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การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  และเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างมิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัด
กรุง เทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 540 คน จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน 
ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีมิติวัฒนธรรมทั้ง 6 มิติ คือ มีมิติความเหลื่อมล้ า
ทางอ านาจสูง มีมิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมต่ า มีมิติความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง
ต่ า มีมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า มีมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวต่ า และมิติการมีอิสระและ
การมีข้อจ ากัดต่ า ในด้านของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทั้ง 3 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านพฤติกรรมตามบทบาทของครูมีระดับมาก ด้านการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีระดับมาก และ
ด้านการประเมินผลมีระดับมาก ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลการวิจัยพบว่า มิติวัฒนธรรมโดยรวมมีมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .308 เมื่อวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมรายมิติกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  พบว่า 
มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .302 มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุด รองลงมา
มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  และ
มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .298 และมิติความเหลื่อมล้ า
ทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.107 มีค่าสัมประสิทธิ์น้อยที่สุด 
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The main objective of this study was to analyze the relationships between 6 

cultural dimensions of teacher career and student-centered learning management by 

using the quantitative method (questionnaires). The sample for this study were collected 

from 540 teachers under school of Bangkok Metropolitan. Then, using descriptive 

statistics and inferential statistics for analyzing the quantitative data collected. Analyzing 

the 6 cultural dimensions of teacher under school of Bangkok Metropolitan found that 

high index score of Power distance and index score of Individualism and Collectivism, 

index score of Masculinity and Femininity, index score of Uncertainty Avoidance, index 

score of Long-Term Orientation and index score of Indulgence versus Restraint were low. 

In the part of student centered – learning management in 3 dimensions found that both 

role - based behavior, activity – based learning behavior and learning evaluation behavior 

is at high level.   Moreover, the 6 cultural dimensions of teacher career having the 

positively impact on all of student centered – learning management significantly at .308. 



 ค 

Long-Term Orientation took the strongest relationship with student centered – learning 

management at .302. Masculinity and Femininity came in the second. Individualism and 

Collectivism was the third at .298, as Power distance having the negatively lowest 

relationship with the student centered – learning management by significance at -.107 

level  
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ท่านได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือ เสนอแนะ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และก าลังใจจากบุคคลหลายฝ่าย ซ่ึง
ผู้วิจัยของกล่าวขอบคุณ ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้
สละเวลาให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะ ช่วยเหลือในการท าวิจัย และตรวจสอบวิทยานิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.นันทา สู้รักษา 
ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ และ ดร.กันตวรรณ มีสมสาร คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ที่ได้เสนอแนะ 
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย และขอขอบพระคุณนายศศิวัฒน์ หอยสังข์ที่สร้างแรงบันดาลใจใน
การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ โดยคอยให้ค าปรึกษา แนะน า และขอขอบคุณนางสาวนรีนาถ กาญจนเจตนี
ที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างในการด าเนินการวิจัย ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ และคอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลา
ที่เจอปัญหา 

ขอขอบพระคุณผู้ประสานงานของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และฝ่ายการศึกษาของเขตจอมทอง บางขุนเทียน ดินแดง สาย
ไหม บางกะปิ และบางนา ที่ให้ความกรุณาในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัยจนสามารถ
เก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และขอขอบพระคุณ คุณครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่กรุณาสละเวลาตอบ
แบบสอบถามเพ่ือเป็นข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา และพ่ีสาว ที่คอยช่วยสนับสนุน และเป็นก าลังใจ
ในทุกๆ เรื่องจนการท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ตลอดจนคณาจารย์ และทุกท่านที่มิได้
เอ่ยนามที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้จนลุล่วงตามวัตถุประสงค์  ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้จนท าให้การวิจัยครั้งนี้ประสบความส าเร็จดังที่ตั้งใจไว้ 
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บทท่ี 1  
 

บทน า 

 

 ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( ปี พ.ศ. 2560-2564) ท าให้ทราบว่าใน
อนาคตประเทศไทยยังคงประสบกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ของประเทศ รวมถึงความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ปัจจุบันประเทศไทย
ยังคงเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญ สืบเนื่องจากปัญหาเชิงคุณภาพในด้านการศึกษา สุขภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.), 2558) 

จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมพบว่าปัญหาด้านการศึกษาเป็นประเด็นส าคัญที่ควรให้
ความสนใจ เนื่องจากการศึกษาถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ซึ่ง
ได้รับการคาดหวังให้มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ทั่วถึงทุกระดับ และทุกภาคส่วนผ่านการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานไปสู่ระดับสากล เริ่มจากการช่วยให้ประชาชนอ่านออก 
เขียนได้ มีทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้ มีจริยธรรม และการเป็นพลเมืองที่ดี (อัมมาร สยามวาลา, 
ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2554)  

การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และถือเป็นหัวใจหลักในการ
พัฒนาประเทศ กล่าวคือ เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2544) และสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกในยุคปัจจุบันที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งการศึกษายังเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ นั่นคือการ
น าความรู้ ความสามารถมาพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือให้มีศักยภาพในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 
กระทรวงการศึกษาธิการ, 2545) 
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ในศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2000 - 2100) ทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า
สังคมความรู้ (Knowledge society) ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) 
และนวัตกรรม (Innovation) (กัญญาณัฐ บุญพวง, 2551) จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาทั่วโลก ท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศซีกโลกตะวันตกท าการ
ปฏิรูปการศึกษาขึ้นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้น จึงเกิดเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จนเกิดทักษะที่แท้จริง โดยการลงมือปฏิบัติ และฝึกฝนอยู่
ตลอดเวลา (Learning by Doing and Thinking) จนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ขึ้น ได้แก่ ทักษะ
ชีวิตและการท างาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
(วิจารณ์ พานิช, 2556) กล่าวได้ว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
มากกว่าการมอบความรู้ โดยเน้นการสอนให้น้อยลงแต่ให้ผู้เรียนเรียนรู้มากข้ึน (พีระ พนาสุภน, 2557) 
หรือที่เรียกว่า “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” จากผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่
ศตวรรษท่ี 21 ท าให้ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา โดยน าแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญมาก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยมีเจตนารมณ์ในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสใน
การศึกษาโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพ และต่อเนื่องตลอดชีวิต (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2552) และในปี พ.ศ.2551 หน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่องเรียกว่า 
“การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (ปี พ.ศ.2552 - 2561)” การปฏิรูปครั้งนี้ได้มีการปรับ
หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
โดยการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยทั้งสองครั้งยังคงเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาในระดับโลก (พีระ พนาสุภน, 2557) 

จากความท้าทายเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้เห็นความส าคัญถึงความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม รัฐบาลจึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ซึ่งเกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 เรียกว่ายุคไทยแลนด์ 4.0 (เกษม เมษินทรีย์, 2559) กรอบยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดการศึกษาไทย 
4.0 คือ การเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทั่วโลกมาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ให้เกิด
นวัตกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการต่อสังคม ผ่านการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนที่มีวิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย น าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล และความรู้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง การจัดการเรียนรู้ในยุคการศึกษา
ไทย 4.0 เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
และมีทักษะที่จ าเป็นผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ , 2559) ซึ่ง
การศึกษาไทย 4.0 มีแนวคิดสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
และตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ก าหนดให้มีการศึกษา 4.0: 
ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการสนองยุทธศาสตร์ข้างต้นเพ่ือให้การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยมีส านัก
การศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในระดับขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่
ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 438 
โรงเรียน โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการ
สอน (ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล, 2560) 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (วิจารณ์ พานิช, 2555) ซึ่ง
ลักษณะของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นกระบวนการสอนที่เน้นการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้เหมาะสมกับความถนัด และความสามารถของผู้เรียน 
ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้ต้องมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และมีความซับซ้อน (Ellis, 2016) 
โดยในการจัดกิจกรรมหรือวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะมีหลากหลายวิธี 
เช่น การสอนเน้นกิจกรรมและการร่วมมือกัน (Active, Cooperative) การท างานเป็นทีม (Team-
Based) การเน้นการสืบสวน ( Inquiry-Based) การเน้นโครงการ (Project-Based) และการเน้น
ปัญหา (Problem-Based) ภายใต้กิจกรรมเหล่านี้ ผู้สอนมีหน้าที่ก าหนดเนื้อหา ออกแบบการเรียน
การสอน ตลอดจนการประเมินที่เหมาะสม เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม (Weimer, 2013) เมื่อกล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ครูต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนจากแบบเดิมที่เน้นการเรียนรู้แบบท่องจ ามา
เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน โดยต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ครอบครัว และชุมชน ท าให้บทบาทของครูต้องเปลี่ยนจากการ
ท างานคนเดียวมาเป็นการท างานเป็นทีม เปลี่ยนจากการถ่ายทอดความรู้เพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้
แนะน าหรือโค้ช (Coach) ที่คอยช่วยเหลือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และค้นพบสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่า 
(ดวงกลม สินเพ็ง, 2553) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางส่งผลที่ดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของตนเอง  

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
ครู และครูกับนักเรียน ซึ่งการแสดงออกจะได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของแต่ละบุคคล (Ju, Choi, 
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Rhee, & Tae-Lee, 2016) เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดรูปแบบในการแสดงออกของบุคคลใน
ด้านความเชื่อ ทัศนคติ ประเพณี ค่านิยม ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มบุคคล 
(Aldosari, 2014; Frambach, Driessen, Beh, & Vleuten, 2014) ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ของครู
ย่อมมีรูปแบบการคิด ความรู้สึก และการตอบสนองของกลุ่มบุคคล ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
วัฒนธรรมพ้ืนฐาน ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครู (Hartigan, 2010) จึงท าให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมของวิชาชีพครูที่มีการก าหนดแบบแผนการท างานระหว่างกัน มีการก าหนดเอกลักษณ์
เฉพาะกลุ่ม (สมโภช นพคุณ, 2541) 

วัฒนธรรมอาชีพหรือวัฒนธรรมวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม แสดงให้เห็นถึง
กระบวนการต่างๆ ผ่านทางคุณค่าวัฒนธรรมของสมาชิกในองค์การ ซึ่งจะน าไปสู่วัฒนธรรมองค์การ
ผ่านทางคุณค่า เป้าหมาย พิธีกรรม กระบวนการฝึกอบรม การประเมินผล เป็นต้น  อย่างไรก็ดี
วัฒนธรรมวิชาชีพยังได้รับความคาดหวังอยู่ในองค์การเพราะมีความเชื่อว่าวัฒนธรรมวิชาชีพมีอิทธิผล
อย่างมากต่อรูปแบบการท างาน และมุมมองต่างๆ ในการท างานมากกว่ากระบวนการทางองค์การ 
และนโยบาย (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010) และวัฒนธรรมวิชาชีพมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดพฤติกรรม และการวางกรอบแนวความคิดในด้านพฤติกรรมถึงสิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าใน
การท างาน (Lumpkin, 2014) 

จากที่กล่าวมาท้ังหมดข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจและมองเห็นถึงความส าคัญของวิชาชีพครูใน
ฐานะที่ครูเป็นทั้งทรัพยากรมนุษย์ของประเทศและมีหน้าที่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมของ
วิชาชีพครูเพ่ือดูรูปแบบความคิด ความรู้สึก และการตอบสนองของกลุ่มบุคคล ที่มีการจัดเป็น
หมวดหมู่ โดยการใช้เครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
และใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ แบบส ารวจคุณค่าวัฒนธรรมหรือเรียกว่า VSM 2013: Values Survey 
Module 2013 (Hofstede & Minkov, 2013) และผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาเพ่ือวิเคราะห์การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) เพ่ือต้องการส ารวจ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอยู่ในระดับไหน และผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมของวิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางว่าส่งผล
ต่อกันหรือไม่ เพ่ือวิเคราะห์และเสนอแนะให้ครูในการพัฒนารูปแบบวัฒนธรรมเพ่ือสอดรับกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษา 
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 ค าถามงานวิจัย 

1) มิติวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีลักษณะวัฒนธรรม
เป็นอย่างไร 

2) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างไร 

3) มิติวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครูมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหรือไม ่

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพ่ือวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากผล
ดัชนีวัฒนธรรมที่ได้จากการศึกษา 

2) เพ่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน 

3) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครโูรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

1) ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของลักษณะวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครูในระดับ
วัฒนธรรมสังคมในบริบทของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

2) ผลการศึกษาจะท าให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

3) ผลการศึกษาจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครู
กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ ท าการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพ
ครูของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโดยใช้กรอบในการศึกษาตามแนวของ 
Hofstede et al. (2010) ที่ท าการศึกษาโดยการใช้แบบส ารวจคุณค่าวัฒนธรรมปี 2556 หรือเรียกว่า 
VSM 2013: Values Survey Module 2013 (Hofstede & Minkov, 2013) และการศึกษาครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตามแนวคิดของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครจ านวน 540 คน 

 นิยามศัพท์เฉพาะ 

วัฒนธรรมอาชีพ หมายถึง วัฒนธรรมย่อยของวัฒนธรรมองค์การในบริบทนี้คือวัฒนธรรม
อาชีพของครู ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรม และกรอบแนวความคิดในการปฏิบัติตนในสาย
วิชาชีพครู โดยก าหนดผ่านภูมิหลังหรือพ้ืนเพของอาชีพที่รับรู้ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ การมี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การช่วยแหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในสายอาชีพ จึงท าให้เกิดการสร้าง
ค่านิยม และบรรทัดฐานในวิชาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม โดยวัฒนธรรมอาชีพ
จะท าการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมภายใต้แนวความคิดของ Hofstede et al. (2010) ซึ่งได้มีการแบ่ง
ลักษณะวัฒนธรรมออกเป็นหมวดหมู่ตามค านิยามของวัฒนธรรม ลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละมิติ
สามารถอธิบายถึงรูปแบบวิธีการคิด ความรู้สึก และการตอบสนองของกลุ่มบุคคล โดยการจัดแบ่ง
ลักษณะวัฒนธรรมเป็นหมวดหมู่ 6 มิติ ได้แก่ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance) ความ
เป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (Individualism and Collectivism) ความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
(Masculinity and Femininity) การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) การ
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Orientation) และมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
(Indulgence versus Restraint) โดยมิติวัฒนธรรม 6 มิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance) หมายถึง การที่ครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ยอมรับในอ านาจที่มีความแตกต่างกันในโรงเรียน ซึ่งเกิดจากการที่ครูที่อยู่ในระดับที่
ต่ ากว่ายอมรับว่ามีความแตกต่างของอ านาจในแต่ละบุคคล โดยค่าความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมี
ระดับสูงจะสะท้อนให้ว่าครูมีการยอมรับล าดับขั้นในการบังคับบัญชาโดยไม่ค านึงถึงเหตุผลหรือการ
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อธิบาย ในขณะเดียวกันค่าความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีระดับต่ าจะสะท้อนให้เห็นว่าครูมีความ
พยายามในการกระจายอ านาจอย่างเหมาะสม หรือมีการตัดสินใจร่วมกัน 

Hofstede et al. (2010) กล่าวถึงความเหลื่อมล้ าทางอ านาจในบริบทโรงเรียนว่าใน
สถานการณ์ที่มีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง เป็นสถานการณ์ในบริบทที่เน้นผู้สอนหรือครูเป็น
ศูนย์กลางภายในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งในห้องเรียน ในสายตาของนักเรียนนั้น ครูมีบทบาทส าคัญที่
ท าให้นักเรียนทั้งเคารพและเกรงกลัวได้ในเวลาเดียวกัน ภายใต้บริบทความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง 
ครูมีอ านาจและบทบาทส าคัญในการก าหนดเส้นทางให้นักเรียนเดินตาม นักเรียนไม่มีอ านาจในการ
แสดงความคิดเห็น และต้องเรียนรู้ตามสิ่งที่ครูถ่ายทอดให้ ครูคือผู้ที่รู้ดีที่สุด สิ่งที่ครูสอนคือสิ่งที่
ถูกต้อง และเป็นความจริง ห้องเรียนเปรียบเสมือนขอบเขตของการควบคุม โดยครูเลือกปฏิบัติกับ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามที่ครูคาดหวังมากกว่านักเรียนคนอ่ืนๆ ผ่านวิธีการที่หลากหลาย 
อาทิการขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในทางกลับกันสถานการณ์ที่มีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า 
ครูจะดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งแยกเฉพาะหรือท าให้เกิดความแตกต่างกับนักเรียน
คนอื่นๆ แม้นักเรียนคนนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามที่ครูต้องการ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ มีการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนสามารถก าหนดเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ 
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เรียกว่าความจริงได้ สามารถแสดงออกทางความคิด และการกระท า
ภายในห้องเรียนได้อย่างเปิดเผย ไม่ถูกควบคุมโดยครู ห้องเรียนไม่ใช่สถานที่แห่งการควบคุม 

ความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (Individualism and Collectivism) หมายถึง การ
ทีค่รูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีแนวความคิดและรูปแบบการด ารงชีวิตในโรงเรียนที่แตกต่างกัน 
ทัง้ในรูปแบบของความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มสังคม ถ้าในโรงเรียนมีระดับความเป็นปัจเจกนิยมสูง
จะสะท้อนให้เห็นว่าครูให้ความส าคัญกับความส าเร็จของตนเองและสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง
มากกว่ากลุ่มนิยม ซึ่งครูจะต้องยืนหยัดในการดูแลตนเองหรือครอบครัวที่ เป็นสายตรง (ไม่รวมเครือ
ญาติ) ในขณะเดียวกันถ้าในโรงเรียนมีระดับความเป็นกลุ่มนิยมสูงจะสะท้อนให้เห็นว่าครูให้
ความส าคัญในเรื่องความสัมพันธ์และความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น และให้ความส าคัญกับการ
ท างานเพ่ือส่วนรวมหรือเครือญาติในระบบของครอบครัวด้วยความจงรักภักดี ซ่ือสัตย์ และให้การ
คุ้มครองและดูแลซึ่งกันและกัน  

Hofstede et al. (2010) กล่าวถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยมในบริบทโรงเรียนว่า
ในสถานการณ์ที่มีความเป็นปัจเจกนิยมสูง ครูจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนกล้าคิด
กล้าแสดงออก ครูจะยึดหลักการตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทั้งห้องมากกว่าปล่อย
ให้เด็กนั่งฟัง ในทางกลับกันสถานการณ์ที่มีความเป็นกลุ่มนิยมสูง ครูจะเน้นรูปแบบการสอนให้
นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกต่อกลุ่มแม้ไม่รู้จักกันหรือไม่มี
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ความคุ้นเคย นักเรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่าเน้นงาน และมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และความรู้ซึ่งกันและกัน 

ความเป็นเพศชายและเพศหญิง (Masculinity and Femininity) หมายถึง การที่ครู
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความคาดหวังในบทบาทของความเป็นเพศชายและความเป็นเพศ
หญิง ถ้าในโรงเรียนมีลักษณะความเป็นเพศชายสูงจะสะท้อนให้เห็นว่าในโรงเรียนนั้นมีความ
กระตือรือร้นในการแข่งขันสูง มีการแสวงหาหนทางสู่ความส าเร็จ กล้าตัดสินใจ วัตถุนิยม ใน
ขณะเดียวกันถ้าในโรงเรียนมีลักษณะความเป็นเพศหญิงสูงจะสะท้อนให้เห็นว่าในโรงเรียนมีการให้
ความส าคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันของครู ความเป็นอยู่ในโรงเรียน ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน และความห่วงใยซึ่งกันและกัน 

Hofstede et al. (2010) กล่าวถึงความเป็นเพศชายและเพศหญิงในบริบทโรงเรียนว่าใน
สถานการณ์ที่มีความเป็นเพศชายสูง ครูจะให้ความส าคัญกับนักเรียนที่เก่ง และเป็นเลิศ รูปแบบการ
เรียนการสอนจะเน้นการแข่งขันเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจ ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ให้อภัย
ไม่ได้ ในทางกลับกันสถานการณ์ที่มีความเป็นเพศหญิงสูง ครูให้ความส าคัญกับนักเรียนที่อยู่ในระดับ
ทั่วไป รูปแบบการเรียนการสอนเน้นการสนับสนุนให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่
ให้อภัยได ้

การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) หมายถึง การที่ครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความรู้สึกต่อความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนหรือความคลุมเครือซึ่งเกิดจากความ
กังวล ถ้าในโรงเรียนมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงจะสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญในการ
ลดความไม่แน่นอนหรือความไม่เป็นปกติ โดยการก าหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ในขณะเดียวกันถ้าในโรงเรียนมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ าจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการยอมรับความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้สึกกังวลกับสิ่งที่เกิดข้ึน 

Hofstede et al. (2010) กล่าวถึงการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในบริบทโรงเรียนว่าใน
สถานการณ์ที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง ครูจะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยเนื้อหา
ที่ได้รับการเตรียมหรือวางแผนเพ่ือตอบค าถามมาแล้วเป็นอย่างดี จะไม่พบค าว่า ไม่รู้จากครู และไม่
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ และหาค าตอบด้วยตนเอง หากนักเรียนตอบค าถามนอกเหนือจากสิ่งที่
ครูเตรียมมาค าตอบนั้นจะผิดโดยทันที ในทางกลับกันสถานการณ์ที่มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า 
ครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้  และหาค าตอบด้วยตนเอง เนื่องจากค าตอบของ
นักเรียนสามารถสร้างให้เกิดความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ ไดโ้ดยไม่ผ่านกรอบแนวคิดของครู 

การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Orientation) หมายถึง การที่ครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีมุมมองต่ออนาคต ซึ่งถ้าโรงเรียนมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวจะสะท้อน
ให้เห็นว่าครูมีค่านิยมในการรู้จักปรับตัว มีความอดทน มีการประหยัดอดออม ในขณะเดียวกันถ้า
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โรงเรียนมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นหรือมีระดับการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวต่ าจะสะท้อนให้เห็น
ว่าครูมีมุมมองที่ยึดมั่นอยู่กับปัจจุบัน และอดีต โดยจะให้ความส าคัญกับการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติ 
การรักษาหน้า (กลัวเสียหน้า) การท าหน้าที่ตามท่ีสังคมมอบหมาย และมีความคาดหวังในผลงานอย่าง
รวดเร็ว 

Hofstede et al. (2010) กล่าวถึงการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวในบริบทโรงเรียนว่าการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนของตัวเองในระยะเวลาที่สั้นจะมีการเรียนรู้ไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่านักเรียนที่
ตั้งเป้าหมายในระยะยาว เนื่องจากผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ยังไม่ปรากฏ เพ่ือมาสร้างก าลังใจให้นักเรียนเกิด
การอยากท่ีจะเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองต่อไป ครูจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างให้นักเรียนเห็นผลลัพธ์
ของความส าเร็จได้อย่างชัดเจน ผ่านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนสามารถแสดง
ศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 

การมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (Indulgence versus Restraint) หมายถึง การที่ครู
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีการควบคุมความปรารถนาหรือความต้องการของตนเอง ซึ่งถ้า
โรงเรียนมีข้อจ ากัดสูงจะสะท้อนให้เห็นว่าครูมีการควบคุมความปรารถนาหรือความต้องการของ
ตนเอง เพ่ือให้มีการแสดงออกตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกันถ้าโรงเรียนเน้นการ
มีอิสระสูงจะสะท้อนให้เห็นว่าครูมีความอิสระในการแสวงหาความสุขหรือการตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างเปิดกว้าง 

Hofstede et al. (2010) กล่าวถึงการการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดในบริบทโรงเรียนว่า
สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความมีอิสระสูงในโรงเรียน พบว่าครูผู้มีบทบาทส าคัญในการสอนจะเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ตลอดจนการแสดงออกทางพฤติกรรมใน
การใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการแสดงออกเหล่านั้นยังคงต้องเป็นไปตาม
กฎระเบียบของโรงเรียนที่ก าหนดอยู่ ในทางกลับกันสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความมีอิสระต่ า(การมี
ข้อจ ากัดสูง)ในสถานศึกษานั้น จะพบว่าครูจะมีการจ ากัดพฤติกรรมของเด็กในระดับที่เคร่งครัด 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตาม
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยการสร้างให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการด าเนินชีวิตของผู้เรียน ซึ่งจะใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
สื่อกลางในการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ครูผู้สอนจะใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิต
จริง ใช้เทคนิคในการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี ครูผู้สอนต้องประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ผลงานของผู้เรียน เพ่ือให้ทราบถึงการแสดงออกในทักษะจากการเรียนรู้ ตลอดจนการแสดงถึงการ
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กระท าหรือการปฏิบัติของผู้เรียนอย่างเต็มเวลาของกิจกรรม การประเมินผลสะท้อนให้เห็นถึง
พฤติกรรมและทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในสถานการณ์ที่เป็นจริงในโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องมี
การวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน เตรียมเนื้อหา เตรียมสื่อการเรียนการสอน
ให้กับผู้เรียน และเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยในการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้ศึกษาตามแนวคิดของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
พฤติกรรมตามบทบาทของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พฤติกรรมตามบทบาทของครู หมายถึง การแสดงออกหรือกริยาท่าทางของครูในการ
แสดงออกโดยการเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผน
ในการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งครูเป็นผู้คอยจัดประสบการณ์ น าเสนอ ให้ค าแนะน า เสริมแรง 
กระตุ้น จัดบรรยากาศ และการให้ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยครูต้อง
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในทางกาย สังคม 
อารมณ์ และสติปัญญา อีกทั้งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงได้กับชีวิตจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้จริงได้ 

การประเมินผล หมายถึง การประเมินผลการเรียน โดยใช้การประเมินผลตามสภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง และมีการประเมินที่ท าควบคู่ไปกับการ
จัดการเรียนการสอน 
 



บทท่ี 2  
 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” เนื้อหาในบทนี้ผู้วิจัยเสนอ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยดังนี้ 1) แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม และ         
2) แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้ 

2.1 แนวความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม 
2.1.1 ความหมายและลักษณะวัฒนธรรม 
2.1.2 องค์ประกอบและระดับของวัฒนธรรม 
2.1.3 วัฒนธรรมของสังคมไทย 
2.1.4 วัฒนธรรมอาชีพ 
2.1.5 แนวความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์การของ Hofstede 
2.1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.2 แนวความคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.2.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.2.2 บทบาทของครู 
2.2.3 การประเมินผล 

 2.2.4 ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนศูนย์กลาง 

2.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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 แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

2.1.1 ความหมายและลักษณะวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคมที่ประกอบไปด้วยความรู้ ความเชื่อ ประเพณี และความ

ช านาญของคนในฐานะสมาชิกของสังคม (Broom & Selznick, 1968) และเป็นส่วนทั้งหมดที่มีความ
ซับซ้อน ประกอบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความคิดของสมาชิกในสังคม ซึ่งสังคมจะน าความคิด
มาพัฒนาเป็นกฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติเพ่ือรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น (Trompenaars & Charles, 
1997) และวัฒนธรรมสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ความเชื่อ และเอกลักษณ์ ของกลุ่มสังคมนั้นๆ ที่
สามารถอธิบายเหตุการณ์ผ่านประสบการณ์ร่วมกันของสังคม จึงท าให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน
สังคม (Kassidou, Golia, & Kotsou, 2010)  

วัฒนธรรมเป็นรูปแบบหรือกรอบความคิดร่วมกันของคนที่เป็นสมาชิกในสังคมทั้งกลุ่มใหญ่
และกลุ่มย่อย เป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนแว่นตาที่ท าให้สมาชิกมีการรับรู้และเข้าใจที่แตกต่างกันในสภาพ
ความเป็นจริง ทั้งประสบการณ์ในระดับบุคคลและประสบการณ์ที่มีร่วมกัน กรอบแนวความคิดนี้ถูก
สร้างจากสิ่งที่เกิดขึ้น โดยการน าเอาสิ่งที่เป็นอยู่มาปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการคิด การรับรู้ และ
อารมณ์ ความเหมาะสมทางด้านทรัพยากรที่เกิดจากข้อจ ากัดของกลุ่มระบบนิเวศน์จะท าให้แน่ใจว่า
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ สภาพความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างให้เกิดความหมายใน
ชีวิตของทั้งตัวบุคคล และชุมชน (Hartigan, 2010; Kagawa-Singer, 1993) สมาชิกในสังคมจะมีการ
พัฒนากรอบแนวความคิดและวิถีทางรูปแบบการด าเนินชีวิตขึ้นในกลุ่มของเขา (Bronfenbrenner, 
1997) เช่นเดียวกับระบบการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมเปรียบเสมือนพลวัตที่สมาชิกสามารถปรับตัวและ
ค่อยๆ พัฒนาในการตอบสนองจากเงื่อนไขที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม และสภาพแวดล้อมทางการ
เมือง (Dibble, 1983) 

วัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่ส าคัญของมนุษย์ส าหรับการด ารงชีวิตเพ่ือความอยู่รอด เป็น
กระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถตีความสิ่งต่างๆ บนโลกที่เราอาศัยอยู่ ผ่านสิ่งที่เรียกว่าความเชื่อ 
ทัศนคติ การปฏิบัติ การอธิบายจิตวิญญาณ และอารมณ์ น ามาสู่การก าหนดหรือสร้างบรรทัดฐานของ
การด ารงอยู่ในสถาบันทางสังคมที่เป็นตัวก าหนดบรรทัดฐานเหล่านั้นขึ้นมา ในเวลาเดียวกัน เครื่องมือ
ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ท าให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มสามารถหาเหตุผลในการท าให้คนเข้าใจโลก ท าให้คน
เข้าใจสิ่งที่ตนเองด ารงอยู่ โดยการค้นหาความหมายของสิ่งที่ท าให้พวกเขาสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ใน
ฐานะ สมาชิกคนหนึ่งของสังคมใดสังคมหนึ่ง เช่น ความปลอดภัย ความเป็นเจ้าของ ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (Kagawa-Singer, Dadia, Yu, & Surbone, 2010) 
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วัฒนธรรมมีความส าคัญมากในการเรียนรู้ซึ่งในบริบทนี้จะหมายถึงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
จะได้รับอิทธิพลจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและในส่วนของบุคคลที่มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันอัน
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมของคนหนึ่งๆ ดังนั้นควรมีการจ าแนกธรรมชาติของมนุษย์ซึ่ง
เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันคือบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล (Carayannis & Pirzadeh, 2014) 
ดังนั้นวัฒนธรรมก็จะครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบแผนทางความคิด และการกระท าที่
แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ มนุษย์ได้คิดระบบกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติมาจัด
ระเบียบตลอดจนความเชื่อ ค่านิยม ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุม และใช้ประโยชน์จาก
ธรรมชาติ (สุพัตรา สุภาพ, 2528) 

สรุปได้ว่าวัฒนธรรม หมายถึง กรอบความคิดที่ใช้ร่วมกันของคนในสังคมที่น ามาแยกแยะว่า
สิ่งใดถูกหรือสิ่งใดผิด สิ่งใดควรท าหรือสิ่งใดไม่ควรท า และเป็นกรอบความคิดในการให้ความหมายสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้คนในสังคมเข้าใจร่วมกัน โดยถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เกิดเป็นประเพณี 
ขนบธรรมเนียม ที่สืบทอดต่อๆ กันมา จนเกิดเป็นการปลูกฝังลักษณะความคิดและพฤติกรรม ในการ
แสดงออกในสังคมนั้นๆ ในรูปแบบของความเชื่อ ค่านิยม ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ จึงน ามาสู่
การสร้างบรรทัดฐานหรือข้อก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้สมาชิกในสังคมได้ใช้ร่วมกัน 

บุษกร วัชรศรีโรจน์, โกวิทย์ กังสนันท์, และบูรพา ชดเชย (2550) กล่าวถึงลักษณะส าคัญของ
วัฒนธรรม โดยลักษณะของวัฒนธรรมมี 6 ประการ ดังนี้ ประการแรก วัฒนธรรมเกิดจากการที่มนุษย์
ได้เรียนรู้ผ่านสังคมและผ่านการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง โดยมนุษย์นั้นจะต้องมีการ
เรียนรู้วัฒนธรรมตั้งแต่เกิด และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีหน้าที่ที่จะต้องถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆ ไป โดย
เครื่องมือในการเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรม คือ การใช้ภาษาในการสื่อการ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ประการที่สอง วัฒนธรรมจะมีพ้ืนฐานการใช้สัญลักษณ์ 
(Symbolic) การที่จะช่วยมนุษย์ในการใช้ชีวิต คือ สัญลักษณ์ท่ีคอยเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย
ซึ่งกันและกัน โดยสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้กันจะมี ภาษา เงินตรา เป็นต้น เพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถเก็บ
รวบรวมความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และสามารถถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลังได้ ประการที่สาม 
วัฒนธรรมเป็นความคิดร่วม (Shared Idea) กล่าวคือ สมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมมีการเข้าใจความหมาย
ในสิ่งต่างๆ ร่วมกัน เข้าใจเหมือนกัน และใช้ร่วมกัน โดยสมาชิกในสังคมเดียวกันมีการกระท าต่างๆ ที่
สามารถสื่อความหมายได้เหมือนกัน มีสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดบรรทัดฐานเดียวกัน ประการ
ที่สี่ วัฒนธรรมเป็นองค์รวมของความรู้และภูมิปัญญา (Wisdom) วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่คอยช่วยเหลือให้
มนุษย์เกิดการเรียนรู้และคอยสะสมความรู้ ซึ่งวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบันไม่ได้เกิดมาจากยุคนี้เท่านั้น
แต่เป็นการสั่งสมและถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ แม้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องอาศัยองค์
ความรู้เดิมเป็นรากฐาน ประการที่ห้า วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งสาเหตุที่ท าให้วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงมีหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงมา
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จากการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (Diffusion) เช่น ค่านิยม และความคิดที่มาจากวัฒนธรรมอ่ืนเข้า
มามีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการยอมรับ ประการที่หก วัฒนธรรม คือกระบวนการที่มนุษย์
ได้ให้ค านิยามความหมายเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัว และเป็นกระบวนการที่ก าหนดค า
นิยามและความหมายที่แสดงออกในรูปแบบของศาสนา พิธีกรรม เทพปกรณัม เป็นต้น เมื่อมนุษย์ใน
สังคมแห่งหนึ่งมีความพยายามที่จะก าหนดค านิยามและให้ความหมายกับสิ่งต่างๆ ก็จะท าให้เป็น
พ้ืนฐานในการสร้างแนวคิดของระบบการเมืองและการปกครองของสังคม 

2.1.2 องค์ประกอบและระดับของวัฒนธรรม 
องค์ประกอบของวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดแบบแผนทางความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม และ

การกระท าต่างๆ ของมนุษย์ในสังคมนั้นๆ และมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่ ง ไปสู่ อีกรุ่นหนึ่ ง  
(Trompenaars and Hampden-Turner 1999: 13; Soules, 2006 อ้างถึงใน บุษกร วัชรศรีโรจน์ 
และคณะ (2550) มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

ค่านิยม (Values) หมายถึง กรอบความคิดร่วมของคนในสังคมหนึ่งๆ อันเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในการให้ความส าคัญและคุณค่ากับสิ่งใด ค่านิยมวางอยู่บนพ้ืนฐานในการตัดสินใจว่าสิ่งใด
ส าคัญหรือไม่ส าคัญ สิ่งใดดีหรือไม่ดี เรื่องใดถูกหรือเรื่องใดผิด และอะไรคือสิ่งพึงปรารถนาหรือไม่พึง
ปรารถนา ค่านิยมร่วมของสังคมจะมีการถ่ายทอดในรูปแบบของสัญลักษณ์ โดยมีการถ่ายทอดภายใน
รุ่นเดียวกัน หรือถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง นอกจากจะเห็นค่านิยมของแต่ละสังคมจาก
พฤติกรรม และการกระท าต่างๆ ของคนในสังคมแล้ว ค่านิยมยังสามารถสะท้อนให้เห็นออกมาเป็น
รูปแบบของขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วรรณกรรม การแสดง และสื่อต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคมนั้นๆ 

บรรทัดฐาน (Norms) หมายถึง กฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เป็นข้อก าหนดในการบังคับหรือ
ควบคมความรู้สึก ความคิด พฤติกรรม และการกระท าของสมาชิกในสังคม ซึ่งสามารถจ าแนก
ออกเป็น 2 แบบ คือ บรรทัดฐานที่เป็นทางการ (Formal norms) และบรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการ 
(Informal norms) บรรทัดฐานที่เป็นทางการ หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของสังคมที่มีการ
บันทึกหรือระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นรายลักษณ์อักษรหรือประมวลไว้เป็นกฎหมาย ซึ่งจะมีข้อก าหนด
หรือการลงโทษอย่างชัดเจนส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ส่วนบรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการ 
หมายถึง กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับของสังคมที่ไม่ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน แต่สมาชิกใน
สังคมปฏิบัติตามอย่างเข้าใจหรือทราบกันเป็นอย่างดี 

สัญลักษณ์ (Symbols) หมายถึง สิ่งที่ระบุมาเพ่ือใช้แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้เกิดความหมายที่
เข้าใจร่วมกันได้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นนามธรรม ตัวอักษร และตัวเลข ก็ถือเป็นสัญลักษณ์ สัญลักษณเ์ป็น
สิ่งที่ช่วยท าให้เข้าใจค าพูดที่เป็นนามธรรมได้เป็นอย่างดี ในส่วนของนักทฤษฎีสัญลักษณ์นิยมเชื่อว่า
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมประเภทเดียวที่สามารถใช้สัญลักษณ์ ซึ่งสัตว์โดยทั่วไปไม่สามารถมีความคิดแบบ
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นามธรรมหรือสามารถใช้เหตุผลได้ แตกต่างจากมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมที่มีความสามารถในการคิดถึง
สิ่งที่เป็นนามธรรม และสามารถคิดหาเหตุผลได้ ดังนั้นมนุษย์จึงใช้ความสามารถในด้านนี้มาพัฒนา
เผ่าพันธุ์ให้มีความเจริญได้มากกว่าสัตว์  

ภาษา (Language) หมายถึง สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่น ามาใช้ในการสื่อสาร ภาษาจะมีลักษณ์
เด่นกว่าสัญลักษณ์อ่ืนๆ ตรงที่สามารถท าให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นได้ทั้งใน
เรื่องของรูปธรรมและนามธรรม เรื่องบางเรื่องเป็นการจินตนาการ ความรู้สึก และความคิด แต่ภาษา
สามารถน าสิ่งเหล่านี้มาสื่อสารให้เข้าใจได้ ภาษายังเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งชนิดที่มีความสามารถในการ
พัฒนาความคิดในการแสวงหาเหตุผลของมนุษย์ การใช้ภาษาอย่างเป็นระบบ มีหลักเกณฑ์ และ
ซับซ้อน ซึ่งนักปรัชญาสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และเหตุผลที่ลึกซึ้งได้ การ
ใช้ภาษามีความหมายได้ในหลายรูปแบบ เช่น ภาษาคือการใช้ค าพูด การฟัง อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
น ามาเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสาร แสดงความรู้สึก ความคิด และความรู้กับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

Hofstede et al. (2010) แบ่งองค์ประกอบของวัฒนธรรมออกเป็น 4 ระดับ โดยท าการ
เปรียบเทียบเหมือนกับหัวหอม (Onion) ดังภาพที่ 2.1 

 

 

ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของวัฒนธรรมของ Hofstede and others 
แหล่งที่มา: Hofstede et al. (2010) 
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องค์ประกอบของวัฒนธรรมมีการเปรียบเทียบให้เห็นเป็นชั้นๆ ในรูปแบบของหัวหอม เห็นได้
ว่าเปลือกนอกสุดจะสังเกตเห็นได้ง่ายที่สุดตามล าดับ และชั้นในสุดที่อยู่ในแกนกลางเป็นสิ่งที่
สังเกตเห็นได้ยากและเปลี่ยนแปลงได้ยากท่ีสุด ซึ่งประกอบไปด้วย 

สัญลักษณ์ (Symbols) หมายถึง ค าพูด ท่าทาง รูปภาพ หรือวัตถุท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจง
และเป็นสิ่งที่ใช้ร่วมกัน โดยเป็นการใช้แทนความคิดความรู้สึกของสมาชิก และเป็นที่เข้าใจกันในสมาชิก 
เช่นเดียวกับการแต่งกาย ทรงผม ธง เป็นสิ่งที่บ่งบอกสัญลักษณ์ได้ 

วีรบุรุษ (Heroes) หมายถึง บุคคลที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้ว ทั้งที่มีตัวตนอยู่จริงหรือ
เกิดข้ึนจากจินตนาการของสมาชิกท่ีมีลักษณะที่น่ายกย่องนับถือ และน ามายึดถือเป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติ เช่นการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ การปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นคนขยัน เป็นต้น 

พิธีกรรม (Rituals) หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกได้เห็นพ้องร่วมกันในการปฏิบัติ และ
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมในการปฏิบัติของสมาชิกให้อยู่ในกรอบ เช่น 
วิธีการทักทาย การให้ความเคารพผู้อ่ืน เป็นต้น 

สัญลักษณ์ วีรบุรุษ และพิธีกรรม จะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติ (Practice) ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถ
มองเห็นได้ง่าย และเป็นการปฏิบัติที่เป็นกิจวัตร 

ค่านิยม (Values) เป็นเสมือนหลักของวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในส่วนของแกนหัวหอม หมายถึง 
ความคิด ความรู้สึกของสมาชิกที่ใช้ร่วมกันในการให้คุณค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นมาตรฐานในการ
ประเมินค่าสิ่งต่างๆ ถึงการปฏิบัติที่พึงประสงค์ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมนั้น และ
ถือได้ว่าเป็นแก่นของวัฒนธรรม โดยสามารถอธิบายระดับวัฒนธรรมตามแนวคิดของ Hofstede and 
others ไดด้ังนี้ 

 

ภาพที่ 2.2 ระดับของวัฒนธรรม ของ Hofstede and others 
แหล่งที่มา: Hofstede et al. (2010) 
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วัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture) หมายถึง วัฒนธรรมร่วมของประเทศหลาย
ประเทศ เช่น ประเทศในลาตินอเมริกาส่วนใหญ่จะเป็นประเทศท่ีมีลักษณะทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง
กัน เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดาก็มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่ใช้ร่วมกันหลาย
ประการ ซึ่งในปัจจุบันวัฒนธรรมนานาชาติเป็นระดับวัฒนธรรมที่กว้างที่สุด และเป็นวัฒนธรรมที่มี
ความส าคัญ และมีบทบาทที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการสื่อสาร และการคมนาคมมีความเจริญก้าวหน้า
ท าให้การเผยแพร่วัฒนธรรมระหว่างสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

