรรม จาํนวน 3 คน  

      5) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 ทีช่นะเลศิการแข่งขนักจิกรรม

โครงงานภาษาไทย จาํนวน 3 คน  

      6) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 ทีช่นะเลศิการแข่งขนักจิกรรม

โครงงานคณิตศาสตร ์จาํนวน 3 คน  

      7) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 ทีช่นะเลศิการแข่งขนักจิกรรม

โครงงานวทิยาศาสตร ์จาํนวน 3 คน  

      8) นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 ทีช่นะเลศิการแข่งขนักจิกรรม

โครงงานคุณธรรม จาํนวน 3 คน  

     2.2.1.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสรา้ง ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี  

      1) นําขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) เกี่ยวกบั

สมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา มาเป็นกรอบในการสรา้งแบบสมัภาษณ์กึ่ง

โครงสรา้ง  

      2) สรา้งขอ้คาํถามในแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง ทีม่คีวามยดืหยุ่น 

ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ระหว่างการสมัภาษณ์  

      3) นําแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งที่สรา้งขึน้เสนอคณะกรรมการ

ควบคุมปรญิญานิพนธ ์พจิารณาปรบัปรงุขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะ 

      4) นําแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ปรบัปรุงแล้ว นําเสนอ

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา รวมทัง้ความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของขอ้คาํถาม  

      5) ปรบัปรุงแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตามคําแนะนําและ

ขอ้สงัเกตของผูเ้ชีย่วชาญใหม้คีวามสมบรูณ์พรอ้มนําไปใชจ้รงิ  

     2.2.1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิยันําขอ้มูลที่ได้รบัจากการสมัภาษณ์มา

วเิคราะหด์ว้ยการสรา้งขอ้สรปุจากการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 

   2.2.2 สมัภาษณ์เชงิลกึ (In – depth Interview) ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษา โดยใช้

เทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event Interview) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  
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     2.2.2.1 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นครผููส้อนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

จาํนวน 8 คน ไดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรยีนที่สงักดั

สํานักงานเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาสระบุร ี เขต 2 โดยเป็นครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนทีม่ผีลงานดา้นการทํา

โครงงานหรอืผลงานที่ต้องทําเป็นกลุ่มที่ได้รบัรางวลัจากการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรมนักเรยีน

ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จาํแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้และระดบัชัน้ ดงัน้ี  

      1) ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีช่นะเลศิการแข่งขนั

กจิกรรมโครงงานภาษาไทย จาํนวน 1 คน  

      2) ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีช่นะเลศิการแข่งขนั

กจิกรรมโครงงานคณติศาสตร ์จาํนวน 1 คน  

      3) ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีช่นะเลศิการแข่งขนั

กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ์จาํนวน 1 คน  

      4) ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีช่นะเลศิการแข่งขนั

กจิกรรมโครงงานคุณธรรม จาํนวน 1 คน  

      5) ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 ทีช่นะเลศิการแข่งขนั

กจิกรรมโครงงานภาษาไทย จาํนวน 1 คน  

      6) ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 ทีช่นะเลศิการแข่งขนั

กจิกรรมโครงงานคณติศาสตร ์จาํนวน 1 คน  

      7) ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 ทีช่นะเลศิการแข่งขนั

กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตร ์จาํนวน 1 คน  

      8) ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 ทีช่นะเลศิการแข่งขนั

กจิกรรมโครงงานคุณธรรม จาํนวน 1 คน  

     2.2.2.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสรา้ง ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี  

      1) ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกบัสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา เพื่อกําหนดประเดน็ในการสรา้งขอ้คําถาม 

      2) สรา้งขอ้คาํถามในแบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง ทีม่คีวามยดืหยุ่น 

ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ระหว่างการสมัภาษณ์  

      3) นําแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งที่สรา้งขึน้เสนอคณะกรรมการ

ควบคุมปรญิญานิพนธ ์พจิารณา ปรบัปรงุขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะ 

      4) นําแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ปรบัปรุงแล้ว นําเสนอ

ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา รวมทัง้ความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของขอ้คาํถาม  
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      5) ปรบัปรุงแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ตามคําแนะนําและ

ขอ้สงัเกตของผูเ้ชีย่วชาญใหม้คีวามสมบรูณ์พรอ้มนําไปใชจ้รงิ  

     2.2.2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผู้วจิยันําขอ้มูลที่ได้รบัจากการสมัภาษณ์มา

วเิคราะหด์ว้ยการสรา้งขอ้สรปุจากการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 

   2.2.4 บูรณาการกรอบแนวคิดในการกําหนดโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื 

สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาจาการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง กบัผลที่ได้จากการ

สมัภาษณ์แบบ BEI จากนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาและครูผูส้อนระดบัชัน้ประถมศกึษา มาสงัเคราะห์

เพื่อจดัทาํเป็นรา่งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

   2.2.5 ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ทีส่รา้งขึน้ โดยวธิอีา้งองิผูท้รงคุณวุฒ ิโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

     2.2.5.1 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา ผูว้จิยัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญแบบเจาะจง

ด้วยการกําหนดคุณสมบตั ิ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการเรยีนรู้และ/หรอืมผีลงานเกี่ยวกบัการ

สมรรถนะความรว่มมอื จาํนวน 5 คน  

     2.2.5.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบประเมนิความ

เหมาะสมของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เพื่อ

สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของโมเดลสมรรถนะว่ามคีวาม

เหมาะสม และใชท้าํนายพฤตกิรรมในการปฏบิตังิานในลกัษณะของความรว่มมอืไดม้ากน้อยเพยีงใด 

     2.2.5.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามล่วงหน้าใหผู้เ้ชีย่วชาญ

ทางไปรษณยี ์แลว้นดัวนัเวลาทีจ่ะเกบ็แบบสอบถามคนื โดยผูว้จิยัไปรบัแบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง 

พรอ้มทัง้ขอความคดิเหน็/ คาํแนะนําเพิม่เตมิจากผูเ้ชีย่วชาญ 

    2.2.5.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

     1) การประเมนิความเหมาะสมกระทําโดยนําคําตอบที่ไดร้บัจากแบบ

ประเมนิความเหมาะสมซึง่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 

 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

 เหน็ดว้ยมาก ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

 เหน็ดว้ยปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

 เหน็ดว้ยน้อย ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

 เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 

 จากนั ้นจึงทําการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของ

ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมดและนํามาแปลความหมายตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี (บุญชม  ศรสีะอาด. 2545 : 

100) 

 ค่าเฉลีย่คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด 
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 ค่าเฉลีย่คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถงึ เหมาะสมมาก 

 ค่าเฉลีย่คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 

 ค่าเฉลีย่คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

ผลการประเมนิความเหมาะสมรายข้อใด ที่อยู่ในระดบัปานกลางถึง

น้อยทีสุ่ดผูว้จิยันํามาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  

     2) วเิคราะหเ์น้ือหาความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของผูเ้ชีย่วชาญ 

เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา ใหม้คีวามสมบรูณ์ต่อไป 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้

ประถมศึกษา  

 1. ตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา  

  1.1 วตัถุประสงค ์

   เพื่อตรวจสอบและสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

  1.2 วธิดีาํเนินการ 

   1.2.1 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) ของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื 

สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา เพื่อยนืยนัรูปแบบของสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

     1.2.1.1 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษา ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

จาํนวน 2,500 คน ทีไ่ดม้าจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบสองขัน้ตอน (Two – stages Random 

Sampling) ซึง่มขี ัน้ตอนในการสุ่มดงัน้ี 

      ขัน้ที ่1 สุ่มเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จาํแนกตามภูมภิาคต่างๆ ภูมภิาคละ 1 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมเีขต

พืน้ทีก่ารศกึษาเป็นหน่วยการสุ่ม (Unit of Sampling) ดงัน้ี 

       1) ภาคเหนือ ไดแ้ก่ เขตพืน้ทีป่ระถมศกึษานครสวรรค ์เขต 3  

       2) ภาคใต ้ไดแ้ก่ เขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาตรงั เขต 2 

       3) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ เขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาชยัภูม ิ

เขต 3  

       4) ภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ เขตพืน้ทีป่ระถมศกึษานครนายก 
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       5) ภาคกลาง ไดแ้ก่ เขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาสระบุร ีเขต 2  

      ขัน้ที ่2 สุ่มนักเรยีนในเขตพืน้ที่การศกึษาที่สุ่มได ้เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ละ 500 คน โดยใชก้ารสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอย่าง

ทัง้สิน้ 2,500 คน  

     1.2.1.2 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามสมรรถนะ

ความรว่มมอื ซึง่มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงัน้ี  

      1) นําร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สําหรบันักเรียนชัน้

ประถมศกึษา มากําหนดประเดน็ในการสรา้งขอ้คําถาม 

      2) สรา้งขอ้คาํถามในแบบสอบถาม  

      3) นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอคณะกรรมการควบคุมปรญิญา

นิพนธ ์พจิารณา ปรบัปรงุขอ้คาํถามตามขอ้เสนอแนะ 

      4) นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ นําเสนอผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 คน 

ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา รวมทัง้ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องขอ้คาํถาม  

      5) ปรบัปรุงแบบสอบถาม ตามคําแนะนําและขอ้สงัเกตของผูเ้ชีย่วชาญ

ใหม้คีวามสมบรูณ์พรอ้มนําไปใชจ้รงิ  

     1.2.1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มตวัอย่างดว้ย

ตวัเอง แลว้นดัวนัเวลาทีจ่ะเกบ็แบบสอบถามคนื โดยผูว้จิยัไปรบัแบบสอบถามคนืดว้ยตนเอง  

     1.2.1.4 การวเิคราะหข์อ้มลู  

      1) วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยการแจกแจง

ความถีแ่ละรอ้ยละ 

      2) วเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัสมรรถนะความร่วมมอื 

โดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย หลงัจากนัน้นําค่าเฉลีย่ที่

ไดม้าแปลความหมายตามเกณฑข์องเบสท ์(Best. 1970) 

       ค่าเฉลีย่คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามจาํเป็นมากทีสุ่ด 

       ค่าเฉลีย่คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามจาํเป็นมาก 

       ค่าเฉลีย่คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามจาํเป็นปานกลาง 

       ค่าเฉลีย่คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามจาํเป็นน้อย 

       ค่าเฉลีย่คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถงึ มคีวามจาํเป็นน้อยทีสุ่ด 

      3) คาํนวณหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหว่างขอ้คําถาม 

พรอ้มทัง้ทดสอบความมนียัสาํคญัของค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์

      4) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบ โดยใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิสํารวจ 

(Exploratory Factor Analysis) 
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      5) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับที่ 2 (Second order 

Confirmatory Factor Analysis)  

 

ขัน้ตอนท่ี 3 การนําโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

ไปใช้ในทางปฏิบติั 

 1. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

 1.1 วตัถุประสงค ์

 เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของการนําโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาไปใชจ้รงิ 

 1.2 วธิดีาํเนินการ 

 1.2.1 สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยยดึโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 1.2.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู้ที่สร้างขึ้น โดย

ผูเ้ชีย่วชาญ 

  1) วตัถุประสงค ์

   1.1) เพื่อตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้งสมรรถนะความรว่มมอืทีส่รา้งขึน้ 

   1.2) เพื่อปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความ

รว่มมอืทีส่รา้งขึน้ 

  2) วธิดีาํเนินการ 

   2.1 ตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง

สมรรถนะความร่วมมอื โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรู ้ดว้ยแบบประเมนิความเหมาะสมของ

แผนการจดัการเรยีนรู ้

   2.2 ปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื

ตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญ 

  3) แหล่งขอ้มลู 

   ผู้วจิยัเลอืกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจงด้วยการกําหนดคุณสมบตัิ เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรู ้จาํนวน 5 คน 

  4) เครื่องมอืทีใ่ช้ในการตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสมของแผนการจดัการ

เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความรว่มมอื  
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   เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู้

ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น เพื่อสอบถามความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัความเหมาะสมของแผนการ

จดัการเรยีนรู้ว่ามคีวามเหมาะสมในการพฒันาสมรรถนะความร่วมมอื ให้เกิดขึ้นกบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาหรอืไม ่พรอ้มสอบถามความคดิเหน็/ ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ   

  5) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

   ผูว้จิยัส่งแบบสอบถามล่วงหน้าให้ผู้เชี่ยวชาญทางไปรษณีย ์แล้วนัดวนั

เวลาที่จะเก็บแบบสอบถามคืน โดยผู้วิจยัไปรบัแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง พร้อมทัง้ขอความ

คดิเหน็/ คาํแนะนําเพิม่เตมิจากผูเ้ชีย่วชาญ 

  6) การวเิคราะหข์อ้มลู 

   6.1) การประเมนิความเหมาะสมกระทําโดยนําคําตอบทีไ่ด้รบัจากแบบ

ประเมนิความเหมาะสมซึง่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มาแปลงเป็นคะแนน ดงัน้ี 

    เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 

    เหน็ดว้ยมาก ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 

    เหน็ดว้ยปานกลาง ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 

    เหน็ดว้ยน้อย ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 

    เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 

   จากนั ้นจึงทําการวิเคราะห์ค่า เฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมของ

ผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมดและนํามาแปลความหมายตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี (บุญชม  ศรสีะอาด. 2545 : 

100) 

    ค่าเฉลีย่คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถงึ เหมาะสมมากทีสุ่ด 

    ค่าเฉลีย่คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถงึ เหมาะสมมาก 

    ค่าเฉลีย่คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถงึ เหมาะสมปานกลาง 

    ค่าเฉลีย่คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อย 

    ค่าเฉลีย่คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถงึ เหมาะสมน้อยทีสุ่ด 

   ผลการประเมนิความเหมาะสมรายขอ้ใด ทีอ่ยู่ในระดบัปานกลางถงึน้อย

ทีสุ่ดผูว้จิยันํามาปรบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ  

   6.2) วเิคราะหเ์น้ือหาความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของผูเ้ชีย่วชาญ 

เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรูใ้หม้คีวามสมบูรณ์ต่อไป 

 1.2.3 ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีผ่่านการปรบัปรงุแกไ้ขเรยีบรอ้ยแลว้  

  1) วตัถุประสงค ์

   เพื่อทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาทีพ่ฒันาขึน้ 
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  2) กลุ่มตวัอยา่ง 

   กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 2 หอ้งเรยีน ซึง่ผูว้จิยัเจาะจงโรงเรยีนทีใ่ชเ้ป็นกลุ่ม

ตวัอยา่ง จากนัน้จงึทาํการสุ่มเลอืกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการสุ่มอย่างง่าย และสุ่มอย่างง่ายอกีครัง้เพื่อจดั

กลุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 1 หอ้งเรยีน ๆ ละ 30 คน รวมทัง้สิน้ 60 คน 

  3) แบบแผนการทดลอง 

   การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ

เสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ใช้แบบแผนการทดลองแบบ 

Pretest - Posttest Control Group Design (Campbell. and Stanley. 1963: 13) 

  4) ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลอง 

   เวลาทีใ่ชใ้นการดําเนินการทดลองเป็นเวลาในชัว่โมงเรยีนกลุ่มสาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 ใชเ้วลา 6 สปัดาห์ๆ  ละ 4 

ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 24 ชัว่โมง 

  5) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

   5.1) แผนการจดัการเรยีนรู ้กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ระดบัชัน้

ประถมศกึษาปีที ่6 

   5.2) แบบประเมนิสมรรถนะความร่วมมอื และแบบประเมนิความพงึ

พอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้

  6) การดาํเนินการทดลอง 

   6.1) ทําการปฐมนิเทศเพื่อสร้างความเขา้ใจกบันักเรยีนกลุ่มทดลอง

เกีย่วกบัแผนการจดัการเรยีนรู ้

   6.2) ประเมนิสมรรถนะความร่วมมอืของนักเรยีนกลุ่มทดลองและ

นกัเรยีนกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื 

ดว้ยแบบประเมนิสมรรถนะความรว่มมอื 

   6.3) จดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันากบันักเรยีน

กลุ่มทดลอง 

   6.4) ประเมนิสมรรถนะความร่วมมอืของนักเรยีนกลุ่มทดลองและ

นกัเรยีนกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื 

ดว้ยแบบประเมนิสมรรถนะความรว่มมอื ฉบบัเดมิ 

   6.5) ประเมนิความพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรูก้บันักเรยีนกลุ่ม

ทดลอง ภายหลงัเสรจ็สิน้การทดลองดว้ยแบบประเมนิความพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้
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  7) การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

   ผูว้จิยัทาํการเกบ็รวมรวมขอ้มลูทัง้หมดดว้ยตนเอง 

  8) การวเิคราะหข์อ้มลู 

   8.1 เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมการทดลอง 

โดยใชแ้บบประเมนิสมรรถนะความรว่มมอื และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติกิารทดสอบท ี(t – test) 

   8.2 วเิคราะหค์วามพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้ ดว้ยค่าเฉลีย่ ค่า

ความเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหเ์น้ือหา 

 1.2.4 ประเมนิประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้ 

  1) วตัถุประสงค ์

   เพื่อประเมนิประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ความรว่มมอื 

  2) วธิดีาํเนินการ 

   2.1) ศกึษาผลการวเิคราะห์ทีไ่ด้รบัจากเครื่องมอืประเมนิประสทิธผิลของ

รปูแบบทัง้หมด 

   2.2) ประเมนิประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู้ ด้วยเกณฑ์การ

พจิารณา ดงัน้ี 

    2.2.1) ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้าง

สมรรถนะความร่วมมอื ซึ่งพจิารณาจากความคดิเหน็ของผูเ้ชี่ยวชาญด้านการจดัการเรยีนการสอน 

ซึง่มคีวามเหมาะสมระดบัมากขึน้ไป 

    2.2.2) ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะ

ความรว่มมอื ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 

    2.2.3) ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะ

ความร่วมมอื ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 

    2.2.4) ความพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรูข้องนักเรยีนที่เขา้ร่วม

การทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื ซึง่มคีวามพงึพอใจระดบั

มากขึน้ไป  



บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การนําเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทน้ี ผูว้จิยันําเสนอผลการวเิคราะห์ตามขัน้ตอนการ

พฒันาโมเดลสมรรถนะ ซึง่มขี ัน้ตอนการดาํเนินการ 3 ขัน้ตอนหลกัดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 ขัน้ตอนที ่ 2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

 ขัน้ตอนที ่3 การนําโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาไปใช้

ในทางปฏบิตั ิ

โดยมรีายละเอยีดของผลการดาํเนินงานในแต่ละขัน้ตอนดงัน้ี 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผลการสร้างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา  

 การสร้างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษา ผู้วจิยัได้

ทาํการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัสมรรถนะความร่วมมอื และการสรา้งโมเดลสมรรถนะ จากนัน้ทํา

การสมัภาษณ์นักเรยีนและครผูู้สอนชัน้ประถมศกึษา โดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI เพื่อให้ได้

พฤติกรรมบ่งชี้สมรรถนะความร่วมมอื แล้วจงึจดัทําร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นักเรยีนชัน้ประถมศึกษา และตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื 

สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาที่สรา้งขึน้ โดยวธิอี้างองิผูท้รงคุณวุฒ ิ(Connoisseurship Model) 

ผลการดาํเนินงานแต่ละขัน้ตอนปรากฏผลมดีงัต่อไปน้ี  

 1.1 ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะความร่วมมอื (Shawn 

Callahan et al.  2009: 2; Florence Green  2009: 6; Kenneth Crow.  2013: Online; Jesse Lyn 

Stoner. 2013: Online; Deborah B. Gardner.  2005: Online; Michael Sampson.  2010: 

Online; Carlos Dominguez.  2011: Online; Microsoft.  2012: 1; Kamehameha School. 2010: 

1)  และการพฒันาโมเดลสมรรถนะ (Dobios.  1993: 71; Spencer; & Spencer.  1993: 94-109; 

Hay Group.  2003: 5-10; สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน.  2548: 28-50; ศริริตัน์ 

พริยิธนาลยั; และจุฑา เทพหสัดนิ ณ อยุธยา. 2553: 74-75)  ทําใหไ้ดแ้นวทางและขัน้ตอนในการ

พฒันาโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ดงัน้ี 

1) นิยามและองคป์ระกอบสมรรถนะความรว่มมอื  

  นิยามสมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ พฤตกิรรมของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา

ทีแ่สดงออกมา อนัเป็นผลมาจากความรู ้ทกัษะ ความสามารถ และคุณลกัษณะอื่นๆ ทีแ่สดงออกไปใน

http://blogs.cisco.com/author/CarlosDominguez/
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การปฏบิตังิานตามที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้

อยา่งมปีระสทิธผิล  

  องคป์ระกอบสมรรถนะความรว่มมอื    

  1. องค์ประกอบด้านความรู ้เป็นขอบเขตของข้อมูลหรอืเน้ือหาเฉพาะด้านที่มอียู่ เพื่อ

นํามาใชใ้หท้าํงานไดจ้นประสบความสําเรจ็ 

  2. องคป์ระกอบดา้นทกัษะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

   2.1 ทกัษะการสื่อสาร หมายถงึ ความสามารถในการแสดงออกที่สื่อสารให้ผู้อื่น

เขา้ใจไดถู้กตอ้งชดัเจนทาํใหเ้กดิความเขา้ใจต่อกนัและสานต่อเรื่องราวทีส่ ื่อสารระหว่างผูส้่งสารและ

ผูร้บัสาร  

   2.2 ทกัษะการทํางานเป็นทมี หมายถึง ความสามารถในการร่วมกนัทํางานของ

สมาชกิทีม่ากกว่า 1 คน โดยทีส่มาชกิทุกคนจะต้องมเีป้าหมายเดยีวกนั มกีารแบ่งหน้าทีแ่ละความ

รบัผิดชอบร่วมกัน มกีารวางแผนการทํางานร่วมกนัเพื่อให้บรรลุผลสําเรจ็ตามเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธภิาพ  

   2.3 ทกัษะการตดัสนิใจ หมายถงึ ความสามารถของบุคคลต่อกระบวนการคดิอย่าง

มเีหตุผลในการพจิารณาเลอืกแนวทางในการปฏบิตัใินสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง เพื่อใหบ้รรลุ

เป้าหมาย หรอืวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ  

   2.4 ทักษะการแก้ปญัหา หมายถึง ความสามารถในการคิดหาทางเลือกเพื่อ

แกป้ญัหาใหด้ทีีสุ่ด โดยใชป้ระสบการณ์ทีค่น้พบดว้ยตนเองทีเ่กดิจากการสงัเกต การเกบ็ขอ้มลู การ

วเิคราะหข์อ้มลู การตคีวาม และการสรปุความเพื่อนําไปสู่การแกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผล 

  3. องคป์ระกอบดา้นความสามารถ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

   3.1 ความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง หมายถึง ความสามารถในการ

จดัการเมื่อเกิดความไม่เข้าใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเน่ืองมาจากความแตกต่างในเรื่อง

ความคดิ การกระทาํ การตดัสนิใจ ซึง่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการทาํงานของกลุ่มหรอืบุคคล  

   3.2 ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลงาน หมายถงึ ความสามารถ

ในการปฏบิตังิานที่อยู่ในความรบัผดิชอบ ตลอดจนการปรบัปรุงและพฒันางานให้สําเรจ็ลุล่วงโดย

คาํนึงถงึเป้าหมาย และความสาํเรจ็ของงาน  

   3.3 ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ หมายถงึ ความสามารถใน

การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนั และสามารถรกัษาสมัพนัธภาพไวไ้ดย้นืยาว  

  4. องคป์ระกอบดา้นคุณลกัษณะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

   4.1 ความเคารพและไวใ้จซึง่กนัและกนั หมายถงึ การอ่อนน้อมถ่อมตน ใหเ้กยีรติ

และเคารพในความคดิของผูอ้ื่น เคารพและเขา้ใจถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมถงึเปิดใจทีจ่ะ

รบัฟงัความเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจากความคดิของตวัเอง อนัจะนําไปสู่ความสาํเรจ็ในการทํางาน  
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   4.2 การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมายทีช่ดัเจนร่วมกนั หมายถงึ การใหส้มาชกิในทมีทุก

คนร่วมกนักําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการทํางาน โดยแต่ละคนมภีาระหน้าที่ และความ

รบัผดิชอบต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีร่ว่มกนักําหนด  

   4.3 การมีอํานาจในการตัดสินใจร่วมกัน หมายถึง การให้อํานาจและความ

รบัผดิชอบในการพจิารณาขอ้มลูและหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืแก้ปญัหาได้

สาํเรจ็ โดยเปิดโอกาสใหส้มาชกิในทมีเขา้มามสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ  

   4.4 การมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั หมายถึง ความสนใจ ความตัง้ใจที่จะปฏบิตัิ

หน้าทีด่ว้ยความเพยีรพยายาม ละเอยีดรอบคอบ เพื่อใหส้ําเรจ็ตามเป้าหมาย ยอมรบัผลการกระทํา

ของตนและของคนอื่นๆ ทัง้ในด้านที่เป็นผลดแีละผลเสยี รวมทัง้ความพยายามปรบัปรุงการปฏบิตัิ

หน้าทีใ่หด้ยี ิง่ขึน้  

   ผลจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะความร่วมมอื ทําให้

ไดอ้งคป์ระกอบสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ดงัภาพประกอบ 9 
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ความร่วมมือ 
ด้าน

ความสามารถ 

ด้าน

คณุลกัษณะ 

ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนั

  
การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย 

ทีช่ดัเจนรว่มกนั 

การมอีํานาจในการตดัสนิใจ

รว่มกนั 

การมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนั 

ความสามารถในการจดัการ 

ความขดัแยง้ 

ความสามารถในการสรา้งสรรค์

และปรบัปรงุผลงาน 

ความสามารถในการสรา้ง 

และรกัษาความสมัพนัธ ์

ด้านทกัษะ 

ทกัษะการสื่อสาร  

ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ทกัษะการตดัสนิใจ 

ทกัษะการแก้ปญัหา 

ด้านความรู้ 

ภาพประกอบ 9 องคป์ระกอบของสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 จากการศกึษาเอกสาร 
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  2) การสอบถามพฤตกิรรมความรว่มมอืของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

  การดําเนินงานในขัน้ตอนน้ีใช้เทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event 

Interview) เพื่อวิเคราะห์และสรุปพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมอืของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา  ขอ้สรุปจากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะความร่วมมอื

ดงักล่าวขา้งต้น ได้นํามาใชเ้ป็นประเดน็การสรา้งขอ้คําถามในแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง Semi-

Structure Interview) เกีย่วกบัสมรรถนะความรว่มมอื กลุ่มตวัอย่างในการสมัภาษณ์มจีาํนวนทัง้สิน้ 32 

คน เป็นนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา จาํนวน 24 คน เป็นครผููส้อนชัน้ประถมศกึษา จาํนวน 8 คน  

ผูว้จิยัดําเนินการสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง ตัง้แต่วนัที ่1 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2556  ผลการสมัภาษณ์

พฤตกิรรมความรว่มมอืของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา มรีายละเอยีดดงัน้ี 

   2.1) ผลจากการสมัภาษณ์นักเรยีนเกี่ยวกบัพฤตกิรรมความร่วมมอืของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา  

   ผลการสัมภาษณ์นักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษา ผูว้จิยัสามารถสรุปประเดน็การสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 

    2.1.1) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถึง การสร้างและรกัษาความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล เป็นการแสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนรว่มงาน ผ่านการทําความรูจ้กั

กนั ตดิต่อสมัพนัธ ์สรา้งความคุน้เคยสนิทสนมกนั รวมทัง้มกีารช่วยเหลอืกนัในระหว่างการทํางาน  

 

     “ผมไปชวนน้องมาทาํงานครบั ผมบอกน้องว่ามนัสนุกนะ น้องกเ็ลยอยากมา

ทาํครบั”  

     “ผมกเ็ลอืกเพือ่นทีนิ่สยัด ีคุยกนัได้ เวลาทํางานเราก็จะสนุกครบั เพราะเรา

สนิทกนัแลว้”  

     “เรากจ็ะยอมใหเ้พือ่นทาํ แลว้เราไปหาอยา่งอืน่ทําแทน บางครัง้กผ็ลดักนัทํา

ค่ะ”  

     “ผมก็ไปขอโทษเพือ่นครบั เพือ่นก็หายโกรธ แล้วเราก็มาทํางานร่วมกัน

เหมอืนเดมิครบั”  

 

    2.1.2) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ การแก้ปญัหาความขดัแยง้ เป็นการ

แสดงออกถงึความสามารถในการจดัการเมื่อเกดิปญัหาระหว่างการทํางาน ทัง้ปญัหาดา้นความคดิ  

การกระทาํ หรอืการตดัสนิใจของบุคคลซึง่อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการทาํงานของกลุ่มหรอืบุคคล 

 

     “เรามกีารถกเถยีงกนับา้ง เช่น การแบ่งงานกนัทํา แล้วเพือ่นไม่ช่วยทํา ไม่

ทาํงานตามทีม่อบหมาย แกไ้ขโดยทาํงานใหเ้พือ่นดเูป็นตวัอยา่ง แลว้เพือ่นจะทาํงานตามเราเอง”  
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     “บางครัง้เราก็จะเตอืนเพือ่น แล้วบอกให้เพือ่นหยุด ถ้าเพือ่นไม่หยุด งานของ

เรากจ็ะไม่เสรจ็นะ”  

     “เคยคะ เคยทะเลาะกนั บางทน้ีองกท็ํางานชา้คะ บางคนกไ็ม่ตัง้ใจทํางานคะ 

กจ็ะบอกใหเ้ขาช่วยทาํงานคะ แต่ถา้เขายงัไมช่่วยอกีกจ็ะบอกครคูะ”  

     “ก็มบี้างคะทีห่นูบอกไปแล้วน้องไม่ทํา หนูก็ทําเองคะ เพราะบางครัง้น้อง

อาจไมช่อบงานนัน้ หนูกจ็ะทาํแทนคะ” 

 

    2.1.3) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ การทํางานเป็นทมี เป็นการแสดงออก

ถงึความตัง้ใจทีจ่ะทํางานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะส่วนหน่ึงของทมีงาน ตัง้แต่การกําหนดเป้าหมายของ

การทาํงาน การแบ่งหน้าทีก่ารทาํงาน เพื่อใหก้ารทาํงานบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย  

 

     “เราต้องอ่านเกณฑก์ารแข่งขนัก่อน แล้ววางแผนการทํางาน แล้วก็วดั ตดั 

ประกอบครบั”   

     “เรากแ็บ่งงานกนัทาํครบั เลอืกตามความชอบ ความถนดัค่ะ”  

     “พอได้หวัขอ้เรือ่งแล้ว เราก็จะวางแผนงานกนัก่อนค่ะ ว่าจะให้ใครทําอะไร 

จะวาดรปูอะไร ใหใ้ครวาด ใครระบายส”ี  

     “อยากให้เพือ่นๆ ช่วยกนัพูดแสดงความคดิเหน็ บางครัง้เราก็พูด บางครัง้เราก็

ตอ้งฟงัเพือ่นค่ะ”  

 

    2.1.4) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ การสรา้งสรรค์และปรบัปรุงผลงาน 

เป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการวางแผนการทํางาน การปฏบิตัิงานตามแผน และการ

ปรบัปรงุและพฒันางาน เพื่อใหผ้ลงานสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้  

 

     “เราทดลองสร้างมาทัง้หมด 3 ครัง้ ครบั ก็ผลงานมนัยงัไม่ค่อยดคีรบั มนั

ยงัใหผ้ลทีไ่มแ่น่นอนครบั เราเลยตอ้งทาํใหมค่รบั”  

     “กต็อ้งทาํใหมอ่กีครัง้ใหด้กีว่าเดมิ ถา้วดัขนาดผดิ กต็อ้งทาํใหม”่  

 

    2.1.5) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถึง ภาวะผู้นํา เป็นการแสดงออกถึง

ความสามารถในการกระตุ้น ชีนํ้า ผลกัดนั ใหบุ้คคลอื่นหรอืกลุ่ม มคีวามเต็มใจ และกระตอืรอืรน้ใน

การทาํสิง่ต่างๆ ตามตอ้งการ โดยมคีวามสาํเรจ็ของกลุ่มเป็นเป้าหมาย    

 

     “จะมรีุน่พีอ่กีคนทีอ่ยูใ่นทมีเป็นคนแบ่งครบั”  
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     “หนูอยากทํากบัพีค่ะ ก็เพราะว่า บางครัง้ทํางานกบัเพือ่น แล้วเพือ่นชอบ

เกีย่งกนั แลว้หนูกไ็มรู่จ้ะบอกเพือ่นยงัไง หนูกเ็ลยชอบทาํงานกบัพีม่ากกว่าค่ะ” 

 

    2.1.6) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ ความสนใจ เป็นการแสดงออกถงึ

ความรูส้กึชอบและพอใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงโดยแสดงออกต่อสิง่นัน้ดว้ยความกระตอืรอืรน้และจดจอ่  

 

     “ผมสนใจโครงงานวทิยาศาสตร ์เพราะผมชอบเรยีนวชิาวทิยาศาสตรค์รบั 

ผมว่ามนังา่ย”  

     “หนูกช็อบเรยีนวชิาวทิยาศาสตรค์่ะ กเ็ลยอยากแขง่วทิยาศาสตรค์่ะ”  

     “ดูแลว้มนัคงจะสนุก มนัสามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัไดค้รบั เมือ่ทําไป

แลว้ไดค้วามรูม้ากมาย เราไดเ้รยีนรูส้ ิง่ทีย่งัไมเ่คยรูค้รบั” 

 

    2.1.7) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ การมคีวามรูพ้ื้นฐานที่จาํเป็นสําหรบั

การทํางาน เป็นการแสดงออกถึงข้อมูลหรอืความรู้เน้ือหาเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการ

ทาํงาน เพื่อใหท้าํงานไดป้ระสบความสําเรจ็   

 

     “เราต้องรูก้ารวดั การตดั การประกอบเฟือง การประกอบเซน็เซอรม์าก่อน

ครบั” 

 

สมรรถนะย่อยของสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ที่ได้จากการ

สมัภาษณ์นกัเรยีน เมือ่นํามาจดักลุ่มสมรรถนะ สามารถเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูแผนภาพไดด้งัน้ี  
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ภาพประกอบ 10 องคป์ระกอบของสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 จากการสมัภาษณ์นกัเรยีน 

ความร่วมมือ 
ด้าน

ความสามารถ 

ด้าน

คณุลกัษณะ 

ภาวะผูนํ้า 

ความสนใจ 

ความสามารถในการจดัการ 

ความขดัแยง้ 

ความสามารถในการสรา้งสรรค์

และปรบัปรงุผลงาน 

ความสามารถในการสรา้ง 

และรกัษาความสมัพนัธ ์

ด้านทกัษะ ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ด้านความรู้ 
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   2.2) ผลจากการสมัภาษณ์ครูเกี่ยวกบัพฤติกรรมความร่วมมอืของนักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา  

   ผลการสมัภาษณ์ครูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมความร่วมมอืของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ผูว้จิยัสามารถสรุปประเดน็การสมัภาษณ์ไดด้งัน้ี 

    2.2.1) สมรรถนะความรว่มมอื หมายถงึ การทํางานเป็นทมี เป็นการแบ่งหน้าที่

การทาํงานตามความถนดัของสมาชกิแต่ละคนในทมี เพื่อใหก้ารทาํงานบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 

 

      “ส่วนใหญ่เดก็เขาจะแบ่งกนัเอง แบ่งกนัตามความถนัด เพราะส่วนใหญ่เดก็

จะตอ้งทาํทุกอยา่งเป็นอยูแ่ลว้”  

     “ครจูะแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหค้วามถนดั ความสนใจของนกัเรยีน แลว้

ครกูป็ล่อยใหเ้ดก็ทาํงานอยา่งอสิระ” 

 

    2.1.2) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถึง ทกัษะการแก้ปญัหา เป็นการ

แสดงออกถงึ ความสามารถในการคดิหาทางเลอืกเพื่อนําไปสู่การแก้ปญัหาอย่างมเีหตุผล โดยใช้

ประสบการณ์ของตนเอง 

 

     “ทกัษะการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าก็มสี่วนสําคญั ดงันัน้ในการฝึกซอ้มครูกจ็ะ

อธบิายเรือ่งราวต่างๆ ใหเ้ดก็ไดฟ้งั ไดเ้ขา้ใจในเหตุการณ์ต่างๆ ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เมือ่เดก็ไปเจอหวัขอ้

เรือ่งใด กจ็ะไดป้ระยกุตใ์ชค้วามรูท้ีม่อียูไ่ปสรา้งสรรคผ์ลงานไดค้รบั” 

 

    2.1.3) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถึง การสร้างและรกัษาความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล เป็นการแสดงออกถงึการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกนัและกนั ผ่านการทําความ

รูจ้กักนั ตดิต่อสมัพนัธ ์สรา้งความคุ้นเคยสนิทสนมกนั และสามารถรกัษาความสมัพนัธน์ัน้ไว้ไดย้นื

ยาว 

 

     “ตอนแรกครูจะให้ความสําคญักบัทุกคนก่อน แล้วค่อยๆ สงัเกตว่า เดก็คน

ไหนมคีวามตัง้ใจ สามารถทาํงานร่วมกนัได ้เพราะเดก็บางคนทํางานร่วมกนัไม่ได ้เรากต็้องแยกใหเ้ดก็

ไปทาํกจิกรรมอืน่”   

     “ครูเชือ่ว่า เด็กทุกคนมคีวามสามารถ ทุกคนสามารถเรยีนรู้ได้ เราสอนได ้

เมือ่เขาอยากทาํงานเป็นกลุ่ม เขากต็อ้งเลอืกคนทีเ่ขา้กนัได ้เขากต็อ้งอธบิายงานใหเ้พือ่นเองได”้  

     “การขดัแยง้กค็งไมม่ ีเพราะเราใหเ้ขาเลอืกเพือ่นมารวมกลุ่มกนัเอง พวกเขา

ตดัสนิใจกนัเอง อาจจะมบีา้งทีค่วามคดิเหน็ไมต่รงกนั แต่พวกเขากช่็วยกนัแกป้ญัหานัน้ไปได”้ 
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    2.1.4) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถึง ภาวะผู้นํา เป็นการแสดงออกถึง

ความสามารถในการเป็นผู้นําของกลุ่มกําหนดทศิทางเป้าหมายวธิกีารทํางานที่ชดัเจน เลอืกคนให้

เหมาะสมกบังานและช่วยเหลอืทมีงาน  

 

     “ไม่มปีญัหาครบั เพราะพี ่ป.6 ก็มสี่วนช่วยในการดูแลน้องๆ กํากบัน้องๆ 

แทนครอูกีท”ี  

     “ใหเ้ดก็ๆ เขาเลอืกกนัเองครบั เพราะว่าเดก็ๆ เขาจะไดย้อมรบักนัเองครบั”  

     “จรงิๆ แลว้กต็อ้งม ีอยา่งน้อยหวัหน้ากจ็ะต้องคอยวางแผนว่างานของเราจะ

ทาํอยา่งไร แลว้กใ็หส้มาชกิช่วยกนัคดิอกีทาํว่าจะทาํอยา่งไร ช่วยกนัตดัสนิใจว่าจะทาํรปูแบบไหนด”ี 

 

    2.1.5) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ ความสนใจ เป็นการแสดงออกถงึ

ความรู้สกึชอบและพอใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงโดยแสดงออกต่อสิง่นัน้ด้วยความกระตอืรอืร้นและจดจ่อ 

และเอาใจใส่ต่อสิง่นัน้ดว้ยความสมคัรใจ 

 

     “เลอืกทุกคนทีส่นใจ แลว้ค่อยๆ คดัออก”  

     “เดก็ในระดบัประถมศกึษาจะมรีะดบัความสามารถใกล้เคยีงกนั จะแตกต่างกนั

ตรงความสนใจ”  

     “เราจะเปิดโอกาสใหก้บัเดก็ทุกคน เดก็คนไหนทีส่นใจ เขาก็จะรวมกลุ่มกนั

มาเอง ให้เขาคิดกันเอง รวมกลุ่มกันมาเอง เราก็บอกเด็กๆ ไปว่าจะมีการแข่งขนัแบบกลุ่ม ให้

นักเรยีนทีส่นใจไปหาเพือ่นๆ ทีอ่ยากทํางานดว้ยกนั เพราะถ้าเขาอยากทํา เขาจะช่วยเหลอืงานกนั

ไดเ้ป็นอยา่งด”ี 

 

    2.1.6) สมรรถนะความรว่มมอื หมายถงึ ความรบัผดิชอบ เป็นการแสดงออกถงึ

ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิามตามหน้าทีด่ว้ยความเพยีรพยายาม โดยไม่ต้องมใีครมาบงัคบัเพื่อใหง้านสําเรจ็

ตามเป้าหมาย และยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้ทัง้ทีด่แีละไมด่ ี 

 

     ”ดูลักษณะของเด็กว่าตรงตามลักษณะของกิจกรรมหรือไม่ ดูความรู้

ความสามารถพื้นฐานว่ามเีพยีงพอหรอืไม ่และดวู่าเป็นเดก็ทีม่คีวามรบัผดิชอบหรอืไม”่  

     “มคีวามรบัผดิชอบ สามารถทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายได”้ 

 

    2.1.7) สมรรถนะความร่วมมอื หมายถงึ ความรูพ้ืน้ฐาน เป็นการแสดงออกถงึ

ข้อมูลหรือความรู้เน้ือหาเฉพาะด้านที่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการทํางาน เพื่อให้ทํางานได้ประสบ

ความสาํเรจ็  
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     “สงัเกตจากพฤติกรรมการเรยีนในห้อง ดูว่าเด็กคนไหนมีแวว มีความรู้

พื้นฐานมาด ีดูปฏกิิรยิาโต้ตอบจากการตอบคําถามของครู ตอนแรกครูประกาศรบัสมคัรนักเรยีน

ก่อน แลว้ค่อยๆ คดัเลอืกนกัเรยีน ดวู่าเดก็คนไหนสามารถนําเสนอได”้  

     “ถ้าใหเ้ดก็ๆ เลอืกจบักลุ่มกนัเอง เดก็เก่งก็จะเลอืกจบักลุ่มเฉพาะเดก็เก่งๆ 

เดก็อ่อนกจ็ะไปอยูร่วมกนั ดงันัน้ครจูะเป็นคนจดักลุ่มใหเ้ดก็ โดยคละตามความรู ้ความสามารถของ

เดก็” 

 

สมรรถนะย่อยของสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ที่ได้จากการ

สมัภาษณ์คร ูเมือ่นํามาจดักลุ่มสมรรถนะ สามารถเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูแผนภาพไดด้งัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 11 องคป์ระกอบของสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 จากการสมัภาษณ์คร ู

ความร่วมมือ 
ด้าน

ความสามารถ 

ด้าน

คณุลกัษณะ 

ความรบัผดิชอบ 

ความสนใจ 

ภาวะผูนํ้า 

ความสามารถในการสรา้ง 

และรกัษาความสมัพนัธ ์

ด้านทกัษะ 
ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ทกัษะการแก้ปญัหา 

ด้านความรู้ 
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 องคป์ระกอบของสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ที่ ไ ด้ จ า ก

การศึกษาเอกสาร จากการสัมภาษณ์นักเรียนและครู ผู้วิจ ัยได้นําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒทิี่เป็น

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการจดัการเรยีนรูแ้ละ/หรอืมผีลงานเกี่ยวกบัการสมรรถนะความร่วมมอื จํานวน 5 คน 

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมขององคป์ระกอบทีไ่ด ้

 1.3 ร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

  ในขัน้น้ีผู้วจิยัไดนํ้าผลที่ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และผลที่

ไดจ้ากการสมัภาษณ์นักเรยีนและครผููส้อนระดบัชัน้ประถมศกึษา มาวเิคราะห ์และบูรณาการใหเ้ป็นร่าง

โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ซึ่งผลการกําหนดร่างโมเดล

สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา เป็นดงัน้ี 

 

ตาราง 13 องคป์ระกอบของสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

 

สมรรถนะความร่วมมือ ศึกษาเอกสาร สมัภาษณ์นักเรียน สมัภาษณ์คร ู

ความรูพ้ืน้ฐาน    

ทกัษะการสื่อสาร    

ทกัษะการทาํงานเป็นทมี    

ทกัษะการตดัสนิใจ    

ทกัษะการแก้ปญัหา    

ความสามารถในการจดัการ

ความขดัแยง้ 

   

ความสามารถในการสรา้งสรรค์

และปรบัปรงุผลงาน 

   

ความสามารถในการสรา้ง

และรกัษาความสมัพนัธ ์

   

ความเคารพและความไวใ้จ

ซึง่กนัและกนั 

   

การมจีดุมุ่งหมาย/เป้าหมาย

ทีช่ดัเจนรว่มกนั 

   

การตดัสนิใจรว่มกนั    

ความรบัผดิชอบ    

ภาวะผูนํ้า    

ความสนใจ    
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 เมือ่นํามาจดักลุ่มสมรรถนะ สามารถเขยีนใหอ้ยู่ในรปูแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 รา่งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ความร่วมมือ 
ด้าน

ความสามารถ 

ด้าน

คณุลกัษณะ 

ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนั

  
การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมาย 

ทีช่ดัเจนรว่มกนั 

การตดัสนิใจรว่มกนั 

ความรบัผดิชอบ 

ความสามารถในการจดัการ 

ความขดัแยง้ 

ความสามารถในการสรา้งสรรค์

และปรบัปรงุผลงาน 

ความสามารถในการสรา้ง 

และรกัษาความสมัพนัธ ์

ด้านทกัษะ 

ทกัษะการสื่อสาร  

ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

ทกัษะการตดัสนิใจ 

ทกัษะการแก้ปญัหา 

ด้านความรู้ 

ความสนใจ 

ภาวะผูนํ้า 



 

 

112 

ร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา ประกอบด้วย

สมรรถนะย่อยทีไ่ดจ้ากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง จากการสมัภาษณ์นักเรยีนและคร ู

ซึง่ทาํใหผู้ว้จิยัไดนิ้ยามเชงิทฤษฎ ีและนิยามเชงิปฏบิตักิาร ของแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี  

  1. ความรูพ้ืน้ฐาน 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: ความรูพ้ืน้ฐาน หมายถงึ สิง่ทีส่ ัง่สมมาจากการศกึษาเล่าเรยีน 

การคน้ควา้ หรอืประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตัแิละทกัษะทีจ่าํเป็นต้องนํามาใชใ้นการ

ทาํงาน เพื่อใหท้าํงานไดป้ระสบผลสําเรจ็ 

   นิยามเชงิปฏบิตัิการ : ความรู้พื้นฐานที่จําเป็นในการทํางาน หมายถึง ความรู้

ทางวิชาการที่จําเป็นต่อการทํางานตามที่ได้ร ับมอบหมาย และความรู้เกี่ยวกับขัน้ตอนหรือ

กระบวนการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

  2. ทกัษะการแกป้ญัหา 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: ทกัษะการแก้ปญัหา หมายถงึ ความชํานาญในการวเิคราะห ์

แยกแยะ ระบุปญัหา และดําเนินการเพื่อหาขอ้สรุปและการตดัสนิใจ อนัจะนําไปสู่วธิกีารแก้ปญัหาที่

เหมาะสมอยา่งเป็นระบบ 

   นิยามเชงิปฏบิตักิาร : ทกัษะการแก้ปญัหาหมายถงึ การรูถ้งึปญัหา สาเหตุ และ

ทีม่าของปญัหา โดยสามารถวเิคราะห ์แยกแยะ ระบุประเดน็ปญัหา และหาขอ้สรุป เพื่อนําไปสู่การ

ตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสม 

  3. ทกัษะการสื่อสาร  

   นิยามเชงิทฤษฎี : ทกัษะการสื่อสาร หมายถึง ความชํานาญในการสื่อสารกบั

ผูอ้ื่นไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ทัง้การพดู ฟงั อ่าน เขยีน รวมทัง้มวีจิารณญาณทีด่ใีนการรบัฟงั 

   นิยามเชงิปฏบิตัิการ : ทกัษะการสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดหรอืนําเสนอ

เน้ือหาสาระสําคญั ความคดิของตนให้กบัผู้ฟงัเข้าใจตรงตามที่ต้องการ อธบิายสิง่ต่างๆ ได้อย่าง

ชดัเจน รบัฟงัอยา่งตัง้ใจ โตต้อบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และถามคาํถามไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4. ทกัษะการตดัสนิใจ 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: ทกัษะการตดัสนิใจ หมายถึง ความชํานาญในการพจิารณา

เลอืกแนวทางในการปฏบิตั ิโดยการหาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ที่

ตอ้งการ 

   นิยามเชิงปฏิบตัิการ : ทกัษะการตัดสินใจ หมายถึง การนําสถานการณ์และ

ขอ้มูลต่างๆ มาใช้ในการเลอืกแนวทางในการแก้ไขปญัหาที่เหมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ รวมถึง

จดัลาํดบัความสาํคญัและการแกไ้ขในเวลาทีเ่หมาะสม 
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  5. ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 

   นิยามเชิงทฤษฎี : ทักษะการทํางานเป็นทีม หมายถึง ความชํานาญในการ

ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น การใหค้วามรว่มมอื ช่วยเหลอื ใหเ้กยีรตทิมีงานเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

   นิยามเชงิปฏบิตักิาร : ทกัษะการทาํงานเป็นทมี หมายถงึ การแสดงออกถงึความ

ตัง้ใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะส่วนหน่ึงของทีมงาน  รวมถึงการสร้างและดํารงรักษา

สมัพนัธภาพกบัสมาชกิในทมี 

  6. ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลงาน หมายถงึ 

ความสามารถในการวางแผนการทํางาน การปฏบิตังิานตามแผน การเอาใจใส่ตดิตามแก้ปญัหาและ

หาวธิกีารใหม่ๆ มาใชใ้นการทาํงาน เพื่อใหง้านสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้ 

   นิยามเชิงปฏิบัติการ : ความสามารถในการสร้างสรรค์และปรบัปรุงผลงาน

หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการกําหนดเป้าหมาย และวธิกีารทํางานทัง้ของตนเองและของ

กลุ่ม รวมทัง้ การใช้ทรพัยากรที่จาํเป็น และวธิกีารประเมนิผลการทํางานของตนเองและทมีงาน มี

ความมุง่มัน่ในการทาํงานและมกีารพฒันาผลงานใหม้คีุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

  7. ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ 

   นิยามเชิงทฤษฎี : ความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง หมายถึง ความ

พยายามในการประนีประนอม ชกัจูง และจูงใจใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลมคีวามเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ด ี

และเหน็ชอบในผลประโยชน์รว่มกนั 

   นิยามเชิงปฏิบัติการ : ความสามารถในการจัดการความขัดแย้ง หมายถึง 

ความสามารถของบุคคลในการประนีประนอม การยอมรบัความคิดเห็นที่แตกต่าง พยายามหา

ขอ้ตกลงทีย่อมรบัได ้เมือ่เกดิความคดิเหน็ทีไ่มต่รงกนัระหว่างเพื่อนรว่มงาน  

  8. ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ์ หมายถึง 

ความสามารถในการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนร่วมงาน ผ่านการทําความรูจ้กักนั ตดิต่อสมัพนัธ์

สรา้งความคุน้เคยสนิทสนมกนั รวมทัง้มกีารช่วยเหลอืกนัในระหว่างการทาํงาน 

   นิยามเชิงปฏิบัติการ : ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ ์

หมายถงึ ความสามารถของบุคคลในการสรา้งความสมัพนัธ ์ขวญักําลงัใจของทมี รกัษามติรภาพอนั

ดกีบัเพื่อนร่วมทมี กล่าวถงึเพื่อนร่วมงานในเชงิสรา้งสรรค์ และแสดงความเชื่อมัน่ในศกัยภาพของ

เพื่อนรว่มทมีทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัเพื่อสนบัสนุนการทาํงานรว่มกนัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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  9. ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนั 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: ความเคารพและความไว้ใจซึง่กนัและกนั หมายถงึ การอ่อน

น้อมถ่อมตน เคารพและเขา้ใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทัง้การให้เกยีรตแิละเคารพใน

ความคดิของผูอ้ื่น  

   นิยามเชงิปฏบิตักิาร : ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนัหมายถงึ การยอมรบั

ลกัษณะส่วนตวัตามทีเ่ขาเป็น ใหเ้กยีรตแิละเคารพในคุณค่าของบุคคล พูดถงึเขาในแง่ดทีัง้ต่อหน้า

และลบัหลงั และเชื่อใจว่าผูอ้ื่นจะปฏบิตัต่ิอเราดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และไมเ่อารดัเอาเปรยีบเรา 

  10. การมจีดุมุง่หมาย/เป้าหมายทีช่ดัเจนรว่มกนั 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมายทีช่ดัเจนร่วมกนั หมายถงึ การใหผู้้

มสี่วนเกีย่วขอ้งทุกคนรว่มกนักําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการทาํงาน  

   นิยามเชงิปฏบิตักิาร : การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมายที่ชดัเจนร่วมกนั หมายถงึการ

เปิดโอกาสใหส้มาชกิทุกคนในกลุ่มมสี่วนรว่มในการกําหนดจดุมุง่หมาย/เป้าหมายของการทํางาน  

  11. การตดัสนิใจรว่มกนั 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: การตดัสนิใจร่วมกนั หมายถงึ การใหผู้ม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกคน

มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ พจิารณาขอ้มูลและหาทางเลอืกทีด่ทีี่สุดที่จะช่วยให้บรรลุงานสําเรจ็ตาม

เป้าหมาย  

   นิยามเชงิปฏบิตักิาร : การตดัสนิใจรว่มกนั หมายถงึการเปิดโอกาสใหส้มาชกิทุก

คนในกลุ่มมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจในการดาํเนินการเรือ่งต่างๆ ของกลุ่ม  

  12. ความรบัผดิชอบ 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิามตามหน้าที่

ด้วยความเพียรพยายาม โดยไม่ต้องมใีครมาบงัคบัเพื่อให้งานสําเรจ็ตามเป้าหมาย และยอมรบัผลที่

เกดิขึน้ทัง้ทีด่แีละไมด่ ี

   นิยามเชงิปฏบิตักิาร : ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความทุ่มเท มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตังิาน

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ประสบความสําเรจ็ รบัผดิชอบในสิง่ตนเองทําโดยไม่บ่ายเบี่ยง แก้ตวั ไม่

เบยีดเบยีน เอาเปรยีบ หรอืผลกัภาระใหก้บัเพื่อนรว่มงาน 

  13. ความสนใจ 

   นิยามเชงิทฤษฎ ี: ความสนใจ หมายถงึ ความรูส้กึชอบและพอใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง

โดยแสดงออกต่อสิง่นัน้ดว้ยความกระตอืรอืรน้และจดจอ่ 

   นิยามเชงิปฏบิตักิาร : ความสนใจ หมายถงึ การแสดงออกถงึความรูส้กึชอบและ

พอใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง มคีวามกระตอืรอืรน้จดจอ่และเอาใจใส่ต่อสิง่นัน้ดว้ยความสมคัรใจ 
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  14. ภาวะผูนํ้า  

   นิยามเชิงทฤษฎี : ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้น ชี้นํา 

ผลกัดนั ใหบุ้คคลอื่นหรอืกลุ่ม มคีวามเตม็ใจ และกระตอืรอืรน้ในการทําสิง่ต่างๆ ตามต้องการ โดยมี

ความสาํเรจ็ของกลุ่มเป็นเป้าหมาย 

   นิยามเชงิปฏบิตัิการ : ภาวะผู้นํา หมายถึง ความสามารถในการเป็นผู้นําของ

กลุ่มกําหนดทศิทางเป้าหมายวธิกีารทํางานที่ชดัเจนเลอืกคนใหเ้หมาะสมกบังานเป็นที่ปรกึษาและ

ช่วยเหลอืทมีงานสรา้งขวญักําลงัใจในการปฏบิตังิานปฏบิตัต่ิอสมาชกิในทมีด้วยความยุตธิรรมและ

สรา้งแรงบนัดาลใจใหท้มีงานเกดิความมัน่ใจในการปฏบิตัภิารกจิใหส้าํเรจ็ลุล่วง 

 

 1.4 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ 

สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

  ในขัน้น้ีผู้วจิยัดําเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความ

ร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาทีส่รา้งขึน้ ดว้ยวธิอี้างองิผูท้รงคุณวุฒ ิ(Connoisseurship 

Model)  โดยผูว้จิยัเลอืกผูเ้ชีย่วชาญแบบเจาะจงดว้ยการกําหนดคุณสมบตั ิเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ

จดัการเรยีนรูแ้ละ/หรอืมผีลงานเกี่ยวกบัการสมรรถนะความร่วมมอื จาํนวน 5 คน ผลการประเมนิ

ความเหมาะสมของรา่งโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา เป็นดงัตาราง 

14 

 

ตาราง 14 ผลการประเมนิความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีน 

 ชัน้ประถมศกึษา  

 

รายการประเมิน x  S.D. ระดบัความเหมาะสม 

ความรูพ้ืน้ฐาน  4.40 0.89 มาก 

ทกัษะการสื่อสาร 4.20 0.84 มาก 

ทกัษะการทาํงานเป็นทมี 4.40 0.89 มาก 

ทกัษะการตดัสนิใจ 4.20 0.84 มาก 

ทกัษะการแก้ปญัหา 4.40 0.89 มาก 

ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละ

ปรบัปรงุผลงาน 4.40 0.89 มาก 

ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ 3.80 0.84 มาก 

ความสามารถในการสรา้งและรกัษา

ความสมัพนัธ ์ 4.20 0.84 มาก 
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ตาราง 14 (ต่อ)  

 

รายการประเมิน x  S.D. ระดบัความเหมาะสม 

ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนั 4.60 0.89 มากทีสุ่ด 

การมจีดุมุ่งหมาย/เป้าหมาย ทีช่ดัเจน

รว่มกนั 4.00 0.71 มาก 

การตดัสนิใจรว่มกนั 4.00 1.00 มาก 

ความรบัผดิชอบ 4.60 0.89 มากทีสุ่ด 

ความสนใจ 4.00 1.00 มาก 

ภาวะผูนํ้า  3.80 0.84 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.21 0.83 มาก 

 

 จากตาราง 14 พบว่า  ร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา ทีส่รา้งขึน้ มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

รายการประเมนิแต่ละด้านส่วนใหญ่มผีลการประเมนิความเหมาะสมในระดบัมาก ยกเว้นรายการ

ประเมนิด้านความเคารพและความไว้ใจซึ่งกนัและกนั และการมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั มผีลการ

ประเมนิความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้

ประถมศึกษา 

 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะ เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล

สมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยใช้วธิวีเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor 

Analysis) ผลการดาํเนินงานในขัน้ตอนน้ีมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

 2.1 การสร้างแบบสอบถามสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา  

  ในขัน้น้ีผู้วิจ ัยได้นําร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศกึษา ที่ได้มาจากขัน้ตอนที่ 1 มากําหนดประเดน็ในการสรา้งขอ้คําถามในแบบสอบถาม 

สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ซึง่แบบสอบถามทีไ่ดม้ขีอ้คาํถาม ดงัน้ี 

  1. ความรูพ้ืน้ฐาน ขอ้คาํถาม: 

   1. ถา้หากไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งครมูอบหมายใหท้ํา  ฉนัคงทาํงานนัน้ออกมาไดไ้มด่ ี

   2. ถา้จะทาํงานตามทีค่รมูอบหมายใหส้าํเรจ็ ฉนัตอ้งรูข้ ัน้ตอนในการทาํงานนัน้ๆ 

   3. ฉนัตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งทีจ่ะทาํเสยีก่อน จงึจะทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายได ้ 

  2. ทกัษะการแกป้ญัหา ขอ้คาํถาม : 



 

 

117 

   1. ฉนับอกไดว้่าอะไรคอืปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข 

   2. เมือ่เกดิปญัหา ฉนัหาวธิใีนการแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ 

   3. ฉนัสามารถบอกขอ้ดขีอ้เสยีของวธิกีารแก้ปญัหาทีค่ดิมาได ้

  3. ทกัษะการสื่อสาร ขอ้คาํถาม : 

   1. ฉนับอกความคดิของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้

   2. ฉนัสามารถทาํความเขา้ใจถงึสิง่ทีเ่พื่อนพดูใหฉ้นัฟงัได ้

   3. ฉนัจะถาม เมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่พื่อนพดู 

  4. ทกัษะการตดัสนิใจ ขอ้คาํถาม : 

   1. ในการทาํงาน ฉนัจะหาขอ้มลูมาช่วยในการตดัสนิใจ 

   2. ฉนัจะถามความคดิเหน็ของเพื่อนเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ 

   3. ฉนัจะหาเหตุผลมาก่อนตดัสนิใจ 

  5. ทกัษะการทาํงานเป็นทมี ขอ้คาํถาม : 

   1. ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน 

   2. ฉนัยอมรบัการตดัสนิใจของเพื่อน  

   3. เมือ่มขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทํางานของกลุ่ม ฉนัจะบอกใหเ้พื่อนๆ รูท้นัท ี

  6. ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน ขอ้คาํถาม : 

   1. ก่อนลงมอืทาํงาน ฉนัตอ้งคดิก่อนว่าจะทาํอะไร 

   2. ฉนัชอบคดิทาํสิง่ทีแ่ตกต่างไปเดมิ เพื่อใหผ้ลงานออกมาด ี

   3. ถา้พบว่างานทีท่าํอาจไมส่าํเรจ็ ฉนัจะเปลีย่นวธิทีาํงาน  

  7. ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ ขอ้คาํถาม : 

   1. ฉนัคุยกบัเพื่อน เมือ่ฉนัมคีวามคดิเหน็ไมต่รงกบัเพื่อน  

   2. เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ในระหว่างการทํางาน ฉนัจะไมโ่ยนความผดิใหค้นอื่น  

   3. ฉนัจะหาคาํพดูทีท่าํใหก้ารทะเลาะกนัเป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ 

  8. ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์ขอ้คาํถาม : 

   1. ฉนัยอมรบัการแสดงออกของเพื่อนในแบบทีเ่ขาเป็น 

   2. ฉนัแสดงความยนิดกีบัเพื่อน เมือ่เพื่อนไดร้บัคาํชมเชยจากคร ู

   3. ฉนัช่วยเหลอืงานเพื่อนในกลุ่มอยา่งเตม็ใจ 

  9. ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนั ขอ้คาํถาม : 

   1. ฉนัเชือ่ว่าเพื่อนทีด่จีะไมเ่อารดัเอาเปรยีบกนั 

   2. ฉนัมกัพดูถงึเพื่อนในทางทีด่ ี

   3. ฉนัไมเ่คยพดูพาดพงิถงึบุคคลอื่นใหไ้ดร้บัความเสยีหาย 

  10. การมจีดุมุง่หมาย/เป้าหมายทีช่ดัเจนรว่มกนั ขอ้คาํถาม : 
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   1. ฉนัใชเ้ป้าหมายของกลุ่มเป็นเป้าหมายในการทํางานของตนเอง  

   2. ฉนัยอมรบัเป้าหมายของการทาํงานของกลุ่ม  

   3. ฉนัมสี่วนรว่มกําหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม  

  11. การตดัสนิใจรว่มกนั ขอ้คาํถาม : 

   1. ฉนัเสนอความคดิเหน็ใหเ้พื่อนในกลุ่มทราบ 

   2. ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉนัจะรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อนรว่มงาน 

   3. ฉนัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจของกลุ่ม 

  12. ความรบัผดิชอบ ขอ้คาํถาม  

   1. ถา้ฉนัทาํงานผดิพลาด ฉนัพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขการทาํงานใหม ่

   2. ฉนัทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจนสาํเรจ็ตามกําหนด โดยไม่ต้องตดิตามทวง

ถาม 

   3. ฉนัเป็นคนมุง่มัน่ในการทาํงาน 

  13. ความสนใจ ขอ้คาํถาม : 

   1. ถา้ไดท้าํในสิง่ทีฉ่นัชอบ ฉนัจะตัง้ใจทาํมากกว่าปกต ิ

   2. ฉนัชอบทีจ่ะทาํกจิกรรมทีฉ่ันชอบ 

   3. ฉนัรูว้่าตนเองมคีวามสนใจเรือ่งใดเป็นพเิศษ 

  14. ภาวะผูนํ้า ขอ้คาํถาม : 

   1. เมือ่มกีารทาํงานกลุ่ม ฉนัถูกเลอืกใหเ้ป็นหวัหน้ากลุ่ม 

   2. ถา้ฉนัแบ่งงานใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มทาํ พวกเขาจะพอใจกบังานทีไ่ดร้บั 

   3. เพื่อนๆ ในกลุ่มจะทาํตามสิง่ทีฉ่นัทาํเป็นตวัอยา่งเสมอ 

 

 2.2 การประเมินคุณภาพแบบสอบถามสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้

ประถมศึกษา  

  ในขัน้น้ีเป็นการประเมนิคุณภาพของแบบสอบถามสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยผลของการประเมนิคุณภาพแบบสอบถามมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

  1. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามสมรรถนะความร่วมมือ 

สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา 

รวมทัง้ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของขอ้คําถาม ผลการประเมนิความตรงเชงิเน้ือหาของ

แบบสอบถามสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา เป็นดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 ผลการประเมนิความตรงเชงิเน้ือหาของแบบสอบถามสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบั 

 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

  

รายการประเมิน IOC การแปลผล 

ความรูพ้ืน้ฐาน   

1. ถ้าหากไม่มคีวามรู้ในเรื่องครูมอบหมายให้ทํา ฉันคง

ทาํงานนัน้ออกมาไดไ้มด่ ี 1.00 ใชไ้ด ้

2. ถา้จะทาํงานตามทีค่รมูอบหมายใหส้าํเรจ็ ฉนัตอ้งรูข้ ัน้ตอน

ในการทาํงานนัน้ๆ 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งทีจ่ะทําเสยีก่อน จงึจะทาํงานตามที่

ไดร้บัมอบหมายได ้ 1.00 ใชไ้ด ้

ทกัษะการแก้ปญัหา   

1. ฉนับอกไดว้่าอะไรคอืปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข 1.00 ใชไ้ด ้

2. เมือ่เกดิปญัหา ฉันหาวธิใีนการแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัสามารถบอกขอ้ดขีอ้เสยีของวธิกีารแกป้ญัหาทีค่ดิมาได ้ 1.00 ใชไ้ด ้

ทกัษะการสื่อสาร   

1. ฉนับอกความคดิของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้ 1.00 ใชไ้ด ้

2. ฉนัสามารถทาํความเขา้ใจถงึสิง่ทีเ่พื่อนพดูใหฉ้นัฟงัได ้ 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัจะถาม เมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่พื่อนพดู 1.00 ใชไ้ด ้

ทกัษะการตดัสนิใจ   

1. ในการทาํงาน ฉนัจะหาขอ้มลูมาช่วยในการตดัสนิใจ 0.80 ใชไ้ด ้

2. ฉนัจะถามความคดิเหน็ของเพื่อนเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ 0.80 ใชไ้ด ้

3. ฉนัจะหาเหตุผลมาก่อนตดัสนิใจ 0.80 ใชไ้ด ้

ทกัษะการทาํงานเป็นทมี   

1. ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน 1.00 ใชไ้ด ้

2. ฉนัยอมรบัการตดัสนิใจของเพื่อน 1.00 ใชไ้ด ้

3. เมือ่มขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทํางานของกลุ่ม ฉันจะ

บอกใหเ้พื่อนๆ รูท้นัท ี 1.00 ใชไ้ด ้

ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน   

1. ก่อนลงมอืทาํงาน ฉนัตอ้งคดิก่อนว่าจะทาํอะไร 1.00 ใชไ้ด ้

2. ฉนัชอบคดิทําสิง่ทีแ่ตกต่างไปเดมิ เพื่อใหผ้ลงานออกมาด ี 0.80 ใชไ้ด ้
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ตาราง 15 (ต่อ)  

  

รายการประเมิน IOC การแปลผล 

3. ถา้พบว่างานทีท่าํอาจไม่สาํเรจ็ ฉนัจะเปลีย่นวธิทีาํงาน 0.80 ใชไ้ด ้

ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้   

1. ฉนัคุยกบัเพื่อน เมือ่ฉนัมคีวามคดิเหน็ไมต่รงกบัเพื่อน  0.80 ใชไ้ด ้

2. เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ในระหว่างการทาํงาน ฉนัจะไมโ่ยน

ความผดิใหค้นอื่น 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัจะหาคาํพูดทีท่ําใหก้ารทะเลาะกนัเป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ 0.80 ใชไ้ด ้

ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์   

1. ฉนัยอมรบัการแสดงออกของเพื่อนในแบบทีเ่ขาเป็น 1.00 ใชไ้ด ้

2. ฉนัแสดงความยนิดกีบัเพื่อน เมือ่เพื่อนไดร้บัคาํชมเชย

จากคร ู 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัช่วยเหลอืงานเพื่อนในกลุม่อยา่งเตม็ใจ 1.00 ใชไ้ด ้

ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนั   

1. ฉนัเชื่อว่าเพื่อนทีด่จีะไมเ่อารดัเอาเปรยีบกนั 1.00 ใชไ้ด ้

2. ฉนัมกัพดูถงึเพื่อนในทางทีด่ ี 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัไมเ่คยพดูพาดพงิถงึบุคคลอื่นใหไ้ดร้บัความเสยีหาย 1.00 ใชไ้ด ้

การมจีดุมุ่งหมาย/เป้าหมาย ทีช่ดัเจนรว่มกนั   

1. ฉันใชเ้ป้าหมายของกลุ่มเป็นเป้าหมายในการทํางานของ

ตนเอง  1.00 ใชไ้ด ้

2. ฉนัยอมรบัเป้าหมายของการทํางานของกลุ่ม 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัมสี่วนรว่มกําหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม 1.00 ใชไ้ด ้

การตดัสนิใจรว่มกนั   

1. ฉนัเสนอความคดิเหน็ใหเ้พื่อนในกลุ่มทราบ 1.00 ใชไ้ด ้

2. ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉนัจะรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน

รว่มงาน 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจของกลุ่ม 1.00 ใชไ้ด ้

ความรบัผดิชอบ   

1. ถา้ฉนัทาํงานผดิพลาด ฉนัพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขการทาํงานใหม ่ 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 15 (ต่อ)  

  

รายการประเมิน IOC การแปลผล 

2. ฉนัทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจนสาํเรจ็ตามกําหนด 

โดยไมต่อ้งตดิตามทวงถาม 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัเป็นคนมุง่มัน่ในการทํางาน 0.80 ใชไ้ด ้

ความสนใจ   

1. ถา้ไดท้าํในสิง่ทีฉ่นัชอบ ฉนัจะตัง้ใจทาํมากกว่าปกต ิ 1.00 ใชไ้ด ้

2. ฉนัชอบทีจ่ะทํากจิกรรมทีฉ่นัชอบ 1.00 ใชไ้ด ้

3. ฉนัรูว้่าตนเองมคีวามสนใจเรือ่งใดเป็นพเิศษ 1.00 ใชไ้ด ้

ภาวะผูนํ้า    

1. เมือ่มกีารทาํงานกลุ่ม ฉนัถูกเลอืกใหเ้ป็นหวัหน้ากลุ่ม 0.80 ใชไ้ด ้

2. ถา้ฉนัแบ่งงานใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มทาํ พวกเขาจะพอใจกบั

งานทีไ่ดร้บั 1.00 ใชไ้ด ้

3. เพื่อนๆ ในกลุ่มจะทําตามสิง่ทีฉ่นัทําเป็นตวัอยา่งเสมอ 1.00 ใชไ้ด ้

 

 จากตาราง 15 พบว่า  แบบสอบถามสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา มขีอ้คําถามทัง้สิน้ 52 ขอ้ มคี่า IOC = 1.00 จาํนวน 33 ขอ้ และมคี่า IOC = 0.80 

จาํนวน 9 ขอ้ ซึง่หมายความว่าแบบสอบถามสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษามี

ความตรงเชงิเน้ือหา สามารถนําไปใชเ้พื่อการวจิยัต่อไปได ้ 

 

 

 2.3 ผลจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ  

  ในขัน้น้ีใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ(Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบและสร้าง

องค์ประกอบที่เหมาะสมของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ผลการ

วเิคราะหอ์งคป์ระกอบนําเสนอตามลําดบัการดําเนินการดงัน้ี  

  2.3.1 วเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยการแจกแจงความถี่และรอ้ยละ 

หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรแต่ละตวั จากนัน้คํานวณหาค่าสมัประสทิธิ ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างตัวแปรแต่ละตัว พร้อมทัง้ทดสอบความมีนัยสําคัญของค่า

สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ วิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ

(exploratory factor analysis: EFA) รายละเอยีดดงัแสดงในตาราง 16 
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ตาราง 16 จาํนวนและรอ้ยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 1067 49.74 

หญงิ 1078 50.26 

รวม 2145 100 

2. ระดบัชัน้    

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1  195 9.1 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  256 11.9 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  398 18.6 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  451 21 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  386 18 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  459 21.4 

รวม 2145 100 

3. ภมูภิาค   

ภาคกลาง 477 22.2 

ภาคเหนือ 299 13.9 

ภาคตะวนัออก 454 21.2 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 495 23.1 

ภาคใต ้ 420 19.6 

รวม 2145 100 

 

 จากตาราง 16 พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 50.26

ส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 21.4 และส่วนใหญ่อยู่ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ คดิเป็นรอ้ยละ 23.1  
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ตาราง 17 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของตวัแปรสมรรถนะความรว่มมอื  

 

รายการประเมิน X S.D. ระดบัความจาํเป็น 

1. ก่อนลงมอืทาํงาน ฉนัตอ้งคดิก่อนว่า

จะทําอะไร 3.65 1.08 มาก 

2. ฉนับอกความคดิของตนเองใหเ้พื่อน

เขา้ใจได ้ 3.12 1.06 ปานกลาง 

3. ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน 3.52 1.11 มาก 

4. ฉนัสามารถทาํความเขา้ใจถงึสิง่ที่

เพื่อนพดูใหฉ้นัฟงัได ้ 3.37 1.07 ปานกลาง 

5. ฉนัเสนอความคดิเหน็ใหเ้พื่อนในกลุ่ม

ทราบ 3.19 1.14 ปานกลาง 

6. ฉนับอกไดว้่าอะไรคอืปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข 3.08 1.12 ปานกลาง 

7. ในการทาํงานฉันจะหาขอ้มลูมาช่วยใน

การตดัสนิใจ 3.14 1.14 ปานกลาง 

8. ฉนัยอมรบัการตดัสนิใจของเพื่อน 3.35 1.14 ปานกลาง 

9. ฉนัคุยกบัเพื่อน เมือ่ฉันมคีวามคดิเหน็

ไมต่รงกบัเพื่อน  3.12 1.22 ปานกลาง 

10. ฉนัยอมรบัการแสดงออกของเพื่อน

ในแบบทีเ่ขาเป็น 3.45 1.20 ปานกลาง 

11. เมือ่มกีารทาํงานกลุ่ม ฉนัถูกเลอืกให้

เป็นหวัหน้ากลุ่ม 2.61 1.30 ปานกลาง 

12. ฉนัใชเ้ป้าหมายของกลุม่เป็น

เป้าหมายในการทํางานของตนเอง 3.03 1.20 ปานกลาง 

13. ถา้ไดท้าํในสิง่ทีฉ่ันชอบ ฉนัจะตัง้ใจ

ทาํมากกว่าปกต ิ 3.83 1.14 มาก 

14. ถา้ไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งทีค่รมูอบหมาย

ใหท้าํ ฉนัทํางานนัน้ออกมาไดไ้มด่ ี 2.84 1.10 ปานกลาง 

15. เมือ่เกดิปญัหา ฉันหาวธิใีนการแกไ้ข

ปญัหาไดเ้สมอ 3.12 1.11 ปานกลาง 

16. ฉนัจะถามความคดิเหน็ของเพื่อน

เพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ 3.22 1.15 ปานกลาง 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

 

รายการประเมิน X S.D. ระดบัความจาํเป็น 

17. เมือ่มขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

ทาํงานของกลุ่ม ฉนัจะบอกใหเ้พื่อนๆ รู้

ทนัท ี 3.40 1.18 ปานกลาง 

18. ฉนัชอบคดิทาํสิง่ทีแ่ตกต่างไปจาก

เดมิ เพื่อใหผ้ลงานออกมาด ี 3.27 1.12 ปานกลาง 

19. เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ในระหว่างการ

ทาํงานฉนัจะไมโ่ยนความผดิใหค้นอื่น 3.20 1.31 ปานกลาง 

20. ถา้ฉนัทาํงานผดิพลาด ฉนัพรอ้มทีจ่ะ

แกไ้ขการทาํงานใหม่ 3.50 1.15 มาก 

21. ฉนัสามารถบอกขอ้ดขีอ้เสยีของ

วธิกีารแกป้ญัหาทีค่ดิมาได ้ 3.05 1.08 ปานกลาง 

22. ฉนัทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจน

สาํเรจ็ตามกําหนด โดยไมต่้องตดิตาม

ทวงถาม 3.14 1.19 ปานกลาง 

23. ถา้จะทํางานตามทีค่รมูอบหมายให้

สาํเรจ็ ฉนัตอ้งรูข้ ัน้ตอนในการทํางาน

นัน้ๆ  3.48 1.11 ปานกลาง 

24. ถา้พบว่าสิง่ทีท่ําอาจไม่สาํเรจ็ ฉนัจะ

เปลีย่นวธิทีาํงาน 3.11 1.08 ปานกลาง 

25. ฉนัเป็นคนมุง่มัน่ในการทาํงาน  3.28 1.18 ปานกลาง 

26. ฉนัชอบทีจ่ะทาํกจิกรรมทีฉ่นัชอบ 3.90 1.16 มาก 

27. ฉนัรูว้่าตนเองมคีวามสนใจเรือ่งใด

เป็นพเิศษ 3.52 1.21 มาก 

28. ฉนัจะถามเมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่พื่อน

พดู 3.47 1.16 ปานกลาง 

29. ฉนัแสดงความยนิดกีบัเพื่อนเมือ่

เพื่อนไดร้บัคาํชมเชยจากคร ู 3.63 1.17 มาก 

30. ฉนัจะหาคําพดูทีท่าํใหก้ารทะเลาะกนั

เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ 3.16 1.15 ปานกลาง 
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ตาราง 17 (ต่อ)  

 

รายการประเมิน  X  S.D. ระดบัความจาํเป็น 

31. ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉนัจะรบัฟงัความ

คดิเหน็ของเพื่อนรว่มงาน 3.43 1.11 ปานกลาง 

32. ฉนัยอมรบัเป้าหมายของการทํางาน

ของกลุ่ม 3.46 1.14 ปานกลาง 

33. ฉนัมสี่วนกําหนดเป้าหมายการ

ทาํงานของกลุ่ม 3.25 1.12 ปานกลาง 

34. ฉนัจะหาเหตุผลมาก่อนตดัสนิใจ 3.25 1.15 ปานกลาง 

35. ฉนัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจของกลุ่ม 3.30 1.15 ปานกลาง 

36. ฉนัตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งทีจ่ะทาํ

เสยีก่อน จงึจะทาํงานตามทีค่รมูอบหมาย

ได ้ 3.37 1.13 ปานกลาง 

37. ถา้ฉนัแบ่งงานใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มทาํ 

พวกเขาจะพอใจกบังานทีไ่ดร้บั 3.20 1.10 ปานกลาง 

38. ฉนัเชื่อว่าเพื่อนทีด่จีะไม่เอารดัเอา

เปรยีบกนั 3.52 1.24 มาก 

39. ฉนัมกัพดูถงึเพื่อนในทางทีด่ ี 3.31 1.12 ปานกลาง 

40. ฉนัไมเ่คยพดูพาดพงิถงึบุคคลอื่นให้

ไดร้บัความเสยีหาย 3.08 1.18 ปานกลาง 

41. ฉนัช่วยเหลอืงานเพื่อนในกลุ่มอยา่ง

เตม็ใจ 3.56 1.18 มาก 

42. เพือ่นๆ ในกลุ่มจะทาํตามสิง่ทีฉ่นัทาํ

เป็นตวัอยา่งเสมอ 2.90 1.18 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 17 พบว่า  ตวัแปรสมรรถนะความร่วมมอืมคีวามจาํเป็นในระดบัมาก จาํนวน 9 

ขอ้ และความจาํเป็นในระดบัปานกลาง จาํนวน 33 ขอ้ โดยตวัแปรทีม่คีวามจาํเป็นมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ฉัน

ชอบทีจ่ะทํากจิกรรมทีฉ่ันชอบ ( X= 3.90, S.D. = 1.16) รองลงมาคอื ถ้าไดท้ําในสิง่ทีฉ่ันชอบ ฉันจะ

ตัง้ใจทํามากกว่าปกต ิ( X= 3.83, S.D. = 1.14) และก่อนลงมอืทํางาน ฉันต้องคดิก่อนว่าจะทําอะไร 

( X= 3.65, S.D. = 1.08) ตามลาํดบั ส่วนตวัแปรมคีวามจาํเป็นน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ เมื่อมกีารทํางานกลุ่ม 

ฉนัถูกเลอืกใหเ้ป็นหวัหน้ากลุ่ม ( X= 2.61, S.D. = 1.30) 
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ตาราง 18 เมทรกิซค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหว่างขอ้คาํถาม  

 
 

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 

a1 
1.00 

                    

a2 
0.32 1.00 

                   

a3 
0.25 0.22 1.00 

                  

a4 
0.30 0.30 0.31 1.00 

                 

a5 
0.31 0.37 0.27 0.33 1.00 

                

a6 
0.27 0.38 0.20 0.30 0.34 1.00 

               

a7 
0.33 0.27 0.25 0.28 0.34 0.29 1.00 

              

a8 
0.24 0.18 0.37 0.21 0.26 0.20 0.23 1.00 

             

a9 
0.13 0.18 0.16 0.16 0.24 0.17 0.15 0.21 1.00 

            

a10 
0.25 0.25 0.27 0.23 0.25 0.24 0.25 0.29 0.20 1.00 

           

a11 
0.21 0.28 0.14 0.24 0.34 0.32 0.24 0.15 0.17 0.15 1.00 

          

a12 
0.29 0.32 0.20 0.30 0.34 0.33 0.32 0.20 0.20 0.24 0.26 1.00 

         

a13 
0.29 0.20 0.23 0.26 0.25 0.22 0.28 0.19 0.18 0.27 0.16 0.23 1.00 

        

a14 
0.10 0.06 0.12 0.05 0.10 0.10 0.10 0.17 0.10 0.12 0.05 0.11 0.08 1.00 

       

a15 
0.32 0.32 0.23 0.30 0.34 0.35 0.34 0.18 0.16 0.26 0.29 0.36 0.25 0.06 1.00 

      

a16 
0.26 0.30 0.25 0.26 0.31 0.23 0.25 0.28 0.22 0.29 0.22 0.34 0.27 0.13 0.25 1.00 

     

a17 
0.26 0.30 0.27 0.23 0.37 0.29 0.32 0.26 0.25 0.28 0.24 0.34 0.31 0.08 0.35 0.34 1.00 

    

a18 
0.25 0.24 0.19 0.26 0.33 0.28 0.27 0.21 0.17 0.23 0.26 0.33 0.31 0.06 0.36 0.24 0.29 1.00 

   

a19 
0.18 0.18 0.22 0.16 0.18 0.22 0.17 0.19 0.13 0.17 0.17 0.14 0.20 0.13 0.19 0.15 0.23 0.17 1.00 

  

a20 
0.30 0.28 0.26 0.26 0.26 0.27 0.28 0.25 0.15 0.27 0.22 0.25 0.32 0.09 0.32 0.25 0.31 0.33 0.29 1.00 

 

a21 
0.29 0.31 0.22 0.26 0.30 0.35 0.27 0.21 0.14 0.19 0.29 0.32 0.18 0.04 0.37 0.25 0.33 0.30 0.19 0.35 1.00 

a22 
0.28 0.26 0.18 0.27 0.31 0.34 0.29 0.18 0.11 0.18 0.26 0.25 0.22 0.02 0.34 0.25 0.26 0.30 0.18 0.29 0.35 

a23 
0.36 0.28 0.29 0.31 0.32 0.28 0.28 0.25 0.17 0.24 0.22 0.26 0.32 0.10 0.33 0.24 0.34 0.32 0.23 0.37 0.32 

a24 
0.30 0.27 0.21 0.26 0.31 0.31 0.27 0.18 0.16 0.22 0.23 0.29 0.26 0.08 0.29 0.27 0.29 0.31 0.15 0.29 0.25 

a25 
0.36 0.35 0.20 0.28 0.36 0.36 0.29 0.23 0.11 0.23 0.32 0.35 0.26 0.04 0.38 0.24 0.29 0.41 0.22 0.39 0.36 

a26 
0.27 0.20 0.25 0.25 0.26 0.23 0.24 0.22 0.15 0.27 0.15 0.19 0.37 0.12 0.24 0.25 0.26 0.24 0.17 0.31 0.19 

a27 
0.29 0.29 0.25 0.32 0.32 0.30 0.28 0.23 0.22 0.29 0.24 0.30 0.34 0.10 0.28 0.31 0.32 0.34 0.20 0.32 0.28 



ตาราง 18 (ต่อ)  

 
 

a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 a37 a38 a39 a40 a41 a42 

a28 
0.25 0.32 0.28 0.26 0.30 0.35 1.00 

              

a29 
0.27 0.35 0.29 0.35 0.31 0.34 0.27 1.00      

        

a30 
0.28 0.29 0.26 0.36 0.23 0.34 0.31 0.31 1.00     

        

a31 
0.30 0.37 0.24 0.32 0.25 0.33 0.31 0.36 0.34 1.00    

        

a32 
0.28 0.42 0.30 0.39 0.30 0.36 0.27 0.38 0.33 0.40 1.00   

        

a33 
0.29 0.37 0.28 0.39 0.25 0.31 0.28 0.30 0.34 0.38 0.41 1.00  

        

a34 
0.29 0.38 0.28 0.41 0.27 0.32 0.28 0.35 0.32 0.37 0.42 0.39 1.00 

        

a35 
0.31 0.34 0.28 0.35 0.25 0.34 0.26 0.30 0.32 0.36 0.37 0.46 0.39 1.00         

a36 
0.33 0.39 0.35 0.40 0.30 0.35 0.27 0.35 0.31 0.33 0.39 0.37 0.37 0.33 1.00        

a37 
0.25 0.28 0.22 0.31 0.24 0.26 0.27 0.31 0.29 0.31 0.32 0.33 0.31 0.33 0.29 1.00       

a38 
0.26 0.39 0.27 0.35 0.33 0.34 0.34 0.35 0.32 0.34 0.40 0.35 0.34 0.35 0.35 0.31 1.00      

a39 
0.31 0.33 0.25 0.35 0.29 0.31 0.27 0.38 0.35 0.38 0.33 0.32 0.34 0.33 0.34 0.31 0.40 1.00     

a40 
0.26 0.26 0.27 0.27 0.24 0.26 0.24 0.27 0.30 0.30 0.29 0.24 0.28 0.28 0.30 0.25 0.33 0.32 1.00    

a41 
0.33 0.35 0.30 0.39 0.35 0.38 0.32 0.36 0.34 0.38 0.37 0.38 0.35 0.38 0.35 0.38 0.40 0.41 0.33 1.00   

a42 
0.30 0.26 0.26 0.33 0.14 0.23 0.16 0.21 0.26 0.26 0.29 0.36 0.31 0.33 0.27 0.32 0.21 0.27 0.23 0.29 1.00 

 

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดเ้ตรยีมเมตรกิซส์หสมัพนัธ ์(Correlation Matrix) เพื่อดูขนาดของ

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร จากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่าย ซึ่งเมตรกิซ์น้ีจะบอกให้เรา

ทราบว่า ตวัแปรต่างๆ มคีวามสมัพนัธ์กนัมากน้อยเพยีงใด สามารถจดักลุ่มทีป่ระกอบด้วยมติหิรอื

องค์ประกอบเดียวกันได้หรือไม่ และทําให้เราทราบว่าตัวแปรใดควรจะรวมอยู่ในการวิเคราะห์

องคป์ระกอบหรอืไม ่

ผลการเตรยีมเมตรกิซ์สหสมัพนัธ์ จากตาราง 18 พบว่า  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบ

เพยีรส์นัระหว่างข้อคําถาม จํานวน 42 ข้อ มคี่าอยู่ระหว่าง 0.02 – 0.46 โดยที่ข้อคําถามที่มี

ความสมัพนัธก์นัมากทีสุ่ด คอื 0.46 ม ี1 คู่ ไดแ้ก่ ฉันมสี่วนกําหนดเป้าหมายการทํางานของกลุ่ม 

(a33) มคีวามสมัพนัธก์บัฉนัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจของกลุ่ม (a35) ส่วนขอ้คําถามทีม่คีวามสมัพนัธ์

กนัน้อยทีสุ่ด คอื 0.02 ม ี1 คอื ถา้ไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งทีค่รมูอบหมายใหท้ํา ฉันทํางานนัน้ออกมาไดไ้ม่

ด ี (a14) กบัฉันทํางานตามที่ได้รบัมอบหมายจนสําเรจ็ตามกําหนด โดยไม่ต้องตดิตามทวงถาม 

(a22) นอกจากน้ีตวัแปรทุกตวัมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่า ตวั

แปรทุกตวัมคีวามสมัพนัธก์นั  
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ตาราง 19 ค่า KMO และค่าสถติทิดสอบของบารท์เลท 

  

 Chi-Square df sig KMO 

ค่า KMO เพื่อตรวจสอบ

ความสมัพนัธข์องตวัแปร 
26757.98 861 0.000 0.974 

 

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชก้ารทดสอบของบารท์เลทท ์(Bartlett’s Test of Sphericity) เป็น

การทดสอบสมมตฐิานว่า เมตรกิซส์หสมัพนัธน์ัน้เป็นเมตรกิซเ์อกลกัษณ์ (Identity Matrix) หรอืไม ่

และใช้มาตรวดัความเพยีงพอของการสุ่มของไคเซอร ์ไมเยอร ์และโอลคนิ (Measure of Sampling 

Adequacy หรอื Kaiser-Meyer-Olkin: KMO) เป็นการวดัความเหมอืนกนัของตวัแปร โดยการ

เปรียบเทียบขนาดของผลรวมของค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ และผลรวมของค่าสัมประสิทธิ ์

สหสมัพนัธเ์ชงิส่วน 

ผลการทดสอบของบารท์เลทท ์และ KMO จากตาราง 19 พบว่า  สถติทิดสอบจะมกีารแจก

แจงโดยประมาณแบบ Chi-Square =  26757.98 มคี่า KMO = 0.974 ซึง่มากกว่า 0.5 และเขา้สู่ 1 

จงึพอสรปุไดว้่า ขอ้มลูมคีวามเหมาะสมกบัการใชเ้ทคนิค factor analysis ในระดบัมาก และจากการ

ทดสอบเมทรกิซเ์อกลกัษณ์ดว้ยค่าสถติทิดสอบของบารท์เลท พบว่า ค่า Chi-Square ทีใ่ชท้ดสอบ

ความเหมาะสมของรปูแบบองคป์ระกอบ (Goodness of fit the factor) มนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 แสดงว่า เมทรกิซส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปรต่างๆ มคีวามสมัพนัธแ์ละมคีวามเหมาะสม

ทีจ่ะใชก้ารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไป  

 

ภายหลังการจัดเตรียมเมตริกซ์สหสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจ ัยจึงได้ทําการสกัด

องคป์ระกอบ (Extraction of the Initial Factor) โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อหาจาํนวนตวัประกอบร่วมที่

น้อยที่สุดระหว่างตัวแปร ซึ่งในการวิจยัครัง้น้ีใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal 

Component Method) โดยองคป์ระกอบหลกัแรกจะเป็นผลรวมเชงิเสน้ตรง (Linear Combination) 

ของตัวแปร และมีความแปรปรวนมากที่สุด ส่วนองค์ประกอบหลักอื่นๆ จะมีความแปรปรวน

รองลงมา โดยเป็นอิสระจากองค์ประกอบที่ได้สกัดมาก่อนหน้าแล้ว ผลการสกัดองค์ประกอบ

ปรากฏผลดงัตาราง 20  
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ตาราง 20 ผลการสกดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) วธิกีารสกดัองคป์ระกอบหลกั (Principle  

 Component Method) 

 

Communality Communality 

 Initial Extraction  Initial Extraction 

a1 1 0.459 a22 1 0.396 

a2 1 0.387 a23 1 0.448 

a3 1 0.501 a24 1 0.371 

a4 1 0.364 a25 1 0.529 

a5 1 0.450 a26 1 0.520 

a6 1 0.479 a27 1 0.487 

a7 1 0.375 a28 1 0.448 

a8 1 0.537 a29 1 0.401 

a9 1 0.491 a30 1 0.442 

a10 1 0.373 a31 1 0.444 

a11 1 0.412 a32 1 0.450 

a12 1 0.450 a33 1 0.475 

a13 1 0.484 a34 1 0.405 

a14 1 0.299 a35 1 0.452 

a15 1 0.429 a36 1 0.386 

a16 1 0.430 a37 1 0.395 

a17 1 0.395 a38 1 0.460 

a18 1 0.363 a39 1 0.453 

a19 1 0.568 a40 1 0.349 

a20 1 0.424 a41 1 0.487 

a21 1 0.429 a42 1 0.475 

 

 จากตาราง 20 พบว่า  ตวัแปรทุกตวัมคี่า Extraction Communality อยู่ในระดบัที่สามารถ

อธบิายความผนัแปรไดท้ัง้หมด โดยตวัแปรทีม่คี่า Extraction Communality สูงสุด คอื เมื่อมปีญัหา

เกดิขึน้ในระหว่างการทํางานฉันจะไม่โยนความผดิให้คนอื่น (a19) และตวัแปรที่มคี่า Extraction 

Communality ตํ่าสุด คอื ถา้ไมม่คีวามรูใ้นเรื่องทีค่รมูอบหมายใหท้ํา ฉนัทาํงานนัน้ออกมาไดไ้มด่ ี(a14) 
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ตาราง 21 องคป์ระกอบค่าไอเกน ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน 

 สะสมขององคป์ระกอบสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 

  

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 12.292 29.266 29.266 12.292 29.266 29.266 5.037 11.994 11.994 

2 1.584 3.771 33.037 1.584 3.771 33.037 4.936 11.753 23.746 

3 1.300 3.096 36.133 1.300 3.096 36.133 3.061 7.289 31.035 

4 1.159 2.760 38.892 1.159 2.760 38.892 2.354 5.604 36.639 

5 1.037 2.469 41.361 1.037 2.469 41.361 1.550 3.690 40.328 

6 1.002 2.385 43.746 1.002 2.385 43.746 1.435 3.417 43.746 

7 0.990 2.357 46.103 

      8 0.938 2.233 48.335 

      9 0.880 2.095 50.430 

      10 0.845 2.011 52.441 

      11 0.828 1.971 54.412 

      12 0.826 1.967 56.379 

      13 0.795 1.894 58.273 

      14 0.782 1.863 60.136 

      15 0.772 1.839 61.974 

      16 0.754 1.795 63.769 

      17 0.736 1.752 65.522 

      18 0.728 1.733 67.255 

      19 0.704 1.677 68.932 

      20 0.690 1.642 70.573 

      21 0.666 1.586 72.160 

      22 0.662 1.576 73.736 

      23 0.658 1.566 75.302 

      24 0.648 1.542 76.844 
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ตาราง 21 (ต่อ)  

 

  

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

25 0.637 1.517 78.362 

      26 0.620 1.476 79.837 

      27 0.612 1.457 81.294 

      28 0.604 1.439 82.733 

      29 0.596 1.419 84.152 

      30 0.579 1.379 85.532 

      31 0.572 1.361 86.893 

      32 0.555 1.322 88.215 

      33 0.553 1.316 89.531 

      34 0.540 1.286 90.816 

      35 0.532 1.266 92.082 

      36 0.513 1.222 93.304 

      37 0.500 1.190 94.495 

      38 0.492 1.171 95.666 

      39 0.488 1.162 96.828 

      40 0.460 1.096 97.924 

      41 0.446 1.062 98.986 

      42 0.426 1.014 100.000 

       

  เกณฑใ์นการพจิารณาจาํนวนองค์ประกอบทีจ่ะนํามาใช ้ (Retain) ภายหลงัจากการ

สกดัองคป์ระกอบ เกณฑห์น่ึงกค็อื ค่าไอเกน (Eigen Value) ขององคป์ระกอบทีม่คี่ามากกว่า 1 จะ

ถูกพจิารณาว่าเป็นองคป์ระกอบรว่มทีจ่ะนํามาใช ้

  จากตาราง 21 พบว่า องคป์ระกอบทีม่คี่าไอเกนมากกว่า 1 มเีพยีง 6 องคป์ระกอบ  

โดยองค์ประกอบที่ 1 สามารถอธบิายความแปรปรวนสะสมได้มากที่สุดถึงร้อยละ 29.266 ส่วน

องคป์ระกอบที ่2 อธบิายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 3.771 องคป์ระกอบที ่3 อธบิายความแปรปรวน
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ไดร้อ้ยละ 3.096 องคป์ระกอบที ่4 อธบิายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 2.760 องคป์ระกอบที ่5 อธบิาย

ความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 2.469 และองคป์ระกอบที ่6 อธบิายความแปรปรวนไดร้อ้ยละ 2.385 เมื่อ

พจิารณาค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) มคี่ามากกว่า 1 และถอืเอาค่าน้ําหนักปจัจยั

องคป์ระกอบ (factor loading) ของตวัแปรแต่ละตวัขององคป์ระกอบนัน้มคี่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป และ

ประกอบดว้ยตวัแปรตัง้แต่ 3 ตวัแปรขึน้ไปตามวธิขีองไกเซอร ์(Kaiser) พบว่า ม ี5 องคป์ระกอบที่

เป็นไปตามเกณฑก์ารพจิารณา จงึทําให้เหลอืตวัแปรทัง้หมด 40 ตวัแปร  และมตีวัแปรที่ถูกสกดั