วัฒนธรรมชาติ (National Culture) หมายถึง บุคคลในชาติหนึ่งๆ มีแนวโน้มลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่เหมือนกัน เช่น คนอเมริกันมีแนวโน้มที่ให้ความส าคัญในเรื่องของเสรีภาพส่วนบุคคล มี
ความเป็นปัจเจกบุคคลสูง และอาจเกิดกรณีที่ว่าบางบุคคลรู้สึกว่าตนมีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายกับ
ชาติอ่ืนมากกว่าชาติเดียวกัน ซึ่งจะพบลักษณะเช่นนี้ได้ในการแบ่งแยกเขตดินแดนที่ไม่ชัดเจนที่มีผลมา
จากการเมือง เช่น ประเทศแถบแอฟริกา และตะวันออกกลาง 

วัฒนธรรมย่อย (Subculture) หมายถึง ภายในวัฒนธรรมใหญ่ๆ ย่อมมีวัฒนธรรมย่อยอยู่ 
เช่นประเทศอเมริกา ที่นอกจากจะมีวัฒนธรรมชาติแล้วยังพบว่ามีวัฒนธรรมย่อยของแต่ละกลุ่มชน
ชั้นในสังคม เช่น ครอบครัวที่มาจากชนชั้นกลาง ทีใ่ห้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคล และความสุขในชีวิต
มากกว่าครอบครัวที่มาจากชนชั้นล่างที่ให้ความส าคัญกับการท าตามค าสั่งมากกว่า 

วัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) หมายถึง ลักษณะวัฒนธรรมที่มีความคล้ายคลึง
กับวัฒนธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันมีความสากลมากขึ้นในองค์การซึ่งพนักงานไม่จ าเป็นต้องเป็นคน
ท้องถิ่นเสมอไป อาจเป็นชาวต่างชาติหรือชนกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ท าให้วัฒนธรรม
องค์การไม่จ าเป็นต้องเหมือนกับวัฒนธรรมชาตินั้นๆ เสมอไป 

วัฒนธรรมอาชีพ (Occupation Culture) Hofstede, Neuijen, Ohayv, & Sander (1990) 
กล่าวไว้ว่าวัฒนธรรมอาชีพเป็นกระบวนการทางสังคมที่มีการสอน และการฝึกอบรมเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึ่งท าให้เกิดผลการพัฒนาในด้านพฤติกรรม คุณค่า และการปฏิบัติตัวที่ส าคัญของสมาชิกที่ปฏิบัติใน
กลุ่มนั้น 

2.1.3 วัฒนธรรมของสังคมไทย 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ถูกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจาก

การได้รับอิทธิพลจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและในส่วนของบุคคลที่มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันอัน
เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางสังคมของคนหนึ่งๆ (Carayannis & Pirzadeh, 2014) ประเทศไทย
นับเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานานเช่นเดียวกันกับ
สังคมอ่ืนในบริบทสังคมโลก โดยลักษณะของสังคมไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นผลมาจากการได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามแม้จะเกิดการ
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่วัฒนธรรมของสังคมไทยก็ยังคงอยู่ โดยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สังคมไทย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศของประเทศไทยที่
ตั้งอยู่ในพื้นท่ีที่มีความอุดมสมบูรณ์ จึงท าให้คนไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รากฐานของ
วัฒนธรรมไทยจึงถูกก าหนดขึ้นจากลักษณะของสังคมแบบเกษตรกรรมเป็นหลัก (สุภางค์ จันทวานิช, 
2547) โดยวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของสังคมไทย คือ ความสันโดษ การพ่ึงตัวเอง ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
การให้ทาน ความส านึกในบุญคุณ การเดินทางสายกลาง และการด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมทั้งในเรื่องของการบริโภค 
การท างาน การแสดงออกทางด้านจิตใจ ความคิด และอ่ืนๆ ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงจาก
สังคมแบบเกษตรกรรมไปสู่การเป็นสังคมแบบอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ซึ่งน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ จากดั้งเดิมที่มีการผลิตมาเพ่ือยังชีพ แต่ปัจจุบันผลิตเพ่ือการค้าขาย
ส่งผลให้สังคมไทยเต็มไปด้วยการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น คนในสังคมเริ่มมองหาช่องทางในการสร้าง
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองมากที่สุดโดยค านึงถึงผู้อ่ืนลดน้อยลง ให้ความส าคัญกับความกตัญญู 
และความอ่อนน้อมถ่อมตนน้อยลง (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2537) 

2) สังคมไทยเป็นสังคมที่ยึดมั่นและนับถือในพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้ว่า
วัฒนธรรมในสังคมไทยหลายอย่างได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิดหรือหลักค าสอนของศาสนาพุทธ 
ตั้งแตค่นไทยเริ่มนับถือพุทธศาสนาในราวปี พ.ศ. 612 จนถึงปัจจุบันนี้ เริ่มมีการเปิดกว้างในการนับถือ
ศาสนามากขึ้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีคนจ านวนไม่น้อยที่นับถือศาสนาอ่ืน แต่ผู้คนเหล่านั้นก็ยังได้รับ
อิทธิพลวิถีชีวิตตามคติชาวพุทธอยู่ (ณรงค์ เส็งประชา, 2532) แต่อย่างไรก็ตามหลายสิ่งหลายอย่าง ทั้ง
ความคิดและพฤติกรรมของคนไทยส่วนใหญ่ต่างได้รับอิทธิพลมาจากความรู้และหลักค าสอนของ
ศาสนาพุทธผ่านการอบรมถ่ายทอดจากรุ่นมาสู่รุ่น ผ่านการถ่ายทอดในแต่ละสถาบัน อาทิ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สถาบันศาสนานับเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่
มีบทบาทส าคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านพระสงฆ์ โดยหลักของพุทธศาสนาจะให้ความส าคัญใน
เรื่องของกฎแห่งกรรม ส่งผลให้ท าให้คนในสังคมจะประพฤติและปฏิบัติตนอยู่บนหลักของการท าดี 
ภายใต้ความเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษ ใครกระท าสิ่งใดไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นตอบแทน ซึ่งนับเป็น
การท าความดีตามหลักค าสอนของพระพุทธองค์ จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นได้ว่าพฤติกรรมที่
แสดงออกมาจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้และความเข้าใจ แตไ่ม่ว่าอย่างไรก็
ตามยังคงมีมุมมองทางความคิดในการมองโลกที่คล้ายคลึงกัน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของ
คนไทยตามหลักค าสอนทางพุทธศาสนาจึงกลายเป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม
ส่วนใหญ่  
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3) สังคมไทยเป็นสังคมที่เทิดทูลพระมหากษัตริย์ ซึ่งเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ได้เข้า
มามีอิทธิพลต่อสังคมไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มี
ระบอบการปกครองที่แตกต่างในแต่ละยุคสมัย เช่น รูปแบบการปกครองในสมัยสุโขทัยมีการปกครอง
แบบพ่อปกครองลูก จึงท าให้พระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะพ่อเมือง ซ่ึงมีความใกล้ชิดกับประชาชน ส่วน
ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์กลายเป็นผู้มีอ านาจหรือเปรียบเสมือนเทพเจ้า  มีอ านาจล้นพ้นใน
แผ่นดินและทรงเป็นเจ้าชีวิตของประชาชน ต่อมาภายหลังจากสมัยอยุธยาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดในเรื่องพระราชอ านาจจากความเชื่อในบรมเดชานุภาพมาเป็นการยอมรับในพระปรีชา
สามารถของพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระเจ้าตากสินก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้พระราชอ านาจใน
การปกครองบ้านเมืองยังอยู่ที่พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียว แต่พระมหากษัตริย์ทรงตั้งมั่นในหลัก
ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุ และจักรวรรดิวัตร จึงท าพระมหากษัตริย์ไทยได้รับการยอมรับ  และมี
อิทธิพลต่อสังคมไทยมาโดยตลอด (ธงทอง จันทรางศุ, 2529) 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้ปกครองโดยระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ซึ่งท าให้เป็นองค์พระผู้แทนของมวลชนในการใช้อ านาจอธิปไตยทางรัฐสภา ทางคณะรัฐมนตรี 
และทางศาล ทรงมีพระราชอ านาจและพระราชภารกิจดังที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ จะเห็นได้ว่า
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้เอ้ืออ านวย
ความสงบร่มเย็นแก่พสกนิกร และยังทรงเป็นสถาบันที่คอยเกื้อหนุนชาติ และศาสนาอีกด้วย ดังนั้น
สถาบันกษัตริย์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยจึงท าให้สังคมไทยมีจิตวิญญาณของชนชาติ และ
เอกลักษณข์องตนเองที่แตกต่างจากสังคมอ่ืนๆ (ธานินทร์ คงยั่งยืน, 2546) 

4) สังคมไทยเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญในเรื่องของความอาวุโส โดยการให้เกียรต ิและยกย่อง
ผู้ที่มีอายุ หรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงกว่า สิ่งเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากระบบศักดินา ที่เข้ามามี
อิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก เช่น ค่านิยมของการยึดติดกับยศถาบรรดาศักดิ์ การให้เกียรติ 
ชาติตระกูล และทรัพย์สินเป็นเครื่องวันฐานะทางสังคม ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมไทย
จึงเป็นเรื่องส่วนตัวและมุ่งเฉพาะตัวบุคคล (Particularistic) ส่วนในด้านค่านิยมของสังคม (Social 
Value) มีความนิยมในการยกย่องผู้ที่มีอ านาจ ผู้ที่มีความอาวุโสกว่า และมุ่งเน้นการเป็นเจ้านายคน 
(ไพบูลย์ ช่างเรียน และสมปราชญ์ จอมเทศ, 2521) จะเห็นได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันสอนให้คนรุ่น
หลังรู้ว่าการให้ความส าคัญในเรื่องอาวุโส และการให้เกียรติยกย่องผู้ใหญ่เป็นมารยาททางสังคมที่ คน
ไทยหรือเป็นสิ่งคนในสังคมไทยควรจะมี ผ่านการแสดงออกทางพฤติกรรมในลักษณะของการอ่อน
น้อมถ่อมตน และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซ่ึงถือเป็นลักษณะเด่นของสังคมไทยที่สามารถพบเห็นได้
ในทุกชนชั้น ซึ่งตามหลักทางพุทธศาสนากล่าวรับรองว่าเป็นความดีงาม ผู้ที่ปฏิบัติจะได้รับความสุข
ความเจริญ 
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม น าไปสู่การมี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และการด าเนินชีวิต แต่สามารถผสมผสานได้อย่างกลมกลืน 
จนกลายเป็นสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ ยึดมั่นในสถาบันศาสนาพระมหากษัตริย์ มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาม ยอมรับในระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ แม้ในปัจจุบันจะได้รับอิทธิพลจากการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การคมนาคมสะดวกสบาย 
และมีการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการบริโภค ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตบาง
ประการทั้งในเมืองและชนบท ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสังคมไทยยังคงรักษาสังคมแบบ
เครือญาติ เคารพผู้ที่รักและนับถือ รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น เช่น ในสังคมชนบทที่ร่วมใจกัน
ท าบุญตามเทศกาลต่างๆ เป็นการฝึกฝนคนให้มีความกตัญญู และเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้คนมี
ความเสียสละเพ่ือส่วนร่วม มีความสามัคคี และเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน 
กรมประชาสัมพันธ์, 2558) 

2.1.3.1 ลักษณะและองค์ประกอบของวัฒนธรรมไทย 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2544) กล่าวว่าวัฒนธรรมไทยมีลักษณะ

เฉพาะที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยอันเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งของความมั่นคงของชาติ  ประเทศไทยมี
แบบอย่างทางวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาเป็นเวลาช้านาน แม้ประเทศจะผ่านภาวะวิกฤติมาหลาย
ครั้งหลายคราและต้องเผชิญกับการแพร่ขยายของวัฒนธรรมจากชาติอ่ืนๆ แต่ประเทศไทยก็ยังคง
รักษาความเป็นไทยมาได้โดยตลอด และประเทศไทยมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 

วิธาน สุชีวคุปต์ และสนธิ์ บางยี่ขัน (2533) กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมไทยว่าเป็น
แบบพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ และมีความเกี่ยวโยงกันกับแบบอื่นๆ ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

1. เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ภาษา และแบบพฤติกรรมต่างๆ 
ที่สังคมยอมรับ 

2. แบบพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกันและกัน กล่าวคือพฤติกรรมอย่างหนึ่งต้อง
สอดคล้องกับพฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น การแสดงความเคารพผู้ใหญ่แบบไทยย่อมมีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมในการแสดงออก เช่น การยืน การนั่ง การเดิน และการพูด เป็นต้น 

3. มีผลที่ติดตามมา คือ แสดงออกมาเป็นนิสัย ทัศนคติ และการผลิตวัตถุเครื่องใช้
ต่างๆ 

4. มีการถ่ายทอดกันได้ คือ การสอนให้ลูกหลานรับวัฒนธรรม และสืบทอดกันเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม 
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5. มีการเปลี่ยนแปลงและผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่น โดยกระบวนการต่างๆ เช่น การ
เผยแพร่วัฒนธรรมของชนกลุ่มหนึ่งให้แก่ชนอีกกลุ่มหนึ่ง ชนกลุ่มน้อยปรับวัฒนธรรมของตนให้เข้ากับ
วัฒนธรรมของชนกลุ่มใหญ่ ชนสองกลุ่มปรับวัฒนธรรมของตนให้เข้ากันและกัน 

สุชีพ ปุญญานุภาพ (2540) กล่าวถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมไว้ 4 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

1. คติธรรม (Moral Culture) ได้แก่วัฒนธรรมทางศีลธรรมและทางจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของ “คต”ิ คือ ทางหรือหลักด าเนินชีวิต 

2. เนติธรรม (Legal Culture) ได้แก่วัฒนธรรมทางกฎหมายหรือขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่มีความส าคัญเสมอด้วยกฎหมาย คือ บางอย่างแม้ไม่มีกฎหมายห้ามไว้แต่ถ้าใครท าก็เป็นที่
รังเกียจของสังคม เป็นที่น่าอับอายขายหน้า เพราะถือกันว่าเสียหาย 

3. วัตถุธรรม (Material Culture) ได้แก่วัฒนธรรมทางวัตถุไม่ใช่หมายถึงเฉพาะวัตถุ
ศิลปกรรมเท่านั้น แต่รวมถึงบ้านเรือน เครื่องแต่กาย เครื่องใช้ ถนนหนทาง และสิ่งประกอบความ
เป็นอยู่ทุกชนิดก็จัดเข้าในวัตถุธรรมทั้งสิ้น 

4. สหธรรม (Social Culture) ได้แก่วัฒนธรรมทางสังคม คือ วัฒนธรรมในการติดต่อ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มชน เช่น มารยาทในโต๊ะอาหาร มารยาทในการโดยสารรถไฟหรือรถประจ าทาง และ
มารยาทในการเข้าสังคม เมื่อพิจารณาเนื้อหาของวัฒนธรรมตามองค์ประกอบทั้ง 4 ประเภท จะเห็น
ว่าวัฒนธรรมมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ในด้านการปฏิบัติ และการสร้างสรรค์ความเจริญของ
ประเทศอย่างแท้จริง 

วิธาน สุชีวคุปต์ และสนธิ์ บางยี่ขัน (2533) กล่าวถึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมไว้ 3 
ประการดังต่อไปนี้ 

1. ความคิด (Ideas) หรือวัฒนธรรมทางความคิด (คติธรรม) ได้แก่ความเชื่อต่างๆ ซึ่ง
มักจะแสดงออกในรูปแบบของวรรณคดี สุภาษิตหรือคติชาวบ้าน ที่มักมีการอ้างอิงหลักธรรมอยู่เสมอ 
วรรณคดีมักมีความสอดคล้องกับค าสอนเรื่องกฎแห่งกรรมในพุทธศาสนา คือท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว หรือ
กรรมสนองกรรม จึงเกิดเป็นสุภาษิต และคติชาวบ้าน สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมถูกสะท้อนออกมา
ในรูปแบบของความคิดน าไปสู่การมีพฤติกรรมตามความเชื่อเหล่านั้น เช่น คนไทยที่นับถือ
พระพุทธศาสนาเมื่อท าบุญก็ตั้งปณิธานว่า “นิพฺพานปจฺจโยโหตุ ขอให้การท าบุญนี้เป็นปัจจัยแห่งพระ
นิพพาน” 

2. ปทัสถาน (Norms) วัฒนธรรมทางระเบียบประเพณี (เนติธรรมและสหธรรม) ซึ่ง
แสดงออกมาในรูปแบบของวิถีประชา จารีต กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎกติกา ซึ่งส่วนหนึ่งก็
ได้รับอิทธิพลมาจากหลักศาสนาเช่นเดียวกัน อาทิ การลงโทษตามกฎหมายอาญาโบราณมักจะอิง
ต าราที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การลงโทษของพระเจ้าแผ่นดินโบราณ การลงโทษในนรก เป็น
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ต้น ต่อมามีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายของอารยประเทศ ส่วนวิถีประชาและจารีตก็ด าเนิน
ตามแนวศาสนาเป็นพ้ืนประเพณีของสังคมต่างๆ เช่น การท าขวัญเด็ก การบรรพชาอุปสมบท การ
แต่งงาน การปลูกบ้าน และท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ ล้วนแต่อิงพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 

3. วัตถุ (Material) หรือวัฒนธรรมทางวัตถุ (วัตถุธรรม) ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบ
ของผลิตกรรม ประดิษฐกรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งประดิษฐกรรมและสถาปัตยกรรมโบราณ
ส่วนมากล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา เช่น การหล่อพระพุทธรูป การสร้างโบสถ์วิหาร และเจดีย์ 
ต่อมาได้ขยายวงกว้างออกไปถึงการสร้างปราสาทราชวัง การสร้างอนุสาวรีย์ และการสร้างบ้านทรง
ไทย เป็นต้น ซึ่งต้องการให้เหมือนกับวิมานหรือปราสาทของเทวดาที่ปรากฏในคัมภีร์ศาสนา 

สรุปได้ว่าวัฒนธรรมไทยมีลักษณะผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ใน
ลักษณะการผสมกลมกลืนของหลายวัฒนธรรมรวมกัน มีความคิดแบบชาตินิยมหรืออุดมคตินิยมแฝง
อยู่ซึ่งนับเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยเฉพาะการเป็นสังคมที่มีลักษณะเฉพาะในการรักอิสระ ยึดมั่นใน
สถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
ยอมรับในระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ ไม่นิยมความรุนแรง ชอบการประนีประนอม และใช้ชีวิต
อย่างเรียบง่าย เน้นการใช้ชีวิตอยู่กันแบบเครือญาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และ
พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนในสังคมได้รับการขัดเกลามาจากหลักค าสอนของศาสนาพุทธ 

2.1.4 วัฒนธรรมอาชีพ 
งานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้กรอบแนวความคิดเรื่องวัฒนธรรมอาชีพเป็นหลัก ซึ่งมีความส าคัญส าหรับ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานในองค์การ Hassen (1995) กล่าวว่าวัฒนธรรมอาชีพเป็นการ
สร้างขอบเขตในการท างานที่ก าหนดจากความเชื่อของผลลัพธ์ที่มาจากภูมิหลังที่มีความเหมือนกันของ
อาชีพ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของสมาชิกในองค์การ วัฒนธรรมอาชีพได้รับการ
พัฒนาจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยเริ่มจากการแบ่งปันประสบการณ์ที่สั่งสมมา การได้รับการ
ฝึกอบรมร่วมกัน การมีความสัมพันธ์ทางสังคมโดยการให้ความร่วมมือสนับสนุนและการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน การมีส่วนร่วมในการสร้างค่านิยม บรรทัดฐาน และลักษณะพฤติกรรมส่วนบุคคลของ
สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มวิชาชีพเดียวกันในวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมอาชีพช่วยในการพัฒนาความ
แตกต่างผ่านการรับรู้ระบบการพัฒนาตามล าดับชั้นเพ่ืออธิบายถึงประสบการณ์ และแนวความคิด
ต่างๆ และน ามาแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยทั่วไปวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากรูปแบบการแบ่งปันและการ
กลั่นกรองของประสบการณ์ เพ่ือน ามาเป็นมาตรฐานของวัฒนธรรมอาชีพนั้นๆ การฝึกอบรมที่ถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ ท าให้โครงการแสดงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ 
และความสนใจของพนักงาน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการให้ความส าคัญกับตัวบุคคล  ดังนั้นการมีความ
น่าเชื่อถือในตัวบุคคลจะท าให้เกิดบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่าง นักคิด และผู้น าการเปลี่ยนแปลง
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หรือเป็นบุคคลตัวอย่าง โดย Hassan, Walsh, Shiu, Hastings, & Harris (2007) ได้กล่าวถึงแหล่ง
ของผู้รู้และการให้ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ความคิด ถ้าแหล่งข้อมูลที่ได้มามีความน่าเชื่อถือน้อย ก็มีผลต่อความน่าเชื่อถือ และมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Cannon & Sheth (1994) ได้กล่าวไว้ว่าการยอมรับเรื่องความส าคัญในการ
สร้างความสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจสามารถน าวัฒนธรรมอาชีพมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ทางการตลาด ถึงแม้ว่าการท างานจะต้องท าในรูปแบบการตลาดที่ดั้งเดิม แต่หากการตลาดเพ่ือสังคม
มีมากจะสร้างผลประโยชน์และท าให้ได้รับอ านาจความไว้วางในจากกลุ่มคนเหล่านั้น ซึ่งจะมีอิทธิพล
เป็นอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