ออกไป 2 ตวัแปร 

 จากขอ้มลูทีไ่ดส้ามารถวเิคราะหเ์พิม่เตมิโดยการใชก้ราฟ Scree Plot ตามภาพประกอบ  

 

 
ภาพประกอบ 13 กราฟ Scree Plot 

 

 การทดสอบ Scree Test เป็นการพจิารณากราฟซึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่าไอเกนกบั

จํานวนองค์ประกอบ หากพบว่าค่าไอเกนเริม่จะมคีวามชนัน้อยลง หรอืค่อนข้างจะราบเรยีบแล้ว 

จาํนวนองคป์ระกอบก่อนทีจ่ะถงึจดุนัน้ คอื จาํนวนองคป์ระกอบรว่มทีจ่ะนํามาใช ้
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 จากภาพประกอบ 13 กราฟ Scree Plot เป็นกราฟทีพ่ลอ็ตค่า Eigenvalue ของแต่ละ 

factor โดยเรยีงจากมากไปน้อย ใช้ในการพจิารณาว่าควรมกีี่องค์ประกอบ โดยพจิารณาจากค่า 

Eigenvalue ทีล่ดลงอยา่งรวดเรว็ โดยจดุทีแ่บ่งแยกอย่างชดัเจนระหว่างความชนัและความลาดเอยีง

ของ factor จะใชจ้ดุนัน้เป็นการกําหนด factor ทีเ่หมาะสม ในทีน้ี่พจิารณาไดว้่าม ี5 factor เน่ืองจาก

ค่า Eigenvalue ของ factor ทัง้ 5 มคี่า Eigenvalue มากกว่า 1 โดยมรีายละเอยีด คอื factor ที ่1 

อธบิายความแปรปรวนได ้29.266% factor ที ่2 อธบิายความแปรปรวนได ้3.771% factor ที ่3 

อธบิายความแปรปรวนได ้3.096% factor ที ่4 อธบิายความแปรปรวนได ้2.760% และ factor ที ่5 

อธบิายความแปรปรวนได ้2.469%  

 

ตาราง 22 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) หลงัจากการหมนุแกน (Factor Loading)  

 

 

Component 

 

1 2 3 4 5 6 

a11 0.583      

a6 0.580      

a15 0.573      

a2 0.540      

a12 0.537      

a5 0.522      

a25 0.506      

a21 0.497      

a42 0.470      

a22 0.466      

a7 0.448      

a18 0.434      

a1 0.427      

a24 0.410      

a4 0.394      

a17 0.332      

a41  0.595     

a39  0.587     

a37  0.550     
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ตาราง 22 (ต่อ)  

 

 

Component 

 

1 2 3 4 5 6 

a35  0.543     

a31  0.503     

a38  0.498     

a33  0.494     

a32  0.487     

a40  0.485     

a30  0.470     

a34  0.452     

a29  0.418     

a36  0.396     

a23  0.367     

a26   0.659    

a13   0.637    

a27   0.525    

a28   0.350    

a8    0.655   

a3    0.635   

a10    0.435   

a9     0.646  

a14     0.408  

a16     0.376  

a19      0.691 

a20      0.336 

 

   จากตาราง 22 พบว่า  จากการหมุนแกนองคป์ระกอบโดยวธิ ีVarimax จะไดค้่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ (Factor Loading) ทาํใหส้ามารถนํามาใชจ้ดักลุ่มตวัแปรว่าควรอยู่ในองคป์ระกอบใดใน 

factor ทัง้ 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี   

   องค์ประกอบที่ 1 ด้านการวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group processing analysis) 
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ประกอบดว้ยตวัแปร 16 ตวั คอื เมือ่มกีารทาํงานกลุ่ม ฉนัถูกเลอืกใหเ้ป็นหวัหน้ากลุ่ม (a11) ฉันบอก

ไดว้่าอะไรคอืปญัหาทีต่อ้งแก้ไข (a6) เมื่อเกดิปญัหา ฉันหาวธิใีนการแก้ไขปญัหาไดเ้สมอ (a15) ฉัน

บอกความคดิของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้(a2) ฉันใชเ้ป้าหมายของกลุ่มเป็นเป้าหมายในการทํางาน

ของตนเอง (a12) ฉันเสนอความคดิเหน็ใหเ้พื่อนในกลุ่มทราบ (a5) ฉันเป็นคนมุ่งมัน่ในการทํางาน 

(a25) ฉันสามารถบอกขอ้ดขีอ้เสยีของวธิกีารแก้ปญัหาทีค่ดิมาได ้ (a21) เพื่อนๆ ในกลุ่มจะทําตาม

สิง่ทีฉ่ันทําเป็นตวัอย่างเสมอ (a42) ฉันทํางานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจนสําเรจ็ตามกําหนด โดยไม่

ต้องตดิตามทวงถาม (a22) ในการทํางานฉันจะหาขอ้มลูมาช่วยในการตดัสนิใจ (a7) ฉันชอบคดิทํา

สิง่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ เพื่อใหผ้ลงานออกมาด ี (a18) ก่อนลงมอืทํางาน ฉันต้องคดิก่อนว่าจะทํา

อะไร (a1) ถ้าพบว่างานทีท่ําอาจไม่สําเรจ็ ฉันจะเปลีย่นวธิทีํางาน (a24) ฉันสามารถทําความเขา้ใจ

ถงึสิง่ทีเ่พื่อนพดูใหฉ้นัฟงัได ้(a4) และเมื่อมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทํางานของกลุ่ม ฉันจะบอก

ใหเ้พื่อนๆ รูท้นัท ี(a17)  

   องค์ประกอบที ่2 ด้านปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม (Individual and 

Group work interaction) ประกอบดว้ยตวัแปร 14 ตวั คอื ฉันช่วยเหลอืงานเพื่อนในกลุ่มอย่างเตม็ใจ 

(a41) ฉันมกัพูดถงึเพื่อนในทางทีด่ ี(a39) ถ้าฉันแบ่งงานใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มทํา พวกเขาจะพอใจกบั

งานทีไ่ด้รบั (a37) ฉันมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจของกลุ่ม (a35) ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉันจะรบัฟงั

ความคดิเหน็ของเพื่อนร่วมงาน (a31) ฉันเชื่อว่าเพื่อนทีด่จีะไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั (a38) ฉันมสี่วน

กําหนดเป้าหมายการทํางานของกลุ่ม (a33) ฉันยอมรบัเป้าหมายของการทํางานของกลุ่ม (a32) ฉัน

ไม่เคยพูดพาดพงิถงึบุคคลอื่นใหไ้ดร้บัความเสยีหาย (a40) ฉันจะหาคําพูดทีท่ําใหก้ารทะเลาะกนั

เป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ (a30) ฉันจะหาเหตุผลมาก่อนตดัสนิใจ (a34) ฉันแสดงความยนิดกีบัเพื่อนเมื่อ

เพื่อนไดร้บัคําชมเชยจากคร ู (a29) ฉันต้องมคีวามรูใ้นเรื่องทีจ่ะทําเสยีก่อน จงึจะทํางานตามทีค่รู

มอบหมายได ้ (a36) และถ้าจะทํางานตามที่ครมูอบหมายให้สําเรจ็ ฉันต้องรูข้ ัน้ตอนในการทํางาน

นัน้ๆ (a23)  

   องคป์ระกอบที ่3 ดา้นความสนใจ (Attention) ประกอบดว้ยตวัแปร 4 ตวั คอื ฉันชอบที่

จะทํากจิกรรมทีฉ่ันชอบ (a26) ถ้าไดท้ําในสิง่ทีฉ่ันชอบ ฉันจะตัง้ใจทํามากกว่าปกต ิ (a13) ฉันรูว้่า

ตนเองมคีวามสนใจเรือ่งใดเป็นพเิศษ (a27) และฉนัจะถามเมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่พื่อนพดู (a28)  

   องค์ประกอบที่ 4 ด้านการเคารพและยอมรบัผู้อื่น (Respect and Acceptance) 

ประกอบด้วยตวัแปร 3 ตวั คอื ฉันยอมรบัการตดัสนิใจของเพื่อน (a8) ฉันรบัฟงัความคดิเหน็ของ

เพื่อน (a3) และฉนัยอมรบัการแสดงออกของเพื่อนในแบบทีเ่ขาเป็น (a10) 

   องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Discussion) ประกอบดว้ยตวัแปร 

3 ตวั คอื ฉันคุยกบัเพื่อน เมื่อฉันมคีวามคดิเหน็ไม่ตรงกบัเพื่อน (a9) ถ้าไม่มคีวามรูใ้นเรื่องที่ครู

มอบหมายใหท้ํา ฉันทํางานนัน้ออกมาไดไ้ม่ด ี(a14) และฉันจะถามความคดิเหน็ของเพื่อนเพื่อใชใ้น

การตดัสนิใจ (a16) 
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 การพจิารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบนัน้ เป็นการพจิารณาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร

กบัองคป์ระกอบ ค่าน้ําหนักองคป์ระกอบที่เด่นชดัหรอืมนีัยสําคญั จะต้องมคี่ามากกว่า .30 (Kline. 

1998: 57) ผลการพจิารณาค่าน้ําหนักองคป์ระกอบของแต่ละองคป์ระกอบปรากฏผลดงัตาราง 23 – 

27  

 

ตาราง 23 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) และค่าความรว่มกนั (Communality)  

 ของแต่ละตวัแปรของ องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม  

 

ตวัแปร ค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ 

ค่าความร่วมกนั 

11. เมือ่มกีารทาํงานกลุ่ม ฉนัถูกเลอืกใหเ้ป็น

หวัหน้ากลุ่ม 0.583 0.412 

6. ฉนับอกไดว้่าอะไรคอืปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข 0.580 0.479 

15. เมือ่เกดิปญัหา ฉนัหาวธิใีนการแกไ้ขปญัหาได้

เสมอ 0.573 0.429 

2. ฉนับอกความคดิของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้ 0.540 0.387 

12. ฉนัใชเ้ป้าหมายของกลุ่มเป็นเป้าหมายในการ

ทาํงานของตนเอง 0.537 0.450 

5. ฉนัเสนอความคดิเหน็ใหเ้พื่อนในกลุ่มทราบ 0.522 0.450 

25. ฉนัเป็นคนมุง่มัน่ในการทาํงาน  0.506 0.529 

21. ฉนัสามารถบอกขอ้ดขีอ้เสยีของวธิกีาร

แกป้ญัหาทีค่ดิมาได ้ 0.497 0.429 

42. เพื่อนๆ ในกลุ่มจะทาํตามสิง่ทีฉ่นัทาํเป็น

ตวัอยา่งเสมอ 0.470 0.475 

22. ฉนัทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจนสาํเรจ็ตาม

กําหนด โดยไมต่อ้งตดิตามทวงถาม 0.466 0.396 

7. ในการทาํงานฉันจะหาขอ้มลูมาช่วยในการ

ตดัสนิใจ 0.448 0.375 

18. ฉนัชอบคดิทาํสิง่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ เพื่อให้

ผลงานออกมาด ี 0.434 0.363 

1. ก่อนลงมอืทาํงาน ฉนัตอ้งคดิก่อนว่าจะทาํอะไร 0.427 0.459 
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ตาราง 23 (ต่อ)  

 

ตวัแปร ค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ 

ค่าความร่วมกนั 

24. ถา้พบว่างานทีท่ําอาจไมส่าํเรจ็ ฉนัจะเปลีย่น

วธิทีาํงาน 0.410 0.371 

4. ฉนัสามารถทาํความเขา้ใจถงึสิง่ทีเ่พื่อนพดูให้

ฉนัฟงัได ้ 0.394 0.364 

17. เมือ่มขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทํางานของ

กลุ่ม ฉนัจะบอกใหเ้พื่อนๆ รูท้นัท ี 0.332 0.395 

 

 จากตาราง 23 พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และค่าความร่วมกนั 

(Communality) ของแต่ละตวัแปรขององคป์ระกอบที ่1 ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม ม ี16 ตวั

แปร ซึง่มคี่าน้ําหนักองคป์ระกอบ ตัง้แต่ 0.332 – 0.583 และค่าความร่วมกนั ตัง้แต่ 0.363 – 0.479 

ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนดไว ้

 

ตาราง 24 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) และค่าความรว่มกนั (Communality)  

 ของแต่ละตวัแปรของ องคป์ระกอบที ่2 ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม 

 

ตวัแปร ค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ 

ค่าความร่วมกนั 

41. ฉนัช่วยเหลอืงานเพื่อนในกลุ่มอยา่งเตม็ใจ 0.595 0.487 

39. ฉนัมกัพดูถงึเพื่อนในทางทีด่ ี 0.587 0.453 

37. ถา้ฉนัแบ่งงานใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มทาํ พวกเขา

จะพอใจกบังานทีไ่ดร้บั 0.550 0.395 

35. ฉนัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจของกลุ่ม 0.543 0.452 

31. ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉนัจะรบัฟงัความคดิเหน็

ของเพื่อนรว่มงาน 0.503 0.444 

38. ฉนัเชื่อว่าเพื่อนทีด่จีะไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั 0.498 0.460 

33. ฉนัมสี่วนกําหนดเป้าหมายการทํางานของกลุ่ม 0.494 0.475 

32. ฉนัยอมรบัเป้าหมายของการทํางานของกลุ่ม 0.487 0.450 
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ตาราง 24 (ต่อ)  

 

ตวัแปร ค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ 

ค่าความร่วมกนั 

40. ฉนัไมเ่คยพดูพาดพงิถงึบุคคลอื่นใหไ้ดร้บัความ

เสยีหาย 0.485 0.349 

30. ฉนัจะหาคําพดูทีท่าํใหก้ารทะเลาะกนัเป็นไป

ในทางทีด่ขี ึน้ 0.470 0.442 

34. ฉนัจะหาเหตุผลมาก่อนตดัสนิใจ 0.452 0.405 

29. ฉนัแสดงความยนิดกีบัเพื่อนเมือ่เพื่อนไดร้บัคํา

ชมเชยจากคร ู 0.418 0.401 

36. ฉนัตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งทีจ่ะทาํเสยีก่อน จงึจะ

ทาํงานตามทีค่รมูอบหมายได ้ 0.396 0.386 

23. ถา้จะทํางานตามทีค่รมูอบหมายใหส้าํเรจ็ ฉนั

ตอ้งรูข้ ัน้ตอนในการทํางานนัน้ๆ  0.367 0.448 

 

   จากตาราง 24 พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และค่าความร่วมกนั 

(Communality) ของแต่ละตวัแปรขององคป์ระกอบที ่2 ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการทํางาน

กลุ่ม ม ี14 ตวัแปร ซึง่มคี่าน้ําหนักองคป์ระกอบ ตัง้แต่ 0.367 – 0.595 และค่าความร่วมกนั ตัง้แต่ 

0.386 – 0.487 

 

ตาราง 25 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) และค่าความรว่มกนั (Communality)  

 ของแต่ละตวัแปรของ องคป์ระกอบที ่3 ดา้นความสนใจ 

 

ตวัแปร ค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ 

ค่าความร่วมกนั 

26. ฉนัชอบทีจ่ะทาํกจิกรรมทีฉ่นัชอบ 0.659 0.520 

13. ถา้ไดท้าํในสิง่ทีฉ่ันชอบ ฉนัจะตัง้ใจทาํมากกว่า

ปกต ิ 0.637 0.484 

27. ฉนัรูว้่าตนเองมคีวามสนใจเรือ่งใดเป็นพเิศษ 0.525 0.487 

28. ฉนัจะถามเมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่พื่อนพดู 0.350 0.448 
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   จากตาราง 25 พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และค่าความร่วมกนั 

(Communality) ของแต่ละตวัแปรขององคป์ระกอบที่ 3 ด้านความสนใจ ม ี4 ตวัแปร ซึง่มคี่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ ตัง้แต่ 0.350 – 0.637 และค่าความรว่มกนั ตัง้แต่ 0.448 – 0.520 

 

ตาราง 26 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) และค่าความรว่มกนั (Communality)  

 ของแต่ละตวัแปรของ องคป์ระกอบที ่4 ดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น   

 

ตวัแปร ค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ 

ค่าความร่วมกนั 

8. ฉนัยอมรบัการตดัสนิใจของเพื่อน 0.655 0.537 

3. ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน 0.635 0.501 

10. ฉนัยอมรบัการแสดงออกของเพื่อนในแบบทีเ่ขาเป็น 0.435 0.373 

 

   จากตาราง 26 พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และค่าความร่วมกนั 

(Communality) ของแต่ละตวัแปรขององคป์ระกอบที ่4 ดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น ม ี3 ตวัแปร ซึง่

มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ ตัง้แต่ 0.435 – 0.655 และค่าความรว่มกนั ตัง้แต่ 0.373 – 0.537 

 

ตาราง 27 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) และค่าความรว่มกนั (Communality)  

 ของแต่ละตวัแปรของ องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

 

ตวัแปร ค่าน้ําหนัก

องคป์ระกอบ 

ค่าความร่วมกนั 

9. ฉนัคุยกบัเพื่อน เมือ่ฉนัมคีวามคดิเหน็ไมต่รงกบั

เพื่อน  0.646 0.491 

14. ถา้ไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งทีค่รมูอบหมายใหท้าํ ฉนั

ทาํงานนัน้ออกมาไดไ้มด่ ี 0.408 0.299 

16. ฉนัจะถามความคดิเหน็ของเพื่อนเพื่อใชใ้นการ

ตดัสนิใจ 0.376 0.430 

 

   จากตาราง 27 พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และค่าความร่วมกนั 

(Communality) ของแต่ละตวัแปรขององคป์ระกอบที ่5 ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ม ี3 ตวัแปร 

ซึง่มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ ตัง้แต่ 0.376 – 0.646 และค่าความรว่มกนั ตัง้แต่ 0.299 – 0.491 
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   จากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ทาํใหไ้ดอ้งคป์ระกอบ (Factor) ทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ ซึง่สามารถเขยีนใหอ้ยู่ในรปูของแผนภาพได้

ดงัน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 องคป์ระกอบของความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม 

(Group processing analysis) 

สมรรถนะ 

ความรว่มมอื 

ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และการทํางานกลุ่ม (Individual and Group 

work interaction) 

ดา้นความสนใจ  

(Attention) 

ดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น  

(Respect and Acceptance) 

ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

(Discussion) 
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 2.4 ผลจากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัท่ี 2  

  ในขัน้น้ีผู้วจิยัใช้วธิกีารวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่ 2 (Second order 

Confirmatory Factor Analysis) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชงิโครงสรา้งและสรา้งองคป์ระกอบย่อยที่

เหมาะสมของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ตามลําดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

ผูว้จิยัคาํนวณค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแต่ละองคป์ระกอบ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ ค่าทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ ค่า

สมัประสทิธิพ์ยากรณ์ และค่าดชันีทดสอบโมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่2 ผล

การวเิคราะหข์อ้มลูในแต่ละขัน้ตอนเป็นดงัน้ี 

  ผูว้จิยักําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลูดงัน้ี 

   2χ   แทน ค่าสถติไิค – สแควร ์

   p   แทน ค่าความน่าจะเป็นในการทดสอบสมมตฐิาน 

   df   แทน องศาแห่งความอสิระ 

   GFI  แทน ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอด ี

   AGFI  แทน ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดทีีป่รบัแกแ้ลว้ 

   RMR  แทน ดชันีรากของกําลงัสองเฉลีย่ของเศษ 

   RMSEA แทน ดชันีรากทีส่องของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 

   2R   แทน สมัประสทิธิพ์ยากรณ์ 

   b   แทน ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ 

   SE  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 

   COLLA แทน สมรรถนะความรว่มมอื 

   GPA  แทน ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม 

   GPA1  แทน ภาวะผูนํ้า 

   GPA2  แทน ทกัษะการแกป้ญัหา 

   GPA3  แทน ทกัษะการสื่อสาร 

   GPA4  แทน การสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน 

   GPA5  แทน ทกัษะการตดัสนิใจ 

   IGI  แทน ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและการทํางานกลุ่ม 

   IGI1  แทน การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์

   IGI2  แทน การไวใ้จซึง่กนัและกนั 

   IGI3  แทน การตดัสนิใจรว่มกนั 

   IGI4  แทน การมจีดุมุง่หมายรว่มกนั 

   ATT  แทน ดา้นความสนใจ 
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   ATT1  แทน ความสนใจ 

   RAC  แทน ดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 

   RAC1  แทน การเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 

   DIS  แทน ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

   DIS1  แทน การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

 

ตาราง 28 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของแต่ละองคป์ระกอบ 

 

องคป์ระกอบสมรรถนะความรว่มมอื X S.D. ระดบัความจาํเป็น 

ภาวะผูนํ้า 2.928 0.903 ปานกลาง 

ทกัษะการแก้ปญัหา 3.083 0.834 ปานกลาง 

ทกัษะการสื่อสาร 3.297 0.791 ปานกลาง 

การสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน 3.240 0.746 ปานกลาง 

ทกัษะการตดัสนิใจ 3.167 0.935 ปานกลาง 

การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์ 3.407 0.856 ปานกลาง 

การไวใ้จซึง่กนัและกนั 3.277 0.814 ปานกลาง 

การตดัสนิใจรว่มกนั 3.326 0.868 ปานกลาง 

การมจีดุมุง่หมายรว่มกนั 3.390 0.831 ปานกลาง 

ความสนใจ 3.679 0.832 มาก 

การเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 3.438 0.843 ปานกลาง 

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 3.061 0.760 ปานกลาง 

ความรบัผดิชอบ 3.351 0.987 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 28 พบว่า  องค์ประกอบสมรรถนะความร่วมมอืมคีวามจําเป็นในระดบัมาก 

จาํนวน 1 องคป์ระกอบ และความจาํเป็นในระดบัปานกลาง จาํนวน 12 องคป์ระกอบ โดยองคป์ระกอบที่

มคีวามจาํเป็นมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความสนใจ ( X= 3.679, S.D. = 0.832) รองลงมาคอื การเคารพและ

ยอมรบัผูอ้ื่น ( X= 3.483, S.D. = 0.843) และการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์( X= 3.407, S.D. = 

0.856) ตามลําดบั ส่วนองคป์ระกอบมคีวามจาํเป็นน้อยทีสุ่ด ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้า ( X= 2.928, S.D. = 

0.903) 
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ขอ้ตกลงเบือ้งต้นประการหน่ึงของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั คอื ตวัแปรแต่ละตวัต้อง

ไม่ซํ้าซ้อนกนั (มคีวามสมัพนัธ์กนัสูง) ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้ทําการวเิคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรแต่ละตวัเพื่อตรวจสอบว่าตวัแปรแต่ละตวัมคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม่ ซึง่ผูว้จิยัจะต้อง

ตดัตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัตัง้แต่ 0.90 ขึน้ไป ซึง่ผลการหาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร

แต่ละตวั ปรากฏผลดงัตาราง 29  

 

ตาราง 29 เมทรกิซค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหว่างตวัแปร 

 

 GPA1 GPA2 GPA3 GPA4 GPA5 IGI1 IGI2 IGI3 IGI4 ATT1 RAC1 DIS1 

GPA1 1.000            

GPA2 0.568 1.000           

GPA3 0.498 0.579 1.000          

GPA4 0.615 0.631 0.600 1.000         

GPA5 0.500 0.504 0.547 0.570 1.000        

IGI1 0.477 0.522 0.529 0.563 0.456 1.000       

IGI2 0.489 0.502 0.528 0.544 0.440 0.621 1.000      

IGI3 0.534 0.543 0.559 0.584 0.517 0.721 0.608 1.000     

IGI4 0.582 0.569 0.579 0.642 0.516 0.624 0.619 0.672 1.000    

ATT1 0.396 0.462 0.517 0.558 0.455 0.552 0.555 0.524 0.570 1.000   

RAC1 0.334 0.384 0.466 0.432 0.417 0.487 0.438 0.477 0.479 0.466 1.000  

DIS1 0.283 0.313 0.402 0.389 0.360 0.385 0.367 0.375 0.382 0.416 0.420 1.000 

 

 จากตาราง 29 พบว่า  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นัระหว่างองค์ประกอบ 

จาํนวน 13 องคป์ระกอบ มคี่าอยู่ระหว่าง 0.280 – 0.721 โดยทีอ่งคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์นัมาก

ทีสุ่ด คอื 0.721 ม ี1 คู่ ไดแ้ก่ การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์(IGI1) กบัการตดัสนิใจร่วมกนั (IGI3) 

แต่กย็งัไม่เกนิเกณฑข์ัน้ตํ่าทีก่ําหนดไว ้ส่วนองคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์นัน้อยทีสุ่ด คอื 0.280 ม ี

1 คู่ คอื การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น (DIS1) กบัความรบัผดิชอบ (ACC1) นอกจากน้ีทุก

องค์ประกอบมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 นัน่แสดงให้เห็นว่าขอ้มูลที่

นํามาใชใ้นการวเิคราะหใ์นครัง้น้ี มคีวามเหมาะสมทีจ่ะทาํการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
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ตาราง 30 ค่าน้ําหนกัองคป์ระกอบ (b) ค่าทดสอบนยัสาํคญัทางสถติ ิ(t) และค่าสมัประสทิธิ ์

 พยากรณ์ ( 2R ) ของการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่2 

 

องคป์ระกอบสมรรถนะความรว่มมอื b t 2R  
การวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม 2.114 13.707 0.817 

ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการทาํงานกลุ่ม 1.049 38.823* 0.524 

ความสนใจ 0.864 41.177* 0.427 

การเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 0.713 32.164* 0.337 

การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 0.589 27.128* 0.257 

 

 จากตาราง 30 พบว่า  ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (b) องค์ประกอบที่ 1 การวเิคราะห์

กระบวนการกลุ่ม มน้ํีาหนักองคป์ระกอบ 2.114 องคป์ระกอบที ่2 ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการ

ทํางานกลุ่ม มน้ํีาหนักองคป์ระกอบ 1.049 องคป์ระกอบที ่3 ความสนใจ มน้ํีาหนักองคป์ระกอบ 0.864 

องคป์ระกอบที ่4 การเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น มน้ํีาหนักองคป์ระกอบ 0.713 และองคป์ระกอบที ่5 การ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ มน้ํีาหนกัองคป์ระกอบ 0.589  

 การทดสอบค่านัยสําคญัทางสถติ ิ(t) ของน้ําหนักองคป์ระกอบทัง้ 6 องคป์ระกอบ มคี่า

ตัง้แต่ 13.707 – 41.177 ซึ่งมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 จํานวน 5 องค์ประกอบ มเีพยีง

องค์ประกอบด้านการวเิคราะห์กระบวนการกลุ่มที่ไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ ค่าสมัประสทิธิพ์ยากรณ์ 

( 2R ) องค์ประกอบที่ 1 มสีมัประสทิธิพ์ยากรณ์ 0.817 องคป์ระกอบที่ 2 มสีมัประสทิธิพ์ยากรณ์ 

0.524 องค์ประกอบที่ 3 มสีมัประสทิธิพ์ยากรณ์ 0.427 องค์ประกอบที่ 4 มสีมัประสทิธิพ์ยากรณ์ 

0.337 และองคป์ระกอบที ่5 มสีมัประสทิธิพ์ยากรณ์ 0.257  
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ตาราง 31 ค่าดชันีทดสอบโมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่2 

 

 ค่าดชันี เกณฑก์ารพจิารณา 
2χ  31.036 ไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

p 0.054 >.05 

df 20 - 

ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอด ี(GFI) 0.998 ค่าเขา้ใกล ้1 

ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดทีีป่รบัแกแ้ลว้ 

(AGFI) 0.990 ค่าเขา้ใกล ้1 

ดชันีรากของกําลงัสองเฉลีย่ของเศษ (RMR) 0.005 ค่าเขา้ใกล ้0 

ดชันีรากทีส่องของความคลาดเคลื่อนในการ

ประมาณค่า (RMSEA) 0.016 ค่าเขา้ใกล ้0 

 

 จากตาราง 31 พบว่า  การทดสอบความเหมาะสมพอดขีองโมเดลสมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา มคี่าไค – สแควร ์เท่ากบั 31.036 (p = 0.054) แสดง

ว่า ค่าไค – สแควร ์ไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิแสดงว่า โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีน

ระดบัชัน้ประถมศกึษา ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ มคีวามเหมาะสมพอดกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ นอกจากน้ีผูว้จิยั

ยงัไดพ้จิารณาดชันีอื่นๆ ประกอบ ไดแ้ก่ ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอด ี(GFI) มคี่าเท่ากบั 0.998 

ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมพอดทีีป่รบัแกแ้ลว้ (AGFI) มคี่าเท่ากบั 0.990 ซึง่มคี่าสูงใกล ้1 แสดงว่า 

โมเดลมคีวามเหมาะสมพอดกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ นอกจากน้ี ดชันีรากของกําลงัสองเฉลีย่ของเศษ 

(RMR) มคี่าเท่ากบั 0.005 ดชันีรากทีส่องของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มคี่า

เท่ากบั 0.016 ซึ่งมคี่าตํ่าใกล้ 0 แสดงว่า โมเดลมคีวามเหมาะสมพอดกีบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ จาก

ดชันีดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม องคป์ระกอบดา้น

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม องค์ประกอบด้านความสนใจ องค์ประกอบด้านการ

เคารพและยอมรบัผูอ้ื่น และองคป์ระกอบดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็  

 เพื่อให้เห็นความชัดเจนของโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศึกษา ผู้วิจ ัยจึงนําเสนอโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอันดับที่ 2 ดัง

ภาพประกอบ 
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ภาพประกอบ 15 โมเดลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที ่2 ของสมรรถนะความรว่มมอื  

สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

 

  จากผลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่ 2 ของสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ทําใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปไดว้่าโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ประกอบด้วยกลุ่มสมรรถนะ 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มสมรรถนะด้านการ

วเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม กลุ่มสมรรถนะด้านปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม กลุ่ม

สมรรถนะดา้นความสนใจ กลุ่มสมรรถนะดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น และกลุ่มสมรรถนะดา้นการ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ซึง่ในแต่ละกลุ่มสรรถนะประกอบดว้ยสมรรถนะยอ่ย ดงัตาราง 32 
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ตาราง 32 กลุ่มสมรรถนะและสมรรถนะยอ่ยของโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีน 

 ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

 

 โมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ทีไ่ดจ้ากการวจิยัใน

ครัง้น้ี สามารถเขยีนใหอ้ยูใ่นรปูแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี กลุ่มสมรรถนะ สมรรถนะย่อย 

1 ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม  

(Group processing analysis)  

- การสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลงาน 

- ทกัษะการแกป้ญัหา 

- ทกัษะการสื่อสาร 

- ทกัษะการตดัสนิใจ 

- ภาวะผูนํ้า  

2 ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและ 

การทํางานกลุ่ม (Individual and Group 

work interaction) 

- การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์

- การไวใ้จซึง่กนัและกนั 

- การมจีดุมุ่งหมายรว่มกนั 

- การตดัสนิใจรว่มกนั 

3 ดา้นความสนใจ (Attention)  - ความสนใจ 

4 ดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น  

(Respect and Acceptance) 

- การเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 

5 ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

(Discussion) 

- การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
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ภาพประกอบ 16 โมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม 

(Group processing analysis) 

ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล

และการทาํงานกลุ่ม (Individual 

and Group work interaction) 

ดา้นความสนใจ  

(Attention) 

ดา้นการแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ 

(Discussion) 

ดา้นการเคารพและ

ยอมรบัผูอ้ ื่น (Respect 

and Acceptance) 

- การสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน 

- ทกัษะการแกป้ญัหา 

- ทกัษะการสือ่สาร 

- ทกัษะการตดัสนิใจ 

- ภาวะผูนํ้า 

- การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์

- การไวใ้จซึง่กนัและกนั 

- การมจีุดมุง่หมายรว่มกนั 

- การตดัสนิใจรว่มกนั 

- การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

- ความสนใจ 

- การเคารพและยอมรบัผูอ้ ื่น 

สมรรถนะความร่วมมือ 

(COLLABORATION 

COMPETENCIES) 
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เมื่อผู้วจิยัได้โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษา ซึ่ง

ประกอบด้วยกลุ่มสมรรถนะ 5 กลุ่ม และสมรรถนะย่อยอกี 12 สมรรถนะ จากนัน้ผู้วจิยัได้จดัทํา

พจนานุกรมสมรรถนะ (Competencies Dictionary) ของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยชื่อสมรรถนะ  นิยาม ระดบัสมรรถนะ และพฤตกิรรมบ่งชี ้

โดยมขีัน้ตอนในการทาํดงัน้ี   

  ขัน้ที ่1 กําหนดนิยามสมรรถนะ (Definitions) จะเป็นขอ้ความทีบ่่งบอกถงึความหมาย

ภาพรวมของสมรรถนะที่กําหนดขึน้ โดยจะเน้นว่าควรมพีฤตกิรรมภาพรวมหรอืพฤตกิรรมหลกัๆ 

อะไรบา้ง  

  ขัน้ที่ 2 กําหนดระดบัความสามารถ (Proficiency level) เป็นการบ่งบอกพฤติกรรมที่

คาดหวงัหรอืตอ้งการใหเ้กดิขึน้ ซึง่แยกแยะตามระดบัทีแ่ตกต่างกนัไป  

พจนานุกรมสมรรถนะ (Competencies Dictionary) ของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา แต่ละกลุ่มสมรรถนะมรีายละเอยีดดงัน้ี  

 

กลุ่มสมรรถนะด้านการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group processing analysis)  

 

ช่ือสมรรถนะ การสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน 

นิยาม     การมุง่มัน่ทาํงานใหส้าํเรจ็ตามแผนงานทีก่ําหนด รวมทัง้การวเิคราะหก์ระบวนการทาํงาน 

           หรอืขัน้ตอนการทาํงานใหม่ๆ  มาใชใ้นการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการทํางาน  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - กําหนดเป้าหมายในการทํางานของตนเองทีเ่ฉพาะเจาะจงและวดัได ้

- หาวธิกีารไปสู่เป้าหมายในการทํางานของตน 

- บอกขอบเขตและขัน้ตอนการทํางานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- ระบุขัน้ตอนการทาํงานทีค่วรปรบัปรงุ 

- เสนอความคดิเหน็ต่อกลุ่มถงึวธิกีารหรอืขัน้ตอนการทํางานแบบใหม่ 

- ใหข้อ้มลูแก่คนอื่นๆ เพื่อนําไปใชป้รบัปรงุการทํางานของกลุ่ม 

ระดบั 2 - จดัลาํดบัความสาํคญัของงาน และวางแผนการทาํงาน 

- กําหนดเป้าหมายของตนเองใหต้อบสนองต่อเป้าหมายของกลุ่ม 

- บอกผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการทํางาน 

- ระบุปญัหาหรอืกระบวนการทาํงานทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ 

- เสนอแนวทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาการทาํงานทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพจาก

การเสนอความคดิเหน็ของคนอื่นๆ   

- คดิหาวธิกีารหรอืขัน้ตอนใหม่ๆ  มาใชใ้นการปรบัปรงุงานของตนเอง 
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ช่ือสมรรถนะ การสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน 

นิยาม     การมุง่มัน่ทาํงานใหส้าํเรจ็ตามแผนงานทีก่ําหนด รวมทัง้การวเิคราะหก์ระบวนการทาํงาน 

           หรอืขัน้ตอนการทาํงานใหม่ๆ  มาใชใ้นการปรบัปรงุประสทิธภิาพของการทํางาน  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 3 - กําหนดขอบเขตหน้าทีง่านของสมาชกิในกลุ่ม รวมทัง้เป้าหมายของกลุ่ม 

- ชีแ้จงเป้าหมายและปจัจยัวดัผลสาํเรจ็ในการทาํงานใหส้มาชกิในกลุ่มทราบ 

- ประเมนิความเป็นไปไดข้องกระบวนการทาํงานและผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้จากการ

ทาํงาน 

- วเิคราะหส์าเหตุของปญัหาหรอืกระบวนการทาํงานทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 

- เสนอแนะ ปรบัปรงุวธิกีารทาํงานของสมาชกิในกลุ่ม เพื่อใหก้ารทาํงานเกดิ

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

- ชีแ้จงวธิกีารหรอืขัน้ตอนใหม่ๆ  ใหส้มาชกิในกลุ่มนําไปใชใ้นการปรบัปรงุงาน

ของกลุ่ม 

 

 

ช่ือสมรรถนะ ทกัษะการแกป้ญัหา 

นิยาม     ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละแจกแจงประเดน็ของปญัหาเพื่อหาแนวทางเลอืกหรอื 

           คาํตอบของปญัหาทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์หน่ึงๆ   

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - ระบุทีม่าของปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

- แกไ้ขปญัหาตามวธิกีารทีก่ําหนดขึน้ 

- รวบรวมขอ้มลูต่างๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการแกป้ญัหา 

- ปรกึษาผูอ้ื่นในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

ระดบั 2 - บอกสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

- ระบุผลกระทบของปญัหาทีเ่กดิขึน้ทีม่ต่ีอการทาํงานของกลุ่ม 

- นําเสนอทางเลอืกในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ 

- สาํรวจความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีม่ต่ีอปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

ระดบั 3 - แจกแจงปญัหาออกเป็นประเดน็ยอ่ย 

- คาดการณ์และหาแนวทางในการแก้ปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

- สรปุทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาจากความคดิเหน็ของคนอื่นๆ  

- ประเมนิประสทิธภิาพของวธิกีารแกป้ญัหา รวมทัง้ปรบัเปลีย่นวธิกีารให้

เหมาะสม 
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ช่ือสมรรถนะ ทกัษะการสื่อสาร 

นิยาม     ความสามารถในการใหแ้ละแลกเปลีย่นขอ้มลู และการแสดงความคดิเหน็ในเรือ่งต่างๆ  

           ไดอ้ยา่งชดัเจน กระชบัไดใ้จความ รวมทัง้สามารถสื่อสารขอ้มลูไดเ้หมาะสมกบับุคคล 

           ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั 

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - ใหผู้อ้ ื่นแสดงความคดิเหน็ โดยไมม่กีารพูดสอดแทรกหรอืขดัจงัหวะ 

- ใหข้อ้มลูรายละเอยีดทีถู่กตอ้ง ชดัเจนในเรือ่งทีต่นรบัผดิชอบใหผู้อ้ื่นได ้

- รบัฟงัขอ้มลูหรอืความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่นได ้

- ตัง้คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูทีส่งสยัหรอืไมเ่ขา้ใจจากคนอื่นได ้

- ถ่ายทอดขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการฟงัใหส้มาชกิในกลุ่มรบัรูไ้ด ้

ระดบั 2 - กระตอืรอืรน้ทีจ่ะรบัฟงัหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูอ้ื่น 

- เขา้ใจและแยกแยะประเดน็ทีซ่กัถาม และตอบขอ้ซกัถามจากผูฟ้งัได ้

- เสนอความคดิเหน็ของตนเองใหค้นอื่นๆ ไดอ้ยา่งมเีหตุผล 

- ตัง้ขอ้คาํถามเพื่อจดุประเดน็ใหเ้กดิการคดิต่อเน่ืองต่อไปไดอ้กี 

- นําขอ้คาํถามของคนอื่นมาวเิคราะหห์รอืนําไปสบืคน้ขอ้มลูต่อไปได ้

ระดบั 3 - ใชค้าํพดูและน้ําเสยีงทีส่ ื่ออกมาไดเ้หมาะสมกบัผูฟ้งั 

- นําเสนอความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ ใหผู้อ้ ื่นและกลุ่มได ้

- ปรบัเปลีย่นเน้ือหาและวธิกีารสื่อสารใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ได ้

- กําหนดกรอบในการตัง้คําถามใหเ้หมาะสมกบับุคคลได ้

- อธบิายหรอืถ่ายทอดขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการฟงัใหก้บัผูอ้ื่นรบัรูไ้ดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 

 

 

ช่ือสมรรถนะ ทกัษะการตดัสนิใจ 

นิยาม     ความสามารถในการประเมนิขอ้มลูและแนวทางเลอืก และเลอืกแนวทางทีด่ทีีสุ่ดเพื่อให ้

           บรรลุถงึความตอ้งการในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ของสถานการณ์นัน้ๆ  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - รูว้่าเหตุการณ์ใดหรอืสถานการณ์ใดควรตดัสนิใจ 

- ตดัสนิใจแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จากการทาํงานของตนเองไดต้ามแนวทางหรอื

วธิกีารทีก่ําหนด 

- ตดัสนิใจในงานทีต่นรบัผดิชอบบนพืน้ฐานขอ้มลูทีม่อียู่ 

- ตดิตามผลทีเ่กดิจากการตดัสนิใจในเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ต่างๆ  
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ช่ือสมรรถนะ ทกัษะการตดัสนิใจ 

นิยาม     ความสามารถในการประเมนิขอ้มลูและแนวทางเลอืก และเลอืกแนวทางทีด่ทีีสุ่ดเพื่อให ้

           บรรลุถงึความตอ้งการในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ของสถานการณ์นัน้ๆ  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 2 - ระบุถงึเหตุผลทีใ่ชป้ระกอบการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ 

- กําหนดแนวทางเลอืกของการตดัสนิใจมากกว่าหน่ึงทางเลอืก 

- บอกผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ไดจ้ากแนวทางเลอืกนัน้ๆ 

- ช่วยสมาชกิในกลุ่มตดัสนิใจในสถานการณ์ทีอ่าจส่งผลกระทบต่องานกลุ่ม 

ระดบั 3 - ตดัสนิใจในสถานการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อกลุ่ม 

- แสวงหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

- ตดัสนิใจบนพืน้ฐานของหลกัการและเหตุผล 

- วเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการตดัสนิใจ 

 

 

 

ช่ือสมรรถนะ ภาวะผูนํ้า 

นิยาม     ความสามารถในการบรหิารจดัการงาน และความสามารถในการจงูใจหรอืโน้มน้าวใหผู้อ้ ื่น 

           ปฏบิตัติามเพื่อใหง้านบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - จดัลาํดบัความสาํคญัและขัน้ตอนการทาํงานของตนเอง 

- ใหข้อ้มลูและความคดิเหน็แก่สมาชกิในกลุ่ม 

- แสดงออกถงึการยอมรบัในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

- บอกวธิกีารใหร้างวลัแก่ผลสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ของสมาชกิในกลุ่ม 

ระดบั 2 - มสี่วนรว่มในการพฒันาแผนการทาํงานของกลุ่ม 

- กระตุน้ใหส้มาชกิในกลุ่มนําเสนอความคดิเหน็ใหม่ๆ   

- สื่อสารใหส้มาชกิในกลุ่มเขา้ใจเป้าหมายในการทํางาน 

- สรา้งสมัพนัธภาพในการทํางานทีด่กีบัผูอ้ื่น 

ระดบั 3 - กําหนดทศิทาง เป้าหมายการทํางานของกลุ่ม 

- ทาํใหผู้อ้ ื่นมคีวามคดิคลอ้ยตามและพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามภายใตเ้งือ่นไขที่

กําหนดขึน้ 

-โน้มน้าวใหผู้อ้ ื่นยอมรบัฟงัและใหค้วามรว่มมอืในการทํางาน 

- สรา้งบรรยากาศของการทํางานรว่มกนั 
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กลุ่มสมรรถนะด้านปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและการทาํงานกลุ่ม (Individual and Group 

work interaction)  

 

ช่ือสมรรถนะ การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์

นิยาม     ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนัและกนั เพื่อเป้าหมาย 

           ในการทาํงานรว่มกนั และเพื่อผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้สาํหรบัตนเองและกลุ่ม 

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - ยิม้แยม้แจ่มใส และแสดงกริยิาทีสุ่ภาพกบัผูอ้ื่น 

- มเีทคนิคและวธิกีารพดูใหค้นอื่นๆ ใหค้วามรว่มมอืในการทํางาน 

- ช่วยเหลอืผูอ้ื่น เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอ 

- ไมแ่สดงอารมณ์โกรธต่อหน้าผูอ้ื่น แต่จะแสดงภายหลงั 

ระดบั 2 - เตม็ใจทีจ่ะรว่มมอืและช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

- กระตุน้ จงูใจใหค้นอื่นๆ ใหค้วามรว่มมอืในการทํางาน 

- ช่วยเหลอืผูอ้ื่น ดว้ยความเตม็ใจ 

- หลกีเลีย่งการโตแ้ยง้ แต่ถา้จาํเป็นจะใชเ้หตุผลเป็นหลกั 

ระดบั 3 - มเีทคนิค วธิกีารในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น 

- ชีแ้จงใหค้นอื่นๆ เขา้ใจถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการทาํงานรว่มกนั 

- แมจ้ะไมร่บัการรอ้งขอ กจ็ะช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความเตม็ใจ  

- โน้มน้าวผูอ้ื่นใหม้คีวามเหน็คลอ้ยตามตนเองไดโ้ดยไม่ขดัแยง้ 

 

 

ช่ือสมรรถนะ การไวใ้จซึง่กนัและกนั 

นิยาม     การเชื่อมัน่ในการกระทาํและความสามารถของผูอ้ื่น มคีวามเขา้ใจและเชื่อใจซึง่กนัและกนั 

           สนบัสนุน ชื่นชมและรูส้กึว่าทุกคนมคีุณค่า  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - สรา้งสมัพนัธ ์เขา้กบัผูอ้ื่นในกลุ่มไดด้ ี

- ใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่นในกลุ่มดว้ยด ี

- แสดงความเชื่อมัน่ในศกัยภาพของเพื่อนรว่มทมีทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 

ระดบั 2 - รบัฟงัความเหน็ของสมาชกิในกลุ่ม  

- เตม็ใจเรยีนรูจ้ากผูอ้ื่น  

- ประสานสมัพนัธภาพอนัดใีนกลุ่ม เพื่อสนบัสนุนการทํางานรว่มกนัใหม้ี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
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ช่ือสมรรถนะ การไวใ้จซึง่กนัและกนั 

นิยาม     การเชื่อมัน่ในการกระทาํและความสามารถของผูอ้ื่น มคีวามเขา้ใจและเชื่อใจซึง่กนัและกนั 

           สนบัสนุน ชื่นชมและรูส้กึว่าทุกคนมคีุณค่า  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 3 - ยกยอ่ง และใหก้ําลงัใจเพื่อนรว่มทมีอย่างจรงิใจ 

- ใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กูลแก่เพื่อนในกลุ่ม แมไ้ม่มกีารรอ้งขอ 

- รกัษามติรภาพอนัดกีบัเพื่อนในกลุ่ม เพื่อช่วยเหลอืกนัในวาระต่าง ๆ ใหง้าน

สาํเรจ็ 

 

 

ช่ือสมรรถนะ การมจีดุมุง่หมายรว่มกนั 

นิยาม     การมสี่วนรว่มในการกําหนดผลทีค่าดหวงัและตอ้งการใหเ้กดิขึน้จากการทาํงานรว่มกนั  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - บอกเป้าหมายทีก่ลุ่มตอ้งการได ้

- แจกแจงงานทีต่นเองจะตอ้งทาํได ้

- ทบทวนเป้าหมายการทํางานของตนกบัเป้าหมายของกลุ่มเสมอ 

ระดบั 2 - ใชเ้ป้าหมายการทํางานของกลุ่มเป็นเป้าหมายของตนเอง 

- เปรยีบเทยีบการทํางานของตนเองกบัเป้าหมายของกลุ่ม 

- ปรบัเปลีย่นเป้าหมายการทาํงานของตนตามสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปได ้

ระดบั 3 - มสี่วนรว่มในการกําหนดเป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม 

- จงูใจใหส้มาชกิในกลุ่มยอมรบัและยดึมัน่ต่อเป้าหมายของกลุ่ม 

- ประเมนิผลการทาํงานของสมาชกิในกลุ่มเพื่อปรบัเปลีย่นเป้าหมายให้

เหมาะสมได ้

 

 

ช่ือสมรรถนะ การตดัสนิใจรว่มกนั 

นิยาม     การมสี่วนรว่มในการพจิารณาขอ้มลูและหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

           ของกลุ่ม 

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - รบัฟงัปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัสมาชกิในกลุ่ม 

- บอกสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้
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ช่ือสมรรถนะ การตดัสนิใจรว่มกนั 

นิยาม     การมสี่วนรว่มในการพจิารณาขอ้มลูและหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

           ของกลุ่ม 

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

- สนบัสนุนการตดัสนิใจของกลุ่ม และทาํงานในส่วนทีต่นไดร้บัมอบหมาย 

ระดบั 2 - บอกปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัต่อสมาชกิในกลุ่มได ้

- แจกแจงประเดน็ปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้

- ตดัสนิใจรว่มกนัในกลุ่ม จากความคดิเหน็ของเพื่อนในกลุ่ม 

ระดบั 3 - ยอมรบัและตระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ในกลุ่ม 

- เสนอแนวทางเลอืกในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

- แสดงความมัน่ใจอยา่งเปิดเผยในการตดัสนิใจของตน 

 

 

กลุ่มสมรรถนะด้านความสนใจ (Attention)  

 

ช่ือสมรรถนะ ความสนใจ 

นิยาม     ความรูส้กึของบุคคลทีม่จีติใจจดจอ่ต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง ดว้ยความรูส้กึชอบ เอาใจใส่  

            กระตอืรอืรน้ และมคีวามมานะพยายาม ตลอดถงึมองเหน็คุณค่าและประโยชน์ในสิง่นัน้ๆ 

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - ศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ  อยูเ่สมอ 

- พฒันาความรูค้วามสามารถของตนใหด้ยีิง่ขึน้ 

- ตดิตามเทคโนโลยแีละความรูใ้หม ่ๆ อยูเ่สมอดว้ยการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่ง

ต่าง ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ระดบั 2 - รอบรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยหีรอืองคค์วามรูใ้หม่ๆ  ซึง่อาจมผีลต่อการทาํงานของ

ตนเอง 

- สามารถแนะนําและ/หรอืแลกเปลีย่นความรูใ้หม ่ๆ ใหก้บัเพื่อนในกลุ่มได ้

- สามารถนําความรูข้องตนเองไปใชใ้นการทาํงานของกลุ่มได ้

ระดบั 3 - สามารถนําความรูใ้หม ่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการทํางานของตนเองได ้

- มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย และสามารถนําความรูไ้ปปรบัใชไ้ด ้

- สนบัสนุนใหเ้กดิบรรยากาศแห่งการพฒันาองคค์วามรูใ้นกลุ่ม ดว้ยการ

จดัสรรทรพัยากร เครือ่งมอื อุปกรณ์ทีเ่อือ้ต่อการพฒันา    
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กลุ่มสมรรถนะด้านการเคารพและยอมรบัผูอ่ื้น (Respect and Acceptance)  

 

ช่ือสมรรถนะ การเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 

นิยาม     การใหเ้กยีรตแิละเคารพในความคดิของผูอ้ื่น การเคารพและเขา้ใจถงึความแตกต่างระหว่าง 

           บุคคล รวมถงึเปิดใจทีจ่ะรบัฟงัความเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างจากความคดิของตวัเอง  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - รบัรูแ้ละเขา้ใจเหตุผลในการแสดงพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล 

- รบัฟงัปญัหาและความคดิเหน็ต่างๆ ของคนอื่นๆ  

- ควบคุมการแสดงออกของตนเอง ในกรณทีีค่นอื่นๆ แสดงกริยิาหรอืน้ําเสยีง

ไมเ่หมาะสม  

- ยอมรบัในความสามารถของผูอ้ื่นในการทํางานใหส้าํเรจ็ 

ระดบั 2 - ระบุถงึสาเหตุของการแสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละคน 

- ปรบัความคดิเหน็ของตนใหเ้ป็นไปตามมตขิองกลุ่ม 

- ควบคุมน้ําเสยีงและกริยิาท่าทางไดเ้หมาะสม แมก้บักลุ่มคนทีแ่สดงออกถงึ

ความไมเ่ป็นมติร 

- พดูคุยกบัสมาชกิในกลุ่มเพื่อสรา้งสมัพนัธภาพทีด่ใีนการทํางาน 

ระดบั 3 - ยอมรบัและเขา้ใจในการแสดงพฤตกิรรมของแต่ละบุคคล 

- ยอมรบัฟงัความคดิเหน็จากสมาชกิในกลุ่มและพยายามหาขอ้สรปุรว่มกนั 

- รบัฟงัความคดิเหน็ของคนอื่นทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัความคดิเหน็ของตนเอง 

- ใหค้วามช่วยเหลอืและความรว่มมอืกบัสมาชกิในกลุ่มเพื่อรกัษาสมัพนัธภาพ

ทีด่ใีนการทํางาน 

 

 

กลุ่มสมรรถนะด้านการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ (Discussion)  

 

ช่ือสมรรถนะ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

นิยาม     การรบัฟงัขอ้มลูจากผูอ้ื่น และการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุและผลทีเ่กดิขึน้จากการทํางาน 

           ในสถานการณ์ต่างๆ  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - แสดงออกถงึความเขา้ใจในเรือ่งราวต่างๆ ทีไ่ดร้บัฟงัจากผูอ้ื่น 

- แสวงหาโอกาสทีจ่ะรบัฟงัขอ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานของ

ตนเองจากผูอ้ื่น 
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ช่ือสมรรถนะ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

นิยาม     การรบัฟงัขอ้มลูจากผูอ้ื่น และการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสาเหตุและผลทีเ่กดิขึน้จากการทํางาน 

           ในสถานการณ์ต่างๆ  

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

- ไมแ่สดงคาํพดูหรอืขดัจงัหวะ ขณะทีก่ําลงัรบัฟงัขอ้มลูป้อนกลบัจากผูอ้ื่น 

ระดบั 2 - ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานของตนเอง 

- อา้งองิตวับุคคลทีส่ามารถใหข้อ้มลูป้อนกลบัแก่ผูอ้ื่น  

- ควบคุมอารมณ์และพฤตกิรรมของตนเอง หากไมพ่อใจในขอ้มลูป้อนกลบัที่

ไดร้บัจากผูอ้ื่น 

ระดบั 3 - ใหข้อ้มลูป้อนกลบัเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิาน ขอ้ทีค่วรปรบัปรงุ และสิง่ที่

คาดหวงัจากกลุ่ม 

- ยกเหตุการณ์หรอืพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้จรงิประกอบการใหข้อ้มลูป้อนกลบัให้

คนอื่นๆ  

- มเีทคนิคหรอืวธิกีารจงูใจใหผู้ท้ ีไ่มพ่อใจ ไมเ่หน็ดว้ยกบัขอ้มลูป้อนกลบัของ

ตน 

 

 

กลุ่มสมรรถนะด้านความรบัผิดชอบ (Accountability)  

 

ช่ือสมรรถนะ ความรบัผดิชอบ 

นิยาม     การแสดงออกถงึความมุง่มัน่และความตัง้ใจทีจ่ะทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็ตาม 

           เป้าหมายและเวลาทีก่ําหนดให ้ 

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 1 - แสดงออกถงึความเขา้ใจในขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตน 

- สามารถเรยีนรูง้านจากความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 

- แสวงหาขอ้มลูป้อนกลบัจากสมาชกิในกลุ่มถงึผลการทํางานของตน 

- ประเมนิผลการทาํงานของตนเองอยูเ่สมอ 

ระดบั 2 - ระบุสิง่ทีก่ลุ่มคาดหวงัจากการทํางานของตน 

- แสวงหาโอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันาความสามารถของตนเอง 

- แสวงหาขอ้มลูป้อนกลบัจากสมาชกิในกลุ่ม เพื่อปรบัปรงุพฤตกิรรมการ

ทาํงานของตนใหด้ขีึน้ 

- ประเมนิและปรบัปรงุผลการทาํงานของตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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ช่ือสมรรถนะ ความรบัผดิชอบ 

นิยาม     การแสดงออกถงึความมุง่มัน่และความตัง้ใจทีจ่ะทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหส้าํเรจ็ตาม 

           เป้าหมายและเวลาทีก่ําหนดให ้ 

ระดบัสมรรถนะ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ระดบั 3 - อธบิายใหส้มาชกิในกลุ่มรบัรูแ้ละเขา้ใจถงึพฤตกิรรมหรอืผลงานทีก่ลุ่ม

คาดหวงั 

- สามารถหาวธิกีารใหม่ๆ  ในการพฒันาและปรบัปรงุการทาํงานของกลุ่มใหด้ี

ขึน้ 

- ใหข้อ้มลูป้อนกลบัถงึผลการปฏบิตังิานและสิง่ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุใหก้ลุ่ม 

- ประเมนิผลการทาํงานของกลุ่มเป็นระยะ 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 การนําโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

ไปใช้ในทางปฏิบติั  

หลงัจากทีผู่ว้จิยัไดโ้มเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยการ

วเิคราะหอ์งคป์ระเชงิยนืยนัอนัดบัที ่2 ผูว้จิยัจงึไดนํ้าโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีน

ชัน้ประถมศกึษา มาเป็นแนวทางในการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความ

ร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ซึง่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรยีนรูใ้นกลุ่มสาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 หน่วยการเรยีนรูเ้ร ื่อง การเพาะเห็ด

นางฟ้า ซึ่งรายละเลยีดของแผนการจดัการเรยีนรูด้งักล่าว ผูว้จิยันําเสนอไวใ้นภาคผนวก จ เมื่อนํา

แผนการจดัการเรยีนรู้ไปตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้เชี่ยวชาญมคีวามคดิเห็นดงั

ตาราง 33 

 

ตาราง 33 ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

 

รายการประเมิน X S.D. ระดบัความเหมาะสม 

1. แผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 

เป็นรปูธรรม 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

2. แผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามเป็นไป

ไดใ้นการนําไปใชจ้รงิ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

3. แผนการจดัการเรยีนรูเ้หมาะสมกบั

การพฒันาพฤตกิรรมความร่วมมอื 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 33 (ต่อ)  

 

รายการประเมิน X S.D. ระดบัความเหมาะสม 

4. แผนการจดัการเรยีนรูเ้หมาะสมกบั

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 4.40 0.55 มาก 

5. แผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสะดวก

ในการนําไปใช ้ 4.20 0.45 มาก 

6. แผนการจดัการเรยีนรูม้ลีาํดบัขัน้ตอน

การจดัการเรยีนรูท้ีช่ดัเจน 4.40 0.55 มาก 

7. แผนการจดัการเรยีนรูม้ลีาํดบัขัน้ตอน

การจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกนั 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 

รวมเฉลีย่ 4.51 0.51 มากทีสุ่ด 

 

จากตาราง 33 พบว่า ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้ตามความคดิเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.51, S.D. = 0.51) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

แผนการจดัการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัการพฒันาพฤตกิรรมความร่วมมอื มรีะดบัความเหมาะสมมาก

ทีสุ่ด ( X = 4.80, S.D. = 0.45) ส่วนแผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสะดวกในการนําไปใช ้ มรีะดบั

ความเหมาะสมน้อยทีสุ่ด ( X = 4.20, S.D. = 0.45) 

 

เมื่อได้แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ผ่านการประเมนิคุณภาพจากผู้เชีย่วชาญแล้ว ผู้วจิยัได้นํา

แผนการจดัการเรยีนรู้ในกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

หน่วยการเรยีนรู้เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้า ไปทดลองใช้กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/2 

โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 สงักดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ี

เขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 30 คน โดยมคีรปูระจาํวชิาเป็นผูส้อนและผูว้จิยัเป็น

ผูส้งัเกตและประเมนิผลการจดัการเรยีนรู ้ซึง่ผลการประเมนิคะแนนสมรรถนะความร่วมมอืของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นดงัตาราง 34  
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ตาราง 34 ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนสมรรถนะความรว่มมอื 

      ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

  คะแนนสมรรถนะความรว่มมอื 

X S.D. 

กลุ่มทดลอง ก่อน 1.05 0.71 

 หลงั 1.25 0.96 

กลุ่มควบคุม ก่อน 1.05 0.42 

 หลงั 1.05 0.71 

 

จากตาราง 34 พบว่า กลุ่มทดลองที่เรยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิสมรรถนะ

ความร่วมมอื มคีะแนนเฉลีย่สมรรถนะความร่วมมอืก่อนและหลงัการทดลองเท่ากบั 1.05 และ 1.25 

ตามลําดบั สําหรบักลุ่มควบคุมทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูต้ามปกต ิมคีะแนนเฉลีย่สมรรถนะ

ความรว่มมอืก่อนและหลงัการทดลองเท่ากบั 1.05 และ 1.05 ตามลาํดบั  
จากค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะความร่วมมอืจากตาราง 34 สามารถนํามาสรา้งเป็น

กราฟเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังแสดงใน

ภาพประกอบ 17 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 กราฟแสดงค่าเฉลีย่ของคะแนนสมรรถนะความรว่มมอืจาํแนกตามองคป์ระกอบ  

  การวดัและกลุ่ม 
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จากนัน้ผูว้จิยัไดนํ้าค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความร่วมมอืของนักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง (Pre – Test) มาตรวจสอบว่านักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

มคีวามสามารถด้านความร่วมมอืที่เท่าเทียมกันหรอืไม่ ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความรว่มมอื ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง 

ปรากฏผลดงัตาราง 35  

 

ตาราง 35 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความรว่มมอื ระหว่าง 

    กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะก่อนการทดลอง  

 

 n X S.D. t p 

กลุ่มควบคุม 30 1.05 0.42 0.000
 

1.000 

กลุ่มทดลอง 30 1.05 0.71 
 

 

 

 จากตาราง 35 พบว่า ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มคี่าเฉลี่ยคะแนน

สมรรถนะความรว่มมอื ต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิแสดงใหเ้หน็ว่านักเรยีนกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุมมคีวามสามารถดา้นความรว่มมอืทีเ่ท่าเทยีมกนั 

 

จากนัน้ผูว้จิยัไดนํ้าค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความร่วมมอืของนักเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม ในระยะหลงัการทดลอง (Post – Test) มาตรวจสอบว่านกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

มคีวามสามารถด้านความร่วมมอืที่เท่าเทียมกันหรอืไม่ ผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความรว่มมอื ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะหลงัการทดลอง 

ปรากฏผลดงัตาราง 36 

 

ตาราง 36 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความรว่มมอื ระหว่าง 

    กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในระยะหลงัการทดลอง  

 

 n X S.D. t p 

กลุ่มควบคุม 30 1.05 0.71 10.529
 

0.000 

กลุ่มทดลอง 30 1.25 0.96 
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 จากตาราง 36 พบว่า หลงัการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มคี่าเฉลี่ยคะแนน

สมรรถนะความรว่มมอื ต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงใหเ้หน็ว่าภายหลงัการจดั

กจิกรรมการเรยีนรู้โดยใช้แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิสมรรถนะความร่วมมอื ทําให้นักเรยีนมี

ความสามารถดา้นความรว่มมอืเพิม่ขึน้อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 

จากนัน้ผูว้จิยัไดนํ้าค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความร่วมมอืของนักเรยีนกลุ่มทดลอง ในระยะ

ก่อนและหลงัการทดลอง มาตรวจสอบว่านักเรยีนกลุ่มทดลองมคีวามสามารถด้านความร่วมมอื

เพิม่ขึน้หรอืไม่ ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมอืของ

กลุ่มทดลอง ในระยะก่อนและหลงัการทดลอง ปรากฏผลดงัตาราง 37 

 

ตาราง 37 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความรว่มมอื ระหว่าง 

    ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง  

 

 n X S.D. t p 

ก่อนการทดลอง 30 1.05 0.71 11.518
 

0.000 

หลงัการทดลอง 30 1.25 0.96 
 

 

 

 จากตาราง 37 พบว่า ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง มคี่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะ

ความร่วมมอื ต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 แสดงให้เหน็ว่า การจดักจิกรรมการ

เรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิสมรรถนะความร่วมมอื ทําใหน้ักเรยีนมคีวามสามารถ

ดา้นความรว่มมอืเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

จากนัน้ผูว้จิยัไดนํ้าค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความร่วมมอืของนักเรยีนกลุ่มควบคุม ในระยะ

ก่อนและหลงัการทดลอง มาตรวจสอบว่านักเรยีนกลุ่มควบคุมมคีวามสามารถด้านความร่วมมอื

เพิม่ขึน้หรอืไม่ ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมอืของ

กลุ่มควบคุม ในระยะก่อนและหลงัการทดลอง ปรากฏผลดงัตาราง 38 
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ตาราง 38 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความรว่มมอื ระหว่าง 

    ก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มควบคุม  

 

 n X S.D. t p 

ก่อนการทดลอง 30 1.05 0.42 1.439
 

0.161 

หลงัการทดลอง 30 1.05 0.71 
 

 

 

 จากตาราง 38 พบว่า ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มควบคุม มคี่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะ

ความรว่มมอื ต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิเป็นแสดงใหเ้หน็ว่า การจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดย

ใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิสมรรถนะความร่วมมอื ทําให้นักเรยีนมคีวามสามารถด้านความ

ร่วมมอืเพิม่ขึน้ ดงันัน้นักเรยีนที่ไม่ได้เรยีนรูโ้ดยใช้แผนการจดัการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิสมรรถนะความ

รว่มมอืจงึมคี่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความรว่มมอืไมต่่างจากเดมิ 

 

นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดป้ระเมนิความพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรูข้องนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วม

การทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิสมรรถนะความร่วมมอื ซึง่ผลการประเมนิความพงึ

พอใจ เป็นดงัตาราง 39 

 

ตาราง 39 ค่าเฉลีย่และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้

      ของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มการทดลอง  

 

ขอ้ที ่ ขอ้ความ X S.D. ระดบั 

 ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้     

1 เน้นนกัเรยีนเป็นสําคญั  4.33 0.48 มาก 

2 ไดฝึ้กการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  4.23 0.43 มาก 

3 ไดฝึ้กกระบวนการกลุ่ม 4.43 0.50 มาก 

4 เน้นการมสี่วนรว่มในการทาํงาน  4.63 0.49 มาก 

5 ไดฝึ้กการคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง 4.20 0.41  

 ด้านเอกสารประกอบ    

6 สื่อการเรยีนรู ้ 4.10 0.31 มาก 
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ตาราง 39 (ต่อ)  

 

ขอ้ที ่ ขอ้ความ X S.D. ระดบั 

 ด้านบรรยากาศทัว่ไป    

7 ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรู ้ 4.20 0.41 มาก 

8 สมัพนัธภาพระหว่างครแูละนกัเรยีน  4.37 0.49 มาก 

9 สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนและ

นกัเรยีน 4.43 0.50  

10 กระตุน้ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง 

ตามศกัยภาพ 4.40 0.50 มาก 

 รวม 4.33 0.47 มาก 

 

จากตาราง 39 พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิ

สมรรถนะความร่วมมอื โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.43) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ดา้นกระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นการมสี่วนรว่มในการทํางาน มรีะดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด ( X 

= 4.63, S.D. = 0.49) ส่วนดา้นเอกสารประกอบสื่อการเรยีนรู ้มรีะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด ( X = 

4.10, S.D. = 0.31) 

 



บทท่ี  5 

สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษา ในครัง้น้ี 

เป็นการวจิยัทีด่ําเนินการโดยใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษา 

วธิดีาํเนินการวจิยัสามารถสรปุสาระสําคญัและผลการศกึษาไดด้งัน้ี 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

การพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา มขี ัน้ตอน

การดาํเนินการ 3 ขัน้ตอนหลกัดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 การสรา้งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

 1. ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน เป็นการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสมรรถนะความ

ร่วมมอื และการสรา้งโมเดลสมรรถนะ เพื่อกําหนดประเดน็ในการสมัภาษณ์นักเรยีนและครผููส้อนชัน้

ประถมศกึษา และเป็นกรอบในการสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในขณะปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั  

 2. สมัภาษณ์เชงิลกึ (In – depth Interview) นักเรยีนและครผููส้อนชัน้ประถมศกึษา โดยใช้

เทคนิคการสมัภาษณ์แบบ BEI (Behavioral Event Interview) และสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีน

ในขณะปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั เพื่อใหไ้ดพ้ฤตกิรรมบ่งชีส้มรรถนะความรว่มมอื 

 3. จดัทาํรา่งโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยนําขอ้มลู

ทีไ่ดจ้ากขอ้ 2 มาเป็นกรอบในการสรา้งโมเดลสมรรถนะ 

 4. ตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา ทีส่รา้งขึน้ โดยวธิอีา้งองิผูท้รงคุณวุฒ ิ(Connoisseurship Model) 

ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบร่างโมเดลสมรรถนะ เป็นตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล

สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

 1. วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อตรวจสอบและ

สรา้งองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมของโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

 2. วเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่ 2 (Second order Confirmatory Factor 

Analysis) เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและสร้างองค์ประกอบย่อยที่เหมาะสมของโมเดล

สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

ขัน้ตอนท่ี 3 การนําโมเดลสมรรถนะไปใชใ้นทางปฏบิตั ิเป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้

ของโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา โดยสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู้

เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ซึง่มวีธิดีาํเนินการดงัน้ี  
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 1. สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา โดยยดึโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  

 2. ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้ โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 3. ทดลองใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูท้ีผ่่านการปรบัปรุงแก้ไขเรยีบรอ้ยแล้ว โดยนําไป

ทดลองใช้กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห์ 1 สงักดั

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 

 4. ประเมนิประสทิธผิลของแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยพจิารณาจาก 

  4.1 ความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้

  4.2 ค่าเฉลีย่ของคะแนนสมรรถนะความรว่มมอื 

  4.3 ระดบัความพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้

 

สรปุผลการวิจยั 

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะความร่วมมือ สําหรบันักเรียนระดับชัน้

ประถมศกึษา สามารถจาํแนกไดจ้าํนวนองคป์ระกอบทัง้หมด 5 องคป์ระกอบดงัน้ี 

   องค์ประกอบที่ 1 ด้านการวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group processing analysis) 

ประกอบดว้ยตวัแปร 16 ตวั  

   องค์ประกอบที ่2 ด้านปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม (Individual and 

Group work interaction) ประกอบดว้ยตวัแปร 14 ตวั  

   องคป์ระกอบที ่3 ดา้นความสนใจ (Attention) ประกอบดว้ยตวัแปร 4 ตวั 

   องค์ประกอบที่ 4 ด้านการเคารพและยอมรบัผู้อื่น (Respect and Acceptance) 

ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ตวั  

   องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Discussion) ประกอบดว้ยตวัแปร 

3 ตวั  

2. ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัอนัดบัที่ 2 ของสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา สรุปได้ว่าโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษา ประกอบดว้ยกลุ่มสมรรถนะ 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

   กลุ่มสมรรถนะด้านการวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group processing analysis) 

ประกอบดว้ย การสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลงาน ทกัษะการแก้ปญัหา ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการ

ตดัสนิใจ และภาวะผูนํ้า  

   กลุ่มสมรรถนะด้านปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม (Individual and 

Group work interaction) ประกอบดว้ย การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์การไวใ้จซึง่กนัและกนั การ

มจีดุมุง่หมายรว่มกนั และการตดัสนิใจรว่มกนั 
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   กลุ่มสมรรถนะดา้นความสนใจ (Attention) ประกอบดว้ย ความสนใจ 

   กลุ่มสมรรถนะดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น (Respect and Acceptance) ประกอบดว้ย 

การเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น 

   กลุ่มสมรรถนะด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) ประกอบด้วย การ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

3. ผลการนําแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาไปใช ้สรปุไดว้่า  

3.1 ก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มคี่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความ

รว่มมอื ต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

3.2 หลงัการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มคี่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความ

รว่มมอื ต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3.3 ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มควบคุม มคี่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมอื 

ต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

3.4 ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง มคี่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมอื 

ต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

3.5 นักเรยีนมคีวามพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู้ เพื่อส่งเสรมิสมรรถนะความ

รว่มมอื โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะความรว่มมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

สามารถอภปิรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

 1. โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ที่ไดจ้ากการวเิคราะห์

องคป์ระกอบเชงิสํารวจ มจีาํนวนองคป์ระกอบทัง้สิน้ 5 องคป์ระกอบ คอื องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการ

วเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม (Group processing analysis)  องคป์ระกอบที ่2 ดา้นปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและการทาํงานกลุ่ม (Individual and Group work interaction)  องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นความ

สนใจ (Attention) องคป์ระกอบที ่4 ดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น (Respect and Acceptance) และ

องค์ประกอบที่ 5 ด้านการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น (Discussion) ซึ่งมคีวามแตกต่างจากโมเดล

สมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาที่ได้จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่

เกี่ยวข้อง ที่กําหนดให้สมรรถนะความร่วมมือมีองค์ประกอบในด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้าน

ความสามารถ และดา้นคุณลกัษณะ แต่ถ้าพจิารณาองค์ประกอบของสมรรถนะความร่วมมอืทีไ่ดจ้าก

การวจิยัในครัง้น้ี ทัง้ 5 องค์ประกอบ จะมลีกัษณะของการบูรณาการทัง้ด้านความรู ้ด้านทกัษะ ด้าน

ความสามารถ และด้านคุณลกัษณะอยู่ภายในองค์ประกอบเดยีว ดงัน้ี องค์ประกอบที่ 1 ด้านการ
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วเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม (Group processing analysis) มตีวัแปรดา้นทกัษะ 7 ตวัแปร มตีวัแปรดา้น

ความสามารถ 2 ตวัแปร และมตีวัแปรดา้นคุณลกัษณะ 7 ตวัแปร องคป์ระกอบที ่2 ดา้นปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม (Individual and Group work interaction) มตีวัแปรดา้นความรู ้2 

ตวัแปร มตีวัแปรดา้นความสามารถ 2 ตวัแปร และมตีวัแปรดา้นคุณลกัษณะ 9 ตวัแปร องคป์ระกอบ

ที ่3 ดา้นความสนใจ (Attention) มตีวัแปรดา้นความรู ้1 ตวัแปร มตีวัแปรดา้นทกัษะ 2 ตวัแปร และ

มตีวัแปรดา้นคุณลกัษณะ 1 ตวัแปร องคป์ระกอบที ่4 ดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น (Respect and 

Acceptance) มตีัวแปรด้านทกัษะ 2 ตัวแปร และมตีัวแปรด้านคุณลกัษณะ 1 ตัวแปร และ

องคป์ระกอบที ่5 ด้านการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Discussion) มตีวัแปรด้านทกัษะ 2 ตวัแปร 

และมตีวัแปรดา้นความสามารถ 1 ตวัแปร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ขจรศกัดิ ์ศริมิยั (2555 : 5) 

ทีก่ล่าวว่า ความรู ้ทกัษะ และเจตคตไิม่ใช่สมรรถนะแต่เป็นส่วนหน่ึงทีท่ําใหเ้กดิสมรรถนะ สมรรถนะ 

หมายถงึ ความสามารถของบุคคลที่แสดงออกในเชงิพฤตกิรรมอนัเป็นผลมาจากการผสมผสานความรู ้

ทกัษะ แรงจูงใจ ทศันคติ และคุณลกัษณะส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างโดดเด่นและมปีระสทิธภิาพ (ชชัรนิทร ์ชวนวนั. 2552: 60) การทีบุ่คคลจะแสดง

สมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได้ มกัจะต้องมอีงค์ประกอบของทัง้ความรู้ ทกัษะ/ความสามารถและ

คุณลกัษณะอื่นๆ (สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.). 2548: 4)  

  1.1 องคป์ระกอบที ่1 ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม (Group processing analysis) 

สามารถอธบิายความแปรปรวนของขอ้มลูได ้29.266% ประกอบดว้ยตวัแปร 16 ตวั ดงัน้ี (a11) เมื่อมี

การทาํงานกลุ่ม ฉันถูกเลอืกใหเ้ป็นหวัหน้ากลุ่ม (a6) ฉันบอกไดว้่าอะไรคอืปญัหาทีต่้องแก้ไข (a15) 

เมือ่เกดิปญัหา ฉนัหาวธิใีนการแก้ไขปญัหาไดเ้สมอ (a2) ฉันบอกความคดิของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจ

ได้ (a12) ฉันใชเ้ป้าหมายของกลุ่มเป็นเป้าหมายในการทํางานของตนเอง (a5) ฉันเสนอความ

คดิเหน็ให้เพื่อนในกลุ่มทราบ (a25) ฉันเป็นคนมุ่งมัน่ในการทํางาน (a21) ฉันสามารถบอกขอ้ดี

ขอ้เสยีของวธิกีารแก้ปญัหาทีค่ดิมาได ้(a42) เพื่อนๆ ในกลุ่มจะทําตามสิง่ทีฉ่ันทําเป็นตวัอย่างเสมอ 

(a22) ฉันทํางานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจนสําเรจ็ตามกําหนด โดยไม่ต้องตดิตามทวงถาม (a7) ใน

การทํางานฉันจะหาข้อมูลมาช่วยในการตดัสนิใจ (a18) ฉันชอบคดิทําสิง่ที่แตกต่างไปจากเดมิ 

เพื่อใหผ้ลงานออกมาด ี(a1) ก่อนลงมอืทาํงาน ฉนัตอ้งคดิก่อนว่าจะทาํอะไร (a24) ถ้าพบว่างานทีท่ํา

อาจไม่สําเรจ็ ฉันจะเปลีย่นวธิทีํางาน (a4) ฉันสามารถทําความเขา้ใจถงึสิง่ทีเ่พื่อนพูดให้ฉันฟงัได ้

(a17) เมื่อมขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทํางานของกลุ่ม ฉันจะบอกใหเ้พื่อนๆ รูท้นัท ีเมื่อพจิารณา

ในภาพรวมของตวัแปรย่อยๆ ในองค์ประกอบน้ีเน้ือหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทํางาน 

เช่น เมื่อเกดิปญัหา ฉันหาวธิใีนการแก้ไขปญัหาไดเ้สมอ ฉันบอกไดว้่าอะไรคอืปญัหาทีต่้องแก้ไข ฉัน

สามารถบอกขอ้ดขีอ้เสยีของวธิกีารแก้ปญัหาทีค่ดิมาได ้เป็นพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึทกัษะการ

แก้ปญัหา ฉันบอกความคดิของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้ฉันสามารถทําความเขา้ใจถงึสิง่ทีเ่พื่อนพูด

ใหฉ้นัฟงัได ้เป็นพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึทกัษะการสื่อสาร ในการทํางานฉันจะหาขอ้มลูมาช่วย
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ในการตดัสนิใจ เป็นพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึทกัษะการตดัสนิใจ ฉันชอบคดิทําสิง่ทีแ่ตกต่างไป

จากเดมิ เพื่อใหผ้ลงานออกมาด ี ก่อนลงมอืทํางาน ฉันต้องคดิก่อนว่าจะทําอะไร เป็นพฤตกิรรมที่

สะท้อนให้เหน็ถงึความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรุงผลงาน เมื่อมกีารทํางานกลุ่ม ฉันถูก

เลอืกใหเ้ป็นหวัหน้ากลุ่ม เพื่อนๆ ในกลุ่มจะทําตามสิง่ทีฉ่ันทําเป็นตวัอย่างเสมอ เป็นพฤตกิรรมที่

สะท้อนให้เห็นถึงภาวะผู้นํา ซึ่งทัง้ทักษะการแก้ปญัหา ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ 

ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน และภาวะผูนํ้า มโีครงสรา้งเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

กระบวนการทํางาน ผูว้จิยัจงึตัง้ชื่อองคป์ระกอบน้ีว่าองค์ประกอบดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม 

(Group processing analysis) ซึง่1การวเิคราะหก์ระบวนกลุ่ม1เป็นกระบวนการทํางานทีเ่ป็นขัน้ตอน ซึง่

สมาชกิแต่ละคนจะต้องทําความเขา้ใจในเป้าหมายการทํางาน มกีารวางแผน ดําเนินงานตามแผน 

ประเมนิผลงานและปรบัปรงุผลงานรว่มกนั 1การวเิคราะหก์ระบวนการ1กลุ่มจะเปิดโอกาสใหส้มาชกิใน

กลุ่มแสดงความคดิเหน็เพื่อสะทอ้นความให้เหน็ถงึการทํางานของกลุ่มและปฏสิมัพนัธก์บัคนอื่นๆ  1

ทัง้น้ีเพื่อ1ปรบัปรงุการทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายของกลุ่มและรกัษาความสมัพนัธใ์นการทํางานทีม่ ี

ประสทิธภิาพ เมือ่ทาํการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่มจะช่วยทําใหก้ลุ่มเกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการ

ปรบัปรุงการทํางานให้ดีขึ้น เน่ืองจาก 1การวิเคราะห์กระบวนกลุ่ม 1จะทําให้ได้ข้อมูลป้อนกลบัหรอื

ขอ้เสนอแนะใหแ้ก่สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของพวกเขา นอกจากน้ียงัช่วยเพิม่

ทกัษะการเรยีนรู ้การทาํงานร่วมกนั ทําใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ใีนการทํางานระหว่างสมาชกิในกลุ่ม 

และเป็นหนทางหน่ึงทีช่่วยทําใหก้ลุ่มประสบความสําเรจ็ (Smith, K. A. 1996) ซึ่งการวเิคราะห์

กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัวธิกีารทํางานของกลุ่ม พฤตกิรรมของสมาชกิกลุ่ม 

และผลงานของกลุ่ม  

  1.2 องคป์ระกอบที ่2 ดา้นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม (Individual 

and Group work interaction) สามารถอธบิายความแปรปรวนของขอ้มลูได ้3.771% ประกอบดว้ย

ตวัแปร 14 ตวั ดงัน้ี (a41) ฉันช่วยเหลอืงานเพื่อนในกลุ่มอย่างเต็มใจ (a39) ฉันมกัพูดถงึเพื่อน

ในทางทีด่ ี(a37) ถ้าฉันแบ่งงานใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มทํา พวกเขาจะพอใจกบังานทีไ่ดร้บั (a35) ฉันมี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจของกลุ่ม (a31) ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉันจะรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน

ร่วมงาน (a38) ฉันเชื่อว่าเพื่อนทีด่จีะไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั (a33) ฉันมสี่วนกําหนดเป้าหมายการ

ทํางานของกลุ่ม (a32) ฉันยอมรบัเป้าหมายของการทํางานของกลุ่ม (a40) ฉันไม่เคยพูดพาดพงิถงึ

บุคคลอื่นใหไ้ดร้บัความเสยีหาย (a30) ฉันจะหาคําพูดทีท่ําให้การทะเลาะกนัเป็นไปในทางที่ดขี ึน้ 

(a34) ฉนัจะหาเหตุผลมาก่อนตดัสนิใจ (a29) ฉันแสดงความยนิดกีบัเพื่อนเมื่อเพื่อนไดร้บัคําชมเชย

จากคร ู(a36) ฉันต้องมคีวามรูใ้นเรื่องทีจ่ะทําเสยีก่อน จงึจะทํางานตามทีค่รมูอบหมายได ้(a23) ถ้า

จะทาํงานตามทีค่รมูอบหมายใหส้ําเรจ็ ฉันต้องรูข้ ัน้ตอนในการทํางานนัน้ๆ เมื่อพจิารณาในภาพรวม

ของตวัแปรยอ่ยๆ ในองคป์ระกอบน้ีเน้ือหาเป็นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการ

ทํางานกลุ่ม เช่น ฉันช่วยเหลอืงานเพื่อนในกลุ่มอย่างเตม็ใจ ฉันแสดงความยนิดกีบัเพื่อนเมื่อเพื่อน
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ไดร้บัคาํชมเชยจากคร ูเป็นพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์ฉันเชื่อว่า

เพื่อนทีด่จีะไมเ่อารดัเอาเปรยีบกนั ฉนัมกัพดูถงึเพื่อนในทางทีด่ ีฉนัไมเ่คยพูดพาดพงิถงึบุคคลอื่นให้

ได้รบัความเสยีหาย เป็นพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการไวใ้จซึ่งกนัและกนั ฉันยอมรบัเป้าหมาย

ของการทํางานของกลุ่ม ฉันมสี่วนกําหนดเป้าหมายการทํางานของกลุ่ม เป็นพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นให้

เหน็ถงึการมจีุดมุ่งหมายร่วมกนั ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉันจะรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อนร่วมงาน มี

ส่วนร่วมในการตดัสนิใจของกลุ่ม เป็นพฤตกิรรมที่สะท้อนใหเ้หน็ถงึการตดัสนิใจร่วมกนั ซึง่ทัง้การ

สร้างและรกัษาความสมัพนัธ์ การไว้ใจซึ่งกันและกนั การมจีุดมุ่งหมายร่วมกนั และการตดัสนิใจ

ร่วมกนั มโีครงสรา้งเน้ือหาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม ผูว้จิยัจงึตัง้

ชื่อองคป์ระกอบน้ีว่า องคป์ระกอบดา้นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม ซึง่ปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่มเป็นความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกนัและกนั 

และสามารถรกัษาสมัพนัธภาพไว้ได้ยนืยาว เพื่อให้สามารถทํางานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข

และการทํางานกลุ่มประสบความสําเร็จ นอกจากน้ียงัต้องมคีวามสามารถในการทํางานโดยใช้

กระบวนการกลุ่มและปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย ให้ความร่วมมอื แสดงความ

คดิเหน็ ยอมรบัความคดิเหน็ มมีนุษยสมัพนัธ ์ประสานการทาํงาน ปฏบิตังิานตามบทบาทและหน้าที่

ทีไ่ดร้บัมอบหมายจนบรรลุผลสําเรจ็ (สุวทิย ์มลูคํา และอรมยั มลูคํา. 2551 : 134) ซึง่สอดคลอ้งกบั

ตวัชี้วดัเชงิพฤตกิรรม ของความร่วมมอืตามแนวคดิของ มหาวทิยาลยัแห่งสเตรทไคลด ์(University 

of Strathclyde. 2013) ทีร่ะบุว่า ทกัษะความร่วมมอื เป็นความสามารถในการทํางานกบัผูอ้ื่นอย่างมี

ประสทิธภิาพ ซึง่มตีวัชีว้ดัเชงิพฤตกิรรมทีส่าํคญั คอื ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์

และความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของงาน 

  1.3 องคป์ระกอบที ่3 ดา้นความสนใจ (Attention) สามารถอธบิายความแปรปรวน

ของขอ้มลูได ้3.096% ประกอบดว้ยตวัแปร 4 ตวั ดงัน้ี  (a26) ฉันชอบทีจ่ะทํากจิกรรมทีฉ่ันชอบ 

(a13) ถา้ไดท้ําในสิง่ทีฉ่ันชอบ ฉันจะตัง้ใจทํามากกว่าปกต ิ(a27) ฉันรูว้่าตนเองมคีวามสนใจเรื่องใด

เป็นพเิศษ (a28) ฉนัจะถามเมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่พื่อนพูด เมื่อพจิารณาในภาพรวมของตวัแปรย่อยๆ 

ในองคป์ระกอบน้ีเน้ือหาเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสนใจ เช่น ถ้าไดท้ําในสิง่ทีฉ่ันชอบ ฉันจะตัง้ใจ

ทาํมากกว่าปกต ิฉนัชอบทีจ่ะทาํกจิกรรมทีฉ่นัชอบ ฉนัรูว้่าตนเองมคีวามสนใจเรื่องใดเป็นพเิศษ เป็น

พฤตกิรรมที่สะท้อนใหเ้หน็ถงึความสนใจ ผู้วจิยัจงึตัง้ชื่อองค์ประกอบน้ีว่า องค์ประกอบด้านความ

สนใจ ซึง่ความสนใจเป็นความรูส้กึของบุคคลทีม่จีติใจจดจ่อต่อสิง่ใดสิง่หน่ึง ดว้ยความรูส้กึชอบ เอา

ใจใส่ กระตอืรอืรน้ และมคีวามมานะพยายาม ตลอดถงึมองเหน็คุณค่าและประโยชน์ในสิง่นัน้ๆ 

ความสนใจเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ใกลเ้คยีงกบัทศันคต ิแต่เกดิขึน้ก่อนทศันคต ิเป็นความรูส้กึต่อสิง่

ใดสิง่หน่ึงในทางบวก โดยมสีถานการณ์ต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อบุคคลนัน้ ถ้ามคีวามสนใจเกดิขึน้กจ็ะ

เกดิความประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมกจิกรรม หรอืมอีาการสนุกสนาน เพลดิเพลนิใจในการกระทําสิง่ใดสิง่หน่ึง 

ซึง่ความรูส้กึนัน้อาจมชีัว่ขณะหน่ึง หรอือาจถาวร ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความอยากรูอ้ยากเหน็ของแต่ละ
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บุคคล และประสบการณ์ทําให้ความสนใจของแต่ละบุคคลมสีภาพแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบั

แนวคดิของ พาวเวลล ์(Powell. 1963 : 330) ทีก่ล่าวว่า ความสนใจ หมายถงึ แรงผลกัดนัทีก่ระตุ้น

ให้บุคคลกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งประกอบไปด้วยความสนใจภายนอก 

(Extrinsic Interest) เป็นความสนใจทีเ่กดิขึน้จากแรงจงูใจภายนอกทีม่ากระทําต่อบุคคล เช่น การให้

รางวลั การชมเชย เป็นตวัทีท่ําใหเ้ราสนใจเรยีนหรอืสนใจปฏบิตักิจิกรรมทีม่เีครื่องล่อเหล่านัน้ และ

ความสนใจภายใน (Intrinsic Interest) เป็นความสนใจทีเ่กดิขึน้จากภายในตวับุคคลทีมุ่่งจะกระทํา

ใดๆ ใหป้ระสบผลสําเรจ็ ดงันัน้ความสนใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงของบุคคลเกดิขึน้จากความพรอ้ม ความ

ต้องการ ความถนัด ประสบการณ์ และอทิธพิลของสิง่แวดลอ้ม และอาจเปลีย่นแปลงตามวยัและ

กาลเวลาของแต่ละบุคคล ความสนใจเป็นปจัจยัทีส่ําคญัต่อการเรยีนรูซ้ึง่จะช่วยกระตุ้นใหผู้เ้รยีนเกดิ

ความตัง้ใจมคีวามพยายามในการเรยีนอนัจะส่งผลทําใหป้ระสบผลสําเรจ็ในการเรยีน (พระมหาสนิท 

บุญอ่อน.  2549: 99) 

  1.4 องค์ประกอบที่ 4 ดา้นการเคารพและยอมรบัผู้อื่น (Respect and Acceptance) 

สามารถอธบิายความแปรปรวนของขอ้มลูได ้2.760% ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ตวั ดงัน้ี (a8) ฉัน

ยอมรบัการตดัสนิใจของเพื่อน (a3) ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน (a10) ฉนัยอมรบัการแสดงออก

ของเพื่อนในแบบทีเ่ขาเป็น เมื่อพจิารณาในภาพรวมของตวัแปรย่อยๆ ในองคป์ระกอบน้ีเน้ือหาเป็น

เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น เช่น ฉันยอมรบัการตดัสนิใจของเพื่อน ฉันรบัฟงัความ

คดิเห็นของเพื่อน เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงการเคารพและยอมรบัผู้อื่น ผู้วิจยัจงึตัง้ชื่อ

องคป์ระกอบน้ีว่า องค์ประกอบดา้นการเคารพและยอมรบัผูอ้ื่น ซึง่การเคารพและยอมรบัผู้อื่นเป็นการ

ให้เกียรติและเคารพในความคิดของผู้อื่น การเคารพและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

รวมถงึเปิดใจที่จะรบัฟงัความเหน็ของผู้อื่นที่แตกต่างจากความคดิของตวัเอง สมาชกิทุกคนต้อง

ตระหนกัว่า สมาชกิทุกคนมคีวามสาํคญัเท่าเทยีมกนั และความสาํเรจ็ของกลุ่มจะเกดิขึน้ไดจ้ากความ

พยายามของสมาชกิทุกคนในกลุ่ม ในขณะเดยีวกนัสมาชกิแต่ละคนจะประสบความสําเรจ็ไดก้ต่็อเมื่อ

กลุ่มประสบความสําเรจ็ ดงันัน้ความสําเรจ็ของบุคคลและของกลุ่มจงึขึน้อยู่กบักนัและกนั ดงันัน้แต่

ละคนต้องรบัผดิชอบในบทบาทหน้าที่ของตน และในขณะเดยีวกนักช่็วยเหลอืสมาชกิคนอื่นๆ ดว้ย 

เพื่อประสบความสําเรจ็หรอืไดร้บัผลประโยชน์ร่วมกนั (Johnson, Johnson and Holubec, 1998: 4 

– 7) ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พอล แมทเตสซชิ (Paul Mattessich.  2013) ทีก่ล่าวว่า ปจัจยัที่

สมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะของสมาชกิ เช่น การเคารพซึ่งกนัและกนั เข้าใจและเชื่อใจกนั การชื่นชม

สมาชกิทุกภาคส่วน เป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีส่่งผลทาํใหค้วามรว่มมอืประสบผลสําเรจ็ 

  1.5 องคป์ระกอบที ่5 ดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ (Discussion) สามารถอธบิาย

ความแปรปรวนของขอ้มลูได ้2.496% ประกอบดว้ยตวัแปร 3 ตวั ดงัน้ี (a9) ฉันคุยกบัเพื่อน เมื่อฉัน

มคีวามคดิเหน็ไม่ตรงกบัเพื่อน (a14) ถ้าไม่มคีวามรูใ้นเรื่องที่ครูมอบหมายให้ทํา ฉันทํางานนัน้

ออกมาได้ไม่ด ี (a16) ฉันจะถามความคดิเหน็ของเพื่อนเพื่อใช้ในการตดัสนิใจ เมื่อพจิารณาใน
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ภาพรวมของตวัแปรย่อยๆ ในองค์ประกอบน้ีเน้ือหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัการแลกเปลี่ยนความ

คดิเห็น เช่น ฉันยอมรบัการตัดสินใจของเพื่อน ฉันจะถามความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อใช้ในการ

ตดัสนิใจ เป็นพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ผูว้จิยัจงึตัง้ชื่อองคป์ระกอบ

น้ีว่า องคป์ระกอบดา้นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ซึ่งการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เป็นการรบัฟงั

ขอ้มลูจากผูอ้ื่น และการใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัสาเหตุและผลทีเ่กดิขึน้จากการทํางานในสถานการณ์ต่างๆ 

การแลกเปลี่ยนความรูเ้ป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และความรูข้องอกีคนหน่ึงไปยงัอกีคนหน่ึง 

เพื่อพฒันาความรูข้องบุคคลใหเ้ป็นความรูข้องกลุ่ม และเป็นความรูข้ององคก์ร เพื่อใหเ้กดิการพฒันา

องคก์รและการสรา้งสรรค์สงัคม การแลกเปลีย่นความรูเ้ป็นกระบวนการสําคญัขัน้ตอนหน่ึงของการ

จดัการความรู ้ทีท่าํใหเ้กดิเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้การต่อยอดความรู ้และการสรา้งความรูใ้หม่ โดยมุ่ง

สรา้งองคก์รแห่งการเรยีนรู ้การทีค่นจะแลกเปลีย่นความรูก้นัไดน้ัน้ จาํเป็นจะต้องมคีวามรูพ้ืน้ฐานใน

เรื่องนัน้ๆ ก่อน จงึมาเรยีนรู้จากขอ้ดขีองกนัและกนั จากประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏบิตัิที่ด ี(Best 

practice) จากการทํางานที่ประสบความสําเรจ็มาก่อน นํามาประยุกต์และสรา้งเป็นความรูใ้หม่ที่ดี

ยิง่ขึน้กว่าเดมิ ทําใหเ้กดิกระบวนการของการสรา้งความรู ้เป็นวงจรความรูท้ีนํ่าไปสู่การพฒันาให้ดี

กว่าเดมิ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Microsoft (2012: 1) ทีก่ล่าวว่า ความร่วมมอื ไม่ใช่เป็นเพยีงแค่

การทํางานร่วมกับผู้อื่น แต่ความร่วมมอืจะมุ่งเน้นที่กิจกรรมที่สมาชกิแต่ละคนได้ความรู้ใหม่ ความ

เขา้ใจใหม ่ในระหว่างทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัคนอื่นๆ การแบ่งปนั การสรา้งสรรค ์ซึง่การสะทอ้นและรบัฟงั

ความคดิเหน็เป็นส่วนสาํคญัของกระบวนการ  

 แต่ผลจากการวจิยัครัง้น้ี โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาที่

ได ้สามารถอธบิายความแปรปรวนของสมรรถนะความร่วมมอื ไดเ้พยีง 40.328% นัน้หมายความว่า

ยังคงมีตัวแปรอื่นๆ อีกที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะความร่วมมือ สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศกึษา ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรมมีกีารศกึษาตวัแปรเพิม่เตมิดว้ย 

 2. ในการจดัทําแผนการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบั

นักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ผูว้จิยัไดนํ้าโมเดลสมรรถนะที่ไดจ้ากการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั

อนัดบัที ่2 มาเป็นแนวทางในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูใ้นแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาแต่ละ

สมรรถนะย่อยให้เกิดขึ้นกบัตวันักเรยีน ผลการนําแผนการจดัการเรยีนรู้เพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะ

ความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาไปใช้ในทางปฏบิตั ิสรุปได้ว่า หลงัการทดลองกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม มคี่าเฉลีย่คะแนนสมรรถนะความร่วมมอื ต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ก่อนและหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง มคี่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะความร่วมมอื ต่างกนั

อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 และนักเรยีนมคีวามพงึพอใจในแผนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อ

ส่งเสรมิสมรรถนะความรว่มมอื โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ 

  2.1 แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษาในครัง้น้ี ไดผ้่านขัน้ตอนในการสรา้งและพฒันาอย่างเป็นระบบ โดยการศกึษาเอกสาร 
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หลกัสตูร และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในการใชห้ลกัสตูร และยงัไดร้บัการตรวจแก้ไขจากคณะผูเ้ชีย่วชาญ

ทัง้ทางด้านเน้ือหา การจดักิจกรรมการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล ทําให้ผู้วิจยัสามารถแก้ไข

ขอ้บกพร่องต่างๆ ของแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างได้

เป็นอย่างด ีจงึส่งผลทําให้นักเรยีนเกิดการเรยีนรู้ที่แท้จรงิ นอกจากน้ีแผนการจดัการเรยีนรู้เพื่อ

เสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่

เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ที่ใช้ลําดบัขัน้ตอนของกระบวนการทํางานกลุ่มและทกัษะการจดัการ โดย