Hofstede et al. (1990) กล่าวว่าวัฒนธรรมอาชีพเป็นกระบวนการทางสังคมที่มีการสอน 
และการฝึกอบรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการพัฒนาด้านพฤติกรรม คุณค่า และการปฏิบัติตัวที่
ส าคัญของสมาชิกที่ปฏิบัติในกลุ่มนั้น ในเรื่องของอาชีพ วัฒนธรรมอาชีพนั้นยังสามารถอธิบายถึง
พฤติกรรมไว้ดังนี้โดย Schein (1996) ระบุไว้ 3 รูปแบบ ของวัฒนธรรมอาชีพในองค์การ ดังนี้                             
1) วัฒนธรรมอาชีพระดับผู้ปฏิบัติการ (Operator) เป็นวัฒนธรรมในระดับผู้จัดการถึงระดับคนงาน 
คือ ผู้ปฏิบัติ การน าส่งสินค้า และบริการ เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในเบื้องต้น 2) วัฒนธรรม
ระดับวิศวกร (Engineer) เป็นวัฒนธรรมในระดับเชี่ยวชาญ และกลุ่มงานออกแบบหลักในทุกกลุ่มงาน 
เช่น งานบัญชี งานโปรแกรมซอฟแวร์ การวิจัยตลาด เป็นต้น 3) วัฒนธรรมระดับบริหาร (Executive) 
เป็นวัฒนธรรมในผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มงานบริหาร  

ความแตกต่างของวัฒนธรรมอาชีพเป็นการคาดหวังที่จะสามารถท าให้เกิดการมีส่วนร่วมและ
ความขัดแย้ง (Malmi, 1997; Meier, 1999) วัฒนธรรมองค์การ และวัฒนธรรมอาชีพจึงสามารถท า
ให้เกิดอิทธิพลผ่านทางกระบวนการการคัดเลือก และระบบสังคม ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่บัญชีผู้มี
บุคลิกภาพเรียบง่าย สบายๆ กับวัฒนธรรมองค์การที่มีความละเอียด จุกจิก จะคัดเลือกพนักงานเข้า
องค์การ ด้วยการผสมผสานของวัฒนธรรมองค์การ และวัฒนธรรมอาชีพ (Johnson, Koh, & 
Killough, 2009) 

วัฒนธรรมอาชีพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม แสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆ ผ่านทาง
คุณค่าวัฒนธรรมของสมาชิกในองค์การ ซึ่งจะน าสู่วัฒนธรรมองค์การผ่านทางคุณค่า เป้าหมาย 
พิธีกรรม กระบวนการการฝึกอบรม การประเมินผล และระบบการให้รางวัล เป็นต้น อย่างไรก็ดี
วัฒนธรรมอาชีพยังได้รับความคาดหวังอยู่ ในองค์การ เพราะมีความเชื่อว่าวัฒนธรรมอาชีพจะมี
อิทธิพลอย่างมากต่อรูปแบบการท างาน และมุมมองต่างๆ ในการท างานมากกว่ากระบวนการทาง
องค์การ และนโยบาย (Hofstede et al., 2010) และวัฒนธรรมอาชีพมีอิทธิพลต่อการก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์ และช่วยในการวางกรอบแนวความคิดในด้านพฤติกรรมถึงสิ่งที่สมควรท าและสิ่ง
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ที่ไม่สมควรในการท างาน (Lumpkin, 2014) วัฒนธรรมอาชีพจึงเป็นขอบเขตขององค์การ และมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง (Hassen, 1995) 

ดังนั้นวัฒนธรรมอาชีพเปรียบเสมือนวัฒนธรรมย่อยของวัฒนธรรมองค์การ วัฒนธรรมอาชีพมี
อิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรม และกรอบแนวความคิดในการปฏิบัติตนในสายอาชีพนั้นๆ โดย
ก าหนดผ่านภูมิหลังหรือพ้ืนเพของอาชีพที่รับรู้ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 
การช่วยเหลือ และสนับสนุนซึ่งกันและกันในสายอาชีพ จึงท าให้เกิดการสร้างค่านิยม และบรรทัดฐาน
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสายอาชีพนั้นๆ โดยวัฒนธรรม
อาชีพเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีพัฒนาผ่านการสอน การฝึกอบรม ซึ่งท าให้เกิดผลในด้านการพัฒนา
พฤติกรรม และการปฏิบัติตัวของสมาชิกเพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสายอาชีพ 

2.1.4.1 ความหมายของอาชีพ 
อาชีพ คือ ผลรวมกิจกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายภาพ ชีวภาพ จิตใจ 

กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมใน
สังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นการอธิบายที่กล่าวถึงกิจกรรมทั้งในด้านของการท างาน การเล่น และการ
พักผ่อน (Wilcock, 2005) บุคคลจะมีลักษณะนิสัยตามอาชีพที่ส่งผลให้บุคคลนั้นมีเอกลักษณ์ และ
ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไป (Christiansen & Baum, 2005; Creek, 2008; Hasselkus, 2002; 
Wilcock, 2006) 

อาชีพสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายมุมมอง บางมุมมองมองอาชีพว่าเป็นการดูแล
ตนเอง เพ่ือให้อยู่รอดในสังคม บางมุมมองมองในเรื่องของผลผลิตหรืองานที่ท า และบางมุมมองมอง
ว่าอาชีพ คือ การพักผ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกท าให้เกิดขึ้นหรือมี ภายในสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคม (Creek, 2008) 

บุคคลจะรับรู้และตีความอาชีพของตนเองไปในหลากหลายมุมมอง ความหมายของ
อาชีพจะมีการให้ค านิยามที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมไปถึงปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรม ดังนั้นอาชีพจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงมุมมองของการให้ความหมายในระดับ
บุคคลด้วย (Finlay, 2004; Waston, 2006) 

Hvalsøe & Josephsson (2003) ได้กล่าวไว้ว่าการตีความทางอาชีพนั้นไม่สามารถ
ตีความเพียงแค่ปัจจัยภายในเท่านั้น เช่น สันชาติญาณ แต่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกที่ส่งผล
กระทบต่อการสร้างหรือให้ความหมายของค าว่าอาชีพด้วย เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม และ
วัฒนธรรม Pooremamali (2012) ได้กล่าวไว้ว่าความหมายของอาชีพมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอยู่
ด้วยกัน 3 มิติ ได้แก่ มิติแรกคือค่านิยม มิติที่สองคือค่านิยมเชิงสัญลักษณ์ มิติที่สามคือค่านิยมในการ
ให้รางวัลตนเอง 
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ดังนั้นอาชีพหมายถึงมุมมองในการให้ความหมายในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสังคม ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายภาพ ชีวภาพ จิตใจ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับ หรือกิจกรรมทางสังคมของวัฒนธรรมในสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งเป็นการท าเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการเพ่ือให้ตนเองอยู่รอดในสังคมหรือเป็นการพักผ่อน โดยในแต่ละอาชีพจะมีบุคลิกภาพ
ของคนที่เหมาะสมในการท ากิจกรรม ท าให้เกิดค่านิยมในเชิงสัญลักษณ์ และค่านิยมในการให้รางวัล
ตนเอง 

2.1.4.2 วัฒนธรรมอาชีพท่ีเปรียบเสมือนโครงสร้างทางวัฒนธรรม 
จากแนวความคิดทางด้านวัฒนธรรมแสดงให้เป็นว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างซับซ้อน 

(Black & Wells, 2007) ที่แฝงตัวอยู่ภายใต้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคน ท าให้คนมีมุมมองและ
การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเป็นอยู่ และด ารงอยู่บนโลก (Dodd, 1997; Lu, Lim, & Mezzich, 1995; 
Reed & Sanderson, 1999) 

อาชีพเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เช่น การผ่านการพัฒนาระดับของ
ทักษะ ที่เป็นเสมือนกฎทางวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวความคิดทางอาชีพ (Yerxa, 2000) 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญในแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพ และพฤติกรรมทางอาชีพ โดย
วัฒนธรรมเป็นทั้งตัวสร้างรูปแบบในการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อการพัฒนาของมนุษย์ และเป็นตัวสร้าง
พ้ืนฐานแนวคิดทางอาชีพในแต่ละบริบท ซึ่งเป็นปัจจัยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังกลไกและความซับซ้อนใน
การตีความของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการให้ความหมาย และการด ารงชีวิตของมนุษย์ (Black & Wells, 
2007; Iwama, 2006)  

วัฒนธรรมมีความส าคัญในความสัมพันธ์ต่อแนวคิดอัตลักษณ์ทางอาชีพ ที่เป็นผลมา
จากความผูกพันในอาชีพ ท าให้คนตระหนักถึงความส าเร็จและศักยภาพของตนเอง ทัง้อาชีพของ
มนุษย์และอัตลักษณ์นั้นถูกมองว่ามีบทบาทส าคัญในชีวิตของมนุษย์ ซึ่งถอืเป็นเรื่องส าคัญที่ท าให้เห็น
ว่าการน าแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมเข้ามาใช้ในการอธิบายเพ่ือสร้างความรู้เกี่ยวกับการแสดงออกของ
มนุษย์นั้นมีความส าคัญ (Rudman & Dennhardt, 2008)  

Kielhofner (2007) ได้กล่าวว่าการบ่งชี้อัตลักษณ์ทางอาชีพนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับมุมมองของแต่ละคนว่าคิดและหวังอยากที่จะด ารงอาชีพที่มีลักษณะอย่างไร โดยอัตลักษณ์ทาง
อาชีพนั้นเป็นผลมาจากการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากความเคยชินและประสบการณ์ของมนุษย์ แต่อย่างไร
ก็ตาม อัตลักษณ์ทางอาชีพนั้นมีพ้ืนฐานมาจากการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถ ความมีประสิทธิผล และ
สมรรถนะในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งผ่านการประกอบอาชีพที่ผ่านมาและต่อเนื่อง 

จากทั้งหมดนี้สามารถกล่าวได้ว่าค่านิยมของวิชาชีพและอัตลักษณ์นั้นสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับบุคคลในทุกวัฒนธรรม จากแนวคิด Yerxa (2000) ได้กล่าวว่าอาชีพ คือปรากฏการณ์



 26 

ในระดับสากล ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวัฒนธรรมทุกระดับ ทั้งวัฒนธรรมระดับชาติ วัฒนธรรมระดับ
องค์กร และวัฒนธรรมย่อย ท าให้เห็นว่าการศึกษาแนวคิดในเรื่องนี้จ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงความ
เหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่ออาชีพของมนุษย์ 

2.1.5 แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของ Hofstede 
การศึกษามิติวัฒนธรรมภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของ Hofstede ได้มี

การอธิบายถึงลักษณะของวัฒนธรรมในแต่ละมิติ และใช้เครื่องมือในการวัดและวิเคราะห์ลักษณะ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากและใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน คือ
แบบส ารวจคุณค่าวัฒนธรรม หรือเรียกว่า VSM: Values Survey Module (Hofstede et al., 2010) 
การศึกษาลักษณะวัฒนธรรมภายใต้แนวความคิดของ Hofstede นั้น ได้มีการแบ่งลักษณะวัฒนธรรม
ออกเป็นหมวดหมู่ตามค านิยามของวัฒนธรรม ลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละมิติสามารถอธิบายถึง
รูปแบบวิธีการคิด ความรู้สึก และการตอบสนองของกลุ่มบุคคล โดยการจัดแบ่งลักษณะวัฒนธรรม
เป็นหมวดหมู่นั้นสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะวัฒนธรรมพื้นฐาน  

Hofstede et al. (2010) ในปี 1980 Hofstede ได้น าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับมิติทางวัฒนธรรม
ชาติชื่อ The Collective Programming of the Mind that Distinguishes the Members of One 
Group or Category of People from Another เป็นการส ารวจจากพนักงานบริษัท IBM กว่า 116,000 
คน ใน 70 ประเทศ โดยการพัฒนามิติดังกล่าวมาจากการใช้ชีวิตประจ าวัน และอิทธิพลของสังคม จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก ท าให้เกิดมิติวัฒนธรรมระดับชาติขึ้นตามแนวคิดนี้ การศึกษาปัจจัยที่เป็น
อิสระต่อกันบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมที่ต่างกันนั้นมาจากสาเหตุปัญหาพ้ืนฐานในการจัดการทางสังคม 
ดังนั้น Hofstede ได้วิเคราะห์ระดับวัฒนธรรมออกเป็น 6 มิติ คือ มิติวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าหา
อ านาจ (Power Distance) มิติวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (Individualism and 
Collectivism) มิติวัฒนธรรมความเป็นเพศชายและเพศหญิง (Masculinity and Femininity) มิติ
วัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) ต่อมา Hofstede ได้เพ่ิมมิติ
ทางวัฒนธรรมอีกหนึ่งมิติที่ได้มาจากการศึกษาของการส ารวจคุณค่าของความเป็นจีนของ Bond คือ 
มิติ วัฒนธรรมการมุ่ ง เน้น เป้ าหมายระยะยาว (Long-Term Orientation and Short-Term 
Orientation) ซึ่งมิตินี้จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพลวัตรขงจื้อ (Confucian Dynamism) และมิติการมี
อิสระและการมีข้อจ ากัด (Indulgence versus Restraint) โดย Hofstede et al. (2010) ได้อธิบาย
มิติวัฒนธรรม 6 มิติ ดังต่อไปนี้  
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2.1.5.1 มิติวัฒนธรรมความเหลื่อมล าทางอ านาจ (Power distance: PDI)  
มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสามารถแบ่งแยกได้ 2 ประเด็น โดยประเด็นแรกความ

เหลื่อมล้ าทางอ านาจมองจากอ านาจที่เกิดจากล าดับขั้นตามหน้าที่ในการท างานตามสายบังคับบัญชา 
ซึ่งจะมีผู้บังคับบัญชา (Superior) และผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate) จะเห็นความเหลื่อมล้ าทาง
อ านาจได้อย่างชัดเจนตามสายบังคับบัญชา ประเด็นที่สองความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมองจากการ
กระจายอ านาจ (Empowerment) โดยไม่ค านึงถึงสายบังคับบัญชาหรือต าแหน่งงาน แต่จะค านึงถึง
ตัวอ านาจที่มีในตัวบุคคล 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ จากการศึกษาของ 
Hofstede et al. (2010) กล่าวว่าความแตกต่างของความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความเกี่ยวข้องกับ
ความแตกต่างในครอบครัว โรงเรียน สถานที่ท างาน และแนวความคิดภายในประเทศหรือพ้ืนที่ใด
พ้ืนที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่นความเหลื่อมล้ าทางอ านาจที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ในส่วนของความเหลื่อม
ล้ าสูงในครอบครัวนั้นจะพบได้ในสถานการณ์ที่เด็กถูกคาดหวังว่าจะต้องเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
บางครั้งแสดงให้เห็นถึงล าดับอ านาจตามอายุของสมาชิกในครอบครัว เด็กที่มีอายุน้อยกว่ามักถูก
คาดหวังให้เชื่อฟังเด็กที่อายุมากกว่าเป็นต้น ในส่วนของสถานการณ์ที่มีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า
ในระดับครอบครัว ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติต่อบุคคลในครอบครัวที่เท่าเทียมกันเป็นต้น 

จากแนวทางการศึกษาในหัวข้อวัฒนธรรมวิชาชีพครู บริบทที่มีความเกี่ยวข้องต่อ
การศึกษาในเรื่องความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมากที่สุด คือ บริบทในสถานที่ท างาน (Workplace) โดย
พบว่าคนส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่วัยท างานกันตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาของการเรียนรู้ใน
ครอบครัว และโรงเรียน ที่ช่วยสร้างประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้กับผู้คนมาแล้วในระดับหนึ่ง ความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจในบริบทนี้ไม่มีความแตกต่างจากในบริบทอ่ืน จะเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ตัวละคร 
เช่น ในบริบทของครอบครัวเป็นพ่อแม่คู่กับลูก ในบริบทของโรงเรียนเป็นครูกับนักเรียน ส าหรับใน
บริบทของสถานที่ท างานจะเป็นหัวหน้าคู่กับลูกน้อง หรือผู้บังคับบัญชาคู่กับผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ท่ีมีความเหลื่อม
ล้ าทางอ านาจสูง ภายในองค์การมักจะมีอารมณ์ และความรู้สึกเข้ามาเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ
แสดงลักษณะความเหลื่อมล้ าทางอ านาจออกมา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาอยู่ในฐานนะที่ไม่
เท่าเทียมกัน มีการรวมอ านาจในการตัดสินใจไว้กับบุคคลเพียงกลุ่มเดียว โครงสร้างองค์การมีหลาย
ระดับชั้น มีสายบังคับบัญชาเป็นล าดับขั้น ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบว่าต้องท าสิ่งใดบ้าง ระบบเงินเดือนของผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชามีช่องว่างระหว่างกัน 
โดยผู้บริหารได้รับสิทธิพิเศษมากมาย มีสัญลักษณ์แสดงสถานะตามต าแหน่ง โดยพนักงานค่อนข้าง
ภูมิใจในสิ่งที่แสดงถึงฐานะของผู้บังคับบัญชาของตนและพนักงานปฏิบัติการจะอยู่ในสถานะต่ ากว่า
พนักงานในส านักงาน ดังนั้นการติดต่อสื่อสารเริ่มต้นจากการก าหนดโดยผู้บริหารเท่านั้น ผู้บริหารต้อง
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เป็นผู้ที่มีอ านาจเด็ดขาดและมีความเมตตาหรือเป็นพ่อพระ หากผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเผชิญกับ
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นพ่อพระ ผู้ใต้บังคับบัญชาจะปฏิเสธอ านาจของผู้บังคับบัญชา แม้ว่าในทาง
ปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชาจะยินยอมก็ตาม และในองค์การที่มีลักษณะเช่นนี้ ผู้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสกว่า
จะได้รับความเคารพมากกว่าผู้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสต่ ากว่า 

ส าหรับสถานการณ์ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ าในสถานที่ท างาน พบว่าทั้ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความตระหนักถึงการคงอยู่ของความไม่เท่าเทียมอยู่แล้วเป็นเรื่อง
ธรรมดา ด้วยจากระบบงานตามสายบังคับบัญชาที่ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมในบทบาทหน้าที่ที่ได้
รับผิดชอบ ระดับเงินเดือน ระดับอ านาจที่ได้รับก็ย่อมมีความแตกต่างกันตามต าแหน่งงาน เช่น
องค์การที่มีลักษณะการจัดการแบบกระจายอ านาจ โครงสร้างองค์การเป็นแบบพีระมิดแนวราบ และ
มีการจ ากัดจ านวนระดับหัวหน้า ระดับเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานระดับกลางให้มีช่องว่าง
เล็กน้อย งานที่มีการใช้ทักษะสูงต้องมีสถานะที่สูงกว่างานที่มีการใช้ทักษะน้อย ผู้บริหารไม่ได้รับสิทธิ
พิเศษไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ โรงอาหาร ซึ่งท าให้พนักงานจะเคลือบแคลงสงสัยในสัญลักษณ์ที่แสดง
สถานะและมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับสิ่งเหล่านี้ ผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาได้  ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่ในลักษณะนี้มีความเป็นประชาธิปไตย พนักงานจึงสามารถเข้าปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าได้
ก่อนที่จะตัดสินใจ แต่ในการตัดสินใจล าดับสุดท้ายก็ยังต้องเป็นระดับหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาที่มีอายุ
น้อยจะได้รับการชื่นชมมากกว่าผู้บังคับบัญชาที่มีอายุมาก และองค์การมีการจัดการระบบการ
ร้องเรียนต่างๆ ไว้เพ่ือให้พนักงานได้ร้องเรียนเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าของอ านาจในทางที่ผิด 
(Hofstede et al., 2010) 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ
ต่ ากับสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูงในบริบทสถานที่ท างาน สามารถสรุป
ได้ดังแสดงในตารางที ่2.1 

ตารางท่ี 2.1 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่อ
กับสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูงในบริบทสถานที่ท างาน 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง 

มีความต้องการในการลดความเท่าเทียมกัน
ระหว่างบุคคลให้เหลือน้อยที่สุด มีการพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า
กับผู้ที่มีอ านาจสูงกว่า 

มีความคาดหวังและปรารถนาในความไม่เท่า
เทียมกันระหว่างบุคคล ผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่า
ย่อมต้องพ่ึงพาผู้ที่มีอ านาจสูงกว่า 
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ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่อ
กับสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูงในบริบทสถานที่ท างาน (ต่อ) 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง 

นิยมการกระจายอ านาจไปส่วนต่างๆ ในองค์การ 
ล าดับชั้นในองค์การหมายถึงการแบ่งแยกบทบาท
หน้าที่เพ่ือความสะดวกในการบริหาร 

นิยมรวบรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางเพียงส่วนเดียว 
ล าดับชั้นในองค์การเป็นผลสะท้อนจากความไม่
เท่าเทียมระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นล่าง 

พนักงานคาดหวังที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พนักงานคาดหวังที่จะให้หัวหน้าตัดสินใจ และ
เป็นผู้ออกค าสั่ง 

มีระยะห่างของฐานเงินเดือนที่แคบระหว่าง
พนักงานในระดับบน และระดับล่าง 

มีระยะห่างของฐานเงินเดือนที่กว้างระหว่าง
พนักงานระดับบน และระดับล่าง 

ชนชั้นกลางมีจ านวนมาก ชนชั้นกลางมีจ านวนน้อย 

การศึกษาวัฒนธรรมวิชาชีพครูนอกจากลักษณะวัฒนธรรมในบริบทสถานที่ท างานมี
ความส าคัญแล้วอีกหนึ่งบริบทที่ความความส าคัญเช่นกัน คือ บริบทของโรงเรียน เพราะในสังคมทุก
วันนี้ เด็กต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนมากกว่า 20 ปี ในบริบทของการเรียนในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนั้น สถานที่เหล่านั้นเป็นเสมือนแหล่งที่สร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้
และพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดให้ โดย
ครู คือ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ค่านิยมต่างๆ ภายในโรงเรียน
ผ่านการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ครูยึดถือ 