นกัเรยีนแต่ละกลุ่มรว่มมอืกนัคน้ควา้หาความรู ้และแกป้ญัหา นกัเรยีนมสี่วนร่วมในกจิกรรมและคอย

ช่วยเหลอืกนัภายในกลุ่ม ครทูาํหน้าทีเ่ป็นเพยีงผูช้ีแ้นะ คอยใหค้ําปรกึษา และกระตุ้นใหน้ักเรยีนเกดิ

การเรยีนรู ้ซึ่งการทีค่รเูปิดโอกาสใหน้ักเรยีนคดิเอง ลงมอืปฏบิตัเิอง เป็นการทา้ทายความสามารถ

ของนักเรียน ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํากิจกรรมต่างๆ นักเรียนไม่เบื่อหน่าย ส่งผลให้

นกัเรยีนสามารถเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ีทําใหก้ารจดัการเรยีนรูใ้นครัง้น้ีประสบผลสําเรจ็ตามที่

มุ่งหวงัไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ดงัที่ วฒันาพร ระงบัทุกข ์ 

(2545 : 11) ที่กล่าวว่า  การที่ผูเ้รยีนมบีทบาทเป็นผูก้ระทํา จะทําใหเ้กดิความพรอ้มและความ

กระตือรอืร้นที่จะเรยีนทําให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนสูงขึ้นด้วย และแผนการจดัการ

เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาเป็นการจดักจิกรรมการ

เรยีนรูท้ีเ่น้นใหน้ักเรยีนไดค้น้ควา้และศกึษาดว้ยตนเอง ลงมอืปฏบิตั ิตามความถนัดและความสนใจ 

ทาํใหน้กัเรยีนมอีสิระทางความคดิ นกัเรยีนสามารถแก้ปญัหาไดอ้ย่างไม่จาํกดั ความคดิไม่ถูกปิดกัน้ 

นักเรยีนได้ร่วมกนัแก้ปญัหา ซึ่งเป็นการจดัการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกบัทฤษฎีการสร้างองค์ความรู ้

(Constructivist) ซึง่กระทรวงศกึษาธกิาร (2543 : 12) กล่าวว่า การเรยีนรูโ้ดยการสรา้งองคค์วามรู้

เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และทําความเข้าใจโดยนําความรู้เดิมที่มีอยู่มา

เชื่อมโยง ตรวจสอบกบัสิง่ทีพ่บใหมแ่ละสรา้งเป็นความรูด้ว้ยตนเอง 

  2.2 แผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา ได้จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีใ่ห้ผู้เรยีนได้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ โดยเน้นกระบวนการทํางาน

เป็นกลุ่ม เพื่อปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนมนิีสยัรกัการทํางาน มกีารปรบัปรุงงานอยู่เสมอ นอกจากน้ียงัใชแ้บบ

วดัพฤติกรรมการทํางานประเมนิผลนักเรยีนเป็นระยะๆ ทําให้นักเรยีนได้ทราบผลการประเมนิ

ตนเอง และนําผลการประเมนินัน้ไปปรบัปรุง พฒันาการปฏบิตังิานของตนใหด้ขีึน้อยู่เสมอ จงึส่งผล

ให้นักเรียนเกิดสมรรถนะความร่วมมือหลังจากได้รบัการจดักิจกรรมการเรยีนรู้เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะความรว่มมอืสูงขึน้ นอกจากน้ีแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื 

สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 

นักเรยีนจะไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  เพราะนักเรยีนทุกคนไดม้สี่วนร่วมใน

การทาํกจิกรรมต่างๆทีห่ลากหลาย มทีัง้การแกป้ญัหา การแสดงความคดิเหน็ เพื่อคน้ควา้หาขอ้มลูที่

เป็นคําตอบ รวมทัง้เกิดปฏิสัมพนัธ์ที่ดีภายในกลุ่ม ซึ่งประสบการณ์ที่นักเรียนได้รบัน่าจะเป็น
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แนวทางในการเปลี่ยนแปลงและเสรมิสรา้งเจตคตใิหแ้ก่ผูเ้รยีน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ธรีะชยั 

ปรูณโชต ิ(2531 : 4-5) ทีก่ล่าวว่าการทีน่กัเรยีนไดม้โีอกาสเลอืกเรื่องทีต่นเองสนใจทีจ่ะศกึษา ลงมอื

ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองและค้นพบคําตอบของปญัหาด้วยตนเองเช่นน้ี จะทําให้นักเรยีนเกิด

ความชอบและสนใจในวชิานัน้ๆ ทําใหน้ักเรยีนมเีจตคตทิี่ดต่ีอวชิานัน้ และสิง่สําคญักค็อื แผนการ

จดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาสอดคล้องกบั

ความรู้ ความสามารถ และความต้องการของนักเรยีน จงึทําให้นักเรยีนมคีวามกระตือรอืร้นที่จะ

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมี

ความคดิสรา้งสรรค ์สามารถคดิแกป้ญัหาดว้ยตนเอง เมือ่สามารถแกป้ญัหาดว้ยตนเองไดน้ักเรยีนจงึ

เกิดความภาคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทักษะการจัดการ 

นอกจากน้ีการที่นักเรยีนได้แสดงบทบาทและมสี่วนร่วมในการเรยีนมากขึน้ เป็นลกัษณะการเรยีน

การสอนแบบยดึผู้เรยีนเป็นสําคญั จงึทําให้นักเรยีนมคีวามรูส้กึที่ดขี ึน้หรอืมคีวามสุขในการเรยีนรู ้

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  จงึทําให้นักเรยีนที่เรยีนด้วยแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง

สมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปฏบิตัมิคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรม

การเรยีนรู ้ 

 3. ขอ้จาํกดัในการวจิยัครัง้น้ีทีส่่งผลทาํใหเ้กดิขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป ไดแ้ก่  

  3.1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างของนักเรยีนแต่ละระดบัชัน้ที่นํามาใช้ในการวิเคราะห์

องค์ประกอบมีจํานวนที่ไม่เท่ากัน ทําให้ผู้วิจยัไม่สามารถทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบโมเดล

สมรรถนะความรว่มมอื จาํแนกตามระดบัชัน้ได ้ทัง้น้ีเน่ืองจาก นักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

มขีอ้จํากดัในด้านการตอบแบบสอบถาม เน่ืองจากนักเรยีนยงัอ่านและทําความเขา้ใจในขอ้คําถาม

เองยงัไมไ่ด ้ผูว้จิยัและครปูระจาํชัน้ตอ้งเป็นผูอ่้านขอ้คําถามและอธบิายความหมายของแต่ละคําถาม

ใหน้กัเรยีนฟงั ทาํใหก้ารเกบ็ขอ้มลูจากนกัเรยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทําไดย้ากและใชเ้วลา

ในการเก็บข้อมูลมากกว่าในระดับชัน้อื่นๆ จํานวนหน่วยตัวอย่างของนักเรียนในระดับชัน้

ประถมศกึษาปีที ่1 จงึมน้ีอยกว่าระดบัชัน้อื่นๆ เป็นจาํนวนมาก ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมอิาจวเิคราะหข์อ้มลู

เพื่อเปรยีบเทยีบโมเดลสมรรถนะของนกัเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ได ้ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรทํา

การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบโมเดลสมรรถนะความรว่มมอืของนกัเรยีนในแต่ละระดบัชัน้ดว้ย 

  3.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยักําหนดกลุ่มตวัอย่างเพยีงนักเรยีนใน

ระดบัชัน้ประถมศกึษา โมเดลสมรรถนะความร่วมมอืทีไ่ด้จงึเป็นเพยีงโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื

ของนักเรยีนในระดบัชัน้ประถมศึกษาเท่านัน้ ซึ่งการวางแผนพฒันาสมรรถนะของผู้เรยีนอย่าง

ต่อเน่ือง ควรทําตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาไปจนถงึระดบัอุดมศกึษา ดงันัน้ในการวจิยัครัง้ต่อไป

ควรทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อ

วเิคราะห์โมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษา 

ทัง้น้ีโมเดลสมรรถนะทีไ่ดจ้ะเป็นแนวทางในการพฒันาผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช ้

  1.1 นําผลการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ระดบัชัน้ประถมศกึษาดา้นสมรรถนะความรว่มมอื 

  1.2 เป็นตวัอย่างในการนําไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมหรอืหลกัสูตรที่

เสรมิสรา้งสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

  1.3 นําผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมนิสมรรถนะความร่วมมอื 

สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 2. ขอ้เสนอแนะในการทาํการวจิยัครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรศกึษาเปรยีบเทยีบโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้

ประถมศกึษา จาํแนกตามระดบัชัน้ ว่ามคีวามเหมอืนและความต่างกนัอยา่งไร  

  2.2 ควรพฒันาโมเดลสมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาและ

ระดบัอุดมศกึษา เพื่อนํามาเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความต่าง รวมทัง้นําไปใชเ้ป็นแนวทางใน

การวางแผนพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนในระยะยาวต่อไป 

  2.3 ควรศกึษาตวัแปรเพิม่เตมิขององคป์ระกอบดา้นอื่นๆ ของสมรรถนะความร่วมมอื 

สําหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา เพื่อใหอ้งคป์ระกอบทีไ่ดส้ามารถอธบิายความแปรปรวนของ

สมรรถนะความรว่มมอืไดส้งูสุด  
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รายชื่อผูเ้ชีย่วชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ  

สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

 

1. ดร.ชชัรนิทร ์ชวนวนั   ขา้ราชการบาํนาญ  

สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา 

2. ดร.ปฐมพงศ ์ศุภเลศิ  รองผูอ้ํานวยการฝา่ยวชิาการ 

    โรงเรยีนจริะศาสตรว์ทิยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

3. นายยนืยง ราชวงษ์  ศกึษานิเทศกเ์ชีย่วชาญ 

    สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 1  

4. ดร.อภสิรรค ์ภาชนะวรรณ ศกึษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ 

    สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2  

5. ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแกว้  อาจารยป์ระจาํคณะครศุาสตร ์

    สถาบนัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีประเมินความสอดคล้องแบบสอบถามเพ่ือการวิจยั  

เร่ือง การพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา 

 

1. ดร.ไพรชั มณโีชต ิ  รองผูอ้ํานวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ ์เขต 1 

2. ดร.ศริชิยั วงศพ์ุฒ  รองผูอ้ํานวยการสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 

    เขต 25  

3. ดร.อุไรวรรณ ชณิพงษ์ อาจารยป์ระจาํวทิยาลยัชุมชนนราธวิาส 

4. ดร.พลรพ ีทุมมาพนัธ ์ นกัวชิาการ 

    2สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแห่งชาติ2  

5. ดร.ณฐักิานต ์รกันาค  ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนชํานาญการพเิศษ 

    สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงิหบุ์ร ี 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญท่ีประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม 

สมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา 

 

1. ดร.ณฐักิานต ์รกันาค  ผูอ้ํานวยการโรงเรยีนชํานาญการพเิศษ 

    สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงิหบุ์ร ี 

2. นายอํานาจ คงสว่าง   ครชูาํนาญการพเิศษ  

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี 

โรงเรยีนบา้นซบังเูหลอืม  

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลพบุร ีเขต 2 

3. นางอุดมพร เกดิม ี  ครชูาํนาญการพเิศษ  

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี 

โรงเรยีนวดัโพธิง์าม  

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาลพบุร ีเขต 2 

4. นางพรรณ ีนิมติรกุล  ครชูาํนาญการพเิศษ  

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี 

โรงเรยีนวดัครีวีง 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครนายก 

5. นายนรนิทร ์เทีย่งเจรญิ ศกึษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ 

สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 
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รายชื่อผูใ้หข้อ้มลู 

  



194 
 

กลุ่มตวัอย่าง (นักเรียน) ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลึก  

 

1. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 โรงเรยีนบ้านดง ที่ชนะเลศิการเข่งขนัการแข่งขนั

หุ่นยนตม์อื (กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย)ี จาํนวน 3 คน  

2. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6 โรงเรยีนบ้านดง ที่ชนะเลศิการเข่งขนัการแข่งขนั

หุ่นยนตอ์ตัโนมตั ิ(กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย)ี จาํนวน 3 คน  

3. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนวดัถํ้าเต่า ทีช่นะเลศิการเข่งขนักจิกรรมโครงงาน

คุณธรรม (กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม) จาํนวน 3 คน  

4. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนหนิกอง (พบิูลอนุสรณ์) ทีช่นะเลศิการเข่งขนั

กจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตรป์ระเภททดลอง (กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร)์ จาํนวน 3 คน  

5. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 ทีช่นะเลศิ

การเขง่ขนักจิกรรมกจิกรรมศลิป์สรา้งสรรค ์(กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ) จาํนวน 3 คน  

6. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนไพฑูรยว์ทิยา ทีช่นะเลศิการเข่งขนักจิกรรม

โครงงานคณติศาสตร ์(กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ จาํนวน 3 คน  

7. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีโ่รงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 ทีช่นะเลศิ

การเขง่ขนักจิกรรมกจิกรรมศลิป์สรา้งสรรค ์(กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ) จาํนวน 3 คน  
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กลุ่มตวัอย่าง (คร)ู ท่ีใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลึก  

 

1. ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนบา้นดง ทีช่นะเลศิการเข่งขนัการ

แขง่ขนัหุ่นยนตม์อื (กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย)ี จาํนวน 3 คน  

2. ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนบา้งดง ทีช่นะเลศิการเข่งขนัการ

แขง่ขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมตั ิ(กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย)ี จาํนวน 3 คน  

3. ครูผูฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนวดัถํ้าเต่า ทีช่นะเลศิการเข่งขนั

กจิกรรมโครงงานคุณธรรม (กลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม) จาํนวน 3 คน  

4. ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนหนิกอง (พบิูลอนุสรณ์) ทีช่นะเลศิ

การเข่งขนักจิกรรมโครงงานวทิยาศาสตรป์ระเภททดลอง (กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร)์ จาํนวน 

3 คน  

5. ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

ทีช่นะเลศิการเขง่ขนักจิกรรมกจิกรรมศลิป์สรา้งสรรค ์(กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ) จาํนวน 3 คน  

6. ครผููฝึ้กซอ้มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 – 6 โรงเรยีนไพฑรูยว์ทิยา ทีช่นะเลศิการเข่งขนั

กจิกรรมโครงงานคณิตศาสตร ์(กลุ่มสาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร)์ จาํนวน 3 คน  

7. ครผููฝึ้กซอ้มนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 3 ทีโ่รงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

ทีช่นะเลศิการเขง่ขนักจิกรรมกจิกรรมศลิป์สรา้งสรรค ์(กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ) จาํนวน 3 คน  
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กลุ่มตวัอย่าง (นักเรียน) ท่ีใช้ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ  

 

1. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 โรงเรยีนอนุบาลมวกเหลก็ สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาสระบุร ีเขต 2 จาํนวน 299 คน  

2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 6 โรงเรยีนอนุบาลท่าตะโก สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

นครสวรรค ์เขต 3 จาํนวน 477 คน 

3. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 – 6 โรงเรยีนอนุบาลนครนายก สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษานครนายก จาํนวน 454 คน  

4. นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรยีนอนุบาลเทพสถิต สํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษาชยัภมู ิเขต 3 จาํนวน 483 คน 

5. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – 6 โรงเรยีนบา้นต้นปรง สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาตรงั 

เขต 2 จาํนวน 420 คน 
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กลุ่มตวัอย่าง (นักเรียน) ท่ีใช้ในการทดลองใช้แผนการจดัการเรียนรู ้ 

 

1. นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6/1 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห์ 1 สงักดั

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 

30 คน เป็นกลุ่มควบคุม  

2. นักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห์ 1 สงักดั

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 

30 คน เป็นกลุ่มทดลอง 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

1. แบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา 

2. แบบประเมนิความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวจิยั เรื่อง การพฒันาโมเดล

สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

3. แบบสอบถามเพื่อการวจิยั เรือ่ง การพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีน

ระดบัชัน้ประถมศกึษา 

4. แบบประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะความ

รว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ  

สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบตรวจสอบความเหมาะสมของร่างโมเดลสมรรถนะความร่วมมอื สําหรบันักเรยีนชัน้

ประถมศกึษา ฉบบัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหท่้านซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญไดก้รุณาพจิารณาความเหมาะสม

ขององค์ประกอบดา้นต่างๆ ของโมเดล ขอให้ท่านทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความ

คดิเหน็ของท่าน และขอความกรุณาเขยีนขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรบัปรุงโมเดล

ต่อไป 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย (2) 
น้อย

ทีสุ่ด (1) 

ด้านความรู้      

ความรูพ้ืน้ฐาน       

ด้านทกัษะ      

1. ทกัษะการสื่อสาร      

2. ทกัษะการทํางานเป็นทมี      

3. ทกัษะการตดัสนิใจ      

4. ทกัษะการแกป้ญัหา      

ด้านความสามารถ      

1. ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุ

ผลงาน 

     

2. ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้      

3. ความสามารถในการสรา้งและรกัษา

ความสมัพนัธ ์

     

ด้านคณุลกัษณะ      

1. ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนั      

2. การมจีุดมุง่หมาย/เป้าหมาย ทีช่ดัเจนร่วมกนั      

3. การตดัสนิใจรว่มกนั      

4. ความรบัผดิชอบ      
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รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย (2) 
น้อย

ทีสุ่ด (1) 

5. ความรบัผดิชอบ      

6. ภาวะผูนํ้า       

 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

.................................................................................................................................................... .

............................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................ 

  



201 
 

 

แบบประเมินความสอดคล้อง 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั เร่ือง การพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ 

สาํหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา 

   

 

คาํช้ีแจง :  

1. แบบประเมนิฉบบัน้ี ใชส้ําหรบัตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามพรอ้มนิยาม

ปฏบิตักิารของสมรรถนะความรว่มมอืสาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

2. ให้ผู้ประเมนิทําเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงระดบัความสอดคล้องของขอ้คําถาม 

โดยใชเ้กณฑใ์นการพจิารณาดงัน้ี 

1 หมายถงึ  มคีวามสอดคลอ้ง 

0 หมายถงึ  ไมแ่น่ใจ 

         - 1    หมายถงึ  ไมม่คีวามสอดคลอ้ง 

 

 

  



202 
 
องคป์ระกอบของสมรรถนะความร่วมมือสาํหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา 

1. ด้านความรู้ 

1.1 ความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็นในการทาํงาน 

 นิยามเชิงทฤษฎี : ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่าํเป็นในการทาํงาน หมายถงึ สิง่ทีส่ ัง่สมมา

จากการศกึษาเล่าเรยีน การคน้ควา้ หรอืประสบการณ์ รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตัแิละทกัษะที่

จาํเป็นตอ้งนํามาใชใ้นการทํางาน เพื่อใหท้ํางานไดป้ระสบผลสาํเรจ็ 

 นิยามเชิงปฏิบติัการ : ความรูพ้ืน้ฐานทีจ่าํเป็นในการทํางาน หมายถงึ ความรูท้าง

วชิาการทีจ่าํเป็นต่อการทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และความรูเ้กี่ยวกบัขัน้ตอนหรอืกระบวนการ

ทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนัตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งทีจ่ะ

ทาํเสยีก่อน จงึจะทาํงานตามที่

ไดร้บัมอบหมายได ้ 

    

2. ถา้หากไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งครู

มอบหมายใหท้ํา ฉนัคงทํางาน

นัน้ออกมาไดไ้มด่ ี

    

3. การทาํงานบางอย่าง 

จาํเป็นตอ้งมคีวามรูเ้ฉพาะดา้น 

จงึจะทํางานนัน้ไดส้าํเรจ็ 

    

4. ถา้จะทาํงานตามทีค่รู

มอบหมายใหส้ําเรจ็ ฉนัตอ้งรู้

ข ัน้ตอนในการทํางานนัน้ๆ 

    

5. ฉนัคดิว่ากระบวนการทาํงาน

เป็นสิง่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งรูก่้อนที่

จะลงมอืทํางานใดๆ กต็าม 
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2. ด้านทกัษะ 

 2.1 ทกัษะการแก้ปัญหา 

  นิยามเชิงทฤษฎี : ทกัษะการแกป้ญัหา หมายถงึ ความชาํนาญในการวเิคราะห ์

แยกแยะ ระบุปญัหา และดาํเนินการเพื่อหาขอ้สรปุและการตดัสนิใจ อนัจะนําไปสู่วธิกีารแกป้ญัหาที่

เหมาะสมอย่างเป็นระบบ 

  นิยามเชิงปฏิบติัการ : ทกัษะการแก้ปญัหาหมายถงึ การรูถ้งึปญัหา สาเหตุ และ

ทีม่าของปญัหา โดยสามารถวเิคราะห ์แยกแยะ ระบุประเดน็ปญัหา และหาขอ้สรปุ เพื่อนําไปสู่การ

ตดัสนิใจแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสม 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนับอกไดว้่าอะไรคอืปญัหาที่

ตอ้งแกไ้ข 

    

2. เมือ่เกดิปญัหา ฉันหาวธิใีน

การแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ 

    

3. เมือ่เกดิปญัหา ฉันมกัจะคดิ

หาวธิกีารทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ด

ในการแกไ้ขปญัหา 

    

4. ฉนัสามารถบอกขอ้ดขีอ้เสยี

ของวธิกีารแกป้ญัหาทีค่ดิมาได ้

    

5. ฉนัสามารถเลอืกวธิกีารแกไ้ข

ปญัหาทีด่ทีีสุ่ด 
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 2.2 ทกัษะการส่ือสาร  

  นิยามเชิงทฤษฎี : ทกัษะการสื่อสาร หมายถงึ ความชาํนาญในการสื่อสารกบัผูอ้ื่นได้

อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ทัง้การพดู ฟงั อ่าน เขยีน รวมทัง้มวีจิารณญาณทีด่ใีนการรบัฟงั 

  นิยามเชิงปฏิบติัการ : ทกัษะการสื่อสาร หมายถงึ การถ่ายทอดหรอืนําเสนอเน้ือหา

สาระสําคญั ความคดิของตนใหก้บัผูฟ้งัเขา้ใจตรงตามทีต่อ้งการ อธบิายสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน รบั

ฟงัอยา่งตัง้ใจ โตต้อบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และถามคาํถามไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนับอกความคดิของตนเอง

ใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้

    

2. ฉนัจะแสดงท่าทางถงึความ

สนใจกบัผูท้ีพู่ดคุยดว้ย เช่น 

การสบตาผูท้ีพ่ดูคุย ผงกศรีษะ 

    

3. ฉนัจะสงัเกตท่าทางประกอบ

ของผูพ้ดู เพื่อใหเ้ขา้ใจ

ความหมายของผูพ้ดูมากขึน้ 

    

4. ฉนัสามารถทาํความเขา้ใจถงึ

สิง่ทีเ่พื่อนพดูใหฉ้นัฟงัได ้

    

5. ฉนัจะถาม เมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่

ทีเ่พื่อนพดู 
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 2.3 ทกัษะการตดัสินใจ 

  นิยามเชิงทฤษฎี : ทกัษะการตดัสนิใจ หมายถงึ ความชาํนาญในการพจิารณาเลอืก

แนวทางในการปฏบิตั ิโดยการหาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ี่

ตอ้งการ 

  นิยามเชิงปฏิบติัการ : ทกัษะการตดัสนิใจ หมายถงึ การนําสถานการณ์และขอ้มลู

ต่างๆ มาใชใ้นการเลอืกแนวทางในการแกไ้ขปญัหาทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์นัน้ๆ รวมถงึจดัลําดบั

ความสาํคญัและการแกไ้ขในเวลาทีเ่หมาะสม 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ก่อนตดัสนิใจ ฉนัมกัจะ

กําหนดทางเลอืกไวห้ลายๆ ทาง 

    

2. ในการทาํงาน ฉนัจะหาขอ้มลู

มาช่วยในการตดัสนิใจ 

    

3. ฉนัจะตดัสนิใจเมือ่มขีอ้มลูมา

สนบัสนุนการตดัสนิใจ 

    

4. ฉนัจะถามความคดิเหน็ของ

เพื่อนเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ 

    

5. ฉนัจะหาเหตุผลมาก่อน

ตดัสนิใจ 
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 2.4 ทกัษะการทาํงานเป็นทีม 

  นิยามเชิงทฤษฎี : ทกัษะการทํางานเป็นทมี หมายถงึ ความชํานาญในการทํางาน

รว่มกบัผูอ้ื่น การใหค้วามรว่มมอื ช่วยเหลอื ใหเ้กยีรตทิมีงานเพื่อนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 

  นิยามเชิงปฏิบติัการ : ทกัษะการทํางานเป็นทมี หมายถงึ ทกัษะการทํางานเป็นทมี 

หมายถงึ การแสดงออกถงึความตัง้ใจทีจ่ะทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นในฐานะส่วนหน่ึงของทมีงาน  รวมถงึ

การสรา้งและดํารงรกัษาสมัพนัธภาพกบัสมาชกิในทมี 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ของ

เพื่อน 

    

2. ฉนัยอมรบัการตดัสนิใจของ

เพื่อน 

    

3. ฉนัเขา้กบัผูอ้ื่นในกลุ่มไดเ้ป็น

อยา่งด ี

    

4. ฉนัใหค้วามช่วยเหลอืเพื่อน

รว่มงานอย่างเตม็ใจ 

    

5. เมือ่มขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

การทํางานของกลุ่ม ฉนัจะบอก

ใหเ้พื่อนๆ รูท้นัท ี
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3. ด้านความสามารถ 

 3.1 ความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน 

  นิยามเชิงทฤษฎี : ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงาน หมายถงึ 

ความสามารถในการวางแผนการทาํงาน การปฏบิตังิานตามแผน การเอาใจใส่ตดิตามแกป้ญัหาและ

หาวธิกีารใหม่ๆ มาใชใ้นการทาํงาน เพื่อใหง้านสําเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ําหนดไว ้ 

  นิยามเชิงปฏิบติัการ : ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละปรบัปรงุผลงานหมายถงึ 

ความสามารถของบุคคลในการกําหนดเป้าหมาย และวธิกีารทํางานทัง้ของตนเองและของกลุ่ม 

รวมทัง้ การใชท้รพัยากรทีจ่าํเป็น และวธิกีารประเมนิผลการทํางานของตนเองและทมีงาน มคีวาม

มุง่มัน่ในการทาํงานและมกีารพฒันาผลงานใหม้คีุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ก่อนลงมอืทาํงาน ฉนัตอ้งคดิ

ก่อนว่าจะทาํอะไร 

    

2. การทํางานของฉันจะตอ้งเกดิ

ประโยชน์สงูสุด 

    

3. ฉนัชอบคดิทําสิง่ทีแ่ตกต่าง

ไปเดมิ เพื่อใหผ้ลงานออกมาด ี

    

4. ถา้พบว่างานทีท่าํอาจไม่

สาํเรจ็ ฉนัจะเปลีย่นวธิทีํางาน 

    

5. ฉนัชอบทีจ่ะดดัแปลงวธิกีาร

ทาํงานแบบเดมิๆ ใหเ้ป็นการ

ทาํงานแบบใหม่ๆ  ทีเ่ป็น

ประโยชน์มากขึน้ 
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 3.2 ความสามารถในการจดัการความขดัแย้ง 

  นิยามเชิงทฤษฎี : ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ หมายถงึ ความพยายาม

ในการประนีประนอม ชกัจงู และจงูใจใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลมคีวามเขา้ใจ มทีศันคตทิีด่ ีและ

เหน็ชอบในผลประโยชน์รว่มกนั 

  นิยามเชิงปฏิบติัการ : ความสามารถในการจดัการความขดัแยง้ หมายถงึ 

ความสามารถของบุคคลในการประนีประนอม การยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง พยายามหา

ขอ้ตกลงทีย่อมรบัได ้เมือ่เกดิความคดิเหน็ทีไ่มต่รงกนัระหว่างเพื่อนรว่มงาน  

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนัคุยกบัเพื่อน เมือ่ฉนัมี

ความคดิเหน็ไมต่รงกบัเพื่อน 

    

2. เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ใน

ระหว่างการทาํงาน ฉนัจะไม่

โยนความผดิใหค้นอื่น 

    

3. ฉนัจะหาคําพดูทีท่ําใหก้าร

ทะเลาะกนัเป็นไปในทางทีด่ขี ึน้ 

    

4. ถา้ฉนักบัเพื่อนมคีวาม

คดิเหน็ไมต่รงกนั ฉนัจะหา

โอกาสทีจ่ะชีแ้จง อธบิายถงึ

เหตุผล 

    

5. ฉนัจะตดัสนิปญัหาทีเ่กดิขึน้

ดว้ยเหตุผล มากกว่าการใช้

อารมณ์และความรูส้กึ 
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 3.3 ความสามารถในการสร้างและรกัษาความสมัพนัธ์ 

  นิยามเชิงทฤษฎี : ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธ ์หมายถงึ 

ความสามารถในการมปีฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างเพื่อนรว่มงาน ผ่านการทําความรูจ้กักนั ตดิต่อสมัพนัธ์

สรา้งความคุน้เคยสนิทสนมกนั รวมทัง้มกีารช่วยเหลอืกนัในระหว่างการทํางาน 

  นิยามเชิงปฏิบติัการ : ความสามารถในการสรา้งและรกัษาความสมัพนัธห์มายถงึ 

ความสามารถของบุคคลในการสรา้งความสมัพนัธ ์ขวญักําลงัใจของทมี รกัษามติรภาพอนัดกีบั

เพื่อนรว่มทมี กล่าวถงึเพื่อนรว่มงานในเชงิสรา้งสรรค ์และแสดงความเชื่อมัน่ในศกัยภาพของเพื่อน

รว่มทมีทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัเพื่อสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนัยอมรบัการแสดงออกของ

เพื่อนในแบบทีเ่ขาเป็น 

    

2. ฉนัมกัจะกล่าวถงึเพื่อน

รว่มงานในทางทีด่ ี

    

3. ฉนัแสดงความยนิดกีบัเพื่อน 

เมือ่เพื่อนไดร้บัคําชมเชยจากคร ู

    

4. ฉนัเชื่อมัน่ในความสามารถ

ของเพื่อนรว่มงาน 

    

5. ฉนัช่วยเหลอืงานเพื่อนใน

กลุ่มอยา่งเตม็ใจ 
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4. ด้านคณุลกัษณะ 

 4.1 ความเคารพและความไว้ใจซ่ึงกนัและกนั 

นิยามเชิงทฤษฎี :ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนั หมายถงึ การอ่อนน้อมถ่อมตน 

เคารพและเขา้ใจถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทัง้การใหเ้กยีรตแิละเคารพในความคดิของผูอ้ื่น  

นิยามเชิงปฏิบติัการ :ความเคารพและความไวใ้จซึง่กนัและกนัหมายถงึ การยอมรบั

ลกัษณะส่วนตวัตามทีเ่ขาเป็น ใหเ้กยีรตแิละเคารพในคุณค่าของบุคคล พดูถงึเขาในแงด่ทีัง้ต่อหน้า

และลบัหลงั และเชื่อใจว่าผูอ้ื่นจะปฏบิตัต่ิอเราดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และไมเ่อารดัเอาเปรยีบเรา 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนัใหค้วามเคารพนบัถอืต่อ

ผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ 

    

2. ฉนัเชื่อว่าเพื่อนทีด่จีะไมเ่อา

รดัเอาเปรยีบกนั 

    

3. ฉนัมกัพดูถงึเพื่อนในทางทีด่ ี     

4. ฉนัยอมรบัความสามารถของ

ผูอ้ื่น 

    

5. ฉนัไมเ่คยพูดพาดพงิถงึ

บุคคลอื่นใหไ้ดร้บัความเสยีหาย 
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 4.2 การมีจดุมุ่งหมาย/ เป้าหมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 

นิยามเชิงทฤษฎี :การมจีุดมุง่หมาย/เป้าหมายทีช่ดัเจนร่วมกนั หมายถงึ การใหผู้ม้สี่วน

เกีย่วขอ้งทุกคนรว่มกนักําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการทาํงาน  

นิยามเชิงปฏิบติัการ :การมจีุดมุ่งหมาย/เป้าหมายทีช่ดัเจนรว่มกนั หมายถงึการเปิดโอกาส

ใหส้มาชกิทุกคนในกลุ่มมสี่วนรว่มในการกําหนดจดุมุง่หมาย/เป้าหมายของการทาํงาน  

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนัใชเ้ป้าหมายของกลุ่มเป็น

เป้าหมายในการทํางานของ

ตนเอง 

    

2. สมาชกิทุกคนในกลุ่มมสี่วน

รว่มในการกําหนดเป้าหมาย

ของการทํางานรว่มกนั 

    

3. ฉนัยอมรบัเป้าหมายของการ

ทาํงานของกลุ่ม 

    

4. ฉนัมสี่วนรว่มกําหนด

เป้าหมายการทาํงานของกลุ่ม  

    

5. สมาชกิทุกคนในกลุ่มมี

เป้าหมายในการทํางานตรงกนั 
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 4.3 การตดัสินใจร่วมกนั 

นิยามเชิงทฤษฎี : การตดัสนิใจรว่มกนั หมายถงึ การใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกคนมสี่วนรว่ม

ในการตดัสนิใจ พจิารณาขอ้มลูและหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะช่วยใหบ้รรลุงานสาํเรจ็ตามเป้าหมาย  

นิยามเชิงปฏิบติัการ : การตดัสนิใจรว่มกนั หมายถงึการเปิดโอกาสใหส้มาชกิทุกคนใน

กลุ่มมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจในการดาํเนินการเรือ่งต่างๆ ของกลุ่ม  

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ฉนัเสนอความคดิเหน็ให้

เพื่อนในกลุ่มทราบ 

    

2. ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉนัจะรบั

ฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน

รว่มงาน 

    

3. สมาชกิทุกคนในกลุ่มมสี่วน

รว่มในการตดัสนิใจ 

    

4. ฉนัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ

ของกลุ่ม 

    

5. สมาชกิทุกคนในกลุ่มยนิดทีี่

จะปฏบิตัติามการตดัสนิใจของ

กลุ่ม 
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 4.4 ความรบัผิดชอบ 

  นิยามเชิงทฤษฎี : ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิามตามหน้าทีด่ว้ย

ความเพยีรพยายาม โดยไมต่้องมใีครมาบงัคบัเพื่อใหง้านสําเรจ็ตามเป้าหมาย และยอมรบัผลทีเ่กดิขึน้

ทัง้ทีด่แีละไมด่ ี

  นิยามเชิงปฏิบติัการ : ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความทุ่มเท มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตังิาน

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายใหป้ระสบความสําเรจ็ รบัผดิชอบในสิง่ตนเองทาํโดยไม่บ่ายเบีย่ง แกต้วั ไม่

เบยีดเบยีน เอาเปรยีบ หรอืผลกัภาระใหก้บัเพื่อนรว่มงาน 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ถา้ฉนัทํางานผดิพลาด ฉนั

พรอ้มทีจ่ะแกไ้ขการทาํงานใหม่ 

    

2. ฉนัยอมรบัผลทีเ่กดิจากการ

กระทําของตนเองเสมอ 

    

3. ฉนัทาํงานตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจนสําเรจ็ตามกําหนด 

โดยไมต่อ้งตดิตามทวงถาม 

    

4. ฉนัมคีวามกระตอืรอืรน้ใน

การปฏบิตังิานเสมอ 

    

5. ฉนัเป็นคนมุ่งมัน่ในการ

ทาํงาน 
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 4.5 ความสนใจ 

นิยามเชิงทฤษฎี : ความสนใจ หมายถงึ ความรูส้กึชอบและพอใจต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงโดย

แสดงออกต่อสิง่นัน้ดว้ยความกระตอืรอืรน้และจดจอ่ 

นิยามเชิงปฏิบติัการ : ความสนใจ หมายถงึ การแสดงออกถงึความรูส้กึชอบและพอใจต่อ

สิง่ใดสิง่หน่ึง มคีวามกระตอืรอืรน้จดจอ่และเอาใจใส่ต่อสิง่นัน้ดว้ยความสมคัรใจ 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. ถา้ไดท้ําในสิง่ทีฉ่ันชอบ ฉนั

จะตัง้ใจทาํมากกว่าปกต ิ

    

2. ฉนัชอบทีจ่ะทาํกจิกรรมทีฉ่นั

ชอบ 

    

3. ฉนัรูว้่าตนเองมคีวามสนใจ

เรือ่งใดเป็นพเิศษ 

    

4. ฉนัรูว้่าตนเองมี

ความสามารถพเิศษในดา้นใด 

    

5. ถา้ไดท้ําในสิง่ทีฉ่ันชอบ         

ฉนัจะมคีวามสุขมาก 
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 4.6 ภาวะผู้นํา 

นิยามเชิงทฤษฎี : ภาวะผูนํ้า หมายถงึ ความสามารถในการกระตุ้น ชีนํ้า ผลกัดนั ใหบุ้คคล

อื่นหรอืกลุ่ม มคีวามเตม็ใจ และกระตอืรอืรน้ในการทําสิง่ต่างๆ ตามตอ้งการ โดยมคีวามสาํเรจ็ของ

กลุ่มเป็นเป้าหมาย 

นิยามเชิงปฏิบติัการ : ภาวะผูนํ้า หมายถงึ ความสามารถในการเป็นผูนํ้าของกลุ่มกําหนด

ทศิทางเป้าหมายวธิกีารทํางานทีช่ดัเจนเลอืกคนใหเ้หมาะสมกบังานเป็นทีป่รกึษาและช่วยเหลอื

ทมีงานสรา้งขวญักําลงัใจในการปฏบิตังิานปฏบิตัต่ิอสมาชกิในทมีดว้ยความยตุธิรรมและสรา้งแรง

บนัดาลใจใหท้มีงานเกดิความมัน่ใจในการปฏบิตัภิารกจิใหส้าํเรจ็ลุล่วง 

 

ข้อคาํถาม 

ระดบั 

ความสอดคล้อง ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 0 - 1 

1. เมือ่มกีารทํางานกลุ่ม ฉนัถูก

เลอืกใหเ้ป็นหวัหน้ากลุ่ม 

    

2. ถา้ฉนัแบ่งงานใหเ้พื่อนๆ ใน

กลุ่มทาํ พวกเขาจะพอใจกบังาน

ทีไ่ดร้บั 

    

3. ฉนัมกัจะไดเ้ป็นทีป่รกึษาใน

การแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ระหว่าง

การทํางาน 

    

4. คนอื่นๆ มัน่ใจใน

ความสามารถของตวัฉนั 

    

5. เพื่อนๆ ในกลุ่มจะทาํตามสิง่

ทีฉ่นัทําเป็นตวัอยา่งเสมอ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั เร่ือง การพฒันาโมเดลสมรรถนะความร่วมมือ 

สาํหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา 

 

 

คาํช้ีแจง  แบบสอบถามฉบบัน้ี ม ี2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2 สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

วิธีการตอบคาํถาม 

      

ตอนท่ี 1    ทาํเครือ่งหมาย   ใน  หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของนกัเรยีน 

ตอนท่ี 2     ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้ทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัการ

ปฏบิตัทิีต่รงกบัการกระทําจรงิของนกัเรยีนเพยีงช่องเดยีว 

 

ขอความกรณุาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และตรงกบัการกระทําจรงิของนักเรยีน การ

ตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีจะไมส่่งผลต่อการเรยีนของนักเรยีน และคําตอบของนักเรยีนจะเกบ็ไวเ้ป็น

ความลบั  โดยจะนําไปวเิคราะหใ์นภาพรวมเท่านัน้ 

 

 

                                                       ขอขอบคุณทุกคนทีใ่หค้วามรว่มมอื 

 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

 1. เพศ 

   ชาย   หญงิ 

 2. ระดบัชัน้  

   ป.1    ป.2 

   ป.3    ป.4  

   ป.5    ป.6  
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ตอนท่ี 2 สมรรถนะความรว่มมอื สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 

 

รายการ ระดบัการปฏิบติั 

น้อย

มาก 

น้อย ปาน

กลาง 

เกือบ

ทุกครัง้ 

ทุก 

ครัง้ 

1. ก่อนลงมอืทาํงาน ฉนัตอ้งคดิก่อนว่าจะทาํอะไร      

2. ฉนับอกความคดิของตนเองใหเ้พื่อนเขา้ใจได ้      

3. ฉนัรบัฟงัความคดิเหน็ของเพื่อน      

4. ฉนัสามารถทาํความเขา้ใจถงึสิง่ทีเ่พื่อนพดูให้

ฉนัฟงัได ้

     

5. ฉนัเสนอความคดิเหน็ใหเ้พื่อนในกลุ่มทราบ      

6. ฉนับอกไดว้่าอะไรคอืปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข      

7. ในการทาํงานฉนัจะหาขอ้มลูมาช่วยในการ

ตดัสนิใจ 

     

8. ฉนัยอมรบัการตดัสนิใจของเพื่อน      

9. ฉนัคุยกบัเพื่อน เมือ่ฉันมคีวามคดิเหน็ไม่ตรงกบั

เพื่อน  

     

10. ฉนัยอมรบัการแสดงออกของเพื่อนในแบบที่

เขาเป็น 

     

11. เมือ่มกีารทาํงานกลุ่ม ฉนัถูกเลอืกใหเ้ป็น

หวัหน้ากลุ่ม 

     

12. ฉนัใชเ้ป้าหมายของกลุ่มเป็นเป้าหมายในการ

ทาํงานของตนเอง 

     

13. ถา้ไดท้าํในสิง่ทีฉ่นัชอบ ฉนัจะตัง้ใจทาํมากกว่า

ปกต ิ

     

14. ถา้ไมม่คีวามรูใ้นเรือ่งทีค่รมูอบหมายใหท้าํ ฉนั

ทาํงานนัน้ออกมาไดไ้มด่ ี

     

15. เมือ่เกดิปญัหา ฉันหาวธิใีนการแกไ้ขปญัหาได้

เสมอ 

     

16. ฉนัจะถามความคดิเหน็ของเพื่อนเพื่อใชใ้นการ

ตดัสนิใจ 

     

17. เมือ่มขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการทาํงานของ      
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รายการ ระดบัการปฏิบติั 

น้อย

มาก 

น้อย ปาน

กลาง 

เกือบ

ทุกครัง้ 

ทุก 

ครัง้ 

กลุ่ม ฉนัจะบอกใหเ้พื่อนๆ รูท้นัท ี

18. ฉนัชอบคดิทาํสิง่ทีแ่ตกต่างไปจากเดมิ เพื่อให้

ผลงานออกมาด ี

     

19.เมือ่มปีญัหาเกดิขึน้ในระหว่างการทาํงานฉันจะ

ไมโ่ยนความผดิใหค้นอื่น 

     

20. ถา้ฉนัทาํงานผดิพลาด ฉนัพรอ้มทีจ่ะแกไ้ขการ

ทาํงานใหม่ 

     

21. ฉนัสามารถบอกขอ้ดขีอ้เสยีของวธิกีารแกป้ญัหา

ทีค่ดิมาได ้

     

22. ฉนัทาํงานตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจนสาํเรจ็ตาม

กําหนด โดยไมต่อ้งตดิตามทวงถาม 

     

23. ถา้จะทํางานตามทีค่รมูอบหมายใหส้าํเรจ็ ฉนั

ตอ้งรูข้ ัน้ตอนในการทํางานนัน้ๆ  

     

24. ถา้พบว่างานทีท่ําอาจไมส่าํเรจ็ ฉนัจะเปลีย่น

วธิทีาํงาน 

     

25. ฉนัเป็นคนมุง่มัน่ในการทาํงาน       

26. ฉนัชอบทีจ่ะทํากจิกรรมทีฉ่นัชอบ      

27. ฉนัรูว้่าตนเองมคีวามสนใจเรือ่งใดเป็นพเิศษ      

28. ฉนัจะถามเมือ่ไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีเ่พื่อนพดู      

29. ฉนัแสดงความยนิดกีบัเพื่อนเมือ่เพื่อนไดร้บัคํา

ชมเชยจากคร ู 

     

30. ฉนัจะหาคาํพดูทีท่าํใหก้ารทะเลาะกนัเป็นไป

ในทางทีด่ขี ึน้ 

     

31. ก่อนมกีารตดัสนิใจ ฉนัจะรบัฟงัความคดิเหน็

ของเพื่อนรว่มงาน 

     

32. ฉนัยอมรบัเป้าหมายของการทํางานของกลุ่ม      

33. ฉนัมสี่วนกําหนดเป้าหมายการทํางานของกลุ่ม      

34. ฉนัจะหาเหตุผลมาก่อนตดัสนิใจ      

35. ฉนัมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจของกลุ่ม      
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รายการ ระดบัการปฏิบติั 

น้อย

มาก 

น้อย ปาน

กลาง 

เกือบ

ทุกครัง้ 

ทุก 

ครัง้ 

36. ฉนัตอ้งมคีวามรูใ้นเรือ่งทีจ่ะทาํเสยีก่อน จงึจะ

ทาํงานตามทีค่รมูอบหมายได ้ 

     

37. ถา้ฉนัแบ่งงานใหเ้พื่อนๆ ในกลุ่มทาํ พวกเขา

จะพอใจกบังานทีไ่ดร้บั 

     

38. ฉนัเชื่อว่าเพื่อนทีด่จีะไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั      

39. ฉนัมกัพดูถงึเพื่อนในทางทีด่ ี      

40. ฉนัไมเ่คยพดูพาดพงิถงึบุคคลอื่นใหไ้ดร้บัความ

เสยีหาย 

     

41. ฉนัช่วยเหลอืงานเพื่อนในกลุ่มอย่างเตม็ใจ      

42. เพื่อนๆ ในกลุ่มจะทําตามสิง่ทีฉ่นัทาํเป็น

ตวัอยา่งเสมอ 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบประเมนิความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิสมรรถนะความร่วมมอื 

สําหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษา ฉบบัน้ี มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้กรุณา

พจิารณาความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้ขอให้ท่านทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่

ตรงกบัความคดิเหน็ของท่าน และขอความกรุณาเขยีนขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรบัปรงุแผนการจดัการเรยีนรูต่้อไป 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย (2) 
น้อย

ทีสุ่ด (1) 

1. แผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน เป็น

รปูธรรม 

     

2. แผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามเป็นไปไดใ้น

การนําไปใชจ้รงิ 

     

3. แผนการจดัการเรยีนรูเ้หมาะสมกบัการ

พฒันาพฤตกิรรมความรว่มมอื 

     

4. แผนการจดัการเรยีนรูเ้หมาะสมกบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษา 

     

5. แผนการจดัการเรยีนรูม้คีวามสะดวกในการ

นําไปใช ้

     

6. แผนการจดัการเรยีนรูม้ลีําดบัขัน้ตอนการ

จดัการเรยีนรูท้ีช่ดัเจน 

     

7. แผนการจดัการเรยีนรูม้ลีําดบัขัน้ตอนการ

จดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกนั 

     

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................  

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแผนการจดัการเรียนรู้ 
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เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะความร่วมมือ สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษา 

 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้ทําเครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัความพงึ

พอใจทีต่รงกบัความรูส้กึของนกัเรยีนเพยีงช่องเดยีว 

 

 

รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย (2) 
น้อย

ทีสุ่ด (1) 

ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้       

1. เน้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั       

2. ไดฝึ้กการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง       

3. ไดฝึ้กกระบวนการกลุ่ม      

4. เน้นการมสี่วนรว่มในการทาํงาน       

5. ไดฝึ้กการคน้ควา้ความรูด้ว้ยตนเอง      

ด้านเอกสารประกอบ      

6. สื่อการเรยีนรู ้      

ด้านบรรยากาศทัว่ไป      

7. ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรู ้      

8. สมัพนัธภาพระหว่างครแูละนกัเรยีน       

9. สมัพนัธภาพระหว่างนกัเรยีนและนกัเรยีน      

10. กระตุน้ใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาตนเอง 

ตามศกัยภาพ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ........................

.....................................................................................................................................................  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

ตวัอยา่งแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิสมรรถนะความรว่มมอื  

สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา  
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แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสมรรถนะความรว่มมือ  

สาํหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรจิุรตัน์ รุ่งหวัไผ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การเพาะเหด็นางฟ้า  

(แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิสมรรถนะความรว่มมอื)  

 
 

 

หลกัการและเหตผุล 

 

 

 ในการจดัการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยตีามหลกัสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551มุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ใหเ้ป็นคนทีส่มบูรณ์ โดยมุ่งเน้น

การพฒันาให้มคีวามรูค้วามสามารถในด้านวชิาการ วชิางาน และวชิาชวีติ และอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้

อย่างสรา้งสรรค ์พฒันางาน ผลติภณัฑ ์ตลอดจนวธิกีารใหม่ๆ เพื่อพฒันาคุณภาพของงานและการ

ทํางาน เหน็คุณค่าและมเีจตคตทิีด่ต่ีองาน ตลอดจนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีเ่ป็นพืน้ฐาน 

มคีวามรบัผดิชอบ ขยนั อดทน รกัการทาํงาน ตรงต่อเวลา และมวีนิยัในการทาํงาน อนัจะไปสู่การให้

ผูเ้รยีนสามารถช่วยเหลอืตนเองและพึ่งตนเองได ้สามารถดํารงชวีติอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข 

โดยเฉพาะในช่วงชัน้ที่ 2 ไดก้ําหนดคุณลกัษณะของผูเ้รยีน ใหส้ามารถช่วยเหลอืตนเอง ครอบครวั 

และชุมชน ทํางานอย่างมขี ัน้ตอน มทีกัษะการจดัการ มคีวามคดิสรา้งสรรค์ในการทํางาน สามารถ

คดิ ออกแบบ สรา้ง ดดัแปลงสิง่ของเครื่องใช้ในชวีติประจําวนัได้ แต่จากการประเมนิผลการเรยีน

การสอนในปีการศกึษา 2556 ทีผ่่านมา พบว่า นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มผีลสมัฤทธิท์างการ

เรยีนเฉลีย่ตํ่าเพยีง รอ้ยละ 65.80 และจากการสงัเกตการปฏบิตังิานของนักเรยีน พบว่า นักเรยีนยงั

มคีวามรบัผดิชอบน้อย ขาดการวางแผนในการทํางาน ขาดทกัษะในการทํางานเป็นกลุ่ม ดงันัน้เพื่อ

เป็นการปลูกฝงัคุณลกัษณะที่ดใีนการทํางาน การจดัการเรยีนรู้โดยเน้นสมรรถนะความร่วมมอืจงึ

เป็นแนวทางหน่ึงทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ ตัง้แต่ขัน้ตอนของ

การวางแผน การลงมอืปฏบิตั ิการปรบัปรงุ และการประเมนิผลงาน นอกจากน้ียงัเป็นการปลูกฝงัให้

ผูเ้รยีนไดม้กีารทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม นํามาจดัการเรยีนรูใ้นสาระที ่1 การดํารงชวีติและครอบครวั 

ซึง่เป็นสาระเกีย่วกบัการทํางานในชวีติประจาํวนัในระดบัครอบครวั โรงเรยีน ชุมชน และสงัคม ทีว่่า

ด้วยงานเกษตร ให้ผู้เรยีนมทีกัษะกระบวนการทํางานและการจดัการ การทํางานเป็นกลุ่ม การ

แสวงหาความรู ้สามารถแกป้ญัหาในการทาํงาน รกัการทาํงาน และมเีจตคตทิีด่ต่ีองาน ทัง้น้ีไดนํ้ามา
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จดัเป็นหน่วยการเรยีนรู้เรื่อง การเพาะเหด็นางฟ้า โดยเน้นสมรรถนะความร่วมมอืที่มทีัง้ลกัษณะ 

เน้ือหา ทฤษฎ ีหลกัการ และการปฏบิตั ิรวมถงึเน้ือหาที่สอดคลอ้งกบัความต้องการของทอ้งถิน่ จงึ

เหมาะอย่างยิ่งที่จะนําไปใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห์ 1 จํานวน 10 แผนการจดัการเรยีนรู ้

เวลา 24 ชัว่โมง 

 

 

 

คาํอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

จาํนวนเวลา 24 ชัว่โมง                                                                    จาํนวน – หน่วยกติ 

 

 

 ศึกษาความสําคัญและประโยชน์ของเห็ดนางฟ้า คัดเลือกวัสดุเพาะ การผลิตเชื้อเห็ด 

สถานที ่โรงเรอืนและอุปกรณ์ทีใ่ช ้วธิกีารเพาะ การดแูลรกัษา 

 ปฏบิตัิงานผลติเชื้อเห็ดและเพาะเห็ดนางฟ้า เลอืกและใช้วสัดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดได้

อยา่งถูกวธิ ีจดัเตรยีมโรงเรอืนหรอืสถานทีเ่พาะ ดูแลรกัษา เกบ็ดอกเหด็ การแปรรปูอาหารจากเหด็

นางฟ้า คํานวณค่าใชจ้่าย กําหนดราคาขาย จดัจาํหน่าย จดบนัทกึการปฏบิตังิาน ทําบญัชรีายรบั – 

รายจา่ย และประเมนิผล 

 เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และมทีกัษะในการผลติเชือ้และเพาะเหด็นางฟ้าตามขัน้ตอนที่

ถูกตอ้ง สามารถผลติเหด็จาํหน่ายได ้
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มาตรฐานและตวัช้ีวดั 

 

 

สาระท่ี 1  การดาํรงชีวิตและครอบครวั 

มาตรฐาน ง1.1 เขา้ใจการทํางาน มคีวามคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะกระบวนการทํางาน ทกัษะ                     

การจดัการ ทกัษะกระบวนการแก้ปญัหา ทกัษะการทํางานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหาความรู ้   

มคีุณธรรม และลกัษณะนิสยัในการทํางาน มจีติสํานึกในการใชพ้ลงังาน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม

เพื่อการดาํรงชวีติและครอบครวั 

ตวัช้ีวดั ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6   

1. อภปิรายแนวทางในการทํางานและปรบัปรงุการทาํงานแต่ละขัน้ตอน 

2. ใชท้กัษะการจดัการในการทํางาน และมทีกัษะการทาํงานรว่มกนั 

3. ปฏบิตัตินอย่างมมีารยาทในการทํางานกบัครอบครวัและผูอ้ื่น 

 จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

  1.  อธิบายความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ หลักการ วิธีการ ขัน้ตอน 

กระบวนการเพาะเหด็นางฟ้า การจดัการ สามารถทาํงาน และประเมนิผลการทาํงาน 

  2. เลอืก ใช ้ซ่อมแซม ดดัแปลง เกบ็ บํารุงรกัษาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการเพาะเหด็

นางฟ้าไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

  3. สามารถปรบัเปลีย่นแนวคดิใหม่ๆ  ในการเพาะเหด็นางฟ้าไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  4. ทาํงานดว้ยความรบัผดิชอบ ขยนั ซื่อสตัย ์ประหยดั อดออม มุง่มัน่ อดทน 

  5. ใช้พลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในการเพาะเหด็นางฟ้าอย่างคุ้มค่า

และถูกวธิ ี

  6. สามารถวเิคราะหง์าน วางแผนการดําเนินงาน ปฏบิตังิานตามแผน ประเมนิและ

ปรบัปรงุการดาํเนินงาน 

  7. สามารถทาํงานในฐานะผูนํ้า/สมาชกิกลุ่ม และใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการสรา้ง

สมัพนัธภาพทีด่ใีนกลุ่ม 

  8. สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัการเพาะเหด็นางฟ้าจากแหล่งเรยีนรู้

ต่างๆ  

  9. สามารถวเิคราะห์ปญัหา สาเหตุของปญัหา สรา้งทางเลอืกที่หลากหลายในการ

แกป้ญัหา ตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสม และแกป้ญัหาตามแนวทางทีเ่ลอืก 

  10. มีความมุ่งมัน่ทํางานจนสําเร็จ เห็นคุณค่าของการทํางาน ทํางานอย่างมี

ความสุข และมกีจินิสยัในการทาํงานดว้ยความประณตี รอบคอบ ปลอดภยั และสะอาด 
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โครงสร้างรายวิชา (Course Structure) 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

จาํนวนเวลา 24 ชัว่โมง                                                                    จาํนวน – หน่วยกติ 

 

 

 

หน่วยการเรยีนที ่ ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้ เวลา (ชัว่โมง) 

1 ความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้า 2 

2 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้า 2 

3 โรงเรอืนเพาะเหด็นางฟ้า 2 

4 กระบวนการเพาะเหด็นางฟ้า 10 

5 การเพาะเหด็นางฟ้าใหเ้กดิดอก 2 

6 การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า 2 

7 การประกอบอาหารจากเหด็นางฟ้า 2 

8 การจดัจาํหน่ายผลผลติ 2 

รวม 24 
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การจดัทาํหน่วยการเรียนรู้ 

 
 

 

หน่วยการ 

เรยีนรูท้ี ่

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(expectation learning  

outcome) 

สาระการเรยีนรูร้ายปี (Contents) 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้/ หน่วยยอ่ย

การเรยีนรู ้

จาํนวนเวลา 

(ชัว่โมง) 

1. 1. นกัเรยีนบอกประวตัขิอง

การเพาะเหด็นางฟ้าได ้

2. นกัเรยีนบอกความสาํคญั

ของการเพาะเหด็นางฟ้าได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การทํางาน รกัการทาํงาน 

ทาํงานดว้ยความรบัผดิชอบ 

1. ประวตัขิองเหด็นางฟ้า 

2. ประโยชน์ของเหด็นางฟ้า 

2 

2. 1. นกัเรยีนบอกวสัดุอุปกรณ์

ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้า

ได ้

2. นกัเรยีนอธบิายวธิกีารใช้

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการ

เพาะเหด็นางฟ้าได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การทํางาน รกัการทาํงาน 

ทาํงานดว้ยความรบัผดิชอบ 

1. วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็

นางฟ้า 

2 

3. 1. นกัเรยีนอธบิายลกัษณะ

โรงเรอืนทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็

นางฟ้าได ้

2. นกัเรยีนวาดรปูโรงเรอืนที่

ใชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้าได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การทํางาน รกัการทาํงาน 

ทาํงานดว้ยความรบัผดิชอบ 

1. ลกัษณะโรงเรอืนเพาะเหด็นางฟ้า 2 

4. 1. นกัเรยีนอธบิายวธิกีาร 1. การแยกเชือ้เหด็นางฟ้า 10 
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หน่วยการ 

เรยีนรูท้ี ่

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(expectation learning  

outcome) 

สาระการเรยีนรูร้ายปี (Contents) 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้/ หน่วยยอ่ย

การเรยีนรู ้

จาํนวนเวลา 

(ชัว่โมง) 

เลอืกวสัดุมาใชเ้ลีย้งเชือ้บน

อาหารวุน้ พ ีด ีเอ ได ้

2. นกัเรยีนบอกขัน้ตอนการ

เลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ พ ีด ี

เอ ได ้

3. นกัเรยีนปฏบิตักิารเลีย้ง

เชือ้บนอาหารวุน้ พ ีด ีเอ ได ้

4. นกัเรยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบั

การเลีย้งเชือ้เหด็นางฟ้ากบั

เมลด็ขา้วฟ่าง 

5. นกัเรยีนขยายเชือ้อาหาร

วุน้ พ ีด ีเอ ลงในขวดเมลด็

ขา้วฟ่างได ้

6. นกัเรยีนเลอืกวสัดุมาใชใ้น

การทํากอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าใน

ถุงพลาสตกิได ้

7. นกัเรยีนบอกขัน้ตอนการ

ทาํกอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าใน

ถุงพลาสตกิได ้

8. นกัเรยีนผลติกอ้นเชือ้เหด็

นางฟ้าในถุงพลาสตกิได ้

9. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การทํางาน ตัง้ใจทํางาน มี

ความรว่มมอืกบัหมูค่ณะ มี

ความเป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

2. การเลีย้งเชือ้เหด็บนอาหารวุน้ พ ี

ด ีเอ 

3. การเลีย้งเชือ้เหด็นางฟ้ากบัเมลด็

ขา้วฟ่าง 

4. การทาํกอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าใน

ถุงพลาสตกิ 

5. 1. นกัเรยีนอธบิายการทําให้

เหด็นางฟ้าเกดิดอกได ้

2. นกัเรยีนปฏบิตักิารทําให้

เหด็นางฟ้าเกดิดอกได ้

1. การรดน้ําและใหค้วามชืน้ 

2. สภาพแวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

เกดิดอก 

3. ผลผลติของเหด็นางฟ้า 

2 
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หน่วยการ 

เรยีนรูท้ี ่

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(expectation learning  

outcome) 

สาระการเรยีนรูร้ายปี (Contents) 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้/ หน่วยยอ่ย

การเรยีนรู ้

จาํนวนเวลา 

(ชัว่โมง) 

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การทํางาน ตัง้ใจทํางาน มี

ความรว่มมอืกบัหมูค่ณะ มี

ความเป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

6. 1. นกัเรยีนอธบิายการเกบ็

ดอกเหด็นางฟ้าได ้

2. นกัเรยีนจาํแนกดอกเหด็

นางฟ้าทีส่มบรูณ์และไม่

สมบรูณ์ได ้

3. นกัเรยีนเกบ็ดอกเหด็

นางฟ้าและแยกดอกเหด็

นางฟ้าทีส่มบรูณ์และไม่

สมบรูณ์ได ้

4. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การทํางาน ตัง้ใจทํางาน มี

ความรว่มมอืกบัหมูค่ณะ มี

ความเป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

1. การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า 2 

7. 1. นกัเรยีนมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจเกีย่วกบัการทาํเหด็ชุบ

แป้งทอด 

2. นกัเรยีนสามารถทําเหด็

ชุบแป้งทอดได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การทํางาน ตัง้ใจทํางาน มี

ความรว่มมอืกบัหมูค่ณะ มี

ความเป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

1. การประกอบอาหารจากเหด็

นางฟ้า (เหด็ชุบแป้งทอด) 

2 

8. 1. นกัเรยีนมคีวามรูค้วาม 1. การจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ 2 
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หน่วยการ 

เรยีนรูท้ี ่

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้

(expectation learning  

outcome) 

สาระการเรยีนรูร้ายปี (Contents) 

ชื่อหน่วยการเรยีนรู ้/ หน่วยยอ่ย

การเรยีนรู ้

จาํนวนเวลา 

(ชัว่โมง) 

เขา้ใจเกีย่วกบัการกําหนด

ราคาขาย และทาํบญัชี

รายรบั – รายจ่ายได ้

2. นกัเรยีนกําหนดราคาขาย 

และทาํบญัชรีายรบั – 

รายจ่ายได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอ

การทํางาน ตัง้ใจทํางาน มี

ความรว่มมอืกบัหมูค่ณะ มี

ความเป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

 1.1 ตน้ทุน 

 1.2 ราคาขาย 

 1.3 กําไร - ขาดทุน 
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การออกแบบการจดัการเรียนรู้ 

 
 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

จาํนวนเวลา 24 ชัว่โมง                                                                    จาํนวน – หน่วยกติ 

 

หน่วย

ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู ้

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการ

เรยีนรูร้าย

หน่วย 

จาํนวน

ชัว่โมง 

ทีส่อน 

จาํนวน

แผนการ

จดัการ

เรยีนรู ้

บรรลุ

มาตรฐาน

การ

เรยีนรูข้อ้

ที ่

1 ความสาํคญั

ของการเพาะ

เหด็นางฟ้า 

1. นกัเรยีนบอกประวตัิ

ของการเพาะเหด็

นางฟ้าได ้

2. นกัเรยีนบอก

ความสาํคญัของการ

เพาะเหด็นางฟ้าได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการทาํงาน รกัการ

ทาํงาน ทํางานดว้ย

ความรบัผดิชอบ 

1. ประวตัขิอง

เหด็นางฟ้า 

2. ประโยชน์

ของเหด็นางฟ้า 

2 1 ง1.1ป6/1 

ง1.1ป6/2 

ง1.1ป6/3 

2 วสัดุอุปกรณ์ที่

ใชใ้นการเพาะ

เหด็นางฟ้า 

1. นกัเรยีนบอกวสัดุ

อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการ

เพาะเหด็นางฟ้าได ้

2. นกัเรยีนอธบิาย

วธิกีารใชเ้ครือ่งมอืและ

อุปกรณ์ในการเพาะ

เหด็นางฟ้าได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการทาํงาน รกัการ

ทาํงาน ทํางานดว้ย

1. วสัดุอุปกรณ์

ทีใ่ชใ้นการ

เพาะเหด็

นางฟ้า 

2 1 ง1.1ป6/1 

ง1.1ป6/2 

ง1.1ป6/3 
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หน่วย

ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู ้

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการ

เรยีนรูร้าย

หน่วย 

จาํนวน

ชัว่โมง 

ทีส่อน 

จาํนวน

แผนการ

จดัการ

เรยีนรู ้

บรรลุ

มาตรฐาน

การ

เรยีนรูข้อ้

ที ่

ความรบัผดิชอบ 

3 โรงเรอืนเพาะ

เหด็นางฟ้า 

1. นกัเรยีนอธบิาย

ลกัษณะโรงเรอืนทีใ่ช้

ในการเพาะเหด็นางฟ้า

ได ้

2. นกัเรยีนวาดรปู

โรงเรอืนทีใ่ชใ้นการ

เพาะเหด็นางฟ้าได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการทาํงาน รกัการ

ทาํงาน ทํางานดว้ย

ความรบัผดิชอบ 

1. ลกัษณะ

โรงเรอืนเพาะ

เหด็นางฟ้า 

2 1 ง1.1ป6/1 

ง1.1ป6/2 

ง1.1ป6/3 

4 กระบวนการ

เพาะเหด็

นางฟ้า 

1. นกัเรยีนอธบิาย

วธิกีารเลอืกวสัดุมาใช้

เลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ 

พ ีด ีเอ ได ้

2. นักเรยีนบอกขัน้ตอน

การเลีย้งเชือ้บนอาหาร

วุน้ พ ีด ีเอ ได ้

3. นกัเรยีนปฏบิตักิาร

เลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ 

พ ีด ีเอ ได ้

4. นกัเรยีนมคีวามรู้

เกีย่วกบัการเลีย้งเชือ้

เหด็นางฟ้ากบัเมลด็

ขา้วฟ่าง 

5. นกัเรยีนขยายเชือ้

อาหารวุน้ พ ีด ีเอ ลง

1. การแยกเชือ้

เหด็นางฟ้า 

2. การเลีย้ง

เชือ้เหด็บน

อาหารวุน้ พ ีด ี

เอ 

3. การเลีย้ง

เชือ้เหด็นางฟ้า

กบัเมลด็ขา้ว

ฟ่าง 

4. การทาํกอ้น

เชือ้เหด็นางฟ้า

ในถุงพลาสตกิ 

10 3 ง1.1ป6/1 

ง1.1ป6/2 

ง1.1ป6/3 
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หน่วย

ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู ้

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการ

เรยีนรูร้าย

หน่วย 

จาํนวน

ชัว่โมง 

ทีส่อน 

จาํนวน

แผนการ

จดัการ

เรยีนรู ้

บรรลุ

มาตรฐาน

การ

เรยีนรูข้อ้

ที ่

ในขวดเมลด็ขา้วฟ่าง

ได ้

6. นกัเรยีนเลอืกวสัดุ

มาใชใ้นการทํากอ้น

เชือ้เหด็นางฟ้าใน

ถุงพลาสตกิได ้

7. นกัเรยีนบอก

ขัน้ตอนการทํากอ้น

เชือ้เหด็นางฟ้าใน

ถุงพลาสตกิได ้

8. นกัเรยีนผลติกอ้น

เชือ้เหด็นางฟ้าใน

ถุงพลาสตกิได ้

9. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการทาํงาน ตัง้ใจ

ทาํงาน มคีวามรว่มมอื

กบัหมูค่ณะ มคีวาม

เป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวาม

รบัผดิชอบ 

5 การเพาะเหด็

นางฟ้าใหเ้กดิ

ดอก 

1. นกัเรยีนอธบิายการ

ทาํใหเ้หด็นางฟ้าเกดิ

ดอกได ้

2. นกัเรยีนปฏบิตักิาร

ทาํใหเ้หด็นางฟ้าเกดิ

ดอกได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการทาํงาน ตัง้ใจ

1. การรดน้ํา

และให้

ความชืน้ 

2. 

สภาพแวดลอ้ม

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การเกดิดอก 

3. ผลผลติของ

2 1 ง1.1ป6/1 

ง1.1ป6/2 

ง1.1ป6/3 
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หน่วย

ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู ้

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการ

เรยีนรูร้าย

หน่วย 

จาํนวน

ชัว่โมง 

ทีส่อน 

จาํนวน

แผนการ

จดัการ

เรยีนรู ้

บรรลุ

มาตรฐาน

การ

เรยีนรูข้อ้

ที ่

ทาํงาน มคีวามรว่มมอื

กบัหมูค่ณะ มคีวาม

เป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวาม

รบัผดิชอบ 

เหด็นางฟ้า 

6 การเกบ็ดอก

เหด็นางฟ้า 

1. นกัเรยีนอธบิายการ

เกบ็ดอกเหด็นางฟ้าได ้

2. นกัเรยีนจาํแนก

ดอกเหด็นางฟ้าที่

สมบรูณ์และไม่

สมบรูณ์ได ้

3. นกัเรยีนเกบ็ดอก

เหด็นางฟ้าและแยก

ดอกเหด็นางฟ้าที่

สมบรูณ์และไม่

สมบรูณ์ได ้

4. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการทาํงาน ตัง้ใจ

ทาํงาน มคีวามรว่มมอื

กบัหมูค่ณะ มคีวาม

เป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวาม

รบัผดิชอบ 

 

1. การเกบ็ดอก

เหด็นางฟ้า 

2 1 ง1.1ป6/1 

ง1.1ป6/2 

ง1.1ป6/3 

7 การประกอบ

อาหารจากเหด็

นางฟ้า 

1. นกัเรยีนมคีวามรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกบั

การทําเหด็ชุบแป้งทอด 

2. นกัเรยีนสามารถทํา

1. การ

ประกอบ

อาหารจากเหด็

นางฟ้า (เหด็

2 1 ง1.1ป6/1 

ง1.1ป6/2 

ง1.1ป6/3 
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หน่วย

ที ่

ชื่อหน่วย 

การเรยีนรู ้

จดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ สาระการ

เรยีนรูร้าย

หน่วย 

จาํนวน

ชัว่โมง 

ทีส่อน 

จาํนวน

แผนการ

จดัการ

เรยีนรู ้

บรรลุ

มาตรฐาน

การ

เรยีนรูข้อ้

ที ่

เหด็ชุบแป้งทอดได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการทาํงาน ตัง้ใจ

ทาํงาน มคีวามรว่มมอื

กบัหมูค่ณะ มคีวาม

เป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวาม

รบัผดิชอบ 

ชุบแป้งทอด) 

8 การจดั

จาํหน่าย

ผลผลติ 

1. นกัเรยีนมคีวามรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกบั

การกําหนดราคาขาย 

และทาํบญัชรีายรบั – 

รายจ่ายได ้

2. นกัเรยีนกําหนด

ราคาขาย และทาํบญัชี

รายรบั – รายจ่ายได ้

3. นกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ ี

ต่อการทาํงาน ตัง้ใจ

ทาํงาน มคีวามรว่มมอื

กบัหมูค่ณะ มคีวาม

เป็นระเบยีบ ตรงต่อ

เวลา และมคีวาม

รบัผดิชอบ 

1. การ

จาํหน่าย

ผลติภณัฑ ์

 1.1 ตน้ทุน 

 1.2 ราคาขาย 

 1.3 กําไร - 

ขาดทุน 

2 1 ง1.1ป6/1 

ง1.1ป6/2 

ง1.1ป6/3 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่1                                  ชื่อหน่วย ความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้า 
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แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1                                                                      เวลา 2 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่มคีุณค่าทางโภชนาการสูง มปีระวตัิความเป็นมาและนําเข้ามาจาก

บรเิวณเทอืกเขาหมิาลยั ต่อมามกีารเพาะเลีย้งกนัมากจนกลายเป็นอาชพีทีส่ําคญัอาชพีหน่ึงของคน

ไทย 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. บอกประวตัขิองการเพาะเหด็นางฟ้าได ้

2. บอกความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้าได ้

 

สาระการเรียนรู้ 

 1. ประวตัขิองเหด็นางฟ้า 

2. ประโยชน์ของเหด็นางฟ้า 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นกัเรยีนและครสูนทนารว่มกนัเกีย่วกบัเหด็ทีรู่จ้กั และเหด็นางฟ้า ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.1 ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัเหด็ 

 1.2 ประวตัขิองเหด็นางฟ้า 

 1.3 ประโยชน์และบทบาทของเหด็นางฟ้า 

 1.4 คุณค่าทางโภชนาการของเหด็ 

 2. แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั ตามความสนใจ เลอืกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุ่ม พรอ้มตัง้ชื่อกลุ่ม 

 3. นกัเรยีนรบัใบความรูจ้ากครแูลว้รว่มกนัศกึษา อภปิราย และสรุปเป็นแผนผงัความคดิของ

แต่ละกลุ่ม แลว้นําเสนอดงัน้ี 

  กลุ่มที ่1 ใบความรูท้ี ่1 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัเหด็ 

  กลุ่มที ่2 ใบความรูท้ี ่2 ประวตัคิวามเป็นมาของเหด็นางฟ้า 

  กลุ่มที ่3 ใบความรูท้ี ่3 ประโยชน์และบทบาทของเหด็นางฟ้า 

  กลุ่มที ่4 ใบความรูท้ี ่4 คุณค่าทางโภชนาการของเหด็ 

 4. นกัเรยีนและครรูว่มกนัแสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัเรือ่งทีแ่ต่ละกลุ่มนําเสนอตามแผนผงั

ความคดิทีแ่ต่ละกลุ่มไดท้าํมาเกีย่วกบัเรือ่งต่อไปน้ี 

  4.1 องคป์ระกอบของความรูใ้นการนําเสนอ 
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  4.2 การสรุปเน้ือหามคีวามรดักุม เขา้ใจงา่ย 

 5. ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรุปเน้ือหาทัง้หมดทีแ่ต่ละกลุ่มนําเสนอ โดยเน้นความรูเ้กี่ยวกบั

เหด็นางฟ้า 

 

การวดัและประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้

− ประเมนิจากการทาํแผนผงัความคดิ เรือ่ง ความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้า 

2. ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

− ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

3. ดา้นทกัษะกระบวนการ 

− ประเมนิจากสมรรถนะความรว่มมอื 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรูท้ี ่1 – 4 

2. ใบงานที ่1 
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   เห็ด (Mushroom) เป็นพชืชัน้ตํ่าพวกเห็ดรา (Fungi) มกีารเจรญิเติบโต

เป็นเส้นใย เมื่อถึงระยะที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์จงึจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน มี

รูปร่างเป็นดอกเห็ดที่เรารู้จกั เห็ดชนิดธรรมดามรีูปร่างเหมอืนร่มกาง บางชนิด

เหมอืนรงันก บางชนิดเหมอืนหวัไมข้ดีไฟ มทีัง้สสีวยสดและสกีลมกลนืกบัธรรมชาต ิ

บางชนิดมกีลิน่หอม แต่บางชนิดมกีลิน่เหมน็ มแีหล่งกําเนิดทีแ่ตกต่างกนัไป เหด็ที่

รบัประทานได้มคีุณค่าทางอาหาร มน้ํีา 90 % มโีปรตนี ไขมนั เกลอื แร่ธาตุ และ

วติามนิ บ ี1 บ ี2 ยกเว้นเห็ดที่มสีเีหลอืง เห็ดบางชนิดเป็นสมุนไพร เช่น เห็ดจกิ

หรอืเหด็ตนีตุ๊กแก ช่วยขบัถ่ายพยาธติวัตดืในคน แต่เหด็เป็นอาหารทีย่่อยยาก บาง

ชนิดเป็นพษิ 

 ส่วนประกอบของเหด็ 

1. หมวกเหด็ เป็นส่วนปลายสุดของดอก 

2.  ครบี ด้านล่างของหมวก ซึ่งห้อยแขวนลงมาจากเน้ือหมวกเห็ดที่อยู่

ตอนบน 

3.  กา้นดอก มขีนาดใหญ่และยาว รปูทรงกระบอกยดึตดิกบัหมวกเหด็หรอื

ครบีหมวกดา้นใน 

4.  วงแหวน เป็นเน้ือเยือ่บางๆ ยดึกา้นดอก และขอบหมวกใหต้ดิกนั 

5.  เปลอืกหุม้ดอกเหด็ หุม้ดอกเหด็ในระยะทีด่อกตูม เมื่อเหด็โตเปลอืกหุม้

จะแตก 

6.  ดอกตอนบน เพื่อให้หมวกเหด็และก้านดอกชูขึน้ ทิ้งใหเ้ปลอืกหุ้มอยู่ที่

โคนกา้น 

7.  เสน้ใย ก่อนจะเป็นดอกเหด็ จะมเีส้นใยราสขีาวก่อตวัเป็นก้อนใหญ่ อยู่

ทีโ่คนกา้นดอก 

 
 

ใบความรู้ที ่1 

เร่ือง “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัเหด็” 
 

ทีม่า: http://www.doae.go.th 
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         เหด็นางฟ้าเป็นเหด็ทีอ่ยู่ในสกุลเดยีวกบัเหด็นางรม มถีิน่กําเนิดแถบภูเขา

หมิาลยั ในธรรมชาตชิอบเจรญิเตบิโตบนต้นไมท้ีผุ่พงั ในสภาพอากาศทีช่ืน้และเยน็ 

เหด็นางฟ้ามลีกัษณะทีต่่างจากเหด็นางรมตรงสขีองหมวกดอกจะคลํ้ากว่า และเหด็

ชนิดน้ีมีหมวกดอกหนาปานกลาง เน้ือแน่น รสชาติดี เหมาะที่จะนํามาทําเห็ด

กระป๋องได ้

 สําหรบัประเทศไทยได้นําเห็ดนางฟ้าเข้ามาเพาะเมื่อ พ.ศ. 2518 โดย           

ดร.ศิริพงศ์  บุญหลง นําเห็ดชนิดน้ีเข้ามาทดลองเพาะเลี้ยงที่สถาบันวิจ ัย

วทิยาศาสตรป์ระยกุตแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏว่าประสบผลสําเรจ็เป็นอย่างด ีต่อมา

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ได้นํามาทําการเพาะเลี้ยง พบว่า เห็ดชนิดน้ีสามารถ

เจรญิเตบิโตไดด้ใีนอาหารหลายชนิดคลา้ยกบัเหด็นางรม แต่ถ้าอากาศเยน็ดอกเหด็

จะเจรญิเตบิโตไดด้แีละใหผ้ลผลติสูง จงึเหมาะทีจ่ะนํามาเพาะเปิดดอกในช่วงปลาย

ฤดฝูนหรอืตน้ฤดหูนาว ต่อมาไดม้กีารทดลองเพาะเหด็ชนิดน้ีลงปุ๋ ยหมกัพวกขีเ้ลื่อย 

ฟางสบั ปรากฏว่าไดผ้ลดจีงึขยายเชือ้ไปสู่ประชาชน 

 การเพาะเหด็นางฟ้าได้มกีารปรบัปรุงพนัธุ์ข ึน้มาเรื่อยๆ แต่จากการศกึษา

พบว่า ถ้านําสปอร์เดี่ยวของเหด็มาขยายเชื้อ สปอร์ก็จะงอกเส้นใยชัน้ต้นออกมา 

จากนัน้เส้นใยจะพัฒนาเป็นเส้นใยชัน้ที่สอง และนํามาเพาะลงถุงปุ๋ ยหมกั เมื่อ

เจรญิเตบิโตเต็มที่ก็นําสปอร์ไปเพาะเลี้ยงต่อไป ผลผลติที่ไดจ้ะมคีวามแปรปรวน

มาก จงึเป็นขอ้ทีค่วรระมดัระวงัในการขยายเชือ้ดว้ยสปอร ์

 

                 

ใบความรู้ที ่2 

เร่ือง “ประวติัความเป็นมาของเหด็นางฟ้า” 
 

น่ีแหล่ะครบัเหด็นางฟ้า 

ทีม่า: http://www.doae.go.th 
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        เหด็นางฟ้ามคีุณค่าทางสารอาหารสูง จากการวเิคราะห์คุณค่าทางอาหาร

ของเหด็นางฟ้า พบว่า มปีรมิาณโปรตนีค่อนขา้งสูง เป็นอาหารทีเ่หมาะสําหรบัผู้ที่

นิยมรบัประทานอาหารประเภทมงัสวริตั ิผูท้ ี่เป็นโรคหวัใจ โรคตบั โรคความดนั ฯ

เหด็นางฟ้า ทีเ่จรญิเตบิโตเตม็ทีม่คีุณค่าทางอาหาร ดงัน้ี 

 

 ความชืน้ 88.9 % 

 เยือ่ใย  8.6 % 

 โปรตนี  25.8 % ของน้ําหนกัแหง้ 

ไขมนั  4.1 % ของน้ําหนกัแหง้ 

 คารโ์บไฮเดรต 45.6 % ของน้ําหนกัแหง้ 

เถา้  11.8 % ของน้ําหนกัแหง้ 

พลงังาน 260.7 Kcal ต่อ 100 กรมั 

 

ความสาํคญัทางเศรษฐกิจ เหด็นางฟ้าสามารถเพาะได้ง่าย ระยะเวลาใน

การผลติสัน้ และเป็นการนําเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรมาดดัแปลงใชก้ารเพาะ

เห็ดนางฟ้าได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นการเพาะเพื่อใช้เป็นอาหารแล้ว ยัง

สามารถเพาะเพื่อเป็นการคา้ ทาํใหค้นมอีาชพี มรีายได ้เกดิผลดต่ีอเศรษฐกจิ 

 

 

            
 
 

ใบความรู้ที ่3 

เร่ือง “ประโยชน์และบทบาทของเหด็นางฟ้า” 
 

ทน้ีีรูแ้ลว้รยึงัครบัว่า...เหด็มี

ประโยชน์มากแค่ไหน 

ทีม่า: http://www. chpad.wikia.com 
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        เหด็แหง้มโีปรตนีประมาณ 20 % น้ํา 8 % นอกจากนัน้ยงัมวีติามนิบ ี1 บ ี2 

ไนอะซนิ วติามนิ ซ ีแคลเซยีม ฟอสฟอรสั และเหลก็ เหด็แต่ละชนิดมปีรมิาณน้ํา

และโปรตนี ดงัตาราง 

 

ชนิดของเหด็ น้ํา (%) โปรตนี (%) 

ตวัอยา่งแหง้ 

โปรตนี (%) 

ตวัอยา่งสด 

เหด็ไขห่่านขาว 94.56 1.44 26.47 

เหด็ไขห่่านเหลอืง 95.03 1.34 26.96 

เหด็หหูนูบาง ดอกสน้ํีาตาล 9.64 14.39 15.93 

เหด็หหูนูบาง ดอกสขีาว 11.29 8.79 9.91 

เหด็ตบัเต่า 90.44 2.24 33.89 

เหด็เสมด็ 89.90 4.06 40.20 

เหด็ซาง 86.15 3.48 25.23 

เหด็ขอนขาว 92.53 2.24 29.99 

เหด็เผาะ 78.30 1.84 8.48 

เหด็หอม 91.60 2.19 26.09 

เหด็นางรม 90.70 2.13 22.90 

เหด็นางฟ้า 90.27 3.10 32.63 

เหด็โคน 84.90 6.27 41.52 

เหด็ฟาง 89.90 3.16 31.29 

 

 

ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง “คณุค่าทางโภชนาการของเหด็” 
 

วนัน้ี...คุณทานเหด็กนัแลว้หรอืยงัครบั? 

ทีม่า: http://www. chpad.wikia.com 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. สมาชกิแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่1 – 4  จากคร ู

2. อภปิรายสรปุภายในกลุ่มจดบนัทกึเป็นแผนผงัความคดิ โดยออกแบบแผนผงัความคดิเอง 

3. ตวัแทนกลุ่มรายงานใหส้มาชกิทุกคนในหอ้งทราบ 

4. จดบนัทกึทุกกลุ่มลงในสมดุบนัทกึ 

  

ใบงานที ่1 

เร่ือง “ความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้า” 
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ความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้า 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

 

 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มเขยีนแผนผงัความคดิจากใบความรูท้ีน่กัเรยีนไดร้บั 

  

กจิกรรมแผนผงัความคดิ 

เร่ือง “เหด็” 
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สรปุ (เขยีนอธบิาย) 

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

เหด็ 
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แบบประเมินการทาํแผนผงัความคิด 

เร่ือง ความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้า 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ องคป์ระกอบ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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 แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง ความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้า 

ชื่อ ................................................................................ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เลขที ่.................. 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน 

(30) 

ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 รวม 

1. มคีวามสนใจ/ตัง้ใจ      

2. มคีวามกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีเ่รยีน      

3. รบัผดิชอบงานทีไ่ดม้อบหมาย      

4. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น      

5. กลา้แสดงความคดิเหน็เมื่อมกีารอภปิราย      

6. ทาํงานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว      

7. ใหค้วามรว่มมอืกบัคร ู      

8. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์      

9. มกีารเลอืกผูนํ้าเมือ่ทาํงานกลุ่ม      

10. แบ่งงานกนัรบัผดิชอบ      

11. ทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ตามเวลา      

12. ใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น      

13. มกีารวางแผนการทาํงาน      

14. มวีนิัยในตนเอง      

15. ผลงานสะอาด เป็นระเบยีบ      

รวม      

คดิเป็นรอ้ยละ      

 

ระดบัคณุภาพ  2 หมายถงึ มกีารปฏบิตัทุิกครัง้ (ด)ี 

   1 หมายถงึ มกีารปฏบิตับิางครัง้ (พอใช)้ 

   0 หมายถงึ ไมม่กีารปฏบิตัเิลย (ตอ้งแกไ้ข) 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 24 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 24 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  
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 แบบประเมินสมรรถนะความร่วมมือ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่1 เรือ่ง ความสาํคญัของการเพาะเหด็นางฟ้า 

ชื่อกลุ่ม ...................................................................................................... ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

 

 

คาํช้ีแจง ทาํเครือ่งหมาย / ลงในช่องระดบัการประเมนิตามความเป็นจรงิ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม 

ภาวะผูนํ้า ทกัษะการ

แกป้ญัหา 

ทกัษะการ

สื่อสาร 

การ

สรา้งสรรค์

และ

ปรบัปรงุ

ผลงาน 

ทกัษะการ

ตดัสนิใจ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม ดา้นความ

สนใจ การสรา้ง

และรกัษา

ความ 

สมัพนัธ ์

การไวใ้จ

ซึง่กนัและ

กนั 

การ

ตดัสนิใจ

รว่มกนั 

การมี

จดุมุง่หมาย

รว่มกนั 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

ดา้นการ

เคารพและ

ยอมรบั

ผูอ้ื่น 

ดา้นการ

แลกเปลีย่น

ความ

คดิเหน็ 

รวม

คะแนน 

ผลการประเมนิ 

ผ่าน ไมผ่่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 24 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 24 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 

  



252 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่2                               ชื่อหน่วย วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้า 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2                                                                      เวลา 2 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 ในการเพาะเหด็นางฟ้า วสัดุอุปกรณ์เป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญัมาก โดยเฉพาะหมอ้น่ึงเหด็ ซึง่มี

หลายชนิด ควรเลอืกใชใ้หเ้หมาะสม ถูกตอ้ง และปลอดภยั 

 

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. บอกวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้าได ้

2. อธบิายวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการเพาะเหด็นางฟ้าได ้

3. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน รกัการทํางาน ทาํงานดว้ยความรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้า 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นกัเรยีนและครสูนทนารว่มกนัเกีย่วกบัวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็ทีเ่คยพบเหน็มา 

ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.1 วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้า 

 1.2 เทคนิคการกําจดัเชือ้ศตัรขูองเหด็นางฟ้า 

 1.3 สิง่ทีใ่ชก้ําจดัเชือ้ศตัรขูองเหด็นางฟ้า 

 2. แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั ตามความสนใจ เลอืกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการกลุ่ม พรอ้มตัง้ชื่อกลุ่ม 

 3. ตวัแทนกลุ่มรบัใบความรูท้ี ่5 – 8 และใบงานที ่2 จากครกูลุ่มละ 1 เรือ่ง  

 4. วางแผนการทํางานรว่มกนั แลว้ศกึษาใบความรู ้ใบงานใหเ้ขา้ใจ 

 5. เลขานุการกลุ่มอ่านใบงานใหส้มาชกิในกลุ่มฟงั 

 6. แต่ละกลุ่มปฏบิตัติามใบงานที ่2  

 7. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาของจรงิทีค่รเูตรยีมมา 
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 8. ตวัแทนกลุ่มนําเสนองาน กลุ่มละ 5 นาท ี

 9. นักเรยีนและครแูลว้รว่มกนัอภปิราย แสองความคดิเหน็เกี่ยวกบัการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม 

 10. แต่ละกลุ่มจดบนัทกึผลการเรยีนรู ้

 

การวดัและประเมินผล 

1. ดา้นความรู ้

− ประเมนิจากการทาํแผนผงัความคดิ เรือ่ง วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็

นางฟ้า 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

− ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่5 – 8 

2. ใบงานที ่2 

3. หมอ้น่ึงแบบลกูทุ่ง 

4. หมอ้น่ึงแบบออโตเคลฟ 
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ใบความรู้ที ่5 

เร่ือง “วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเหด็นางฟ้า” 
 

 วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเหด็นางฟ้า  

1. วสัดุเพาะ เช่น ขีเ้ลื่อยไมย้างพารา อาหารเสรมิ  

2. แมเ่ชือ้เหด็ชนิดทีต่อ้งการ  

3. ถุงพลาสตกิทนรอ้นขนาด 6 3/4 x 12 1/2 หรอื 8x12 น้ิว  

4. คอขวดพลาสตกิเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1 1/2 น้ิว  

5. สาํล ียางรดั  

6. ถงึน่ึงไมอ่ดัความดนั หรอืหมอ้น่ึงความดนั  

7. โรงเรอืนหรอืทีบ่่มเสน้ใย  

     
 

 

 

ทีม่า: http://www. krukik.com 
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   การเพาะเห็ดนางฟ้าต้องมกีารกําจดัศัตรูเห็ด ซึ่งอาจจะเป็นการฆ่าเชื้อ

เฉพาะส่วนทีเ่ป็นศตัรขูองเหด็ หรอืฆ่าใหห้มดโดยสิน้เชงิ จะต้องอาศยัหมอ้น่ึงความ

ดนัเป็นตวัฆา่ 

 หมอ้น่ึงมหีลายแบบ แต่ละแบบจะมหีลกัการทํางานที่เหมอืนๆ กนั แต่ถูก

นํามาประยุกต์ใช้ในงานเพาะเห็ดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป เพื่อความ

เหมาะสมในการทาํงานของแต่ละขัน้ตอน 

  

หม้อน่ึงความดนัแบบออโตเคลฟ  

 เป็นหม้อน่ึงที่น่ึงโดยใช้ความร้อนและความดนัไอน้ํา ตามปกติจะใช้น่ึงที่

ความดันไอน้ํา 15 ปอนด์ต่อตารางน้ิว มีอุณหภูมิสูง 121 องศาเซลเซียส ใน

ระยะเวลาประมาณ 15 นาท ีตดิต่อกนั สิง่มชีวีติใดๆ กจ็ะตายหมดสิน้ 

 หม้อน่ึงความดนัชนิดน้ีมขีนาดเล็กเป็นทรงกลม ส่วนใหญ่จะพบเห็นตาม

หอ้งแลบ็หรอืหอ้งทดลองทางวทิยาศาสตร ์เป็นหมอ้ทีต่้องสัง่นําเขา้จากต่างประเทศ 

และมรีาคาแพงมาก และตอ้งใชแ้ก๊สเป็นเชือ้เพลงิ  

ส่วนประกอบและกลไกการทาํงานท่ีสาํคญั มดีงัน้ี 

 1. ที่วดัความดนัหรอืมาตรวดั มลีกัษณะเป็นหน้าปดันาฬิกา ใช้วดัระดบั

ความดนัภายในหมอ้น่ึง บอกค่าความดนัเป็นปอนดห์รอืเป็นกโิลกรมัต่อน้ิว 

 2. เครือ่งวดัอุณหภมู ิใชส้าํหรบัวดัอุณหภมู ิ

 3. ที่ระบายไอหรอืประตูระบายอากาศ เป็นลิ้นปิด – เปิด ให้ไอน้ําระเหย

จากภายในหมอ้น่ึงได ้การน่ึงฆา่เชือ้ทุกครัง้จะตอ้งปล่อยใหอ้ากาศจากหมอ้น่ึงถูกไล่

ออกจากลิน้ระบายไอน้ําใหห้มดเสยีก่อน เพื่อใหห้มอ้น่ึงมสีภาพเป็นสุญญากาศ แลว้

จงึเริม่จบัเวลาการน่ึง และจะปิดประตูระบายน้ําทนัททีีน่ึ่งไดค้รบตามเวลาทีก่ําหนดไว ้

4. ลิ้นระบายอตัโนมตัิหรอืเซฟตี้ (Safety) เป็นอุปกรณ์ที่ทําขึ้นเป็นพเิศษ 

ในกรณีที่ภายในหมอ้น่ึงความดนัมรีะดบัความดนัมากจนเกินความต้องการจนไม่

อาจควบคุมได้ ซึ่งอาจทําให้หม้อน่ึงความดนัระเบดิ เซฟตี้จะทํางานโดยอตัโนมตั ิ

เป็นการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

   

 

ใบความรู้ที ่6 

เร่ือง “หม้อน่ึงความดนัแบบออโตเคลฟ” 
 

 

ทีม่า: http://www. krukik.com 
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        หม้อน่ึงขนาดใหญ่หรือหม้อน่ึงสตรีม  

 ดดัแปลงใช้กบังานเหด็ เหมาะสําหรบัฟารม์ขนาดใหญ่ ทําก้อนเชื้อครัง้ละ

จาํนวนมากๆ เป็นหมอ้น่ึงทีด่ดัแปลงโดยช่างเหลก็ทัว่ ๆ ไป มทีัง้แบบกลมและแบบ

สีเ่หลีย่ม สามารถน่ึงกอ้นเชือ้ไดค้รัง้ละ 500 – 1,000 กอ้น   

 ส่วนประกอบและกลไกการทาํงานทีส่าํคญั มดีงัน้ี 

 1. ที่วดัความดนัหรอืมาตรวดั มลีกัษณะเป็นหน้าปดันาฬิกา ใช้วดัระดบั

ความดนัภายในหมอ้น่ึง บอกค่าความดนัเป็นปอนดห์รอืเป็นกโิลกรมัต่อน้ิว 

 2. เครือ่งวดัอุณหภมู ิใชส้าํหรบัวดัอุณหภมู ิ

 3. ที่ระบายไอหรอืประตูระบายอากาศ เป็นลิ้นปิด – เปิด ให้ไอน้ําระเหย

จากภายในหมอ้น่ึงได ้การน่ึงฆา่เชือ้ทุกครัง้จะตอ้งปล่อยใหอ้ากาศจากหมอ้น่ึงถูกไล่

ออกจากลิน้ระบายไอน้ําใหห้มดเสยีก่อน เพื่อใหห้มอ้น่ึงมสีภาพเป็นสุญญากาศ แลว้

จงึจะเริม่จบัเวลาการน่ึงได ้จะปิดประตูระบายน้ําทนัททีีน่ึ่งได ้

 4. ลิ้นระบายอตัโนมตัิหรอืเซฟตี้ (Safety) เป็นอุปกรณ์ที่ทําขึ้นเป็นพเิศษ 

ในกรณีที่ภายในหมอ้น่ึงความดนัมรีะดบัความดนัมากจนเกินความต้องการจนไม่

อาจควบคุมได้ ซึ่งอาจทําให้หม้อน่ึงความดนัระเบดิ เซฟตี้จะทํางานโดยอตัโนมตั ิ

เป็นการป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

 การใช้หม้อน่ึง ต้องระวังไม่ให้น้ําแห้งในขณะที่การน่ึงยังไม่เรียบร้อย  

เพราะจะทาํใหห้มอ้น่ึงแตกรา้วได ้ 

 ก่อนทาํการน่ึงควรตรวจและทําความสะอาดปะเกน็รองรบัฝาหมอ้น่ึง (ถ้าม)ี 

เสยีก่อน แลว้จงึค่อยปิดฝาใหส้นิท จากนัน้กเ็ริม่ตดิไฟใหค้วามรอ้น เปิดทีร่ะบายให้

อบไอน้ําไล่อากาศในหม้อน่ึงออกให้หมดเสยีก่อนจนกระทัง่มไีอน้ําเข้ามาอยู่แทน 

เพราะถา้มอีากาศแทรกอยู ่การฆา่เชือ้จะทาํไดไ้มห่มด  

 ถ้าเป็นหมอ้น่ึงขนาด 40 – 50 ลติร ควรเปิดท่อระบายไอน้ําทิง้ไวป้ระมาณ 

10 นาท ีถา้ใหญ่กว่าน้ี อาจเพิม่เวลาเป็น 20 – 30 นาท ี 

 พอมาตรวดัเขม็ชี้ที่ 15 ปอนด์ ก็เริม่จบัเวลา  เราจะใช้เวลาประมาณ 20 

นาท ีสาํหรบัการน่ึงหวัเชือ้หรอือาหารวุน้ 

ใบความรู้ที ่7 

เร่ือง “หม้อน่ึงขนาดใหญ่หรือหม้อน่ึงสตรีม” 
 

 

ทีม่า: http://www. krukik.com 
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        หม้อน่ึงแบบลกูทุ่ง  

 หมอ้น่ึงชนิดน้ีมรีาคาถูกมาก เหมาะสําหรบัฟารม์ขนาดเลก็และขนาดกลาง 

ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีม่รีาคาถูก สามารถทําขึน้ใชเ้องได ้นิยมใชถ้งัจารบ ี(ขนาด 200 ลติร) 