สถานการณ์ที่มีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง เป็นสถานการณ์ในบริบทที่เน้นผู้สอน
หรือครูเป็นศูนย์กลางภายในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งภายในห้องเรียน ในสายตาของนักเรียนนั้นครูมี
บทบาทส าคัญที่ท าให้นักเรียนทั้งเคารพและเกรงกลัวได้ในเวลาเดียวกัน ภายใต้บริบทของการมีความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจสูงนั้น ครูมีอ านาจและบทบาทส าคัญในการก าหนดเส้นทางให้นักเรียนเดินตาม 
นักเรียนไม่มีอ านาจในการแสดงความคิดเห็นหรือเรียนรู้ต่อสิ่งที่ครูได้ถ่ายทอดมาให้ ครูคือผู้ที่รู้ดีที่สุด 
สิ่งที่ครูสอนคือสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นความจริง ห้องเรียนเปรียบเสมือนขอบเขตของการควบคุม 
นักเรียนไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาได้ยกเว้นเมื่อครูอนุญาตเท่านั้น โดยครูเลือก
ปฏิบัติกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามที่ครูคาดหวังมากกว่านักเรียนคนอ่ืนๆ ผ่านวิธีการที่
หลากหลาย อาทิเช่นขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง เป็นต้น 

สถานการณ์ที่มีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า ครูดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่
แบ่งแยกเฉพาะหรือท าให้เกิดความแตกต่างกับนักเรียนคนอ่ืนๆ แม้นักเรียนคนนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่
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เป็นไปตามที่ครูต้องการ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
นักเรียนสามารถก าหนดเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เรียกว่าความ
จริงได้ สามารถแสดงออกทางความคิด การกระท าภายในห้องเรียนได้อย่างเปิดเผย ไม่ถูกควบคุมโดย
ครู ห้องเรียนไม่ใช่สถานที่แห่งการควบคุม (Hofstede et al., 2010) 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ ากับ
ลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูงในบริบทของโรงเรียน สามารถสรุปได้ดังแสดงใน
ตารางที ่2.2 

ตารางที่ 2.2 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ ากับ
ลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูงในบริบทของโรงเรียน 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง 

นักเรียนให้ความสนใจครูทุกคนอย่างเท่าเทียม นักเรียนเลือกเคารพครูเฉพาะบางคน 

ครูคาดหวั งให้นักเรียนกล้ าคิด กล้าท า กล้ า
แสดงออก 

ครูเป็นผู้ริเริ่มให้นักเรียนคิดมากกว่าให้นักเรียน
ได้คิดริเริ่มด้วยตัวเอง 

ความจริงที่มาจากครูสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่
ตายตัว 

ครู คือ ผู้รู้ดีที่สุดในทุกเรื่อง 

การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นผลมาจากการสื่อสาร
แบบสองทาง และความเป็นเลิศของนักเรียน 

การศึกษาที่มีคุณภาพมาจากการความเป็นเลิศ
ของครู 

2.1.5.2 มิติวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยม ( Individualism and Collectivism 
Index: IDV) 

Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวถึงความเป็นปัจเจกบุคคลและความเป็นกลุ่มนิยม 
ในบริบทของการอยู่รวมกันเป็นสังคมหนึ่งๆ นั้นประกอบไปด้วยปัจเจกบุคคลที่มีความหลากหลายมา
อยู่รวมกันท าให้เกิดความแตกต่างในด้านวัฒนธรรมทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิต ภาษา บุคลิกภาพ และ
ลักษณะอ่ืนๆ จากความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลและความเป็นกลุ่มส่งผลท าให้เกิดการตั้งค าถาม 
และการแบ่งแยกระหว่าง สิ่งใดคือบทบาทของปัจเจกบุคคล และสิ่งใดคือบทบาทของกลุ่มนิยม 

สังคมแบบปัจเจกนิยมเป็นสังคมที่มีความผูกพันระหว่างบุคคลแบบหลวมๆ ทุกคนให้
ความส าคัญกับตนเองหรือครอบครัวเป็นอันดับแรก การให้ความส าคัญกับความเป็นตัวของตัวเองใน
ด้านความคิดและการกระท ามากกว่าจะมาสนใจความสัมพันธ์ของกลุ่ม ผลประโยชน์ของแต่ละคนอยู่
เหนือผลประโยชน์ของกลุ่ม ส่วนสังคมแบบกลุ่มนิยม คนในสังคมมีความสัมพันธ์และมีความผูกพันกัน
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อย่างเหนียวแน่น ให้ความส าคัญกับส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อกัน ให้
การคุ้มครองและดแูลซึ่งกันและกัน  

โดยหากพิจารณาถึงประชากรส่วนใหญ่ของคนโลกที่อาศัยอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่ง
ร่วมกันพบว่าความต้องการหรือความเห็นของกลุ่มบุคคลมีอิทธิพลต่อปัจเจกบุคคลมากกว่า ท าให้เกิด
การเห็นพ้องต้องกันเกิดเป็นพฤติกรรมร่วมที่ปัจเจกบุคคลแต่ละคนมีร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็น
กลุ่มนิยม (Collectivist) โดยค าดังกล่าวมักถูกมองไปในแง่ทางการเมือง เสียงส่วนใหญ่ แต่ส าหรับ
บริบททางด้านวัฒนธรรมนี้จะมองแตกต่างออกไป ไม่ได้เป็นการมองในเรื่องของอ านาจรัฐ แต่มุ่งเน้น
ไปที่อ านาจของกลุ่ม (Power of the group) มากกว่า 

กลุ่มแรกที่เป็นปัจเจกบุคคลมักเป็นครอบครัว (Family) โดยภายในครอบครัวถือเป็น
กลุ่มที่สร้างให้เกิดการขัดเกลาทางสังคม เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมได้อย่างใกล้ชิด
มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ส่งผลให้เด็กที่เติบโตมาภายในครอบครัวหนึ่งจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ลักษณะความ
เป็นอยู่จากสมาชิกภายในครอบครัวจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้น ซึ่งมีพฤติกรรม ความคิด และ
อ่ืนๆ ที่แสดงออกมาในลักษณะของพฤติกรรมร่วมแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม 

กลุ่มของเขา (They group) มีความแตกต่างจากกลุ่มของเรา (We group) เนื่องจาก
กลุ่มแต่ละกลุ่มมีการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ (Individual) โดยมองความเป็นฉันนั้นส าคัญกว่าความ
เป็นเรา ตัวอย่างเช่นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง เกิดมามีพ่อแม่เป็นครอบครัวเล็ก ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ความเป็นตัวเองมากกว่าครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่เกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม
จากรุ่นสู่รุ่น เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเด็กจะเรียนรู้ที่จะสร้างอัตลักษณ์ของตนเองที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใคร
เหมือน ด าเนินชีวิตตามแบบของตนเอง 

จากมิติทางด้านความเป็นปัจเจกบุคคลและความเป็นกลุ่มนิยมพบว่าปัจจัยทั้งหมด 2 
ด้านนี้ ส่งผลท าให้เกิดความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้เช่นเดียวกัน จากลักษณะดั งที่กล่าวไปข้างต้น 
หากพิจารณาถึงประเด็นทางด้านวัฒนธรรมวิชาชีพครูจะพบว่าหากครูในสถานศึกษายึดถือมิติในด้านนี้
อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมส่งผลท าให้เกิดความแตกต่างกัน ซึ่งจะน าบริบทในสถานที่ท างาน (Workplace) 
มาหาความแตกต่าง 

องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยมจะเห็นว่าพนักงานมีการแสดงพฤติกรรมตาม
ความสนใจของตนเอง เชื่อได้ว่าคนที่ท างานจะท างานเพ่ือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ ระบบของการจ้างงานไม่ค านึงถึง
ความสัมพันธ์เนื่องจากไม่ต้องการมีปัญหาในด้านเส้นสายหรือท าให้เกิดความสนใจที่ ขัดแย้งกันขึ้น 
บางองค์การมีการก าหนดบทลงโทษให้พนักงานต้องลาออกถ้าเกิดกรณีที่พนักงานแต่งงานกันเอง 
ความสัมพันธ์เป็นไปตามลักษณะของการแลกเปลี่ยนธุรกิจ เป็นไปตามตลาดแรงงาน หากเกิดกรณี
พนักงานปฏิบัติงานไม่ดีหรือมีการให้ข้อเสนอที่ดีกว่าจากองค์การอ่ืน ก็สามารถสิ้นสุดความสัมพันธ์
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ระหว่างกันลงได้หรือกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมแบบปัจเจกนิยมให้ความส าคัญกับงานมากกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล 

องค์การที่มีวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมมีความแตกต่างไปจากปัจเจกนิยมไม่ว่าจะเป็น
การจ้างพนักงาน วัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมจ้างมาเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งกับสมาชิกในกลุ่ม พนักงาน
แสดงออกให้เห็นถึงความสนใจที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของกลุ่ม แม้ขัดต่อความสนใจของ
ตนเอง การจ้างงานจะพิจารณาในส่วนของกลุ่มหรือให้น้ าหนักไปกับความสัมพันธ์ เช่น จ้างคนใน
ครอบครัวเพ่ือลดความเสี่ยง ความสัมพันธ์ที่ เกิดระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นไปตามจริยธรรม มี
ความสัมพันธ์เปรียบเสมือนครอบครัว มีการปกป้องซึ่งกันและกัน และมีความจงรักภักดีต่อกัน 
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่น ามาเป็น เหตุผลหลักในการไล่ออก โดยมีการ
มอบหมายงานที่ เหมาะสมกับทักษะและความสามารถ กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยมให้
ความส าคัญในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากกว่างาน (Hofstede et al., 2010) 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมกับ
สังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นกลุ่มนิยมในบริบทสถานที่ท างาน สามารถสรุปได้ดังแสดงใน
ตารางที ่2.3  

ตารางที่ 2.3 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมกับ
สังคมท่ีมีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นกลุ่มนิยมในบริบทสถานที่ท างาน 

ความเป็นปัจเจกนิยม ความเป็นกลุ่มนิยม 
กฎหมายและสิทธิต่างๆ ถูกก าหนดไว้ให้เหมือนกัน
ส าหรับทุกคน 

กฎหมายและสิทธิต่างๆ มีความแตกต่างกันใน
แต่ละกลุ่ม 

การเลื่อนขั้นหรือการปรับเงินเดือนพิจารณาจาก
ผลงาน และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

การเลื่อนขั้นหรือการปรับเงินเดือนพิจารณา
จากความอาวุโส และความร่วมมือกับกลุ่ม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การเรียนรู้ว่ามี
วิธีการเรียนรู้อย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ การเรียนรู้ว่า
จะท าสิ่งต่างๆ อย่างไร 

มีค่า GDP ต่อหัวสูง มีค่า GDP ต่อหัวต่ า 

ในการศึกษาวัฒนธรรมวิชาชีพครูนอกจากลักษณะวัฒนธรรมในบริบทสถานที่ท างานมี
ความส าคัญแล้ว อีกหนึ่งบริบทที่มีความส าคัญเช่นกัน คือ บริบทของโรงเรียน โดยส าหรับมิติ
วัฒนธรรมในด้านนี้จากมุมมองของครูนั้นพบว่านักเรียนเริ่มมีการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็น
ปัจเจกบุคคลและความเป็นกลุ่มนิยมจากครอบครัว และความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกพัฒนาให้เกิดการรับรู้
ที่ชัดเจนมากขึ้นในบริบทของโรงเรียน โดยบุคคลที่มีความส าคัญส าหรับการพัฒนาดังกล่าวนี้คือ ครู 
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ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้สร้างให้นักเรียนเกิดการรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจถึงลักษณะของความ
เป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม ผ่านการจัดการเรียนการสอน หากครูมีวัฒนธรรมในการสอนที่เน้น
ความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าความเป็นกลุ่มนิยม วัฒนธรรมเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดออกมาสู่การ
รับรู้ของนักเรียนผ่านการเรียนการสอน เช่น รูปแบบการเรียนการสอนของครูเน้นให้นักเรียนกล้าคิด
กล้าแสดงออก ครูยึดหลักการตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทั้งห้องมากกว่าปล่อยให้
นักเรียนนั่งฟังหรือห้ามพูด ดังนั้นการปล่อยให้นักเรียนได้คิด พูด กล้าแสดงออกซึ่งความคิด และ
ความรู้สึกของตนเองออกมา แสดงให้เห็นว่า ครูมีการยึดวัฒนธรรมการเป็นกลุ่มนิยมมากกว่าความ
เป็นปัจเจกนิยม 

ส าหรับในมุมมองของนักเรียนนั้นพบว่านักเรียนที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
สามารถพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ของตนเองได้ดีกว่านักเรียนที่ยึดถือความเป็นปัจเจกบุคคลสูง อาทิ
นักเรียนที่ยึดความเป็นปัจเจกบุคคลสูงนั้น จะไม่มีความกล้าแสดงออกเมื่ออยู่ภายในกลุ่มที่เต็มไปด้วยคน
ที่แปลกหน้า โดยไม่มีครูคอยสนับสนุน ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากนักเรียนที่ยึดความเป็นกลุ่มนิยม จะมี
ความกล้าแสดงออกมากกว่า แม้ไม่มีครูคอยก ากับ ดังนั้นท าให้เข้าใจได้ว่าครูมีบทบาทที่ส าคัญในการ
สร้างและสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ตามลักษณะวัฒนธรรมที่ครูมีอยู่ (Hofstede et al., 2010) 

ดังนั้นจากรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท าให้เห็นว่า 
หากต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทางดังกล่าว ครูควรมีการบูรณาการวัฒนธรรมทั้งสอง
ลักษณะ ให้มีความสมดุลและสอดคล้องกับลักษณะของเด็กที่อยู่ในความดูแลของตนเอง ในแต่ละ
สถานการณ ์

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมกับลักษณะ
วัฒนธรรมความเป็นกลุ่มนิยมในบริบทของโรงเรียน สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที ่2.4 

ตารางที่ 2.4 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมกับลักษณะ
วัฒนธรรมความเป็นกลุ่มนิยมในบริบทของโรงเรียน 

ความเป็นปัจเจกบุคคล ความเป็นกลุ่มนิยม 

นักเรียนถูกคาดหวังให้แสดงออกในลักษณะตัว
ต่อตัว 

นักเรียนมีความกล้าแสดงออกต่อกลุ่มที่ไม่รู้จัก
คุ้นเคย 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ว่า
เรียนอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้ว่า
ท าอย่างไร 

ระดับการศึกษาเป็นบันไดที่น าไปสู่การเคารพ
ตัวเอง 

ระดับการศึกษาเป็นบันไดที่น าไปสู่การพัฒนาที่
สูงขึ้น 
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2.1.5.3 มิติ วัฒนธรรมความเป็น เพศชายและเพศหญิ ง  (Masculinity and 
Femininity: MAS) 

Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวถึงมิติความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิงไว้
ว่าวัฒนธรรมในแต่วัฒนธรรมมีบทบาทของเพศชายและเพศหญิง เพ่ือน ามาพิจารณาและตัดสินว่า
พฤติกรรมใดเป็นลักษณะของเพศชายหรือเพศหญิง ซึ่งก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ใน
กรอบการศึกษานี้ลักษณะเพศชาย หมายถึงลักษณะที่เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นลักษณะของเพศชาย คือ 
ความก้าวร้าว ชอบการแข่งขัน มีความแข็งแกร่ง ให้ความส าคัญกับเงินทอง สิ่งของ และความส าเร็จ
ในหน้าที่การงาน ส่วนลักษณะเพศหญิง คือ ลักษณะที่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นลักษณะของเพศหญิง โดย
ให้ความส าคัญในด้านคุณภาพชีวิต ความสุภาพอ่อนโยน ความเห็นอกเห็นใจ ความสัมพันธ์กับผู้อื่น  

ลักษณะความเป็นเพศชาย (Masculinity)  และลักษณะความเป็นเพศหญิง 
(Femininity) เป็นเพียงความสอดคล้องของรูปศัพท์ ไม่ได้มีความหมายตรงตัว เป็นการน าลักษณะ
และบทบาทของเพศมาอธิบายถึงพฤติกรรมตามบริบทเพศ นั่นคือผู้ชายสามารถมีพฤติกรรมตาม
ลักษณะความเป็นเพศหญิงได้ ในทางกลับกันผู้หญิงก็สามารถมีพฤติกรรมตามลักษณะความเป็นเพศ
ชายได้ ซึ่งบทบาทในลักษณะของเพศชายและเพศหญิงในสังคมจะได้รับความคาดหวังที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือในอดีตเพศชายต้องท าหน้าที่ออกหาอาหาร ล่าสัตว์นอกบ้าน ท าให้ส่งผลต่อความคาดหวังใน
สังคมสมัยใหม่ นั่นคือผู้ชายจะได้รับความคาดหวังให้มีการแสดงออก (Assertive) การแข่งขัน 
(Competitive) และความเข้มแข็ง (Tough) ในขณะที่ผู้หญิงจะได้รับความคาดหวังในบทบาทของ
การดูแลบ้าน ครอบครัว บุคคลทั่วไป และสิ่งแวดล้อม 

ในมิตินี้ท าให้เห็นว่าลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศชายและลักษณะวัฒนธรรมความ
เป็นเพศหญิงมีพฤติกรรมตามบริบทเพศที่แตกต่างกัน และได้รับความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน
การศึกษาวัฒนธรรมของวิชาชีพครูก็จะมาดูในบริบทในสถานที่ท างาน (Workplace) ของลักษณะ
วัฒนธรรมความเป็นเพศชายและลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศหญิง 

การก าหนดลักษณะและการแบ่งแยกบทบาทของเพศชายและเพศหญิงมีความ
สอดคล้องกันในด้านกายภาพและจิตวิทยา สังคมที่เน้นลักษณะความเป็นเพศชายสูงมีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน และมีหน้าที่จัดสรรและสงวนไว้ส าหรับเพศชายโดยเฉพาะ เช่นหน้าที่
เกี่ยวกับการตัดสินใจ ความกล้าหาญ การคิดวิเคราะห์ และวางแผนในระดับสูง การควบคุมตนเองจาก
ภายใน การอ านวยการ และการบริหาร ส่วนสังคมที่เน้นลักษณะความเป็นเพศหญิงสูงมีการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ทางเพศที่มีความซ้ าซ้อนกัน เช่น ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะมีความเรียบร้อย 
เกรงใจ และให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิต 

ระดับองค์การลักษณะความเป็นชายและลักษณะความเป็นหญิง ได้มีการให้
ความหมายไว้ดังนี้ ลักษณะความเป็นเพศชายในระดับองค์การจะมีความกระตือรือร้นในการแข่งขันสูง 



 35 

มีการแสวงหาหนทางสู่ความส าเร็จ กล้าตัดสินใจ ค านึงถึงการใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกของเพ่ือน
ร่วมงาน การท างานอย่างมีระบบเคร่งครัด บรรยากาศในการท างานในองค์การมีความเข้มงวดเด็ดขาด 
เน้นที่ผลงาน การให้รางวัล โดยการพิจารณาอย่างเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน มีความคาดหวังที่
จะได้รับความก้าวหน้าในงาน มีค่านิยมในการท างานแบบอยู่เพ่ือท างาน และมีการแบ่งแยกกีดกันทาง
เพศส าหรับต าแหน่งสูง ส่วนลักษณะความเป็นเพศหญิงในระดับองค์การเห็นได้จากผู้บริหารที่
แก้ปัญหาด้วยความประนีประนอม และเจรจาต่อรอง การให้รางวัลตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความเสมอภาค
ความเท่าเทียม ผู้บริหารใช้สัญชาตญาณมาช่วยในการตัดสินใจมากกว่าการตัดสินใจอย่างรอบครอบ 
เคยชินกับการใช้มติมหาชน และมีค่านิยมในการท างานแบบท างานเพ่ืออยู่ (Hofstede et al., 2010) 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศชายกับสังคม
ที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศหญิงในบริบทสถานที่ท างาน สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 
2.5 

ตารางที่ 2.5 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นชายกับสังคมที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมความเป็นหญิงในบริบทสถานที่ท างาน 

ความเป็นเพศชาย ความเป็นเพศหญิง 

การแก้ไขความขัดแย้งโดยการต่อสู้จนรู้แพ้รู้ชนะ การแก้ไขความขัดแย้งโดยการประนีประนอม 
และการเจรจาต่อรอง 

ให้ความส าคัญกับเงิน และสิ่งของ ให้ความส าคัญกับบุคคล และมิตรภาพ 

ค่านิยมที่โดดเด่น คือ การประสบความส าเร็จใน
การได้มาซึ่งวัตถุ สิ่งของ และความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน 

ค่านิยมท่ีโดดเด่น คือ การเอาใจใส่คนอ่ืนๆ 

เน้นการแข่งขัน เน้นความร่วมมือ 

เน้นคุณภาพของงาน เน้นคุณภาพชีวิตในการท างาน 

การศึกษาวัฒนธรรมวิชาชีพครูนอกจากลักษณะวัฒนธรรมในบริบทสถานที่ท างานมี
ความส าคัญแล้ว อีกหนึ่งบริบทที่ความความส าคัญเช่นกัน คือ บริบทของโรงเรียน ซึ่งในมิติความเป็น
เพศชายและความเป็นเพศหญิงในบริบทของโรงเรียนมีความแตกต่างดังนี้ 