สามารถหาซือ้ไดง้า่ยตามรา้นขายอุปกรณ์เหด็ทัว่ไป ควรใชย้างในรถจกัรยานยนต์ที่

ไมใ่ชง้านแลว้มาผ่าใชหุ้ม้ปากถงัแทนปะเกน็ เพื่อใหส้ามารถปิดไดส้นิทมากขึน้ ตรง

กลางฝาเจาะรูด้วยตะปูขนาด 3 น้ิว เพื่อทําเป็นที่ระบายไอ ก้นถงัทําเป็นตะแกรง

รองวสัดุน่ึง ใหส้ามารถยกออกได ้สาํหรบัใชว้างก้อนเชือ้ไม่ใหเ้ปียกน้ํา โดยทําใหสู้ง

จากกน้ถงัประมาณ 10 เซนตเิมตร 

 การน่ึงก็ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัหมอ้น่ึงความดนัทัว่ไป คอื ใส่น้ําลงไปจนปริม่

ตะแกรง แต่ก่อนนํากอ้นเชือ้ลงวางเรยีง ควรใชก้ระดาษหนงัสอืพมิพร์องรอบๆ ขอบ

ถงัเสยีก่อน เพื่อไม่ให้ถุงพลาสติกจากก้อนเชื้อละลายติดกบัหม้อน่ึงเมื่ออุณหภูมิ

รอ้นจดั 

 เมื่อวางก้อนเหด็จนเตม็แลว้ ปิดฝาแลว้รดัสายรดัใหแ้น่น ต้มน้ําใหเ้ดอืดจน

ไอพุ่งออกมาจากรทูีเ่จาะไวต้รงกลางฝาอยา่งสมํ่าเสมอ แลว้น่ึงไปนานประมาณ 1 ชัว่โมง 

เมือ่ครบกําหนดใหนํ้ากอ้นเชือ้ออกมาวางในทีอุ่ณหภมูปิกตนิานประมาณ 12 ชัว่โมง 

แลว้นําไปน่ึงใหมอ่กี 2 ครัง้ (รวมเป็น 3 ครัง้)  

 เชือ้เพลงิทีนํ่ามาใชใ้หค้วามรอ้นกบัหมอ้ชนิดน้ี อาจใชไ้มฟื้นหรอืเตาฟู่กไ็ด ้

ปจัจบุนัหลายทีใ่ชแ้กลบน่ึง โดยการทาํเตาแบบเตาเศรษฐกจิ ซึง่ใชไ้ดผ้ลด ี

 

 

ใบความรู้ที ่8 

เร่ือง “หม้อน่ึงแบบลกูทุ่ง” 
 

ทีบ่า้นของใครมหีมอ้แบบน้ี

บา้งไหมครบั 

ทีม่า: http://www. krukik.com 



258 
 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. สมาชกิแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่5 – 8   

2. อภปิรายสรปุภายในกลุ่มจดบนัทกึเป็นแผนผงัความคดิ โดยออกแบบแผนผงัความคดิ

เอง (ใชแ้นวตวัอยา่งตามใบงานที ่1) 

3. ตวัแทนกลุ่มรายงานใหส้มาชกิทุกคนในหอ้งทราบ 

4. จดบนัทกึทุกกลุ่มลงในสมดุบนัทกึ 

  

ใบงานที ่2 

เร่ือง “วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเหด็นางฟ้า” 
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วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเหด็นางฟ้า 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มเขยีนแผนผงัความคดิจากใบความรูท้ีน่กัเรยีนไดร้บั 

  

กจิกรรมแผนผงัความคดิ 

เร่ือง “วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเหด็นางฟ้า” 
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สรปุ (เขยีนอธบิาย) 

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  
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แบบประเมินการทาํแผนผงัความคิด 

เร่ือง วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะเหด็นางฟ้า 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ องคป์ระกอบ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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 แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่2 เรือ่ง วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้า 

ชื่อ ................................................................................ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เลขที ่.................. 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน 

(30) 

ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 รวม 

1. มคีวามสนใจ/ตัง้ใจ      

2. มคีวามกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีเ่รยีน      

3. รบัผดิชอบงานทีไ่ดม้อบหมาย      

4. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น      

5. กลา้แสดงความคดิเหน็เมื่อมกีารอภปิราย      

6. ทาํงานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว      

7. ใหค้วามรว่มมอืกบัคร ู      

8. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์      

9. มกีารเลอืกผูนํ้าเมือ่ทาํงานกลุ่ม      

10. แบ่งงานกนัรบัผดิชอบ      

11. ทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ตามเวลา      

12. ใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น      

13. มกีารวางแผนการทาํงาน      

14. มวีนิัยในตนเอง      

15. ผลงานสะอาด เป็นระเบยีบ      

รวม      

คดิเป็นรอ้ยละ      

 

ระดบัคณุภาพ  2 หมายถงึ มกีารปฏบิตัทุิกครัง้ (ด)ี 

   1 หมายถงึ มกีารปฏบิตับิางครัง้ (พอใช)้ 

   0 หมายถงึ ไมม่กีารปฏบิตัเิลย (ตอ้งแกไ้ข) 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 24 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 24 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่3                                                 ชื่อหน่วย โรงเรอืนเพาะเหด็นางฟ้า 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3                                                                      เวลา 2 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 โรงเรอืนเพาะเห็ดนางฟ้าที่ดคีวรมลีกัษณะเก็บความชื้นได้ดี พื้นไม่แฉะ จงึจะทําให้เห็ด

เจรญิเตบิโตไดด้ ีวสัดุทีใ่ชใ้นการทาํโรงเรอืนควรเป็นวสัดุทีม่รีาคาไมส่งูมากและหาไดง้า่ยในทอ้งถิน่ 

  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายลกัษณะโรงเรอืนทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้าได ้

2. วาดรปูโรงเรอืนทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้าได ้

3. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน รกัการทํางาน ทาํงานดว้ยความรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

 ลกัษณะของโรงเรอืนเพาะเหด็นางฟ้า 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นกัเรยีนและครสูนทนารว่มกนัเกีย่วกบัโรงเรอืนทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้าทีเ่คยพบเหน็

มา ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

 1.1 ลกัษณะของโรงเรอืน 

 1.2 การระบายถ่ายเทอากาศ 

 2. แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั ตามความสนใจ เลอืกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการกลุ่ม พรอ้มตัง้ชื่อกลุ่ม 

 3. ตวัแทนกลุ่มรบัใบความรูท้ี ่9 และใบงานที ่3 – 4 จากครไูปศกึษา  

 4. สรปุใบความรูโ้ดยใชแ้ผนผงัความคดิของตนเองทีส่รา้งขึน้มา 

 5. แต่ละกลุ่มช่วยกนัวาดรปูโรงเรอืนเพาะเหด็นางฟ้า ลงในใบงานที ่4 โดยดูจากโรงเรอืน

ของจรงิ 

 6. แต่ละกลุ่มนําเสนอใหส้มาชกิในหอ้งไดร้บัทราบ  

 7. นกัเรยีนรว่มกนัสรปุเน้ือหาทัง้หมดทีแ่ต่ละกลุ่มนําเสนอ 

 8. นกัเรยีนทุกคนจดบนัทกึสาระสําคญัทัง้หมดลงในสมุดบนัทกึ 
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การวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นความรู ้

− ประเมนิจากการทาํแผนผงัความคดิ เรือ่ง โรงเรอืนเพาะเหด็นางฟ้า 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

− ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่9 

2.  ใบงานที ่3 – 4  

3. โรงเรอืนเพาะเหด็นางฟ้า 

 

  



266 
 
 

 

 

 

 

ใบความรู้ที ่9 

เร่ือง “โรงเรือนเพาะเหด็นางฟ้า” 
 

 
 

โรงเรือนเพาะเหด็ จะมขีนาด 4x6 ส่วนความสูง ถ้าเป็นหลงัคามุงจากจะ

สงู 3 เมตร ถา้เป็นหลงัคามุงสงักะสจีะสูง 2.5 เมตร วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช ้จะเน้นใชว้สัดุ

ทีม่ใีนทอ้งถิน่ เพื่อความประหยดั และใชว้สัดุในทอ้งถิน่ใหเ้กดิประโยชน์   

 

 
 

วสัดท่ีุใช้สร้างโรงเพาะเหด็ จะสรา้งดว้ยไม ้มุงหลงัคาดว้ยใบจาก หรอื มุง

หลงัคาดว้ยสงักะส ี

 

ทิศทางลมในการสร้างโรงเพาะเหด็ ทศิทางลมกม็สี่วนสําคญัในการสรา้ง

โรงเพาะเหด็ ต้องดูทศิทางของลมเหนือลมใต้ เพื่อป้องกนัการพดัพาเชือ้โรคทีจ่ะมี

ผลต่อกอ้นเหด็ และการออกดอกของเหด็ 
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 ภายในโรงเรือน ทําเป็นชัน้หรอืเป็นแผง ไม่กําหนดสูตรตายตวัว่าจะต้อง

เป็นแบบใด ขอเพียงแต่ใช้วางก้อนเชื้อได้มากถุงและเอื้อมมือเข้าไปทํางานได้

สะดวกเป็นพอ  

  พื้นโรงเรือน ควรเป็นพื้นคอนกรตี อย่างน้อยก็เป็นพื้นทราย ไม่ควรเป็น

พืน้ดนิ เพราะจะทาํใหแ้ฉะไดภ้ายหลงั ควรใหม้ปีระตูใหส้ามารถลําเลยีงก้อนเชือ้เขา้

ออกไดส้ะดวก มช่ีองระบายอากาศออกได ้

 

 

การคลมุหลงัคา สภาพลม สภาพอากาศ มผีลกระทบต่อการออกดอกของ

เหด็ไดเ้ช่นเดยีวกนั  

การดูแลโรงเรือน ใหห้มนัทําความสะอาดโดยการกวาดหรอืเกบ็เศษดอก

เหด็เศษกระดาษออกจากโรงเรอืน และต้องคอยดูก้อนเหด็ทีม่เีชือ้ราใหนํ้าออกจาก

โรงเรอืนก่อนที่เชื้อราจะแพร่กระจาย และไม่ควรเลี้ยงสตัว์ปีกไว้ใกล้กบัโรงเรอืน

เพาะเหด็  

                                                                      

ทีม่า: http://www. wunnipa630.th.gs 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. สมาชกิแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่9  

2. อภปิรายสรปุภายในกลุ่มจดบนัทกึเป็นแผนผงัความคดิ โดยออกแบบแผนผงัความคดิ

เอง (ใชแ้นวตวัอยา่งตามใบงานที ่1) 

3. ตวัแทนกลุ่มรายงานใหส้มาชกิทุกคนในหอ้งทราบ 

4. จดบนัทกึทุกกลุ่มลงในสมดุบนัทกึ 

  

ใบงานที ่3 

เร่ือง “โรงเรือนเพาะเหด็นางฟ้า” 
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โรงเรือนเพาะเหด็นางฟ้า 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

 ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มเขยีนแผนผงัความคดิจากใบความรูท้ีน่กัเรยีนไดร้บั 

  

กจิกรรมแผนผงัความคดิ 

เร่ือง “โรงเรือนท่ีใช้ในการเพาะเหด็นางฟ้า” 
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สรปุ (เขยีนอธบิาย) 

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

วาดรปูโรงเรอืนทีใ่ชใ้นการเพาะเหด็นางฟ้า ทัง้ดา้นนอก และภายใน พรอ้มทัง้ตกแต่งระบาย

สใีหส้วยงาม 

ใบงานที ่4 

เร่ือง “โรงเรือนเพาะเหด็นางฟ้า” 
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แบบประเมินการทาํแผนผงัความคิด 

เร่ือง โรงเรือนท่ีใช้ในการเพาะเหด็นางฟ้า 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ องคป์ระกอบ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินการวาดภาพ 

เร่ือง โรงเรือนเพาะเหด็นางฟ้า 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ องคป์ระกอบ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่3 เรือ่ง โรงเรอืนเพาะเหด็นางฟ้า 

ชื่อ ................................................................................ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เลขที ่.................. 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน 

(30) 

ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 รวม 

1. มคีวามสนใจ/ตัง้ใจ      

2. มคีวามกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีเ่รยีน      

3. รบัผดิชอบงานทีไ่ดม้อบหมาย      

4. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น      

5. กลา้แสดงความคดิเหน็เมื่อมกีารอภปิราย      

6. ทาํงานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว      

7. ใหค้วามรว่มมอืกบัคร ู      

8. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์      

9. มกีารเลอืกผูนํ้าเมือ่ทาํงานกลุ่ม      

10. แบ่งงานกนัรบัผดิชอบ      

11. ทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ตามเวลา      

12. ใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น      

13. มกีารวางแผนการทาํงาน      

14. มวีนิัยในตนเอง      

15. ผลงานสะอาด เป็นระเบยีบ      

รวม      

คดิเป็นรอ้ยละ      

 

ระดบัคณุภาพ  2 หมายถงึ มกีารปฏบิตัทุิกครัง้ (ด)ี 

   1 หมายถงึ มกีารปฏบิตับิางครัง้ (พอใช)้ 

   0 หมายถงึ ไมม่กีารปฏบิตัเิลย (ตอ้งแกไ้ข) 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 24 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 24 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
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กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่4                                            ชื่อหน่วย กระบวนการเพาะเหด็นางฟ้า 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 (การเลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้)                                     เวลา 4 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 การเลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ คอื การแยกเชือ้เหด็ โดยการนําเอาดอกเหด็หรอืสปอรม์าเพาะให้

เจรญิขึน้เป็นเสน้ใย เพื่อใชข้ยายไปทาํหวัเชือ้ต่อไป 

  

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธบิายวธิกีารเลอืกวสัดุมาใชเ้ลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ พ ีด ีเอ ได ้

2. บอกขัน้ตอนการเลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ พ ีด ีเอ ได ้

3. ปฏบิตักิารเลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ พ ีด ีเอ ได ้

4. นําเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วมชัน้ ดา้นคุณภาพ ประโยชน์ การนําไปใช ้และประเมนิ

ปรบัปรงุผลงานได ้

5. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน ตัง้ใจทาํงาน มคีวามรว่มมอืกบัหมูค่ณะ มคีวามเป็นระเบยีบ 

ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. การแยกเชือ้เหด็ 

2. การเลีย้งเหด็บนอาหารวุน้ 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นกัเรยีนและครสูนทนารว่มกนัเกีย่วกบัการเพาะเหด็นางฟ้าทีผ่่านมาทุกหวัขอ้เรือ่ง 

 2. แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั ตามความสนใจ เลอืกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการกลุ่ม พรอ้มตัง้ชื่อกลุ่ม 

 3. ตวัแทนกลุ่มรบัใบความรูท้ี ่10 และใบงานที ่5 จากครไูปศกึษา  

 4. สมาชกิทุกกลุ่มรว่มกนัทํากจิกรรมตามใบงานที ่5 

 5. สมาชกิทุกกลุ่มปฏบิตักิารเลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ พ ีด ีเอ ตามใบความรูท้ี ่10 ตามลาํดบั

ขัน้ตอน ครคูอยสงัเกตและใหค้าํแนะนําอยา่งใกลช้ดิ 

 6. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน โดยอธบิายขัน้ตอนการทาํงานทุกขัน้ตอน 
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 7. นกัเรยีนและครรูว่มกนัอภปิราย และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลงาน และจดบนัทกึ 

การวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นความรู ้

− ประเมนิจากการรายงาน 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

− ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่10 

2.  เขม็เขีย่เชือ้ 

3.  ตะเกยีงแอลกอฮอล ์

4. ขวดแบน 

5. ดอกเหด็นางฟ้า 

6. ยาง 

7. สาํล ี

8. มนัฝรัง่ 

9. น้ําตาลแลก็โทสหรอืกลโูคลนิ 

10. ตูเ้ขีย่เชือ้ 

11. หมอ้น่ึง 
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ใบความรู้ที ่10 

เร่ือง “การเล้ียงเช้ือบนอาหารวุ้น” 
 

      การเล้ียงเช้ือบนอาหารวุ้น พี ดี เอ คอื การแยกเชื้อเหด็ โดยการนําเอา

ดอกเหด็หรอืสปอร์มาเพาะให้เจรญิขึน้เป็นเส้นใย เพื่อขยายพนัธุ์ทําหวัเชื้อต่อไป 

โดยมวีธิกีารทาํทีง่า่ย และมสี่วนผสมดงัน้ี 

1. มนัฝรัง่ปอกเปลอืกหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ แลว้ตม้เอาแต่น้ํา 200 – 300 กรมั 

2. น้ําตาลแลก็โทสหรอืกลโูคลนิ 20 – 40 กรมั 

3. วุน้ 15 – 20 กรมั 

4. น้ําสะอาด 1 ลติร 

วิธีการทาํอาหารวุ้น พี ดี เอ 

 1. นํามนัฝรัง่ทีเ่ตรยีมไวม้าต้มกบัน้ําประมาณ 1.2 ลติร (เผื่อน้ําส่วนหน่ึงจะ

ระเหยออกไป) ต้มด้วยไฟอ่อนๆและให้น้ําเดอืดประมาณ 15 นาท ีมนัฝรัง่ก็จะสุก

น่ิม กรองเอาแต่น้ําออกมา แลว้ต้มต่อไปพรอ้มกบัเตมิผงวุน้ลงไปกวนจนวุน้ละลาย

หมดประมาณ 10 นาท ีขณะที่ต้มควรระวงัไม่ให้วุ้นไหม้ที่ก้นภาชนะหรอืไหลล้น

ออกมา จากนัน้จึงเติมน้ําตาลแล็กโทสลงไป คนให้ละลายจนหมด พอละลาย

หมดแลว้จงึนําน้ําทีไ่ดม้าตวงใหไ้ดจ้าํนวน 1 ลติร พอด ีถา้หากขาดไปใหเ้ตมิดว้ยน้ํา

รอ้นแลว้คนใหเ้ขา้กนัจนพอด ี

 2. นําน้ําที่ไดม้าใส่ในขวดแบนที่สะอาดและแหง้ โดยระวงัอย่าใหเ้ป้ือนปาก

ขวด จะทาํใหปิ้ดจกุสาํลยีาก มโีอกาสทีเ่ชือ้จะปนเป้ือนได ้การกรอกควรใชก้รวยวาง

ไว้ทีป่ากขวด เตมิน้ําที่ได้ลงไปใหสู้งกว่าก้นขวดเพยีง 2 – 3 เซนตเิมตร เสรจ็แล้ว

จงึอุดดว้ยสาํล ีเอากระดาษหุม้ แลว้รดัดว้ยยาง 

 3. นําขวดอาหารไปน่ึงในหมอ้น่ึงความดนั ใหม้คีวามดนัไอน้ํา 15 ปอนดต่์อ

ตารางน้ิว นานประมาณ 20 นาท ีเมื่อน่ึงเรยีบรอ้ยแล้วนําออกมาวางเรยีงกนัทิง้ให้

วุ้นเกือบเยน็ แต่จะไม่ให้เย็นมาก นําขวดอาหารวุ้นมาวางเอียงนอนลงให้วุ้นแผ่

กวา้ง เพื่อเพิม่พืน้ทีผ่วิวุน้ ใหถ่้ายอาหารวุน้เลยกึง่กลางขวดเลก็น้อย 

 ขอ้ควรระวงั การแยกเชือ้หรอืถ่ายเชือ้เหด็ทัง้ทีเ่ป็นอาหารวุน้หรอืหวัเชือ้ ผู้

ปฏบิตัคิวรคํานึงถงึโอกาสที่เชื้อจะมกีารปนเป้ือนจากเชื้อต่างๆ ที่มากบัฝุ่นละออง 

น้ํา และการสมัผสั  
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  การแยกเช้ือเห็ด คอื การนําเอาดอกเห็ดหรอืสปอร์มาเพาะให้เจรญิขึ้น

เป็นเสน้ใย เพื่อขยายพนัธุท์ําหวัเชือ้ต่อไป งานในขัน้น้ีจะเลีย้งเสน้ใยเหด็บนอาหาร

วุน้ พ ีด ีเอ การแยกเชือ้เหด็ สามารถทาํได ้2 วธิ ีคอื 

 1. การแยกเชื้อเห็ดบรสิุทธิจ์ากสปอร ์วธิน้ีีนิยมทํากนัเฉพาะนักวชิาการที่

ตอ้งการศกึษาสายพนัธุเ์หด็และการผสมพนัธุ ์โดยการแยกสปอรเ์ดีย่วบนอาหารวุน้ 

โดยเฉพาะเหด็ทีม่ดีอกบาง เช่น เหด็หหูนู  

 2. การแยกเชื้อเหด็บรสิุทธิจ์ากเน้ือเยื่อ ซึ่งทําโดยการตดัชิ้นเน้ือเยื่อในลํา

ต้นเหด็มาเลี้ยงบนอาหารวุ้น เรยีกว่า วธิ ีทชิชูคลัเจอร์ ใช้กบัเห็ดขนาดใหญ่ เช่น 

เหด็นางฟ้า วธิน้ีีเป็นทีนิ่ยมกนัมากและไดผ้ลตรงตามพนัธุเ์ดมิทุกประการ 

 การคดัเลือกดอกเหด็มาทาํพนัธุ ์

 เราจะเลอืกดอกเห็ดที่สมบูรณ์ เป็นดอกที่โต แขง็แรง ดอกใหญ่ น้ําหนัก

ดอกมาก เน้ือแน่น ก้านดอกมลีกัษณะแขง็แรงหรอืโคนต้นหนา อายุประมาณ 3 วนั 

หรอืปล่อยสปอร ์1 วนั ดอกเหด็ทีจ่ะนํามาแยกเชือ้น้ีอยา่ใหเ้ปียกน้ําเป็นอนัขาด  

 อปุกรณ์ท่ีใช้ในการแยกเช้ือเหด็ 

 1. เขม็เขีย่เชือ้ ทําดว้ยโลหะผสมซึง่มคีุณสมบตัทิีร่อ้นเรว็ เยน็เรว็ ดา้มเป็น

อะลมูเินียม เวลาใชต้้องฆ่าเชือ้เสยีก่อนโดยการลนไฟที่ปลายเขม็จนรอ้นแดง แล้ว

ทิง้ไวใ้หเ้ยน็ก่อนนําไปเขีย่เชือ้เหด็ 

 2. ตะเกยีงแอลกอฮอล ์ใช้สําหรบัลนไฟฆ่าเชือ้เขม็เขีย่เชือ้และเครื่องมอืใน

การปฏบิตังิานใหส้ะอาด 

 3. ตู้เขีย่เชื้อ เป็นตู้ทีส่รา้งขึน้มาโดยเฉพาะ มลีกัษณะเป็นตู้สี่เหลี่ยมผนืผ้า

ทบึ ดา้นหน้าตดัเป็นรปูคางหม ูและตดิกระจกเพื่อใหม้องเหน็สิง่ของและปฏบิตังิาน

ภายในได้ ด้านบนมช่ีองให้อากาศหรอืลมรอ้นระบายออกได้เล็กน้อย ก่อนใช้งาน

ตอ้งเชด็ทาํความสะอาดและฆา่เชือ้ใหท้ัว่ดว้ยแอลกอฮอลเ์สยีก่อน 

 วิธีการเข่ียเน้ือเย่ือ 

 ก่อนทําการแยกเน้ือเยื่อควรล้างมอืให้สะอาด เช็ดมอืให้แห้งและเตรยีม

อุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบ คือ ดอกเห็ด เข็มเขี่ยเชื้อ ขวดอาหารวุ้น พี ดี เอ และ

ตะเกยีงแอลกอฮอล ์

 1. นําเขม็เขีย่เชือ้จุม่แอลกอฮอล ์แลว้ลนไฟจนปลายเขม็เขีย่รอ้นแดง ทิง้ไว้

ใหเ้ขม็เยน็ประมาณ 10 วนิาท ี 

 2. ฉีกดอกเหด็ทีเ่ตรยีมไวจ้ากขอบดอกลงมาตามแนวยาว ใหด้อกเหด็แยก

เป็นสองส่วน โดยระวงัไมใ่หม้อืหรอืสิง่ใดๆ ไปแตะตอ้งสมัผสักบักา้นดอก 
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ac  

 3. ใชเ้ขม็เขีย่ตดัเน้ือเยือ่ดอกเหด็ออกมาเป็นชิน้เลก็ๆ ตรงส่วนทีอ่ยู่ระหว่าง

กา้นดอกกบัหมวกดอก ซึง่เป็นส่วนทีเ่น้ือเยือ่สมบรูณ์ทีสุ่ด  

 4. เปิดจุกสําลีที่ปากขวดอาหารวุ้น นําปากขวดลนไฟกับตะเกียง

แอลกอฮอล ์เพื่อฆา่เชือ้ทีอ่าจตดิอยูบ่รเิวณนัน้ 

 5. นําเน้ือเยื่อไปใส่ในขวดอาหารวุ้น พี ดี เอ โดยให้มอืที่จบัเข็มเขี่ยที่มี

เน้ือเยื่ออยู่น่ิงๆ แล้วเคลื่อนมอืที่จบัขวดอาหารวุ้นไปหาเน้ือเยื่อ วางเน้ือเยื่อลงบน

ผวิกลางอาหารวุน้  

 6. ลนไฟที่คอขวดอกีครัง้ แล้วปิดจุกสําลไีว้เช่นเดมิ ทําเช่นน้ีทุกขวดตาม

ตอ้งการ 

 7. นําขวดเชือ้น้ีไปวางไวใ้นหอ้งทีม่อุีณหภูมปิกต ิประมาณ 7 – 10 วนั เสน้

ใยเหด็นางฟ้ากจ็ะเจรญิเตม็ผวิหน้าวุน้ 

 อายขุองเชือ้ทีเ่หมาะจะนําไปใช ้คอื ระหว่าง 7 – 10 วนั ไม่ควรเกบ็ไวน้าน

กว่าน้ี เพราะจะเหนียวแก่อ่อนตวัลง ถา้เชือ้หมดอายตุอ้งเริม่ตน้เขีย่เน้ือเยื่อจากดอก

เหด็ใหม ่

 การขยายเช้ือวุ้น ไมจ่าํเป็นตอ้งเริม่ต้นแยกจากดอกเหด็อกี แต่จะใชว้ธิตีดั

เอาเส้นใยในอาหารวุน้ทีเ่จรญิเตบิโตเตม็ทีแ่ล้วประมาณ 1 ตารางเซนตเิมตร ใส่ลง

บนผวิหน้าขวดอาหารวุ้นเปล่าๆ ขวดอื่นๆ โดยวธิกีารเดยีวกบัการแยกเน้ือเยื่อได้

เลย  

 ข้อควรระวงัในการถ่ายเช้ือเหด็ คอื ไม่ควรต่อเชือ้เกนิ 5 – 6 ครัง้ เพราะ

จะทาํใหเ้ชือ้อ่อนลง จนทาํใหไ้ดผ้ลผลติลดน้อยลง 

 ตามปกติเราจะไม่ใช้เชื้อวุ้นไปถ่ายลงในก้อนเชื้อในถุงพลาสติกโดยตรง

ทเีดียว เพราะเป็นวิธีที่สิ้นเปลืองและยุ่งยากมาก นอกจากจะมคี่าใช้จ่ายสูงแล้ว 

โอกาสทีเ่ชือ้จะเสยีมมีาก รวมทัง้อาจมเีชือ้อยา่งอื่นเขา้มาปะปนไดง้่าย 

 

                                                                     

งานน้ี...นักเรียนต้องทาํด้วยความ

ระมดัระวงันะคะ 

ทีม่า: http://www. clinictech.chan.rmutto.ac.th 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่10 แลว้อธบิายในหวัขอ้ต่อไปน้ีมาพอเขา้ใจ 

(1) การคดัเลอืกดอกเหด็มาทาํพนัธุ ์

(2) อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการแยกเชือ้เหด็ 

(3) วธิกีารเขีย่เน้ือเยือ่ 

(4) การทําอาหารวุน้ 

(5) ขอ้ควรระวงัในการแยกเชือ้ 

  

ใบงานที ่5 

เร่ือง “การเล้ียงเช้ือบนอาหารวุ้น” 
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การเลีย้งเช้ือบนอาหารวุ้น 
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แบบประเมินการรายงาน 

เร่ือง การเล้ียงเช้ือบนอาหารวุ้น 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ การนําเสนอ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่4 เรือ่ง การเลีย้งเชือ้บนอาหารวุน้ 

ชื่อกลุ่ม....................................................................................................... ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนนทีไ่ด ้

1. ขัน้เตรยีม  

   1.1 เขม็เขีย่เชือ้ 

   1.2 ตะเกยีงแอลกอฮอล ์

   1.3 แอลกอฮอล ์

   1.4 เหด็นางฟ้า 

   1.5 น้ําตาลแลก็โทสหรอืกลโูคลนิ 

   1.6 วุน้ 

   1.7 น้ําสะอาด 

   1.8 ขวดแบน 

   1.9 สาํล ี

   1.10 ยาง 

(10) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

 

รวม 10 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

2. ขัน้ปฏบิตังิาน 

   2.1 การคดัเลอืกพนัธุเ์หด็ 

   2.2 การเขีย่เน้ือเยือ่ 

   2.3 การขยายเชือ้วุน้ 

   2.4 การทาํอาหารวุน้ พ ีด ีเอ 

(40) 

10 

10 

10 

10 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ 

7 – 10  คะแนน ปฏบิตัไิดด้ ี

4 – 6 คะแนน ปฏบิตัไิด ้

1 – 3 คะแนน ควรปรบัปรงุ 

 

 

รวม 40 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

3. เวลาทีใ่ชป้ฏบิตังิานจรงิ 10 10 คะแนน ทนัเวลาทีก่ําหนด 

6 – 9 คะแนน หลงัเวลาที่

กําหนดไมเ่กนิ 1 วนั 

1- 5 คะแนน หลงัเวลาทีก่ําหนด

ไมเ่กนิ 2 วนั 

 

รวม 10 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

4. ผลผลติ 30 30 คะแนน เชือ้ทีไ่ดป้ระมาณ 

80 – 100 % 
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พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนนทีไ่ด ้

20 คะแนน เชือ้ทีไ่ดป้ระมาณ 

60 – 79 % 

10 คะแนน เชือ้ทีไ่ดน้้อยกว่า 

60 % 

รวม 30 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

5. ขัน้จติพสิยั 

   5.1 ความตัง้ใจ 

   5.2 ความรว่มมอืกบัหมูค่ณะ 

   5.3 ความเป็นระเบยีบ 

   5.4 การตรงต่อเวลา 

   5.5 ความรบัผดิชอบ 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

0 คะแนน  ควรปรบัปรงุ 

1 คะแนน ปฏบิตัไิด ้

2 คะแนน ปฏบิตัไิดด้ ี

 

รวม 10 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

รวมคะแนนทัง้สิน้ 100 รวมคะแนนทีไ่ดท้ัง้สิน้  

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 80 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 80 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่4                                            ชื่อหน่วย กระบวนการเพาะเหด็นางฟ้า 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 (การเลีย้งเชือ้เหด็กบัเมลด็ขา้วฟ่าง)                           เวลา 3 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 การเลี้ยงเชื้อกบัเมลด็ขา้วฟ่าง เป็นการถ่ายเชื้อเหด็จากอาหารวุ้นลงในขวดเมลด็ขา้วฟ่าง 

เพื่อเพิม่จาํนวนเชือ้เหด็ใหม้ากขึน้ก่อนนําไปเขีย่เชือ้เหด็จากหวัเชือ้ลงในทุกกอ้นเชื่อต่อไป 

  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. มคีวามรูเ้กีย่วกบัการเลีย้งเชือ้เหด็นางฟ้ากบัเมลด็ขา้วฟ่าง 

2. ขยายเชือ้อาหารวุน้ พ ีด ีเอ ลงในขวดเมลด็ขา้วฟ่างได ้

3. มคีวามรว่มมอืกบัหมูค่ณะในการทํางาน และมคีวามรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

การเลีย้งเชือ้เหด็กบัเมลด็ขา้วฟ่าง 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นกัเรยีนและครสูนทนาทบทวนเรือ่ง การทําเชือ้บนอาหารวุน้ พ ีด ีเอ และปญัหาทีพ่บ 

 2. แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั ตามความสนใจ เลอืกประธาน รองประธาน และ

เลขานุการกลุ่ม พรอ้มตัง้ชื่อกลุ่ม 

 3. ตวัแทนกลุ่มรบัใบความรูท้ี ่11 และใบงานที ่6 จากครไูปศกึษา รว่มกนัอภปิรายสรปุ

สาระสําคญั 

 4. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน  

 5. นกัเรยีนและครรูว่มกนัอภปิราย และสรุปสาระสําคญัทีไ่ดจ้ากใบความรูท้ี ่11และใบงานที ่6 

 6. นกัเรยีนสรุปผลงานทีไ่ด ้และประเมนิตามแบบประเมนิ นําเสนอปญัหา (ถา้ม)ี แลว้จด

บนัทกึ 
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การวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นความรู ้

− ประเมนิจากการรายงาน 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

− ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่11 

2.  ใบงานที ่6  

3.  เมลด็ขา้วฟ่าง 

4.  ขวดแบน 

5.  ตะแกรง 

6.  กรวย 

7.  สาํล ี

8.  กระดาษ 

 9.  ยาง 

 10. อาหารวุน้ 

11. ตูเ้ขีย่เชือ้ 

12. เขม็เขีย่เชือ้ 

13. ชอ้นตกั 
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ใบความรู้ที ่11 

เร่ือง “การเล้ียงเช้ือเหด็กบัเมลด็ข้าวฟ่าง” 
 

      การทาํหวัเชือ้เหด็มขี ัน้ตอนทีง่่ายกว่าการเพาะเน้ือเยื่อจากวุน้ โอกาสทีเ่ชือ้

จะเสยีมน้ีอยลง วสัดุทีจ่ะนํามาใชท้ําหวัเชือ้ส่วนใหญ่ คอื เมลด็พชื ซึง่เป็นวสัดุทีห่า

งา่ย เช่น เมลด็ขา้วฟ่าง เมลด็ขา้วเปลอืก แต่ทีนิ่ยมและเป็นทีย่อมรบัในปจัจุบนั คอื 

เมลด็ขา้วฟ่าง 

 การต้มเมลด็ข้าวฟ่าง นําเมลด็ขา้วฟ่างมาต้มจนสุกน่ิมพอดอีย่าใหถ้งึกบั

เละ เพราะถ้าเละมากเมื่อกรอกใส่ขวดมกัจะเกดิการแฉะก้นขวด และมโีอกาสทีเ่ชื้อ

ราต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อต้มจนสุกพอดแีละได้จํานวนตามที่ต้องการแล้วจงึ

นําไปใส่ตะแกรงกรองเอาน้ําออกให้หมด ถ้าหากเมลด็ขา้วฟ่างแฉะมากควรเกลี่ย

กระจายผึง่พอแหง้ก่อนนํามากรอกลงขวด หากนําเอาขีเ้ลื่อยทีแ่หง้สนิทและร่อนแลว้

จาํนวนเลก็น้อยค่อยๆผสมลงไปคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั แลว้ร่อนเอาขีเ้ลื่อยออกอกีครัง้

หน่ึงก่อนกรอกลงขวด ก็จะทําใหเ้มลด็ขา้วฟ่างกรอกลงขวดได้ง่ายขึน้ และยงัช่วย

แก้ปญัหาเมลด็ขา้วฟ่างแฉะได้อกีดว้ย หากมคีวามชํานาญในการต้มเมลด็ขา้วฟ่าง

แลว้ กไ็มจ่าํเป็นตอ้งใชข้ีเ้ลื่อยผสมเลยกไ็ด ้

 การกรอกเมลด็ข้าวฟ่าง จะกรอกลงไปเพยีงครึง่ขวดหรอืประมาณ 2 ใน 3 

ขวด เพื่อช่วยใหเ้สน้ใยเจรญิเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ การกรอกเมลด็ขา้วฟ่างใส่ขวด

ควรใชก้รวยสวมปากขวดจะช่วยใหก้รอกไดง้่ายขึน้ และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้มลด็ขา้ว

ฟ่างเป้ือนปากขวด ถ้าหากเป้ือนปากขวดกค็วรเชด็ปากขวดใหส้ะอาดและแหง้ ใช้

สาํลอุีดปากขวดใหแ้น่น ไมใ่หห้ลวมหรอืคบัเกนิไป ใชก้ระดาษหุม้ทบัสําลอีกีชัน้หน่ึง

แลว้รดัดว้ยยางเพื่อป้องกนัสาํลเีปียกเวลาน่ึง นําขวดเชือ้ไปน่ึงดว้ยหมอ้น่ึงความดนั

ใหม้คีวามดนัไอน้ํา 15 ปอนดต่์อตารางน้ิว นาน 25 นาท ีน่ึงเสรจ็แลว้จงึนําออกมา

ปล่อยใหเ้ยน็สนิท เพื่อรอการนําเชือ้วุน้มาถ่ายใส่ต่อไป 

 การถ่ายเช้ือเหด็จากอาหารวุ้นลงในขวดเมลด็ข้าวฟ่าง  ขวดเมลด็ขา้ว

ฟ่างทีน่ึ่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะยงัเป็นเพยีงเมลด็พชืทีต่้มแลว้เท่านัน้ถ้าหากยงัไม่ใส่เชื้อ

เห็ดลงไป เราจงึต้องนําเอาเชื้อเห็ดนางฟ้าจากขวดอาหารวุ้นที่ได้คดัเลือกและ

เตรยีมไวแ้ลว้ นํามาถ่ายเชือ้หรอืต่อเชือ้ในขวดเมลด็ขา้วฟ่างเสยีก่อนจงึนําไปใชไ้ด ้
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  การเข่ียเช้ือจากอาหารวุ้นลงในขวดเช้ือ ต้องทําภายในตู้เขีย่เชื้อ โดย

เลอืกขวดเชือ้ทีเ่สน้ใยเจรญิเตม็ผวิหน้าวุน้ใหม่ๆ  ใชเ้ขม็เขีย่ลนไฟใหร้อ้นแดง ตดัเอา

อาหารวุ้นที่มีเส้นใยติดมาด้วยให้ชิ้นมีขนาด 1 ตารางเซนติเมตร ถ้าชิ้นเล็กไป

อาจจะแห้งเสยีก่อนทีเ่ชือ้จะเจรญิออกมา ถ้าชิน้ใหญ่เกนิไปกอ็าจทําใหค้บัปากขวด 

ใหเ้อยีงขวดเพื่อใหเ้มลด็ขา้วฟ่างเอนกระจายลงแบนราบเลก็น้อย แลว้จงึวางวุ้นลง

ไป พอตัง้ขวดเมลด็ขา้วฟ่างกจ็ะกลบชิน้วุน้ตรงกลางขวดพอด ี

 การวางเชื้อวุ้นในลกัษณะดงักล่าว เส้นใยเหด็จะเจรญิเป็นวงกลมกระจาย

กนัไดท้ัว่ทัง้ขวด เป็นทีนิ่ยมมากกว่าการวางวุน้ลงดา้นบนของเมลด็ขา้วฟ่าง ซึง่เสน้

ใยเห็ดจะเจริญจากด้านบนลงมาด้านล่าง ใช้สําลีอุดปากขวดเช่นเดิม แล้วใช้

กระดาษปิดทบัรดัดว้ยยาง ทาํเช่นน้ีทุกขวดตามจาํนวนทีต่อ้งการ 

 นําขวดไปวางเกบ็ไวใ้นหอ้งทีม่อุีณหภูมปิกตเิพื่อรอใหเ้ส้นใยเจรญิเตม็ขวด 

อาจนําไปวางในห้องที่มืดก็ได้ เพราะเห็ดเจริญเติบโตได้ดีในขณะที่ไม่มีแสง 

ประมาณ 8 – 12 วนั เสน้ใยกจ็ะเจรญิเตม็ขวด เชือ้ทีเ่สน้ใยเจรญิเตม็ขวดใหม่ๆ อยู่

ในระยะทีแ่ขง็แรงมากเหมาะทีจ่ะนําไปใชง้าน ไม่ควรเกบ็ไวน้านเกนิไปเพราะจะทํา

ใหค้วามแขง็แรงลดลงหรอืเรยีกว่าเชือ้แก่ และยิง่เกบ็ไวน้านโอกาสทีเ่ชือ้จะมเีชือ้รา

ปนอยูก่จ็ะมมีากขึน้  

 การเพ่ิมหรือขยายหวัเช้ือในขวดเมลด็ข้าวฟ่าง มหีลกัการเดยีวกนักบั

การเพิม่จาํนวนหวัเชือ้บนอาหารวุน้ คอื ใชห้วัเชือ้จากขวดทีเ่สน้ใยเจรญิเตม็แลว้ มา

ถ่ายใส่ในขวดเมล็ดข้าวฟ่างขวดเปล่าขวดอื่นๆ ประมาณขวดละ 20 – 30 เมล็ด 

โดยใชช้อ้นทีม่ปีากแคบและมดีา้มยาวตกัหรอืเทออกมาจากขวดทีม่เีสน้ใยเจรญิเตม็

แลว้เทลงไปในขวดเมลด็ขา้วฟ่างเปล่าๆ  

 

 

 

                                                        

ฝึกทาํดนูะครบั... 

ต่อไปอาจนําไปใช้ประกอบ

อาชีพในอนาคตได้นะครบั 

ทีม่า: http://www. clinictech.chan.rmutto.ac.th 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่11 แลว้นําเสนอหน้าชัน้เรยีน ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

(1) การตม้เมลด็ขา้วฟ่าง 

(2) การกรอกเมลด็ขา้วฟ่าง 

(3) การน่ึงขวดเชือ้ 

(4) การถ่ายเชือ้ 

  

ใบงานที ่6 

เร่ือง “การเล้ียงเช้ือเหด็กบัเมลด็ข้าวฟ่าง” 
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การเลีย้งเช้ือเหด็กบัเมลด็ข้าวฟ่าง 
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แบบประเมินการรายงาน 

เร่ือง การเลี้ยงเช้ือเหด็กบัเมลด็ข้าวฟ่าง 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ การนําเสนอ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่5 เรือ่ง การเลีย้งเชือ้เหด็กบัเมลด็ขา้วฟ่าง 

ชื่อกลุ่ม....................................................................................................... ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนนทีไ่ด ้

1. ขัน้เตรยีม  

   1.1 เมลด็ขา้วฟ่าง 

   1.2 ขวดแบน 

   1.3 ตะแกรง 

   1.4 กรวย  

   1.5 สาํล ี

   1.6 กระดาษ 

   1.7 ยาง 

   1.8 อาหารวุน้ 

   1.9 เขม็เขีย่เชือ้ 

   1.10 ชอ้นตกั 

(10) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

 

รวม 10 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

2. ขัน้ปฏบิตังิาน 

   2.1 การตม้เมลด็ขา้วฟ่าง 

   2.2 การกรอกเมลด็ขา้วฟ่าง 

   2.3 การน่ึงขวดเชือ้ 

   2.4 การถ่ายเชือ้ 

(40) 

10 

10 

10 

10 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ 

7 – 10  คะแนน ปฏบิตัไิดด้ ี

4 – 6 คะแนน ปฏบิตัไิด ้

1 – 3 คะแนน ควรปรบัปรงุ 

 

 

รวม 40 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

3. เวลาทีใ่ชป้ฏบิตังิานจรงิ 10 10 คะแนน ทนัเวลาทีก่ําหนด 

6 – 9 คะแนน หลงัเวลาที่

กําหนดไมเ่กนิ 1 วนั 

1- 5 คะแนน หลงัเวลาทีก่ําหนด

ไมเ่กนิ 2 วนั 

 

รวม 10 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

4. ผลผลติ 30 30 คะแนน เชือ้ทีไ่ดป้ระมาณ 

80 – 100 % 
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พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนนทีไ่ด ้

20 คะแนน เชือ้ทีไ่ดป้ระมาณ 

60 – 79 % 

10 คะแนน เชือ้ทีไ่ดน้้อยกว่า 

60 % 

รวม 30 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

5. ขัน้จติพสิยั 

   5.1 ความตัง้ใจ 

   5.2 ความรว่มมอืกบัหมูค่ณะ 

   5.3 ความเป็นระเบยีบ 

   5.4 การตรงต่อเวลา 

   5.5 ความรบัผดิชอบ 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

0 คะแนน  ควรปรบัปรงุ 

1 คะแนน ปฏบิตัไิด ้

2 คะแนน ปฏบิตัไิดด้ ี

 

รวม 10 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

รวมคะแนนทัง้สิน้ 100 รวมคะแนนทีไ่ดท้ัง้สิน้  

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 80 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 80 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่4                                            ชื่อหน่วย กระบวนการเพาะเหด็นางฟ้า 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 (การทาํกอ้นเชือ้ในถุงพลาสตกิ)                                 เวลา 3 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 วสัดุเพาะเหด็นางฟ้ามหีลายสูตร เช่น มูลววั มูลควาย นํามาทําการหมกั เตมิด้วยอาหาร

เสรมิต่างๆ แต่ในปจัจุบนันิยมเพยีงสูตรเดยีว คอื สูตรขีเ้ลื่อยไมย้างพารา ผสมตามสูตรและบรรจุใส่

ในถุงพลาสตกิ นําไปน่ึงแลว้เขีย่เชือ้เหด็ลงไป 

  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. เลอืกวสัดุมาใชใ้นการทํากอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าในถุงพลาสตกิได ้

2. บอกขัน้ตอนการทํากอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าในถุงพลาสตกิได ้

3. ผลติกอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าในถุงพลาสตกิได ้

4. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน ตัง้ใจ มคีวามรว่มมอืกบัหมูค่ณะในการทาํงาน มคีวามเป็น

ระเบยีบ ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

การทํากอ้นเชือ้ในถุงพลาสตกิ 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นกัเรยีนและครชู่วยกนัทบทวนเกีย่วกบัเรือ่งการเพาะเหด็นางฟ้าทีไ่ดเ้รยีนมาทัง้หมด 

 2. แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่ากนัๆ กนั (กลุ่มเดมิทีเ่ลีย้งเชือ้เชื่อบนอาหารวุน้ พ ีด ีเอ) 

 3. ตวัแทนกลุ่มรบัใบความรูท้ี ่12 จากครไูปศกึษา รว่มกนัอภปิรายสรปุสาระสําคญั 

 4. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าชัน้เรยีน ครใูหค้าํแนะนําเพิม่เตมิ  

 5. แต่ละกลุ่มปฏบิตังิานตามใบงานที่ 7 โดยครูเป็นผู้สงัเกตและให้คําแนะนําอย่างใกล้ชดิ

 6. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าชัน้เรยีน  

 7. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภปิรายถงึปญัหาและอุปสรรคในการทํางาน พรอ้มทัง้สรุปผล

ทัง้หมดอกีครัง้ 

 8. นกัเรยีนและครชู่วยกนัอภปิรายแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัผลงานโดยรวม 
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การวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นความรู ้

− ประเมนิจากการรายงาน 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

− ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่12 

2.  ใบงานที ่7  

3.  ถุงพลาสตกิทนความรอ้น 

4.  คอขวด 

5.  สาํล ี

6.  ขีเ้ลื่อยยางพารา 

7.  ราํละเอยีด 

8.  ปนูขาว 

 9.  ยปิซัม่ 

 10. ดเีกลอื 

11. น้ําเปล่า 

12. ถงัน่ึง 
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ใบความรู้ที ่12 

เร่ือง “การทาํก้อนเช้ือในถงุพลาสติก” 
 

ในอดตีการเพาะเหด็นางฟ้า จะนําไมท่้อนบนหรอืแปลงเพาะ เพราะเหด็มี

นิสยักนิไมเ้ป็นอาหาร ปจัจุบนัวธิน้ีีไม่ค่อยเหมาะสมเป็นการยุ่งยาก และไม่มไีมม้า

เพาะได้สะดวก จงึหนัมาใช้วสัดุที่เป็นเศษพชืหลายชนิดมาเพาะ โดยการนํามาใส่

ถุงพลาสตกิ อดัใหเ้ป็นก้อนๆ ปจัจุบนัทีนิ่ยมกนัมาก คอื สูตรขีเ้ลื่อยและสูตรขีเ้ลื่อย

ไมย้างพารา 

 อปุกรณ์ท่ีใช้ มถุีงรอ้นขนาด 7 x 11 น้ิว หรอื 9 x  12 น้ิว หรอืใหญ่กว่า 

คอขวดพลาสตกิทาํจากพลาสตกิทนรอ้น สาํล ียางรดั กระดาษหุม้สาํล ีและชอ้นตกั 

      วิธีทาํ 

1. นําขีเ้ลื่อยไมเ้น้ืออ่อนหรอืขีเ้ลื่อยยางพารา ผสมดว้ยปนูขาวประมาณ 1 – 

2 สปัดาห ์ผสมดว้ยปนูขาวประมาณ1 – 2 % ราํละเอยีดประมาณ 3 – 5 % ดเีกลอื

ประมาณ 0.3 % โดยน้ําหนกั ผสมใหเ้ขา้กนัทิง้ไว ้1 คนื 

 

 
 

2. เมื่อครบกําหนด 1 คนื วนัรุ่งขึน้เตมิดเีกลอืลงไปอกีเลก็น้อย ผสมน้ําลง

ไปประมาณ 65 % ทดสอบโดยการใชม้อืกําขีเ้ลื่อยด ูหากคลายมอืออกขีเ้ลื่อยจบักนั

เป็นกอ้นหลวมๆ พอด ีแสดงว่าใชไ้ด ้แต่ถ้าขีเ้ลื่อยร่วนกเ็ตมิน้ําลงไปจนพอด ีถ้ากํา

ดมูน้ํีาลอดออกมาจากงา่มมอื แสดงว่าแฉะเกนิไปตอ้งเตมิขีเ้ลื่อยจนพอด ี
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  3. บรรจุส่วนผสมที่คลุกขีเ้ลื่อยใส่ถุงพลาสตกิทนรอ้น  น้ําหนัก 8-10 ขดี 