ลักษณะวัฒนธรรมความเป็นหญิง ครูที่มีการยึดวัฒนธรรมในมิตินี้จะมีการแสดงออก
ซึ่งความห่วงใย อาทร และสนับสนุนนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการให้รางวัล การให้ค าปลอบโยน
เมื่อนักเรียนรู้สึกผิดหวัง เน้นการสนับสนุนนักเรียนที่อยู่ในระดับปกติ แต่ส าหรับครูที่มีวัฒนธรรมที่
เน้นความเป็นชายจะเน้นการสนับสนุนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ มีการแสดงออกผ่านรูปแบบการเรียน
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การสอนที่เข้มแข็ง อดทน ไม่ยอมแพ้ สอนให้นักเรียนรู้จักปัญหา และอุปสรรค นักเรียนที่สร้างให้เกิด
ผลงานได้น้อยจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับหากครูมีวัฒนธรรมความเป็นชาย 

เกณฑ์การประเมินของครูและนักเรียนมีความแตกต่างกันระหว่างลักษณะวัฒนธรรม
ความเป็นเพศชายและลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศหญิง ในด้านของลักษณะวัฒนธรรมความเป็น
เพศชาย ครูจะฉลาด เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง และนักเรียนมีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น ด้าน
ลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศหญิง ครูมีความเป็นมิตร มีทักษะทางสังคมที่ดี และการปรับตัวทาง
สังคมมีบทบาทส าคัญต่อนักเรียน 

ประเทศที่มีลักษณะความเป็นเพศชาย การเลือกงานโดยนักเรียนจะได้รับค าแนะน า
จากการรับรู้โอกาสในการท างาน ในขณะที่ประเทศที่มีลักษณะความเป็นเพศหญิงนักเรียนสามารถ
เลือกงานตามความสนใจของตนเอง 

ประเทศที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศหญิง ประเทศร่ ารวยหรือประเทศที่
พัฒนาแล้วนักเรียนผู้ชายและนักเรียนผู้หญิงได้รับโอกาสทางการศึกษาในหลักสูตรวิชาการเดียวกัน 
แต่ในประเทศที่ยากจนนักเรียนผู้ชายได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่านักเรียนผู้หญิง 

ข้อก าหนดในการเลือกงานมีการแบ่งแยกครูเพศชายและครูเพศหญิง สังคมที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศชายสูง ครูเพศหญิงจะสอนนักเรียนในระดับอนุบาล ประถม และ
มัธยม ในส่วนของครูเพศชายสอนในมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความ
เป็นเพศหญิงบทบาทในการสอนของครูเพศชายและเพศหญิงจะผสมผสานกัน ครูเพศชายสามารถ
สอนนักเรียนระดับอนุบาล ประถม และมัธยมได้ และครูเพศหญิงสามารถสอนมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น
ค่าเฉลี่ยของนักเรียนในสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศชาย นักเรียนจะแสดงออกกับครูเพศ
หญิงมากกว่า แต่ครูเพศหญิงกลับมีสถานะในระดับต่ า และครูเพศหญิงได้รับการต่อต้านมากกว่าเป็น
ต้นแบบด้านพฤติกรรม (Hofstede et al., 2010) 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศชายกับลักษณะ
วัฒนธรรมความเป็นเพศหญิงในบริบทของโรงเรียน สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที ่2.6 

ตารางที่ 2.6 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมความเป็นชายกับลักษณะวัฒนธรรม
ความเป็นหญิงในบริบทของโรงเรียน 

ความเป็นเพศชาย ความเป็นเพศหญิง 
ให้ความส าคัญกับนักเรียนที่เก่ง และเป็นเลิศ ให้ความส าคัญกับนักเรียนที่อยู่ระดับค่าเฉลี่ยทั่วไป 

เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้รับความสนใจ เกิดความอิจฉาซึ่งกันและกัน 
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ตารางที่ 2.6 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมความเป็นชายกับลักษณะวัฒนธรรม
ความเป็นหญิงในบริบทของโรงเรียน (ต่อ) 

ความเป็นเพศชาย ความเป็นเพศหญิง 

ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่ให้อภัยได้ 
เน้นการเรียนการสอนที่เน้นความแข็งแรง เน้นการเรียนการสอนที่ไม่เน้นความแข็งแรง 

นักเรียนค่อนข้างมีความก้าวร้าว นักเรียนไม่มีความก้าวร้าว 

ผลการเรียนของนักเรียนสูงกว่ามาตรฐาน ผลการเรียนของนักเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน 

2.1.5.4 มิติวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance: UAI)  
Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวถึงลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนว่าเป็น

ระดับที่สมาชิกในวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรือสังคมหนึ่งๆ รู้สึกและรับรู้ถึงการถูกคุกคามจากสถานการณ์ที่
ไม่รู้หรือมีความไม่แน่นอน ซึ่งท าให้เกิดพฤติกรรมในการลดหรือหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน โดยสะท้อน
ออกมาให้เห็นในรูปแบบของการตัดสินใจ 

ในมิตกิารหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน จากการศึกษาวัฒนธรรมวิชาชีพครูในมิตินี้จะเห็น
ว่าการศึกษาในวิชาชีพครูจะดูความสัมพันธ์ในการตัดสินใจระหว่างครูที่มีวิชาชีพเหมือนกัน ซึ่งก็จะมา
ดูในบริบทสถานที่ท างาน (Workplace) 

องค์การที่มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงจะพยายามสร้างกฎระเบียบหรือ
ข้อบังคับทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการขึ้นมาเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดพฤติกรรมให้กับ
สมาชิกในองค์การเพ่ือปฏิบัติตาม บางครั้งอาจท าให้เกิดความเครียดขึ้นในองค์การ และการตัดสินใจ
ต่างๆ จะใช้มติของกลุ่มเป็นหลักหรือตามล าดับขั้นตอน 

องค์การที่มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ าจะมีโครงสร้างองค์การที่ไม่
สลับซับซ้อน โครงสร้างองค์การมีการสนับสนุนให้หัวหน้างานกล้าตัดสินใจในลักษณะที่ต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยง พนักงานมีความเครียดในการท างานน้อย มีการให้เกียรติ การยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง และมีความคิดเชิงสร้างสรรค์สูง ไม่ชอบกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เป็นทางการ ยอมรับใน
การบังคับใช้ในเฉพาะเรื่องท่ีจ าเป็นเท่านั้น มีความวิตกกังวลต่ า การท างานของพนักงานไม่มีแรงกดดัน 
ซึ่งพนักงานจะท างานหนักก็ต่อเมื่อพนักงานต้องการที่จะท า ชอบการผ่อนคลาย และเป็นผู้ก าหนด
กรอบเวลาในการท างานเอง (Hofstede et al., 2010) 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนต่ ากับสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงในบริบทสถานที่ท างาน 
สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที ่2.7 



 38 

ตารางที่ 2.7 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
ต่ ากับสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงในบริบทสถานที่ท างาน 

การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง 

มีความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ปกติของ
ชีวิต 

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในชีวิตท าให้รู้สึกว่าเป็น
ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องถูก
ขจัดออกไป 

โครงสร้างองค์การเป็นสิ่งที่รับรู้กันในหมู่สมาชิก มีโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน 

กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ชัดเจนมีน้อย มีกฎระเบียบหรือข้อบังคับอย่างเป็นทางการ 
และมีมาตรฐาน 

ก่อให้เกิดความเครียดต่ า ก่อให้เกิดความเครียดสูง 

รู้สึกสบายกับสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือ และ
ความเสี่ยงที่ไม่คุ้นเคย 

ยอมรับกับความเสี่ยงที่คุ้นเคย แต่มีความรู้สึก
กลัวกับสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือ และ
ความเสี่ยงที่ไม่คุ้นเคย 

แรงจูงใจเกิดขึ้นจากการประสบความส าเร็จ และ
การได้รับการยอมรับนับถือ 

แรงจูงใจเกิดขึ้นจากการได้รับความม่ันคงในงาน 
และการได้รับการยอมรับนับถือ 

การศึกษาวัฒนธรรมวิชาชีพครูนอกจากลักษณะวัฒนธรรมในบริบทสถานที่ท างานมี
ความส าคัญแล้ว อีกหนึ่งบริบททีมี่ความส าคัญเช่นกัน คือ บริบทของโรงเรียน ส าหรับมิติวัฒนธรรมใน
ด้านนี้พบว่า หากครูมีการยึดถือวัฒนธรรมการที่หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง จะมีรูปแบบการเรียน
การสอนที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ได้รับการเตรียมหรือวางแผนเพ่ือตอบค าถามมาแล้วเป็นอย่างดี จะไม่
พบค าว่า ไม่รู้ จากครูที่เป็นผู้สอน โดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และหาค าตอบด้วยตนเอง 
หากนักเรียนตอบค าถามที่นอกเหนือจากสิ่งที่ครูเตรียมมา ค าตอบนั้นจะผิดไปเลยในทันที  ซึ่งอาจท า
ให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิดหวังและไม่อยากที่จะสร้างการเรียนรู้ของตนเองต่อไป ในขณะเดียวกัน ครู
ที่ยึดวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า มีแนวโน้มที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
มากกว่า เนื่องจากสิ่งที่นักเรียนตอบสามารถสร้างให้เกิดความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องผ่าน
กรอบความคิดของบุคคลที่เรียกตนเองว่า ครู (Hofstede et al., 2010) 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ ากับ
ลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงในบริบทของโรงเรียน สามารถสรุปได้ดังแสดงใน
ตารางที ่2.8  
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ตารางที่ 2.8 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ ากับ
ลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูงในบริบทของโรงเรียน 

การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง 

นักเรียนมีความกล้าตอบ กล้าแสดงความคิดเห็น
ในสิ่งที่ครูถามโดยไม่กลัวความผิดพลาด 

นักเรียนไม่กล้าตอบค าถามเนื่องจากกลัวค าตอบ
จะผิดไปจากที่ครูก าหนดไว้ 

ครูมักตอบว่า ไม่รู้ ในสิ่งที่นักเรียนถาม และถาม
นักเรียน 

ครูมักจะสามารถตอบได้ทุกสิ่งที่ถามนักเรียนไป 

ครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนพ่อแม่อีกทาง ครูท าหน้าที่เป็นเหมือนพ่อแม่อีกคน 

2.1.5.5 มิติวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Orientation and 
Short-Term Orientation: LTO) 

Hofstede et al. (2010) การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวจะให้ความส าคัญกับความ
เพียรพยายาม และการยืนหยัดยึดมั่นในเป้าหมาย ความประหยัด มัธยัสถ์ การมีเงินออมไว้เพ่ือการ
ลงทุน ความละอายท าให้คนมองเรื่องพันธะสัญญาที่ให้แก่กันเป็นเรื่องใหญ่ 

จากลักษณะวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้น 4 ประการ ต่อมามีการศึกษาค้นคว้าเพ่ือหา
ลักษณะวัฒนธรรมในด้านที่ยังไม่ถูกค้นพบของ Hofstede โดย Michael Bond จาก Chinese 
University of Hong Kong ได้ท าการพัฒนาแบบสอบถามที่เรียกว่า Chinese Value Survey (CVS) 
โดยได้รับความร่วมมือจากนักสังคมวิทยาชาวฮ่องกง และใต้หวัน จึงสามารถสรุปปัจจัยทางวัฒนธรรม
ที ่5 ที่มีชื่อเรียกว่า พลวัตรขงจื้อ (Confucian Dynamics) หมายถึง การด าเนินตามค าสอนของขงจื้อ
หรือเป็นวิธีการมองอนาคตของคนว่าคนมีการมองอนาคตในระยะสั้นหรือระยะยาว โดยการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันจะได้รับอิทธิพลและยึดค าสอนของขงจื้อเป็นหลัก ซึ่งมีหลักการที่ส าคัญ คือ 1) มีความ
มั่นคงทางสังคม 2) ครอบครัวเป็นพื้นฐานของทุกๆ สังคม คนไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่ตัวคนเดียว แต่ทุกคน
จะเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมหรือครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องมีการยับยั้งชั่งใจตนเอง
เพ่ือรักษาความสอดคล้องภายในของครอบครัวไว้ 3) ถ้าไม่อยากให้คนอ่ืนปฏิบัติกับเราอย่างไร เราก็
ต้องไม่ปฏิบัติกับผู้อ่ืนอย่างนั้น 4) คนต้องท างานที่สามารถท าให้ตนได้มีการพัฒนาทักษะ หมั่นศึกษา
หาความรู้ ท างานหนัก และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่ใช้จ่ายเกินความจ าเป็น มีความอดทน และอุตสาหะ 

ถ้าการมุ่งเน้นระยะยาวมีระดับที่สูงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในค าสอนของขงจื้อสูง 
และมีการสนับสนุนกิจกรรมในการบริหาร ความเพียรพยายาม และการยืนหยัดยึดมั่นในเป้าหมาย
เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการบริหาร การเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่าเป็นส่วน
หนึ่งที่ส่งผลให้บทบาทของผู้บริหารส าคัญยิ่งขึ้น การประหยัด มัธยัสถ์ จะท าให้มีเงินออมเพ่ือการ
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ลงทุนเพ่ิมขึ้น ความละอายท าให้คนมองเรื่องพันธะสัญญาที่ให้แก่กันเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนถ้าการมุ่งเน้น
ระยะยาวมีระดับที่ต่ าแสดงให้เห็นว่าคนไม่มีความคิดริเริ่ม ไม่พยายามเสี่ยง และไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง 
การรักษาหน้ามากเกินไปอาจท าลายธุรกิจได้ การเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีมากเกินไปอาจเป็น
การขัดขวางในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ได้หรือการไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสังคม มีการตอบแทน
กันด้วยค าทักทาย การแสดงความรัก และของขวัญ มีการแสดงออกด้วยการเน้นมารยาทที่ดีในสังคม
มากกว่าการเน้นเรื่องความสามารถ (Hofstede et al., 2010) 

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะ
ยาวกับสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นในบริบทสถานที่ท างาน สามารถสรุป
ได้ดังแสดงในตารางที ่2.9 

ตารางที่ 2.9 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว
กับสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นในบริบทสถานที่ท างาน 

การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 

ยึดมั่นในประเพณี สามารถปรับเปลี่ยนประเพณีให้เข้ากับสังคมยุค
ใหม ่

ให้ความเคารพกับสังคม และสถานะทางสังคม
เหนือสิ่งอื่นใด 

ให้ความเคารพกับสังคม และสถานะทางสังคม
ภายในขอบเขต 

ใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง ประหยัด อดออม ส ารองทรัพยากรไว้ใช้ 

มีเงินออมไว้เพ่ือการลงทุนน้อย มีการออมไว้เพ่ือการลงทุนมาก 
มีความคาดหวังในผลงานอย่างรวดเร็ว มีความพยายาม และอดทนแม้ว่าเห็นผลได้ช้า 

เน้นการรักษาหน้า ยอมผู้อื่นบ้างเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

เน้นข้อเท็จจริง เน้นคุณธรรม 

การศึกษาวัฒนธรรมวิชาชีพครูนอกจากลักษณะวัฒนธรรมในบริบทสถานที่ท างานมี
ความส าคัญแล้ว อีกหนึ่งบริบทที่ความความส าคัญเช่นกัน คือ บริบทของโรงเรียน ส าหรับมิติในด้านนี้
พบว่านักเรียนที่มกีารตั้งเป้าหมายในการเรียนของตัวเองในระยะเวลาที่สั้นจะมีการเรียนรู้ไปในทางที่ดี
ขึ้นมากกว่านักเรียนที่ตั้งเป้าหมายในระยะยาว เนื่องจากผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ยังไม่ปรากฏ เพ่ือมาสร้าง
ก าลังใจให้นักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไป (Hofstede et al., 2010) 

ดังนั้นครูจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างให้นักเรียนเห็นผลลัพธ์ของความส าเร็จได้อย่าง
ชัดเจน ผ่านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมา
ได้อย่างเต็มที่ และเห็นผลได้อย่างชัดเจน 
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ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวกับ
ลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นในบริบทของโรงเรียน สามารถสรุปได้ดังแสดงใน
ตารางที ่2.10 

ตารางที่ 2.10 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวกับ
ลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นในบริบทของโรงเรียน 

เป้าหมายระยะสั้น (Short-Term) เป้าหมายระยะยาว (Long-Term) 

นักเรียนสามารถยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้ 
โดยมองว่าความล้มเหลวนั้น คือ ความส าเร็จ 

นักเรียนไม่สามารถยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
ได้ โดยมองว่าความล้มเหลวนั้น คือ อุปสรรค 

2.1.5.6 มิติวัฒนธรรมการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (Indulgence versus Restraint: IVR)  
เป็นมิติทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ 

ผ่านสิ่งที่เรียกว่าค่านิยม บรรทัดฐานที่เป็นเสมือนตัวก าหนดพฤติกรรม และการแสดงออกของ
บุคลากรในองค์กร 

โดยสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการมีอิสระสูงในองค์การนั้น แสดงให้เห็นว่าบุคลากร
สามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างอิสระภายใต้การมีข้อจ ากัดที่น้อย เช่น บุคลากรมีอิสระในการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อในเรื่องส่วนตัวระหว่างการท างาน 

ส าหรับสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการมีอิสระต่ า แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่บุคลากร
สามารถแสดงออกมาได้นั้นอยู่ภายใต้ข้อก าหนด ค่านิยมหรือบรรทัดฐานที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่น 
พนักงานธนาคารทุกคนที่มีหน้าที่พบปะกับลูกค้าต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมในด้านการบริการผ่าน
การยิ้ม และไหว้สวัสดี (Hofstede et al., 2010) 

หากพิจารณามิติทางวัฒนธรรมด้านการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดภายในบริบทของ
โรงเรียน อาจกล่าวได้ว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการก าหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้
มากมาย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาให้คนในทุกช่วงวัยกลายเป็น
อนาคตที่ดีของประเทศ และเพ่ือควบคุมให้นักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษามีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นไปตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนดไว้ โดยผู้มีบทบาทส าคัญในโรงเรียนนั้น
ได้แก่ ครูและนักเรียน  

จากการที่ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน เป็นผู้มี
บทบาทในการสั่งสอนและชี้แนะแนวทางให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 

ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความมีอิสระสูงในโรงเรียนนั้น จะพบว่าครูผู้มี
บทบาทส าคัญในการสอนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ตลอดจน
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การแสดงออกทางพฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการแสดงออก
เหล่านั้นยังคงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่ก าหนดอยู่ (Hofstede et al., 2010) 

ในขณะเดียวกันในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความมีอิสระต่ าในโรงเรียนนั้น พบว่าครูมี
การจ ากัดพฤติกรรมของนักเรียนในระดับที่เคร่งครัด  

ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการมีอิสระกับสังคมที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมการมีข้อจ ากัดสามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที ่2.11 

ตารางที่ 2.11 ความแตกต่างที่ส าคัญระหว่างสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมการมีอิสระกับสังคมที่มี
ลักษณะวัฒนธรรมการมีข้อจ ากัด 

การมีข้อจ ากัด การมีอิสระสูง 

จ ากัดการใช้อินเตอรเ์น็ตในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อส่วนตัวได้ระหว่าง
การท างาน 

บังคับให้แสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ระหว่าง
ปฏิบัติงาน  

แสดงพฤติกรรมได้ตามความต้องการ 

2.1.5.7 การเปรียบเทียบดัชนีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
การเปรียบเทียบดัชนีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนใน 6 มิติ 

ได้แก่ มิติวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มิติวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม มิติ
วัฒนธรรมความเป็นเพศชายและเพศหญิง มิติวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มิติวัฒนธรรม
การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว และมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด โดยใช้ผลการศึกษาวัฒนธรรม
ของ Hofstede (1997) จากการศึกษาโดยการส ารวจจากพนักงาน IBM กว่า 116,000 คน ใน 70 
ประเทศ ในชื่องานวิจัยเรื่อง “The Collective Programming of the Mind that Distinguishes the 
Members of One Group or Category of People from Another” ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกดัชนีวัฒนธรรม
ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนมาเปรียบเทียบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.12 เปรียบเทียบดัชนีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ประเทศ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์

Power Distance 64 104 70 74 78 94 
Individualism/Collectivism 20 26 20 20 14 32 
Masculinity/Femininity 32 50 40 48 46 64 
Uncertainty Avoidance 64 36 30 8 48 44 
Long-Term Orientation 32 41 57 72 62 27 
Indulgence versus Restraint 45 57 35 46 38 42 

จากตารางที่ 2.12 การเปรียบเทียบดัชนีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มิติวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power distance) 
ประเทศไทยมีดัชนีวัฒนธรรมในด้านนี้ 64 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ ากว่าดัชนี

วัฒนธรรมเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (81 คะแนน) แสดงให้เห็นถึงสังคมที่ยอมรับถึง
การไม่เท่าเทียมกัน สายบังคับบัญชาที่เข้มงวด และการเน้นความเป็นทางการ แต่ละล าดับขั้นมีสิทธิ
พิเศษต่างๆ และพนักงานก็แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเคารพ และความแตกต่างกันส าหรับ
ล าดับขั้นที่สูงกว่า ก็จะกลับมาปกป้อง และบอกแนวทาง โดยอาจจะน าไปสู่การจัดการแบบพ่อ
ปกครองลูกได้ 

มิติ วัฒนธรรมความเป็นปัจ เจกนิยมและกลุ่ มนิยม  ( Individualism and 
Collectivism) 

ประเทศไทยมีดัชนีวัฒนธรรมในด้านนี้ 20 คะแนน ซึ่งมีระดับใกล้เคียงกับดัชนี
วัฒนธรรมเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (22 คะแนน) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเป็น
ประเทศที่มีความเป็นกลุ่มนิยม แสดงให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์กับความผูกพันระยะยาวของสมาชิกใน
กลุ่ม (ครอบครัว หรือความสัมพันธ์อ่ืนๆ) ความจงรักภักดีของสมาชิกในมิติวัฒนธรรมแบบกลุ่มนิยม
เป็นเรื่องส าคัญมาก และสิ่งที่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ กฎระเบียบทางสังคม สังคมโดนเลี้ยงดูด้วย
ความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสมาชิกในกลุ่มเดียวกัน เพ่ือการคงอยู่ของกลุ่ม 
ส าหรับคนไทยการท าให้เสียหน้าจะส่งผลต่อความรู้สึกเป็นอย่างมาก ซึ่งท าให้รู้สึกอับอาย และเสีย
หน้ามากต่อกลุ่ม ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นกุญแจที่ควบคุมธุรกิจ และต้องใช้เวลาอย่างมากในการ
สร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นความอดทนอดกลั้นจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  
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มิติวัฒนธรรมความเป็นเพศชายและเพศหญิง (Masculinity and Femininity) 
ประเทศไทยมีดัชนีวัฒนธรรมในด้านนี้ 34 คะแนน ซึ่งมีระดับดัชนีทางวัฒนธรรมใน

ด้านนี้ต่ ากว่าค่าดัชนีวัฒนธรรมเฉลี่ยของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน (47 คะแนน) และต่ าสุดใน
กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีสังคมที่เน้นลักษณะความเป็นเพศ
หญิง ประเทศไทยมีลักษณะความเป็นเพศชายต่ า สิ่งที่ท าให้ค่าดัชนีวัฒนธรรมของประเทศไทยต่ า เป็น
ตัวชี้วัดว่าสังคมไทยปราศจากความไม่แน่นอน ไม่กล้าตัดสินใจ และขาดการแข่งขัน ซึ่งเปรียบเทียบกับ
สังคมหนึ่งซึ่งเน้นค่านิยมในการแข่งขัน กล้าตัดสินใจที่เป็นบริบทความเป็นเพศชาย 

มิติวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty avoidance) 
ประเทศไทยมีดัชนีวัฒนธรรมในด้านนี้ 64 คะแนน ซึ่งถือว่ามีระดับดัชนีวัฒนธรรมใน

ด้านนี้สูงกว่าดัชนีวัฒนธรรมเฉลี่ยของประเทศกลุ่มอาเซียน (38 คะแนน) และประเทศไทยมีค่าดัชนี
วัฒนธรรมด้านนี้สูงที่สุดในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งในมิตินี้จะชี้วัดได้ว่าประเทศไทยมีการสนับสนุน
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน กฎที่เคร่งครัด กฎหมาย นโยบาย และระเบียบเป็นสิ่งที่น ามาปฏิบัติ
เพ่ือจะลดระดับของความไม่แน่นอน จุดประสงค์สูงสุดของกลุ่มประชากรในสังคมกลุ่มนี้ คือ การ
ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือที่จะขจัดหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ได้คาดหวัง ด้วยเหตุผลที่ว่าลักษณะการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง สังคมจะไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโดยรวดเร็ว และอยู่บนความเสี่ยง 
การเปลี่ยนแปลงต้องเป็นสิ่งที่ดีส าหรับสมาชิกสังคม 

มิติวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Long term orientation) 
ประเทศไทยมีดัชนีวัฒนธรรมในด้านนี้ 32 คะแนน ซึ่งมีระดับต่ ากว่าระดับดัชนี

วัฒนธรรมเฉลี่ยของประเทศกลุ่มอาเซียน (49 คะแนน) ซึ่งเกือบจะอยู่อันดับต่ าที่สุด ในกลุ่มประเทศ
อาเซียน ประเทศไทยมีมิติวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น ซึ่งมิติวัฒนธรรมการมุ่งเน้น
เป้าหมายระยะสั้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนบนพ้ืนฐานของประเพณี และความไม่เสมอภาค
ระหว่างบุคคล ท่ามกลางค่านิยม ซึ่งสรรเสริญชื่นชมยกย่องการท างานที่หนัก และความมีอิทธิพล การ
ลงทุนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเครือข่ายเป็นเรื่องส าคัญ การรักษาหน้าเป็นกุญแจหลัก 
และพฤติกรรมการไม่เผชิญหน้า บุคคลในมิตินี้แสดงให้เห็นถึงไม่มีความคิดริเริ่ม ไม่พยายามเสี่ยง และ
ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง การรักษาหน้ามากเกินไปอาจท าลายธุรกิจได้ การเคารพขนบธรรมเนียม
ประเพณีมากเกินไปอาจเป็นการขัดขวางในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ได้ หรือการไม่ยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในสังคม มีการตอบแทนกันด้วยค าทักทาย การแสดงความรักและของขวัญ มีการแสดงออก
ด้วยการเน้นมารยาทที่ดีในสังคมมากกว่าการเน้นเรื่องความสามารถ 
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มิติวัฒนธรรมการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (Indulgence versus Restraint) 
ประเทศไทยมีดัชนีวัฒนธรรมในด้านนี้ 45 คะแนน ซึ่งมีระดับใกล้เคียงกับระดับดัชนี

วัฒนธรรมเฉลี่ยของประเทศกลุ่มอาเซียน (44 คะแนน) ซึ่งมิตินี้ประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่มีลักษณะ
การมีอิสระต่ า แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่บุคลากรสามารถแสดงออกมาได้นั้นจะอยู่ภายใต้ข้อก าหนด 
ค่านิยมหรือบรรทัดฐานที่ได้มีการก าหนดไว้แล้ว เช่นพนักงานธนาคารทุกคนที่มีหน้าที่พบปะกับลูกค้า
ต้องแสดงออกถึงพฤติกรรมในด้านของการบริการผ่านการยิ้ม และไหว้สวัสดี 

2.1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครู ซ่ึง
พบว่าการศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูมีการศึกษาไม่มากนักผู้วิจัยจึงค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ที่ศึกษาเกี่ยวกับมิติวัฒนธรรมโดยทั่วไป มิติวัฒนธรรมของโรงเรียน และวัฒนธรรมอาชีพ โดย
ท าการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานวิจัยต่างประเทศได้มีผู้ท าการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องวัฒนธรรมดังนี้ 
 Hofstede (1997) ได้ท าการศึกษามิติทางวัฒนธรรม โดยมิติวัฒนธรรมดังกล่าวพัฒนามาจาก
ชีวิตประจ าวัน และอิทธิพลทางสังคม โดยท าการส ารวจพนักงานบริษัท IBM จ านวนกว่า 116,000 
คน ใน 70 ประเทศ Hofstede ได้ศึกษาปัจจัยที่เป็นอิสระต่อกันบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมที่ต่างกัน ซึ่ง
มาจากสาเหตุปัญหาพ้ืนฐานในการจัดการสังคม ผลการศึกษาจากการส ารวจประเทศไทยพบว่า 
ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง มีลักษณะสังคมเป็นกลุ่มนิยม มีลักษณะสังคมเป็นเพศ
หญิง มีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง และมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น 

Hollifield, Kosicki, & Becker (2001) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจในการจ้าง
บุคลากรในอาชีพด้านการข่าว โดยการตัดสินใจจ้างงานที่แตกต่างกันภายใต้วัฒนธรรมอาชีพ
เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมองค์การเป็นตัวตัดสิน ผลการศึกษาพบว่าผู้บริหารตัดสินใจจ้างบุคคลากร
เข้ามาท างานจากคุณลักษณะของวัฒนธรรมอาชีพมากกว่าคุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ และ 
Johnson et al. (2009) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส ารวจความแตกต่างของวัฒนธรรมอาชีพที่ส่งผล
ต่อการรับรู้ของนักบัญชีที่แตกต่างกันในด้านการสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพเป็นนัก
บัญชีจะมีรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแตกต่างไปจากผู้ที่มีอาชีพเป็นนักบัญชี 

Graham & Nafukho (2007) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้มิติทางวัฒนธรรมของ
พนักงานที่ส่งผลต่อความพร้อมของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งวัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญใน
การสร้างให้คนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยปัจจัยที่ส่งผลท าให้คนมีการรับรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมี 2 
ปัจจัย คือ 1) ประสบการณ์ในการท างาน 2) ช่วงเวลาในการท างาน แต่อย่างไรก็ตามพนักงานแต่ละ
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บุคคลมีค่านิยมที่ยึดถือปฏิบัติแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดการรับรู้วัฒนธรรมต่อความพร้อมในการก้าว
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ต่างกัน 

Galvan, Spatzier, & Juvonen (2011) ได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมที่ต่างกันของนักเรียนใน
แต่ละระดับชั้น โดยวัดจาก “การเข้าร่วม” ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ผ่านการค้นหาค่านิยมทางสังคม และบรรทัดฐานที่นักเรียนในโรงเรียน
แต่ละประเภทยึดถือ และปฏิบัติตามกันมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาของนักเรียน
แต่ละคน โดยศึกษาจากปัจจัยด้านการเข้าร่วมกลุ่มสังคมของนักเรียนในโรงเรียนแต่ละประเภท 
สามารถแบ่งออกเป็น 1) การเข้าร่วมเชิงการศึกษา 2) การไม่เข้าร่วม 3) การต่อต้านสังคม ผล
การศึกษาพบว่า การเข้าร่วมเชิงการศึกษาถือเป็นค่านิยมที่นักเรียนในระดับประถมยึดถือ โดยใน
ขณะเดียวกันนักเรียนในระดับมัธยมกลับมีค่านิยมที่ไม่เข้าร่วม และน าไปสู่การต่อต้านมากกว่า 

Warling, Driessen, Vleuten, Vanstone, & Lingard (2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการให้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในแต่ละวัฒนธรรมอาชีพ อีกทั้งเป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะและ
ค่านิยมของแต่ละวัฒนธรรมอาชีพที่ส่งผลต่อการให้ข้อมูลย้อนกลับ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับสามารถ
สร้างให้คนเกิดการเรียนรู้ได้ในอีกทาง จากการศึกษาพบว่าในแต่ละวัฒนธรรมอาชีพได้แก่ อาชีพครู 
นักดนตรี แพทย์ มีค่านิยมการให้ข้อมูลย้อนกลับแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ที่ส าคัญในแต่ละ
วัฒนธรรมอาชีพ คือ 1) ความน่าเชื่อถือ 2) การสรรสร้างความรู้ โดย 2 ปัจจัยนี้เป็นผลมาจากการรับรู้
และพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละอาชีพที่มีความแตกต่างกัน 
 Beales, Walji, Papoushek, & Austin (2011) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาชีพที่
ส่งผลต่อการท างานร่วมกันของผู้ที่มีอาชีพทางการแพทย์ในแต่ละสาขา ผลการศึกษาพบว่า อาชีพทาง
การแพทย์เป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้ร่มของวัฒนธรรมอาชีพเดียวกัน แม้อยู่ในสาขาที่ต่างกัน ซึ่งจาก
ค่านิยมของแต่ละสาขาของแพทย์ ทั้งในด้านของการปฏิบัติงานที่ต่างกัน คุณลักษณะของคนที่ต่างกัน 
อุดมการณ์ที่ต่างกัน มุมมองที่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดการท างานที่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบ
วัฒนธรรมอาชีพของตนเองที่ยึดถือแตกต่างกัน ดังนั้นการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการท างานร่วมกัน
ระหว่างบุคคลากรเหล่านี้จึงต้องอาศัยการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา และสร้างให้เกิดการท างานที่มีความ
สอดคล้องกันมากขึ้น เช่น การพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่ง
วัฒนธรรมอาชีพของแพทย์จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าเกิดจากองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ                    
1) สภาพแวดล้อม 2) ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้
สามารถท าให้เกิดวัฒนธรรมอาชีพได้ 

Pruetipibultham & Hoysang (2013) ได้ท าการส ารวจและวิ เคราะห์ลักษณะทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มงานพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย โดยท าการศึกษาโรงพยาบาลภาครัฐและ
ภาคเอกชน การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาพยาบาลวิชาชีพ และช่างเทคนิค ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรม
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ทั้ง 7 มิติ ของ Hofstede คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของมิติทางวัฒนธรรมแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมที่มีระดับแนวโน้มมิติวัฒนธรรมปานกลางค่อนข้างต่ า คือ มิติความ
เป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง (MAS) และมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (UAI) 2) กลุ่ม
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมที่มีระดับแนวโน้มมิติวัฒนธรรมปานกลาง คือ มิติความเป็นปัจเจกนิยมและ
กลุ่มนิยม 

งานวิจัยภายในประเทศได้มีนักวิจัยมากมายที่ท าการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ดังต่อไปนี้ 

ซานูซี ยีปง และชวลิต เกิดทิพย์ (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามการรับรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตประถมศึกษานราธิวาสอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารสถานศึกษามีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมากเช่นกัน และผลการวิจัยยั งพบอีกว่าวัฒนธรรม
องค์การส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในได้แก่ความหลากหลายของบุคลากร ความมุ่งประสงค์ขององค์การ และความไว้วางใจ ซึ่ง
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับ กัญญาณัฐ บุญพวง (2551) ได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมองค์การที่
ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่าสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 มีวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปน้อยดังนี้ การยอมรับ ความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร ความเอ้ืออาทร การมอบอ านาจ ความมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมุ่ง
ประสงค์ขององค์การ ความหลากหลายของบุคลากร ความไว้วางใจ และการตัดสินใจ ในด้านของการ
จัดการความรู้ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยตามค่าเฉลี่ย
ดังนี้ การเรียนรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ อีกทั้งผลการวิจัย
ยังพบอีกว่าวัฒนธรรมองค์การในภาพรวมส่งผลต่อการจัดการความรู้ของสถานศึกษา และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าวัฒนธรรมองค์การด้านความหลากหลายของบุคลากร และด้านความมุ่ง
ประสงค์ของสถานศึกษาส่งผลต่อการจัดการความรู้ในภาพรวม 

ลัชรี เดชโยธิน (2550) ได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ตามการรับรู้ของบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 
ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 มีวัฒนธรรมองค์กร
โดยรวมในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร ความไว้วางใจ ความมีคุณภาพ ความซื่อสัตย์ ความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน ความเอ้ือ
อาทร การยอมรับ การตัดสินใจ ความหลากหลายของบุคลากร การมอบอ านาจ และวัฒนธรรม
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องค์กรในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับสภาพการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยวัฒนธรรมองค์กร
ที่เป็นตัวท านายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านความเอ้ือ
อาทร ด้านการมอบอ านาจ ด้านความเที่ยงธรรม ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  

ธนกฤติ เปรมสวัสดิ์ และสุวรรณา โชติสุกานต์ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบวัฒนธรรม
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย
พบว่าสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีรูปแบบวัฒนธรรมที่มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน และมี
องค์ประกอบย่อย 13 องค์ประกอบ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีรูปแบบวัฒนธรรมที่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยู่ในเกณฑ์ดี แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวัดรูปแบบวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความตรงเชิงโครงสร้าง และผลการวิจัยยังพบอีกว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบวัฒนธรรมของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่าง  

สมจินตนา คุ้มภัย (2553) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองค์การที่ท าการศึกษาจากรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยแบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ องค์การที่มีประสิทธิผลสูง ปานกลาง ต่ า ผลการวิจัยพบว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมี
วัฒนธรรมองค์การเชิงประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางในบางวัฒนธรรมได้แก่ 
การให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการมีมาตรฐาน
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม และพบอีกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงและปานกลางมี
วัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลในทุกลักษณะมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลต่ า 

สุดา ประทวน และทิพทินนา สุมทรานนท์ (2558) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้วัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การ กับพฤติกรรมการท างานของ
พนักงานบริษัทผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม โดยผลการวิจัยพบว่าการรับรู้วัฒนธรรมองค์การเน้น
ผลงาน เน้นคน เน้นการมองแบบวิชาชีพ เน้นระบบปิด เน้นการควบคุมแบบเข้มงวดและเน้นการ
ปฏิบัติ ทัศนคติต่องาน และความผูกพันต่อองค์การด้านความรู้สึก และด้านบรรทัดฐานทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างาน และความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยู่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการท างาน นอกจากนี้การรับรู้วัฒนธรรมองค์การเน้นผลงานและ
เน้นคน และทัศนคติต่องาน สามารถร่วมพยากรณ์พฤติกรรมการท างานได้ร้อยละ 29.70  

ธนกฤต สังข์เฉย (2555) ได้ศึกษาเรื่องความแตกต่างทางมิติวัฒนธรรมกับพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว ตาม
แนวคิดความแตกต่างระหว่างมิติวัฒนธรรมของฮอฟสตีด โดยการสังเคราะห์ผลการวิจัยที่ศึกษา
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกับมิติวัฒนธรรมด้านต่างๆ ได้แก่ มิติ
ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม มิติความเป็นเพศชายและเพศ
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หญิง มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และมิติด้านการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว ผลการวิเคราะห์
พบว่านักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
หลายด้าน ได้แก่ การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยว การให้ความส าคัญต่อคุณภาพการบริการ การมอบ
ของขวัญ รูปแบบการท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง การติชมบริการ ความภักดีต่อสินค้า ตลอดจน
ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ 

สุรินทร์ ชุมแก้ว (2556) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้น าแบบสร้างความ
เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารใน
องค์การเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 1) วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ภาวะผู้น า
แบบสร้างความเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวัฒนธรรมองค์การ 3) วัฒนธรรมองค์การแบบ
เน้นพันธกิจ แบบเน้นการมีส่วนร่วม และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถร่วมกับท านาย
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 40.5 ส่วนภาวะผู้น าแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และด้านการกระตุ้นทางปัญญาสามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 41.8 นอกจากนี้วัฒนธรรม
องค์การแบบเน้นการมีส่วนร่วม และแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับภาวะผู้น าแบบสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ร้อยละ 
49.5 ดังนั้นผลการศึกษาวิจัยสามารถบ่งชี้บทบาทที่ส าคัญของการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและภาวะ
ผู้น าแบบสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งองค์การควรพัฒนาให้กับผู้บริหาร โดยเฉพาะวัฒนธรรมการมี
ส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคม กับภาวะผู้น าด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และการกระตุ้นทาง
ปัญญาเพ่ือสร้างเสริมพฤติกรรมการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารใน
องค์การ 

บุญเกื้อ ตั้งศรีตระกูล และเอกวิทย์ มณีธร (2558) ได้ท าการศึกษาวัฒนธรรมธุรกิจไทยใน
บริบทสังคมวัฒนธรรมกัมพูชา ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมของธุรกิจไทยตามมิติวัฒนธรรมของฮอฟ
สตีดอยู่ในระดับต่ ามีดังต่อไปนี้ คือ มิติความเหลื่อล้ าทางอ านาจ มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่ม
นิยม และมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว และได้ท าการเสนอปัจจัยด้านการจัดการข้ามวัฒนธรรมไว้
ว่า ต้องมีความระมัดระวังการทักทายสตรีชาวกัมพูชาด้วยการยกมือไหว้เสมอ การบริหารงานใน
ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีปรัชญาในการบริหารงานที่แตกต่างกัน การบริหารงานในประเทศ
กัมพูชาจ าเป็นต้องมีการวางแผนในการท างานอย่างรัดกุม ใช้เทคนิคหรือนวัตกรรมใหม่ๆ การ
บริหารงานในประเทศกัมพูชาต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ให้ความส าคัญกับพนักงานและ
ครอบครัวเมื่อมีการแต่งงานต้องให้พนักงานลาเพ่ือกลับไปช่วยงานแต่งงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้
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ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ และต้องมีความเข้าใจถึงเรื่องการเป็นชาตินิยมของประเทศกัมพูชาในเรื่อง
การแสดงออกต่อปราสาทพระวิหาร ส่วนรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจ
ไทยในกัมพูชา คือ รูปแบบ “อัฏฐวิถี” 

มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2558) ได้ศึกษาเปรียบเทียบและส ารวจมิติทางวัฒนธรรมในบริบท
ประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก เพ่ือท าการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนมิติทางวัฒนธรรม
จากฐานข้อมูลฮอฟสตีด ระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียแปซิฟิก พบว่าประเทศที่ได้คะแนนสูงสุดใน                                  
6 มิติ ประกอบด้วย 1) ประเทศมาเลเซียในมิติการยอมรับอ านาจ 2) ประเทศญี่ปุ่นในมิติความเป็น
ปัจเจกบุคคล 3) ประเทศญี่ปุ่นในมิติความเป็นชาย และมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 4) ประเทศ
เกาหลีใต้ในมิติมุมมองระยะยาว และ 5) ประเทศมาเลเซียในมิติการแสวงหาความสุข ขณะที่ประเทศ
ไทยมีคะแนนในทุกมิติในระดับปานกลาง 

ธิดา รุ่งธีระ (2556) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานไทย 
กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติของสาธารณรัฐเกาหลีในประเทศไทย ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานไทยในบริษัทเกาหลี 3 บริษัท คือ 1) บริษัทแอลจี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด                                      
2) บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด 3) บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการวิจัย
พบว่าวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทข้ามชาติของเกาหลีในประเทศไทย มีความคล้ายคลึงกับแม่แบบ
วัฒนธรรมองค์กรของประเทศเกาหลีทั้ง 5 มิติ คือ มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มิติความเป็นกลุ่ม
นิยม มิติความเป็นเพศชาย มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
อีกท้ังพนักงานไทยมีความพึงพอใจในวัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับค่อนข้างมากแต่ไม่ได้มีผลท าให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กร 