กระแทกกบัพืน้พอประมาณ และทุบใหแ้น่นพอประมาณ 2 ใน 3 ของถุง ใส่คอขวด 

รดัดว้ยหนงัยางจกุสาํล ี

 

 

 
 

 

4. ก่อนที่จะอุดจุกสําล ีใช้ไม้ปลายแหลมเจาะรูถุงจากคอขวดให้ลกึลงไป

เกอืบกึ่งกลางถุง เพื่อให้เชื้อเหด็ที่ใส่ลงไปเจรญิเตบิโตได้จากบรเิวณกลางถุงหรอื

อาจไมเ่จาะกไ็ด ้(หากไม่เจาะเสน้ใยเหด็กจ็ะเจรญิจากดา้นบนลงมา) เสรจ็แลว้จงึใช้

สําลีอุด ใช้กระดาษหุ้มสําลีอีกชัน้หน่ึงแล้วรดัด้วยยาง อาจใช้ผ้าครอบสําลีแทน

กระดาษกไ็ด ้เพื่อไม่ใหส้ําลเีปียกในเวลาน่ึง สําลทีี่เปียกอาจนําเชือ้ราต่างๆ เขา้มา

ในถุงไดง้า่ย 
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 5. เมื่อเตรยีมถุงเสรจ็เรยีบร้อยแล้วก็นําไปน่ึงฆ่าเชื้อด้วยหมอ้น่ึงความดนั

หรอืหมอ้น่ึงลกูทุ่ง ทีอุ่ณหภูม ิ100 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง แลว้นํามาพกั

ใหเ้ยน็ในทีส่ะอาด เพื่อรอการเขีย่เชือ้เหด็นางฟ้าลงถุงต่อไป 

 

 
 

 

 6. เขีย่เชือ้เหด็จากหวัเชือ้ลงในถุงก้อนเชือ้ หวัเชือ้ทีด่คีวรเป็นหวัเชือ้ทีเ่ส้น

ใยเห็ดเจรญิเต็มขวดใหม่ๆ ไม่มเีชื้อราสต่ีางๆ ปน ไม่เป็นเชื้อแก่จนเส้นใยย่อย

ตวัเองเป็นสเีหลอืง ตามปกตกิารถ่ายเชื้อต้องทําในตู้เขีย่เชื้อ แต่เน่ืองจากการทํา

กอ้นเชือ้จาํนวนมาก จงึไมนิ่ยมทาํในตูเ้ขีย่เชือ้ 
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 7. วางก้อนเชื้อเรยีงกนัเป็นแถวให้สามารถทํางานได้สะดวกและรวดเร็ว 

เปิดเอากระดาษทีหุ่ม้สําลอีอก แต่ยงัไม่ต้องเปิดจุกสําลแีละระวงัไม่ใหส้ําลหีลุดออก

จากคอขวด ควรเชด็มอืดว้ยแอลกอฮอลใ์หท้ัว่ นําเอาขวดหวัเชือ้ทีท่ําไวม้าเขย่าแลว้

ถอดจุกสําลทีี่ขวดออก นําปากขวดไปลนไฟจากตะเกยีงแอลกอฮอล์ ในมอือกีขา้ง

หน่ึงเปิดจุกสําลกี้อนเชื้อแล้วเทหวัเชื้อลงไปในถุงประมาณ 25 – 30 ถุงต่อเชื้อ 1 

ขวด ในทางปฏบิตัคิวรมผีูเ้ชีย่วชาญ 2 คน ช่วยกนั โดยคนหน่ึงคอยเปิดจุกสําล ีอกี

คนหน่ึงเทเชือ้ จะไดส้ะดวกขึน้ 

 

 

 
 

 8. นํากอ้นเชือ้เหด็ทีเ่ขีย่แลว้ไปบ่มเกบ็ไวใ้นหอ้งทีม่อุีณหภูมหิรอืในโรงบ่มที่

ทาํไวโ้ดยเฉพาะ เพื่อรอใหเ้สน้ใยเจรญิเตบิโตลามเตม็ถุง ปกตจิะใชเ้วลาประมาณ 2 – 3 

สปัดาห ์ระยะบ่มทีม่าตรฐาน คอื 22 – 28 วนั ยกเวน้ฤดูหนาวเหลอืเพยีง 15 – 20 วนั 

กอ้นเชือ้ทีด่เีสน้ใยเหด็จะเจรญิอยา่งสมํ่าเสมอเป็นสขีาวทัว่ทัง้กอ้น  

 

 

ทีม่า: http://www. clinictech.chan.rmutto.ac.th 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่12 แลว้เตรยีมอุปกรณ์ตามใบความรู ้

2.  วางแผนและแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

2. ปฏบิตังิานตามแผนงานทีว่างไว ้

3. นําผลงานทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกนั 

4. แต่ละกลุ่มรายงานสรุปผลงาน ปญัหา อุปสรรค ทีไ่ดด้าํเนินการ 

5. สมาชกิแต่ละกลุ่มจดบนัทกึลงในสมดุบนัทกึงานของตนเอง 

  

ใบงานที ่7 

เร่ือง “การทาํก้อนเช้ือเหด็นางฟ้าในถงุพลาสติก” 
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การทาํก้อนเช้ือเหด็นางฟ้าในถงุพลาสติก 
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แบบประเมินการรายงาน 

เร่ือง การทาํก้อนเช้ือเหด็นางฟ้าในถงุพลาสติก 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ การนําเสนอ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่6 เรือ่ง การทํากอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าในถุงพลาสตกิ 

ชื่อกลุ่ม....................................................................................................... ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนนทีไ่ด ้

1. ขัน้เตรยีม  

   1.1 ถุงพลาสตกิทนความรอ้น 

   1.2 คอขวด 

   1.3 สาํล ี

   1.4 ขีเ้ลื่อยยางพารา  

   1.5 ราํละเอยีด 

   1.6 ปนูขาว 

   1.7 ยปิซมั 

   1.8 ดเีกลอื 

   1.9 น้ําเปล่า 

   1.10 ถงัน่ึง 

(10) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

(1) ใช่     (0) ไมใ่ช่ 

 

รวม 10 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

2. ขัน้ปฏบิตังิาน 

   2.1 สดัส่วนการผสม 

   2.2 การบรรจถุุง 

   2.3 การน่ึง 

   2.4 การใส่เชือ้เหด็ 

   2.5 การวางถุงเหด็ 

   2.6 การรดน้ํา 

(30) 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ 

5 คะแนน ปฏบิตัไิดด้ ี

3 – 4 คะแนน ปฏบิตัไิด ้

1 – 2 คะแนน ควรปรบัปรงุ 

 

 

รวม 30 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

3. เวลาทีใ่ชป้ฏบิตังิานจรงิ 10 10 คะแนน ทนัเวลาทีก่ําหนด 

6 – 9 คะแนน หลงัเวลาที่

กําหนดไมเ่กนิ 1 วนั 

1- 5 คะแนน หลงัเวลาทีก่ําหนด

ไมเ่กนิ 2 วนั 

 

รวม 10 รวมคะแนนทีไ่ด ้  
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พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน คะแนนทีไ่ด ้

4. ผลผลติ 30 30 คะแนน กอ้นเชือ้หนกั 300 

– 350 กรมั/ถุง 

20 คะแนน กอ้นเชือ้หนกั 200 

– 250 กรมั/ถุง 

10 คะแนน กอ้นเชือ้หนกั น้อย

กว่า 200 กรมั/ถุง 

 

รวม 30 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

5. ขัน้จติพสิยั 

   5.1 ความตัง้ใจ 

   5.2 ความรว่มมอืกบัหมูค่ณะ 

   5.3 ความเป็นระเบยีบ 

   5.4 การตรงต่อเวลา 

   5.5 ความรบัผดิชอบ 

20 

4 

4 

4 

4 

4 

0 คะแนน  ควรปรบัปรงุ 

1 – 2 คะแนน ปฏบิตัไิด ้

3 – 4 คะแนน ปฏบิตัไิดด้ ี

 

รวม 20 รวมคะแนนทีไ่ด ้  

รวมคะแนนทัง้สิน้ 100 รวมคะแนนทีไ่ดท้ัง้สิน้  

 

 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 80 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 80 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 

ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่5                                         ชื่อหน่วย การเพาะเหด็นางฟ้าใหเ้กดิดอก 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่7                                                                        เวลา 2 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 การเพาะเห็ดนางฟ้าให้เกดิดอก มปีจัจยัที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น โรงเรอืนควรเก็บ

ความชืน้ไดส้งู น้ําทีใ่ชร้ดก้อนเชือ้เหด็ควรสะอาด ปราศจากสารเคม ีและการเปิดถุง มหีลายวธิ ีควร

ทาํใหถู้กตอ้งจงึจะไดผ้ลด ี

  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายการทําใหเ้หด็นางฟ้าเกดิดอกได ้

2. ปฏบิตักิารทําใหเ้หด็นางฟ้าเกดิดอกได ้

3. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน ตัง้ใจทาํงาน มคีวามรว่มมอืกบัหมูค่ณะ มคีวามเป็นระเบยีบ 

ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. การรดน้ําและใหค้วามชืน้ 

2. สภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกดิดอก 

3. ผลผลติของเหด็นางฟ้า 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นักเรยีนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับดอกเห็ดนางฟ้าที่ครูนําตัวอย่างมาให้ดู โดย

อภปิรายเกีย่วกบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  1.1 ลกัษณะของดอกเหด็นางฟ้าทีส่มบรูณ์ 

  1.2 ลกัษณะของดอกเหด็นางฟ้าทีไ่มส่มบรูณ์ 

  1.3 ลกัษณะของดอกเหด็นางฟ้าทีน่ักเรยีนต้องการ และวธิกีารทําใหไ้ดด้อกเหด็นางฟ้า

ตามทีต่อ้งการ 

 2. แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั (กลุ่มเดมิทีเ่พาะเหด็นางฟ้าในถุงพลาสตกิ) 

 3. ตวัแทนกลุ่มรบัใบความรูท้ี ่13 จากครไูปศกึษา รว่มกนัอภปิรายสรปุสาระสําคญั 
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 4. แต่ละกลุ่มปฏบิตังิานตามใบงานที ่8 

 5. ตวัแทนแต่ละกลุ่มนําเสนอหน้าชัน้เรยีน ครใูหค้าํแนะนําเพิม่เตมิ  

 6. นกัเรยีนและครชู่วยกนัอภปิรายและสรปุสาระสําคญัจาการศกึษาใบความรูแ้ละการปฏบิตัิ

ตามใบงานอกีครัง้ 

 7. ทุกกลุ่มปฏบิตักิารดแูล จดัการกบัเชือ้เหด็จนออกดอก 

 

การวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นความรู ้

- ประเมนิจากการรายงาน 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่13 

2.  ใบงานที ่8  

3.  บวัรดน้ํา 

4.  กอ้นเชือ้เหด็นางฟ้า 
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ใบความรู้ที ่13 

เร่ือง “การเพาะเหด็ให้ออกดอก” 
 

          การเพาะเหด็ใหอ้อกดอกไดน้ัน้ มปีจัจยัหลายประการที่ทําใหเ้กดิดอกได้ดี

และสมบรูณ์ ตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค ปจัจยัทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

 น้ําท่ีใช้รด ควรเป็นน้ําทีส่ะอาด ไม่มสีารเคมแีละสิง่สกปรกเจอืปน จะเป็น

น้ําฝนหรอืน้ําคลองกไ็ด ้แต่ไม่ควรเป็นน้ํากร่อย น้ําเคม็ ไม่เป็นกรดหรอืด่างมากนัก 

หากใช้น้ําประปารด ควรกกัน้ําไว้ในภาชนะที่มฝีาเปิดกว้าง ทิ้งไว้ให้หมดคลอรนี

เสยีก่อนจงึนํามารด 

 ลกัษณะของก้อนเช้ือท่ีดี ก้อนเชื้อเหด็นางฟ้าที่ด ีเหมาะที่จะนํามาเพาะ

เพื่อเกบ็ดอกนัน้ควรเป็นกอ้นเชือ้ทีม่เีสน้ใยลามขาวทัว่ทัง้กอ้น จบัดแูลว้ไมแ่ฉะ ก้อน

เชื้อที่มอีายุมากจนเส้นใยเป็นสีขาวจดัหรอืมตุ่ีมดอกเห็ดเล็กๆ ขึ้นบ้างแล้ว เมื่อ

นําไปเปิดดอกจะทําใหด้อกเรว็ ควรนําไปเพาะทนัท ีหากทิ้งไว้นานกว่าน้ีเส้นใยจะ

เริม่ยอ่ยสลายตวัเอง จนเหน็เป็นน้ําสอีอกเหลอืงขา้งๆ ถุง เพราะอายุมาก เมื่อนําไป

เปิดดอกจะออกดอกเรว็เช่นเดยีวกนั แต่จะได้ผลผลติตํ่า เชือ้ทีม่รีาต่างๆ ขึน้ปะปน

ตอ้งนําออกจากโรงเรอืนทนัท ีเพราะจะทาํใหเ้ชือ้ลุกลามสู่ก้อนอื่นภายในโรงเรอืนได ้

หากภายในถุงเกดิเป็นตุ่มดอกเลก็ๆ แลว้มกัจะนําไปใชร้ดน้ําทนัท ีโดยไม่ต้องรอให้

เชือ้เจรญิเตม็ถุงก่อน 

 การเปิดถงุ ก่อนนําก้อนเชือ้ทีเ่จรญิดแีล้วไปเพาะและรดน้ํา จะต้องทําการ

เปิดปากถุง ซึง่มหีลายวธิดีว้ยกนั คอื 

 1. การพบัหรอืม้วนปากถุงลงมา โดยพบัให้ปากถุงลงมาจนกว่าก้อนเชื้อ

อาหารโผล่เลก็น้อย แลว้รดน้ํา การทําแบบน้ีไดผ้ลดเีมื่อเป็นหน้าฝนหรอืหน้าหนาว

ทีอ่ากาศชืน้ 

 2. การเปิดปากถุงโดยใช้มดีตดัปากถุงใต้คอขวด ซึ่งเมื่อตดัแล้วจะเหลอื

เฉพาะถุงพลาสตกิบรเิวณปากถุงที่แคบลง วธิน้ีีพบว่าได้ดอกเหด็น้อยกว่าวธิแีรก 

แต่ดอกเหด็น้ําหนกัดกีว่า 
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 3. การกรดีขา้งถุง เป็นวธิทีีนิ่ยมพอๆ กบัวธิแีรก โดยใชม้ดีโกนกรดีขา้งถุง

ใหเ้ป็นทางยาวลงมา หรอืกรดีเป็นกากบาท 4 – 7 แห่ง กระจายรอบถุง ขอ้ดขีองวธิี

น้ีคอื น้ํามกัไม่ขงั และมโีรคแมลงรบกวนน้อย วางบนชัน้ไดท้ัง้แบบตัง้ วางธรรมดา 

และแขวนไวก้บัเชอืกหอ้ยลงมากไ็ด ้

 4. การเจาะรกู้อนเชือ้ ใชม้ดีทีป่ลายแหลมเจาะขา้งๆ ถุง รอยเลก็ๆ พอเส้น

ใยรดัตวัมนัก็จะสร้างดอกเหด็ตามรอยที่เจาะไว้ มกัได้ดอกเห็ดที่สมบูรณ์และขาว

สะอาด 

 5. การเปิดกอ้นเชือ้ทัง้กอ้น นํากอ้นเชือ้ทีเ่ปลอืยทัง้กอ้นไปวางไวบ้นชัน้หรอื

ในภาชนะพวกตะกรา้แลว้รดน้ําไดเ้ลย ดอกเหด็จะออกไดทุ้กส่วนรอบก้อน แต่ก้อน

จะแห้งเรว็มากจงึต้องรดน้ําบ่อย บางครัง้ต้องเอาฟางวางทบัเพื่อเกบ็ความชืน้ การ

เกดิดอกเหด็จะเรว็และหมดไปเรว็ดว้ยเช่นเดยีวกนั 

 การรดน้ําและให้ความช้ืน ควรทาํอยา่งน้อยวนัละ 2 ครัง้ ถ้าอากาศแหง้ก็

ควรรดน้ํามากขึน้ เพื่อรกัษาความชืน้ในโรงเรอืนไวใ้หไ้ดน้านทีสุ่ด ไม่ควรรดใหแ้ฉะ

มากเกนิไป อุณหภมูภิายในโรงเรอืนควรอยูร่ะหว่าง 20 – 30 องศาเซลเซยีส 

 การถ่ายเทอากาศ เห็ดทุกชนิดในขณะที่กําลงัสร้างเส้นใยและเกิดดอก 

เหด็ต้องการออกซเิจนสูงมาก แต่ในระยะทีส่รา้งเสน้ใยจะทนการขาดออกไดด้กีว่า

ระยะทีเ่กดิดอกเหด็ โรงเรอืนทีด่จีะต้องจดัใหอ้ากาศถ่ายเทไดด้ ีโดยเฉพาะโรงเรอืน

ขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้มกีารสะสมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเกนิไป ถ้ามก๊ีาซน้ี

มากดอกเหด็จะมลีกัษณะลาํตน้ยดืยาว ดอกอาจหุบหรอืไมย่อมบานออก 
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 แสง เหด็หลายชนิดไม่จําเป็นต้องได้รบัแสงเลย เพราะมนัไม่สามารถปรุง

อาหารได้เอง อย่างไรก็ตามแสงมคีวามจําเป็นต่อการทําให้ดอกเห็ดสมบูรณ์หรอื

เพื่อใหเ้กดิดอกเหด็เรว็ขึน้ เมื่อไดร้บัแสงจะปล่อยสปอรจ์ากเหด็ไดด้ ีแต่ถ้าไม่ไดร้บั

แสงกา้นดอกจะยาวออก ดอกเลก็และใหผ้ลผลติตํ่า 

 ฤดูฝน  เห็ดนางฟ้าขึ้นได้ดใีนหน้าฝนและหน้าหนาว แต่ไม่ควรหนาวจดั

เกนิไป ฤดูปลูกเหด็ชนิดน้ีภาคกลางทําไดต้ลอดปี ส่วนภาคเหนือและภาคอสีานทํา

ได้ผลดเีฉพาะหน้าฝน หน้าร้อนผลผลิตจะลดลง ส่วนภาคใต้เพาะได้ตลอดปี ถ้า

อากาศเยน็ดอกเหด็จะออกเรว็ มสีเีขม้ แต่ถ้าอากาศรอ้น การออกดอกจะชา้ลง และ

มสีซีดี 

 การออกดอก  หลงัจากที่ได้ทําการรดน้ําในโรงเรอืนไปแล้ว ประมาณ 1 – 3 

สปัดาห ์กจ็ะเกดิเป็นดอกเหด็ดอกเลก็ๆ ขึน้ ในช่วงน้ีการรดน้ําต้องระมดัระวงัด้วย 

คอื ตอ้งรดน้ําน้อยลง ไมฉ่ีดน้ํามากเกนิไป เพราะดอกเหด็จะฉ่ํามาก 

 

 
 

 

 

ทีม่า: http://www. clinictech.chan.rmutto.ac.th 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่13 เรือ่ง การเพาะเหด็ใหเ้กดิดอก 

2. สรปุประเดน็สาํคญัจากการศกึษาใบความรูท้ี ่13 

3. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานใหส้มาชกิในกลุ่มรบัทราบ 

4. นกัเรยีนและครชู่วยกนัสรปุอกีครัง้ 

5. แต่ละกลุ่มจดบนัทกึในสมดุงานของตนเอง 

  

ใบงานที ่8 

เร่ือง “การเพาะเหด็ให้ออกดอก” 
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การเพาะเหด็ให้ออกดอก 
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แบบประเมินการรายงาน 

เร่ือง การเพาะเหด็ให้ออกดอก 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ การนําเสนอ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่7 เรือ่ง การเพาะเหด็ใหเ้กดิดอก 

ชื่อ ................................................................................ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เลขที ่.................. 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน 

(30) 

ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 รวม 

1. มคีวามสนใจ/ตัง้ใจ      

2. มคีวามกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีเ่รยีน      

3. รบัผดิชอบงานทีไ่ดม้อบหมาย      

4. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น      

5. กลา้แสดงความคดิเหน็เมื่อมกีารอภปิราย      

6. ทาํงานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว      

7. ใหค้วามรว่มมอืกบัคร ู      

8. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์      

9. มกีารเลอืกผูนํ้าเมือ่ทาํงานกลุ่ม      

10. แบ่งงานกนัรบัผดิชอบ      

11. ทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ตามเวลา      

12. ใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น      

13. มกีารวางแผนการทาํงาน      

14. มวีนิัยในตนเอง      

15. ผลงานสะอาด เป็นระเบยีบ      

รวม      

คดิเป็นรอ้ยละ      

 

ระดบัคณุภาพ  2 หมายถงึ มกีารปฏบิตัทุิกครัง้ (ด)ี 

   1 หมายถงึ มกีารปฏบิตับิางครัง้ (พอใช)้ 

   0 หมายถงึ ไมม่กีารปฏบิตัเิลย (ตอ้งแกไ้ข) 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 24 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 24 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่6                                                  ชื่อหน่วย การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่8                                                                        เวลา 2 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า สงัเกตไดจ้ากดอกที่โตพอด ีขอบดอกทีเ่กดิใหม่ๆ ดอกเหด็จะมว้น

ตวัเขา้หากนั แต่เมือ่โตเตม็ทีก่จ็ะคลีอ่อก ควรเกบ็ดอกในช่วงน้ี 

  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. อธบิายการเกบ็ดอกเหด็นางฟ้าได ้

2. จาํแนกดอกเหด็นางฟ้าทีส่มบรูณ์และไมส่มบูรณ์ได ้

3. เกบ็ดอกเหด็นางฟ้าและแยกดอกเหด็นางฟ้าทีส่มบูรณ์และไมส่มบรูณ์ได ้

4. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการทาํงาน ตัง้ใจทาํงาน มคีวามรว่มมอืกบัหมูค่ณะ มคีวามเป็นระเบยีบ 

ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้า ตัง้แต่เริ่มต้น ในหวัข้อ

ต่อไปน้ี 

  1.1 ผลงานทีเ่กดิขึน้ 

  1.2 ปญัหาและอุปสรรค 

 2. แบ่งนกัเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่ากนัๆ กนั (กลุ่มเดมิทีเ่พาะเหด็นางฟ้าในถุงพลาสตกิ) 

3. ตวัแทนกลุ่มรบัใบความรูท้ี่ 14 เรื่อง การเก็บดอกเห็ดนางฟ้า จากครูไปศกึษา ร่วมกนั

อภปิรายสรปุสาระสาํคญั แลว้รายงานหน้าชัน้เรยีน 

 4. แต่ละกลุ่มปฏบิตังิานตามใบงานที ่9 โดยเกบ็เหด็นางฟ้าของกลุ่มตนเองมาประกวดและ

ใหค้ะแนนตามแบบประเมนิ 
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 5. นักเรยีนและครรู่วมกนัอภปิรายและสรุป การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า และอภปิรายปญัหาใน

การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า  

 

การวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นความรู ้

- ประเมนิจากการรายงาน 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่14 

2.  ใบงานที ่9 

3.  เชือ้เหด็นางฟ้าทีอ่อกดอกแลว้ 

4.  มดี 
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ใบความรู้ที ่14 

เร่ือง “การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า” 
 

การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า 

    วธิสีงัเกตดอกเหด็ที่โตพอด ีอาจสงัเกตไดจ้ากขอบดอก คอื ดอกทีเ่พิง่เกดิ

ใหม่ๆ ดอกเหด็จะม้วนตวัเขา้หากนั แต่เมื่อโตเต็มที่ก็จะคลี่ออก ควรเก็บในช่วงน้ี 

การเกบ็จะถอนออกมาแลว้ค่อยแต่งทีโ่คนต้นดว้ยการตดัเศษทิง้ไป แต่เหด็มกัมรีอย

ชํ้าตอนจบัลําต้นขึน้มา จงึอาจใช้วธิตีดัแทน การตดัออกใชไ้ดท้ัง้มดีคมหรอืกรรไกร 

เมือ่ตดัแลว้จงึค่อยเอาเศษทีโ่คนตน้ออกจากกอ้นเชือ้หรอืไมเ่อาออกกไ็ด ้

 

การเกบ็รกัษาดอกเหด็ 

    เหด็นางฟ้าเก็บได้ไม่ทน ควรใช้ทําอาหารในวนัเดยีวหลงัจากที่ตดัมาแล้ว 

การเก็บควรนําเขา้ตู้เยน็ โดยนําถุงพลาสตกิอย่างขุ่นมาขยีแ้ล้วใส่น้ําเขา้ เพื่อให้มี

หยดน้ําเลก็ๆ ตดิภายในถุง เทน้ําทิง้แลว้เอาดอกเหด็ใส่ รดัดว้ยยาง ถ้าเก็บในหอ้ง

ธรรมดาหรอืใส่ถุงวางขายควรเจาะถุงพลาสตกิให้เป็นรรูะบายอากาศและไอน้ํา จะ

เกบ็ไดน้านขึน้ สามารถเกบ็ขา้มวนัในตูเ้ยน็ได ้3 – 4 วนั อย่างไรกต็ามการเกบ็ขา้ม

วนัจะทาํใหร้สชาตดิอ้ยลง คอื ขมและมสีอีอกเหลอืง 
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ผลผลิตเหด็นางฟ้า 

      กอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าในปจัจุบนันิยมใชก้้อนขนาด 1 กโิลกรมั จะเกบ็ผลผลติ

ได้ประมาณ 4 – 6 รุ่น บางกรณีอาจมากกว่าน้ี รุ่นที่ 2 – 3 ขึ้นไป ดอกเห็ดจะ

สมบรูณ์ และผลผลติสงูกว่ารุน่แรกและรุน่หลงั ผลผลติเหด็ทีค่วรไดร้บั โดยเฉลีย่อยู่

ระหว่าง 300 – 500 กรมัต่อถุง การดูแลรกัษาและเกบ็ดอกจะทํากนัประมาณ 2 – 3 

เดอืนหรอืสงัเกตว่าจะหมดอายุอาหารในก้อน ก้อนที่หมดอายุจะมสีดีํา น่ิม เหลว 

เละ ควรนําออกไปจากโรงเรอืน ลา้งทําความสะอาดโรงเรอืนใหส้ะอาดเสยีก่อนแลว้

จงึนําเอารุน่ใหมเ่ขา้มาแทน ก้อนเชือ้ทีห่มดอายุแลว้มกัเป็นทีส่ะสมของเชือ้ศตัรเูหด็

ต่างๆ การหมกัหมมก้อนเชื้อน้ีไว้ใกล้โรงเรอืนจํานวนมากๆ มกัจะส่งผลถงึความ

เสยีหายในระยะยาว จงึควรจดัการของเหลอืทัง้หมดน้ีโดยการนําไปทิง้ในทีไ่กลจาก

โรงเรอืน หรอืแปรสภาพใหเ้ป็นปุ๋ ยสาํหรบัการปลกูพชืต่อไป 

 

 
 

 

 

ทีม่า: http://www. School.obec.go.th/kapong/webmashroom 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่14 เรือ่ง การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า  

2. ปฏบิตัติามใบความรูท้ี ่14 

3. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน และรว่มกนัใหค้ะแนนทุกกลุ่ม   

4. แต่ละกลุ่มนําเสนอปญัหาอุปสรรคทีม่ ี

5. นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุผลการปฏบิตังิาน 

  

ใบงานที ่9 

เร่ือง “การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า” 
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การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า 
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แบบประเมินการรายงาน 

เร่ือง การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ การนําเสนอ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 



322 
 

แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่8 เรือ่ง การเกบ็ดอกเหด็นางฟ้า 

ชื่อ ................................................................................ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เลขที ่.................. 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน 

(30) 

ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 รวม 

1. มคีวามสนใจ/ตัง้ใจ      

2. มคีวามกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีเ่รยีน      

3. รบัผดิชอบงานทีไ่ดม้อบหมาย      

4. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น      

5. กลา้แสดงความคดิเหน็เมื่อมกีารอภปิราย      

6. ทาํงานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว      

7. ใหค้วามรว่มมอืกบัคร ู      

8. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์      

9. มกีารเลอืกผูนํ้าเมือ่ทาํงานกลุ่ม      

10. แบ่งงานกนัรบัผดิชอบ      

11. ทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ตามเวลา      

12. ใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น      

13. มกีารวางแผนการทาํงาน      

14. มวีนิัยในตนเอง      

15. ผลงานสะอาด เป็นระเบยีบ      

รวม      

คดิเป็นรอ้ยละ      

 

ระดบัคณุภาพ  2 หมายถงึ มกีารปฏบิตัทุิกครัง้ (ด)ี 

   1 หมายถงึ มกีารปฏบิตับิางครัง้ (พอใช)้ 

   0 หมายถงึ ไมม่กีารปฏบิตัเิลย (ตอ้งแกไ้ข) 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 24 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 24 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่7                                    ชื่อหน่วย การประกอบอาหารจากเหด็นางฟ้า 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่9                                                                        เวลา 2 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 การประกอบอาหารจากเห็ดนางฟ้า เป็นการนําผลผลิตจากเห็ดนางฟ้ามาประกอบเป็น

อาหารอยา่งงา่ย น่ารบัประทาน และเพิม่คุณค่าทางโภชนาการใหม้ากยิง่ขึน้ 

  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการทําเหด็ชุบแป้งทอด 

2. สามารถทาํเหด็ชุบแป้งทอดได ้

3. มเีจตคตทิี่ดต่ีอการทํางาน ตัง้ใจทํางาน มคีวามร่วมมอืกบัหมู่คณะ มคีวามเป็นระเบยีบ 

ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

การประกอบอาหารจากเหด็นางฟ้า (เหด็ชุบแป้งทอด) 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นกัเรยีนและครรูว่มกนัสนทนาเกีย่วกบัการประกอบอาหารจากผลติภณัฑจ์ากเหด็นางฟ้า 

โดยอภปิรายในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  1.1 ผลติภณัฑท์ีท่าํจากเหด็นางฟ้า  

  1.2 เหด็ชุบแป้งทอด 

 2. แบ่งนักเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั ตามความสนใจ เลอืกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการกลุ่ม พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อกลุ่ม  

3. ตวัแทนกลุ่มรบัใบความรูท้ี ่15 เรือ่ง การประกอบอาหารจากเหด็นางฟ้า จากครไูปศกึษา  

 4. แต่ละกลุ่มปฏบิตังิานตามใบงานที ่10 แลว้ปฏบิตักิจิกรรมตามใบงาน 

 5. เมือ่ปฏบิตักิจิกรรมเสรจ็สิน้แลว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มนําผลงานมาเปรยีบเทยีบกนั 

 6. ตวัแทนแต่ละกลุ่มเสนอวธิกีารและขัน้ตอนการประกอบอาหารของแต่ละกลุ่ม สมาชกิใน

กลุ่มอื่นจดบนัทกึตามทีต่วัแทนนําเสนอ 
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 7. นกัเรยีนและครรูว่มกนัประเมนิผลงานของแต่ละกลุ่ม ในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  7.1 ส ี

  7.2 รสชาต ิ

  7.3 กลิน่ 

  7.4 ความกรอบ  

 

การวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นความรู ้

- ประเมนิจากการรายงาน 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่15 

2.  ใบงานที ่10 

3.  วสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 

 3.1 เหด็นางฟ้า 

 3.2 น้ํามนัพชื 

 3.3 แป้งโกก ิ

 3.4 กระทะ 

 3.5 มดี 
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ใบความรู้ที ่15 

เร่ือง “การประกอบอาหารจากเหด็นางฟ้า” 
 

      

เหด็ชุบแป้งทอด 

 

เคร่ืองปรงุ/ส่วนผสม 

 

 1. เหด็นางฟ้า  1 กโิลกรมั 

 2. แป้งโกก ิ  1 ถุง 

 3. น้ํามนัพชื  ½ ลติร 

 

วิธีปรงุ 

 

1. นําเหด็นางฟ้าหัน่เป็นชิน้พอประมาณคลุกกบัแป้งโกกทิีผ่สมน้ําแลว้ 

2. นําน้ํามนัพชืใส่กระทะตัง้ไฟรอ้นปานกลาง 

3. นําเหด็นางฟ้าทีค่ลุกกบัแป้งโกกแิลว้ ลงทอดในกระทะจนเหลอืงหอม 

ตกัใส่ตะแกรงพกัไว ้จดัใส่จาน 

 

 

 

 

 

ลองทาํดนูะครบั... 

ไม่ยากเลยสกันิด 
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่15  

2. ปฏบิตัติามขัน้ตอนตามใบความรูท้ี ่15  

3. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน ความสาํเรจ็ ปญัหาและอุปสรรค   

4. นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุผลการปฏบิตังิาน 

  

ใบงานที ่10 

เร่ือง “การทาํเหด็ชุบแป้งทอด” 
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การทาํเหด็ชบุแป้งทอด 
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แบบประเมินการรายงาน 

เร่ือง การทาํเหด็ชุบแป้งทอด 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ การนําเสนอ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่9 เรือ่ง การทําเหด็ชุบแป้งทอด 

ชื่อ ................................................................................ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เลขที ่.................. 

 

รายการประเมนิ คะแนน 

(50) 

เกณฑท์ีก่ําหนด รวม 

มคีรบ

(2) 

มไีมค่รบ 

(1) 

ไมม่ ี

(0) 

1. ขัน้เตรยีมงาน 

   1.1 เหด็นางฟ้า 1 กโิลกรมั 

   1.2 น้ํามนัพชื ½ ลติร 

   1.3 แป้งโกก ิ1 ถุง  

   1.4 กระทะ 

   1.5 มดี 

(10) 

2 

2 

2 

2 

2 

    

2. ขัน้กระบวนการ 

   2.1 การลา้งทําความสะอาดเหด็ 

   2.2 การปรบัความรอ้นน้ํามนัพชื 

   2.3 การหัน่เหด็ 

   2.4 การชุบแป้ง 

   2.5 การทอด 

(10) 

2 

2 

2 

2 

2 

    

3. เวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 

   3.1 ปฏบิตัเิสรจ็ทนัเวลา 

   3.2 ปฏบิตัเิสรจ็ทุกขัน้ตอน 

(4) 

2 

2 

    

4. ขัน้ผลงาน 

   4.1 รสชาต ิ

   4.2 ความกรอบ 

   4.3 กลิน่ 

   4.4 ส ี

(16) 

4 

4 

4 

4 

    

5. กจินิสยั 

   5.1 ความสะอาดของอุปกรณ์ 

   5.2 ความรว่มมอืในกลุ่ม 

   5.3 ความตัง้ใจในการทํางาน 

   5.4 การเกบ็รวบรวมเครือ่งมอืเครือ่งใช ้

   5.5 การทาํความสะอาดบรเิวณทีป่ฏบิตังิาน 

(10) 

2 

2 

2 

2 

2 
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รายการประเมนิ คะแนน 

(50) 

เกณฑท์ีก่ําหนด รวม 

มคีรบ

(2) 

มไีมค่รบ 

(1) 

ไมม่ ี

(0) 

รวม 50 รวมคะแนนทีไ่ดท้ัง้สิน้  

 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 40 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 40 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

 

 

ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี                                สาระการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 

รายวชิา การเพาะเหด็นางฟ้า                                                           ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

หน่วยการเรยีนรูย้อ่ยที ่8                                                   ชื่อหน่วย การจดัจาํหน่ายผลผลติ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่10                                                                       เวลา 2 ชัว่โมง  

 

 

สาระสาํคญั 

 การจดัจาํหน่ายผลผลติ เป็นการนําผลผลติที่ผลติไดไ้ปจําหน่ายใหก้บัลูกค้า สิง่ทีต่้องนํามา

คดิเป็นราคาจาํหน่าย คอื ตน้ทุนผลผลติ ฝีมอื แรงงาน และเวลาในการผลติ 

  

จดุประสงคก์ารเรียนรู้ 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการกําหนดราคาขาย และทาํบญัชรีายรบั – รายจา่ยได ้

2. กําหนดราคาขาย และทําบญัชรีายรบั – รายจา่ยได ้

3. มเีจตคตทิี่ดต่ีอการทํางาน ตัง้ใจทํางาน มคีวามร่วมมอืกบัหมู่คณะ มคีวามเป็นระเบยีบ 

ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบ 

 

สาระการเรียนรู้ 

การจาํหน่ายผลติภณัฑ ์

1. ตน้ทุน 

2. ราคาขาย 

3. กําไร – ขาดทุน  

 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 1. นักเรยีนและครูร่วมกนัสนทนาเกี่ยวกับการจําหน่ายผลผลิตจากเห็ดนางฟ้า ในหวัข้อ

ต่อไปน้ี 

1.1 ตน้ทุน 

1.2 ราคาขาย 

 1.3 กําไร – ขาดทุน  

 2. แบ่งนักเรยีนเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั ตามความสนใจ เลอืกประธาน รองประธาน 

และเลขานุการกลุ่ม พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อกลุ่ม  
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3. ตัวแทนกลุ่มรบัใบความรู้ที่ 16 เรื่อง การจดัจําหน่ายผลผลิต จากครูไปศึกษา แล้ว

นําเสนอผลการศกึษาหน้าชัน้เรยีน 

 4. แต่ละกลุ่มปฏบิตังิานตามใบงานที ่11  

 5. นกัเรยีนและครรูว่มกนัสรปุวธิคีดิตน้ทุน กําไร และกําหนดวธิกีารขายทีถู่กตอ้ง 

 

การวดัและประเมินผล 

1.  ดา้นความรู ้

- ประเมนิจากการรายงาน 

2.   ดา้นคุณลกัษณะ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมระหว่างเรยีน ดา้นคุณลกัษณะ 

3.   ดา้นทกัษะกระบวนการ 

- ประเมนิจากสมรรถนะความรว่มมอื 

 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

1.  ใบความรูท้ี ่16 

2.  ใบงานที ่11 
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ใบความรู้ที ่16 

เร่ือง “การจดัจาํหน่ายผลผลิต” 
 

      

การจดัจาํหน่ายผลผลิต เป็นขัน้ตอนที่นําผลผลติไปจาํหน่ายใหก้บัลูกค้า

ที่ต้องการ ดงันัน้เพื่อให้คุ้มค่ากบัฝีมอื แรงงาน และเวลาที่เราลงทุนไป จงึต้องคดิ

ต้นทุน กําไร และกําหนดราคาขายให้ชดัเจน ตลอดจนมกีารจดัทําบญัชรีายรบั – 

รายจา่ย เพื่อใหก้ารดาํเนินการเชงิการคา้เป็นไปโดยราบรื่น 

 

ต้นทุน หมายถงึ ทรพัยส์นิทัง้หมดทีเ่รานํามาใชใ้นการดําเนินกจิการ มทีัง้

ทรพัยส์นิทีเ่ป็นเงนิสด และทีเ่ป็นวสัดุสิง่ของ เช่น โรงเรอืน โต๊ะ เกา้อี ้แรงงาน ฯ 

 

ราคาขาย หมายถงึ ราคาทีข่ายสนิค้าไป อาจมากกว่าหรอืน้อยกว่าต้นทุน

กไ็ด ้การนกําหนดราคาขายต้องบวกต้นทุน ค่าอุปโภค ค่าบรโิภคต่างๆ และกําไรที่

ตอ้งการเขา้ไปดว้ยเสมอ 

 

กาํไร หมายถงึ ราคาสนิคา้ทีข่ายได้มากกว่าทีซ่ื้อมา หรอืมากกว่าต้นทุนที่

ลงทุนไป 

 

ขาดทุน หมายถึง ราคาสินค้าที่ขายได้น้อยกว่าที่ซื้อมา หรือน้อยกว่า

ตน้ทุนทีล่งทุนไป 

 

ตวัอย่างเช่น 

ซือ้เหด็นางฟ้ามา 10 กโิลกรมั ราคา 150 บาท ขายไปในราคา 200 บาท 

แสดงว่า ไดก้ําไร เน่ืองจากราคาทีข่ายไปมากกว่าราคาทีซ่ือ้มา 

        กําไร  = ราคาขาย – ราคาซือ้ (ตน้ทุน) 

   = 200 – 150  

   = 50 บาท 

      นัน่คอื ไดก้ําไร 50 บาท 
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การจดัทาํบญัชีรายรบั – รายจ่าย 

 

การจดัทาํบญัชีรายรบั – รายจ่าย จะช่วยป้องกนัมใิหเ้กดิความผดิพลาด

ในการดําเนินกิจการ และช่วยตรวจสอบผลกําไร และการขาดทุนในการดําเนิน

กจิการได ้

 

การจัดทําบญัชี หมายถึง การจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุก

รายการ ทัง้ที่ไดร้บัมาและจ่ายออกไป เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบการดําเนินกจิการว่า

ไดก้ําไรหรอืขาดทุนมากน้อยเพยีงใด 

 

ประโยชน์ของการจดัทาํบญัชีรายรบั – รายจ่าย 

1. เพื่อจดบนัทกึรายละเอยีดของการดาํเนินกจิการเรยีงลาํดบัก่อนและหลงั 

2. เป็นการควบคุมรกัษาทรพัยส์นิของกจิการ 

3. ป้องกนัความผดิพลาดในการดาํเนินกจิการ 

4. ทาํใหท้ราบฐานะทางการเงนิของกจิการ 

5. เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบผลกําไร ขาดทุน ของกจิการไดทุ้กเวลา 

 

หลกัการทาํบญัชีรายรบั – รายจ่าย 

1. จดัทาํแบบฟอรม์รายรบั – รายจา่ย ใหง้า่ยต่อการจดบนัทกึ 

2. จดบนัทกึรายการรายรบั – รายจา่ย ตามเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

3. สรปุยอดเงนิ คอื สรปุรายรบั – รายจา่ย ประจาํวนั 

4. เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานประจาํวนั 

 

หากไม่มกีารรบัจ่ายทุกวนั ให้ยกยอดเงนิในบญัชรีายรบั – รายจ่าย ไปใน

วนัถดัไป และอาจสรุป ประเมนิผลรายรบั – รายจ่าย เป็นรายเดือน หรอื 2 – 3 

เดอืนต่อครัง้กไ็ด ้

                                                                    



335 
 

ตวัอย่าง บญัชีรายรบั – รายจ่าย 

 

วนั 

เดอืน ปี 

รายการรบั จาํนวนเงนิ รายการจ่าย จาํนวนเงนิ ยอดคงเหลอื 

บาท สตางค ์ บาท สตางค ์ บาท สตางค ์
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รายชื่อสมาชกิในกลุ่ม ...................................................................................................... 

1. ............................................................................ ประธานกลุ่ม 

2. ............................................................................ รองประธานกลุ่ม 

3. ............................................................................ กรรมการ 

4. ............................................................................ กรรมการ 

5. ............................................................................ เลขานุการ 

 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1 

อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ีสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระบุร ีเขต 2 

 

 

 

คาํช้ีแจง  

1. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาใบความรูท้ี ่16  

2. นกัเรยีนจดัทําบญัชรีายรบั – รายจ่าย เกีย่วกบัการจดัจาํหน่ายผลผลติจากเหด็นางฟ้า 

โดยใชข้อ้มลูรายละเอยีดการผลติกอ้นเชือ้เหด็ฟาง และการจาํหน่ายผลผลติจากเหด็นางฟ้า ของแต่ละ

กลุ่มทีจ่ดบนัทกึไว ้

ใบงานที ่11 

เร่ือง “การจดัจาํหน่ายผลผลิต” 
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..................................................................................................................................................... 
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............................................................................................................................. ........................ 

.....................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

แบบประเมินการรายงาน 
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เร่ือง การจดัจาํหน่ายผลผลิต 

 

กลุ่มที ่ ชื่อกลุ่ม รายการประเมนิ รวม สรปุผลการ

ประเมนิ การนําเสนอ การสรุป 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 ผ่าน ไมผ่่าน 

               

               

               

               

               

               

               

 

เกณฑก์ารสรปุผลการประเมิน 

 ระดบัคุณภาพ 5  องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลําดบัขัน้ตอน ตอบคําถามไดถู้กตอ้งทุกขอ้ 

 ระดบัคุณภาพ 4 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 80)  

 ระดบัคุณภาพ 3 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นบางใหญ่ (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50)  

 ระดบัคุณภาพ 2 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง 

เป็นส่วนน้อย (ไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 30)  

 ระดบัคุณภาพ 1 องคป์ระกอบ/การสรุป ชดัเจน ตามลาํดบัขัน้ตอน ตอบคาํถามไดบ้า้งเป็น 

ส่วนน้อย (ไมเ่กนิรอ้ยละ 30) และมบีางประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข 

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 8 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 8 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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แบบประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน ด้านคณุลกัษณะ  

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่10 เรือ่ง การจดัจาํหน่ายผลผลติ 

ชื่อ ................................................................................ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 เลขที ่.................. 

 

พฤตกิรรมทีต่อ้งการวดั คะแนน 

(30) 

ระดบัคุณภาพ 

2 1 0 รวม 

1. มคีวามสนใจ/ตัง้ใจ      

2. มคีวามกระตอืรอืรน้ในสิง่ทีเ่รยีน      

3. รบัผดิชอบงานทีไ่ดม้อบหมาย      

4. ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น      

5. กลา้แสดงความคดิเหน็เมื่อมกีารอภปิราย      

6. ทาํงานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว      

7. ใหค้วามรว่มมอืกบัคร ู      

8. มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์      

9. มกีารเลอืกผูนํ้าเมือ่ทาํงานกลุ่ม      

10. แบ่งงานกนัรบัผดิชอบ      

11. ทํางานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็ตามเวลา      

12. ใหค้วามช่วยเหลอืผูอ้ื่น      

13. มกีารวางแผนการทาํงาน      

14. มวีนิัยในตนเอง      

15. ผลงานสะอาด เป็นระเบยีบ      

รวม      

คดิเป็นรอ้ยละ      

 

ระดบัคณุภาพ  2 หมายถงึ มกีารปฏบิตัทุิกครัง้ (ด)ี 

   1 หมายถงึ มกีารปฏบิตับิางครัง้ (พอใช)้ 

   0 หมายถงึ ไมม่กีารปฏบิตัเิลย (ตอ้งแกไ้ข) 

เกณฑก์ารตดัสิน คะแนนรวมตัง้แต่ 24 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่าน 

   คะแนนรวมน้อยกว่า 24 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่าน 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........................ 
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แบบประเมินสมรรถนะความร่วมมือ 

แผนการจดัการเรยีนรูท้ี ่10 เรือ่ง การจดัจาํหน่ายผลผลติ 

ชื่อกลุ่ม ...................................................................................................... ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  

 

 

คาํช้ีแจง ทาํเครือ่งหมาย / ลงในช่องระดบัการประเมนิตามความเป็นจรงิ 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล 

ดา้นการวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม 

ภาวะผูนํ้า ทกัษะการ

แกป้ญัหา 

ทกัษะการ

สื่อสาร 

การ

สรา้งสรรค์

และ

ปรบัปรงุ

ผลงาน 

ทกัษะการ

ตดัสนิใจ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

ดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการทํางานกลุ่ม ดา้นความ

สนใจ การสรา้ง

และรกัษา

ความ 

สมัพนัธ ์

การไวใ้จ

ซึง่กนัและ

กนั 

การ

ตดัสนิใจ

รว่มกนั 

การมี

จดุมุง่หมาย

รว่มกนั 
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ที ่ ชื่อ - สกุล 

ดา้นการ

เคารพและ

ยอมรบั

ผูอ้ื่น 

ดา้นการ

แลกเปลีย่น

ความ

คดิเหน็ 

รวม

คะแนน 

ผลการประเมนิ 

ผ่าน ไมผ่่าน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑก์ารตดัสิน 

 คะแนนรวมตัง้แต่ 24 คะแนนขึน้ไป ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

 คะแนนรวมน้อยกว่า 24 คะแนน ถอืว่า ไมผ่่านเกณฑ ์

 

     ลงชื่อ  ................................................ ผูป้ระเมนิ 

            (.................................................) 

     วนัที ่....... เดอืน .......................... พ.ศ. ............. 
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ประวติัผูวิ้จยั  

 

ชื่อ-สกุล   นางสาวรจุริตัน์ รุง่หวัไผ่  

วนั เดอืน ปีเกดิ   17 กนัยายน 2518 

ภมูลิาํเนาเดมิ    อําเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบุร ี

ทีอ่ยูป่จัจบุนั   112 หมู ่7 ตําบลหนองมว่ง อําเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบุร ี 

ตําแหน่งปจัจบุนั  คร ูโรงเรยีนชุมชนนิคมทบักวางสงเคราะห ์1  

 

 

ประวติัการศึกษา 

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนทองทาบพทิยา อําเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบุร ี

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   โรงเรยีนหนองมว่งวทิยา อําเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบุร ี 

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6   โรงเรยีนหนองมว่งวทิยา อําเภอหนองมว่ง จงัหวดัลพบุร ี 

ครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) วชิาเอก คณติศาสตร ์วชิาโทวดัผลทางการศกึษา  

สถาบนัราชภฏัเพชรบุรวีทิยาลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

อําเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.บ.)  สาขาวชิา การวจิยัและสถติทิางการศกึษา  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กรงุเทพมหานคร 
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