สิญาธร ขุนอ่อน (2559) ท าการศึกษามิติทางวัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นต่อโรงแรม
ที่เข้าพักในพ้ืนที่อ าเภอสมุยทางเว็บไซต์ตัวแทนจ าหน่ายที่พักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยและชาติอ่ืนๆ 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมิติด้านวัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า โดยการ
รวบรวมความคิดเห็นจากเว็บไซต์อโกด้าดอทคอมและบุ๊กก้ิงดอทคอม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ในทุกกลุ่มประเทศได้แสดงความคิดเห็นด้านบวกมากกว่าด้านลบ ประเด็นด้านลบมากที่สุด คือ 
ห้องพัก ส่วนความคิดเห็นด้านบวกตัวอย่างชาวไทย อาเซียน และเอเชียแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน 
คือ ลักษณะทางกายภาพของโรงแรม ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มิใช่เอเชียจะแสดงความเห็นด้านท าเล
ที่ตั้งมากที่สุด และพบว่ามิติด้านวัฒนธรรมด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจและการแสดงความเห็นทั้งด้านบวกและด้านลบ ความเป็นปัจเจกนิยมและความเป็น
เพศหญิงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความคิดเห็นด้านบวกเท่านั้น ส่วนความเหลื่อมล้ าทาง
อ านาจมีความสัมพันธ์ทั้งความพึงพอใจและความคิดเห็นด้านบวกและลบ 
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ปริญญา บรรจงมณี และพลวัฒ ประพัฒน์ทอง (2556) ท าการศึกษาอิทธิพลทางด้าน
วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นต่อความส าเร็จ
ในการประกอบกิจการในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวชาวไทยและชาว
ญี่ปุ่นมีรูปแบบการบริหารธุรกิจน าเที่ยวโดยใช้อิทธิพลและวัฒนธรรมประจ าชาติมาใช้ ในการ
บริหารธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยมีกระบวนการสร้างกฎระเบียบและข้อบังคับ เพ่ือให้พนักงานยึดถือเป็น
ข้อปฏิบัติ โดยมีการควบคุมกวดขันพนักงาน หากพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย
ก็จะมีการให้รางวัลและสินน้ าใจหรือค าชมเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน ซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลคือผู้บริหารธุรกิจชาวไทยมีการประนีประนอมมีความ
อ่อนน้อมถ่อมตนเพ่ือลดความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลและวัฒนธรรมของคนไทยที่
ไม่นิยมใช้ความรุนแรง ส าหรับผู้บริหารธุรกิจชาวญี่ปุ่นใช้กฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ มาเป็น
กรอบเพ่ือให้พนักงานด าเนินการตามมาตรฐานตามแนวทางการให้บริการอย่างเคร่งครัดส าหรับมิติ
ทางวัฒนธรรมมีความสอดคล้องกับค่ามิติของ Hofstede ด้านที่ 6 คือวัฒนธรรมทางด้านการมีอิสระ
และการมีข้อจ ากัด (Indulgence VS. Restraint) กล่าวคือการบริหารธุรกิจใดๆ ก็ตามหากมีการตั้ง
ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบ และข้อบังคับส าหรับการด าเนินชีวิตตามระเบียบสังคมจารีต
ประเพณีสูง ย่อมหมายถึงการมีระดับค่าการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดสูงเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์ผู้บริหารธุรกิจน าเที่ยวชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่บริหารธุรกิจน าเที่ยวโดยสร้างกฎระเบียบ
และข้อบังคับเพ่ือให้พนักงานยึดถือเป็นข้อปฏิบัติ 

สุธีรา เดชนครินทร์ และสุธินี ฤกษ์ข า (2558) ท าการศึกษาเรื่องผลกระทบของมิติทาง
วัฒนธรรมที่มีต่อระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการบูรณาการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือ
ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาผลกระทบของมิติทางวัฒนธรรมที่มีต่อระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการทบทวนเอกสารและการวิเคราะห์เอกสาร โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีมิติทาง
วัฒนธรรมของฮอฟสตีด ผลการศึกษาพบว่าการมีส่วนร่วมในองค์การและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นองค์ประกอบของระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับอิทธิพลจากมิติทาง
วัฒนธรรม ส่วนการฝึกอบรมและการพัฒนาเป็นองค์ประกอบของระบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากมิติทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาก่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันกล่าวคือแม้ว่าแนวคิด
ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งเป็นหลักสากลแต่ผลการศึกษาพบว่ามีบางองค์ประกอบ
ของระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับอิทธิพลจากมิติทางวัฒนธรรม 
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 แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ (2544) การปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้
ต้องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ ต้องมีลักษณะหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ 
อย่างไรก็ตามผู้สอนควรเข้าใจว่าการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนส าคัญที่สุดหรือผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่วิธี
สอนแต่เป็นเทคนิคการจัดการให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ครูนับว่าเป็นผู้มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งของการปฏิรูปการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ยึดผู้เรียนเป็นหลักให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทั้งด้าน
ความรู้ คุณธรรม และทักษะกระบวนการ ในทางปฏิบัติครูจ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน ธรรมชาติของวิชา บริบทของสังคม และวัฒนธรรม 

ทิศนา แขมมณี (2550) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา 
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักให้
ผู้เรียนเป็นผู้ที่ส าคัญที่สุด ซึ่งต้องอาศัยแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจ าเป็นต้องอาศัยหลักการ รูปแบบการเรียนการสอน วิธี
สอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายเข้าไปช่วย 

ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการปฏิรูป
เพ่ือมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนไทยให้มีความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนรู้
เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้ในการท างานในอนาคต และน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดย
ผ่านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนใช้เทคนิคและกิจกรรมในการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากธรรมชาติ 
เสริมสร้างให้มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา สร้างโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมุ่ง
พัฒนานักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

2.2.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
วันเพ็ญ จันทร์เจริญ (2542) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการ

จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน โดยครูใช้วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการสอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
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และมีบทบาทในการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้วางแผน เตรียมเนื้อหาหรือ
กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน วิธีการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนต้องมี
บทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้อ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ วัฒนาพร ระงับทุกข์ 
(2542) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นวิธีการส าคัญที่มีการเสริมสร้าง  และ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ศูนย์กลางส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี 
ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดที่เป็นรากฐานจากปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้
ต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดท าขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยวิธีการบูรณาการ ให้ผู้เรียนได้เกิด
การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ความถนัดส่วนตัว ด้วยวิธีการต่างๆ จาก
กระบวนการ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายน ามาเชื่อโยงกับชีวิตจริงทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน เ พ่ือให้ เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง  มีการวัดผลและการประเมินผลตามสภาพจริง 
(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ , 2544) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากการเรียนการสอนที่มุ่งเน้ นให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ประดิษฐ์คิดค้น ฝึกปฏิบัติจริง และท ากิจกรรมการเรียนรู้จนสามารถสร้างความรู้
หรือสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง (สนอง อินละคร, 2544) 
โดยมาจากการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรม สาระการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง จนค้นพบความรู้ และสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องเลือกใช้รูปแบบการสอน 
วิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน (ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง, 2545) 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการประสานสัมพันธ์ในการท างานของระบบ
ของรัฐบาล คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษา ชุมชน ในการก าหนดกระบวนการจัด
การศึกษา สาระความรู้ และกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งเน้นที่เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล (ฆนัท ธาตุทอง, 
2559) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างแท้จริงเพ่ือพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
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(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543) การพัฒนาผู้เรียนมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยการใช้กระบวนการทางปัญญา 
(กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ ผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียนด้วยวิธีการสอนที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาปัญญาอย่างหลากหลาย (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2556) 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นวิธีการการสอนที่ผู้เรียนมีอิทธิพลต่อเนื้อหา 
กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ต้องมีสถานที่ท่ีเอ้ืออ านวยในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจะสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดย
ครูผู้สอนท าหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะน าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพผ่านวิธีการหรือ
เทคนิคต่างๆ เช่น การสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้โดยการสร้างสถานการณ์  ก าหนดปัญหา
ปลายเปิด และปัญหาที่ส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จ าลองที่จัดขึ้น ให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
หรือจัดให้มีการแก้ไขปัญหาและแบ่งปันความรู้กันภายในกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางสามารถเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ และสามารถเก็บรักษาความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใจ
ความรู้อย่างลึกซ้ึง (Collins & O'Brien, 2003) 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
โดยเน้นไปที่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงจัดกิจกรรมจากความสนใจ 
ความต้องการ และความสามารถของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สร้าง
ความรู้ผ่านประสบการณ์ และสามารถเก็บรักษาความรู้ที่เกิดขึ้นได้ (Cubukcu, 2012) 

Quintana, Krajcik, Soloway, Fishman, & O'Connor-Divelbiss (2013) ได้ให้ความหมาย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไว้ในมุมมองที่ว่า เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ เข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของผู้เรียนมากกว่าตัวผู้สอน และ
น าไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ที่ถูกต้อง และ Felder & Brent (2017) ได้กล่าวเพ่ิมเติม
อีกว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่เป็นการจัดการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก สนับสนุน และ
คอยเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่เด็กในการเรียนรู้ และ Ellis (2016) กระบวนการในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นกระบวนการสอนแบบเฉพาะเจาะจงที่ประกอบไปด้วยการ
จัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความถนัด และความสามารถ
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ของผู้เรียน และ Bishop, Caston, & King (2014) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึง
เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ในระดับที่สูงขึ้น 

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตาม
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน โดยการสร้างให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่มีความ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในการด าเนินชีวิตของผู้เรียน ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็น
สื่อกลางในการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ เรียน ครูผู้สอนใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และครูผู้สอนต้องเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับชีวิต
จริง ซึ่งครูผู้สอนต้องแนะน าแหล่งข้อมูลให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้เทคนิคในการ
สอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายวิธี เพ่ือสร้างให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจอยากเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนใน
ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือผลงานของผู้เรียน เพ่ือให้ทราบถึงการแสดงออกในทักษะจาก
การเรียนรู้ ตลอดจนการแสดงถึงการกระท าหรือการปฏิบัติของผู้เรียนอย่างเต็มเวลาของกิจกรรม การ
ประเมินผลสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในสถานการณ์ที่เป็นจริง ในโลก
ปัจจุบัน ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอน เตรียมเนื้อหา 
เตรียมสื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน และเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.2.2 บทบาทของครู 
ณรงค์ รมณียกุล (2544) ได้กล่าวไว้ว่าครูที่ดีต้องมีการเตรียมตนเองเพ่ือความมั่นใจในการ

จัดการจัดการเรียนการสอน เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยครูมีบทบาท
หน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเรียนเป็นศูนย์กลางควรมีพฤติกรรมดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบหรือการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในแผนการสอน อาจใช้แหล่งความรู้ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
ต่างๆ โดยครูจะคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนอย่างท่ัวถึง  

2. ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือนโดยการพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วางแผนการท างานร่วมกัน จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้ท างานกลุ่มร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 

3. ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
ความพร้อม และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  

4. ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดผลของการ
เรียนรู้ของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการจัดล าดับขั้นตอนหรือการวางแผนที่ดีในการเสาะแสวงหา
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ความรู้ มีการปฏิบัติตามขั้นตอน มีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

ดวงกลม สินเพ็ง (2553) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางไว้ 2 บริบท คือ บทบาทของครูในบริบทการเตรียมการจัดการเรียนการสอน และบทบาท
ของครูในบริบทการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเตรียมการจัดการเรียนการสอน 
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์ในรายวิชาที่สอน หน่วยการเรียนรู้ และเนื้อหาความรู้ที่จะ

จัดการเรียนการสอน ครูต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่จะมาสอนอย่างถูกต้อง ชัดเจน และ
ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ 

1.2 วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยต้องออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ครูอาจจะมีการวางแผนกับครูที่สอนในรายวิชาเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน ถ้าเป็นหน่วยการเรียนรู้ใน
การบูรณาการก็จ าเป็นต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันกับครูผู้สอนในหน่วยการเรียนรู้เดียวกัน 
และต้องก าหนด ออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1.3 จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับผู้ เรียน เช่น หนังสือ 
ต ารา เอกสาร อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม คอมพิวเตอร์ ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ สถานที่ และครูควรมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ 

1.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้ เครื่องมือในการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
1.5 จัดเตรียมห้องเรียนหรือสถานที่ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่วาง

แผนการจัดการเรียนรู้ไว้ 
2. การจัดการเรียนการสอน 

2.1 ส ารวจผู้เรียนและความพร้อมของผู้เรียน หาสาเหตุของผู้เรียนที่ขาดเรียน และหา
สาเหตุผู้เรียนที่ขาดความพร้อมเพราะเหตุใด เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน และการเสริมสาระการ
เรียนรู้ที่ขาดหายไป 

2.2 สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี นอกจากสภาพห้องเรียนหรือสภาพที่จัดการ
เรียนรู้พร้อม ผู้เรียนพร้อม สื่ออุปกรณ์ต่างๆ และครูต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
เพราะบุคลิกของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.3 คอยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในการท ากิจกรรม 
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ โดยมีการปรับแผนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์จริง และให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.5 สังเกต บันทึกพฤติกรรม และบันทึกกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะท ากิจกรรม เพ่ือแก้ไขและปรับปรุง 
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2.6 ให้การเสริมแรงแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
2.7 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของผู้เรียนในข้อมูล เนื้อหา และให้ความรู้เพ่ิมเติม

แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 
Fennimore (1995) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง ดังนี้ 
1. ครูมีหน้าที่ในการตัดสินใจเลือกใช้ทฤษฎีให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม เช่น ทฤษฎีความ

พร้อม ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ ทฤษฎีการพัฒนาจิต และทฤษฎีการเจริญเติบโตทางปัญญา 
2. ครูต้องรู้วิธีการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
3. ครูมีหน้าที่เตรียมการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
4. ครูมีความเข้าใจสภาพจิตใจของผู้เรียนเป็นอย่างดี 
5. ครูมีการสื่อสารวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้ปกครองได้เป็น

อย่างดี 
6. ครูมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียน 
7. ครูชี้แจงความหมายของการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลให้กับผู้เรียน

ทราบ เพื่อผู้เรียนจะเลือกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนก าหนดวัตถุประสงค์

การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ออกแบบ และวางแผนกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
กระบวนการเหล่านี้ เป็นความรับผิดชอบของครูผู้สอน เพ่ือให้ค าแนะน ากับผู้เรียนโดยตรงผ่าน
กระบวนการไปทีละขั้น เพ่ือให้แน่ใจว่าปัญหาที่พบในกระบวนการของกิจกรรมได้รับการแก้ไขแล้ว ใน
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนน าเสนอค าถามพ้ืนฐาน (กรณีตัวอย่าง, ปัญหา) แล้วท า
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการหาค าตอบ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยครูเป็น
ผู้ช่วยให้ผู้เรียนผ่านความยากล าบากไปโดยการให้ค าแนะน าวิธีการต่างๆ แต่จะไม่เข้าไปแก้ไขปัญหา
ร่วมกับผู้เรียน (Pedersen & Liu, 2003) 

ในปัจจุบันเป็นยุคของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้ได้ง่าย จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ต้องเปลี่ยนแปลง
ตามเพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ครูจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจถึ งความซับซ้อนที่
เกิดขึ้น รวมถึงการปรับบทบาทพฤติกรรม ตลอดจนทัศนคติในการสอนของตนเองด้วย (Dole, 
Bloom, & Kowalske, 2015) ครตู้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสอนในรูปแบบเดิมๆ ให้หมดไป จาก
ที่ครูเคยเป็นผู้ควบคุมห้องเรียน ปรับเปลี่ยนบทบาทมาสู่การเป็นผู้ฟัง เสมือนเช่นผู้เรียน ดังค าพูดที่
กล่าวว่า ครูเป็นเสมือนผู้เรียน คือการที่ครูสามารถปรับบทบาทให้ตนสร้างการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับ
ผู้เรียน และผู้เรียนที่เป็นเสมือนครู ที่ต้องคอยเรียนรู้และรับฟัง เพ่ือหาทางแนวทางในการสอนที่
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เหมาะสม (Shobrook, 2016) จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพัฒนา และปรับเปลี่ยนบทบาท ตลอดจนพฤติกรรมในการสอนของตัวเองให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว จากที่ครูเคยยึดตัวเองเป็นหลักในการสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
(Teacher-centered learning) เปลี่ยนมาสู่การให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็น และสร้างให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการ
เรียนรู้ (Dole et al., 2015) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยการที่ครู
ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวางแผนในการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งครูมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ น าเสนอ ให้ค าแนะน า เสริมแรง 
กระตุ้น จัดบรรยากาศ และการให้ข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 

2.2.3 การประเมินผล 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์โดยตรงกับสิ่ง

ที่เรียน ได้เลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ผู้เรียนสามารถ
ศึกษาค้นความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ท ากิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่ม ได้คิดจินตนาการอย่างหลากหลาย ได้แสดงออกทางความคิด ได้ค้นหา
ค าตอบ และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้ผู้เรียนต้องใฝ่หา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สอนคอยจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมท่ีจูงใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง 
ดังนั้นผู้สอนต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจึงมุ่งเน้นการประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง 
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) 

2.2.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริง 
การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคัญที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความส าเร็จของ

ผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสอนและการประเมินจึงเป็น
กระบวนการที่สอดคล้องกันจึงต้องด าเนินการควบคู่กัน เมื่อการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมี
ลักษณะการเรียนรู้ที่แท้จริง (Authentic Learning) จึงต้องใช้การประเมินผลตามสภาพจริง (ชนาธิป 
พรกุล, 2544) การประเมินตามสภาพจริงจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่ง
สามารถน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างแท้จริง และสามารถประเมินความสามารถ ทักษะ ความคิดเชิง
ระบบ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ ได้ในการ
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ปฏิบัติงานหรือกิจกรรม โดยงานหรือกิจกรรมอาจจะเป็นงานหรือสถานการณ์จริง (Real Life) หรือ
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง (ปัณรสี เอ่ียมสอาด, 2558) ดังนั้นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต้องใช้การประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งได้มีนักการศึกษาหลายท่าน
ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการประเมินตามสภาพจริงไว้ดังนี้ 

สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม (2544) ได้ให้ความหมายการประเมินตามสภาพจริงไว้ว่า
เป็นการวัดและการประเมินผลในกระบวนการด้านสมองหรือความคิดจิตใจของผู้ เรียนอย่าง
ตรงไปตรงมาตามสิ่งที่ผู้เรียนได้กระท า โดยการพยายามตอบค าถามว่าผู้เรียนท าอย่างไรและท าไมจึง
ท าอย่างนั้น การได้ข้อมูล “เขาท าอย่างไร” และ “เขาท าไม” จะช่วยให้ผู้สอนได้มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาผู้เรียนและการสอนของผู้สอน ท าให้การเรียนการสอนมีความหมายและเกิดการอยากเรียนรู้ 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุชิน เพ็ชรักษ์ (2548) ที่กล่าวว่าการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการตรวจสอบ
ความสามารถของผู้เรียน (Collective Abilities) จากการแสดงพฤติกรรมให้ปรากฏตามแบบหรือ
วิธีการที่ผู้เรียนเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งการแสดงพฤติกรรมนั้นจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
ที่ได้ระบุไว้ในเป้าหมายการเรียนการสอน 

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่ใช้เทคนิคท่ีหลากหลายวิธี เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือผลงานของผู้เรียน เพ่ือให้ทราบถึง
การแสดงออกในทักษะจากการเรียนรู้ ตลอดจนการแสดงถึงการกระท า หรือการปฏิบัติของผู้เรียน
อย่างเต็มเวลาของกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่น ามาใช้ในการประเมิน มีลักษณะเหมือนและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่าการทดสอบ (กิตติ กิตติศัพท์, 2547) และเป็นวิธีการประเมินผลเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในสถานการณ์ท่ีเป็นจริงในโลกปัจจุบัน โดย
งานจะเน้นให้ผู้เรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ (Performance) เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Process) 
ผลผลิต (Products) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล และมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน
คือ การสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข้อมูลจากผลงานและวิธีการที่ผู้เรียนกระท า โดยครูผู้สอน
ประเมินผลตามสภาพจริงต้องค านึงถึงหลักสูตร (Curriculum) การเรียนการสอน (Instruction) การ
ประเมิน (Assessment) มีความสัมพันธ์กัน (กองวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539) 

การประเมินตามสภาพจริงเป็นการวัดและประเมินผลของผู้เรียนที่อยู่บนพ้ืนฐานของ
เหตุการณ์จริง โดยเน้นการปฏิบัติเป็นส าคัญ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอน เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายสามารถประเมินได้ใน
หลายบริบทเท่าที่จะเป็นไปได้ (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 2540) และการ
ประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินผู้เรียนที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เน้นการประเมินในด้านทักษะ
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การคิดที่ซับซ้อน (Complex thinking) ทักษะการท างาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการ
แสดงออกท่ีเกิดจากการปฏิบัติเมื่อเผชิญเหตุการณ์จริง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552)  

ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริง หมายถึง การวัดและการประเมินผลของผู้เรียนที่อยู่
บนพ้ืนฐานเหตุการณ์จริง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพฤติ กรรมและทักษะที่จ าเป็นของผู้ เรียนใน
สถานการณ์จริงในโลกปัจจุบัน การประเมินจะใช้เครื่องมือหลากหลายชนิด เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือผลงานของผู้เรียน  เพ่ือให้ทราบถึงการ
แสดงออกในทักษะจากการเรียนรู้ ตลอดจนการแสดงถึงการกระท าหรือการปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการประเมินผล และมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 
กระบวนการที่ใช้ในการประเมิน คือ การสังเกต การบันทึก และการรวบรวมข้อมูลจากผลงาน และ
วิธีการที่ผู้เรียนกระท า 

2.2.3.2 แนวคิดพ้ืนฐานการประเมินตามสภาพจริง 
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และสุปรารถนา ยุกตะนันทน์ (2546) ได้กล่าวถึงแนวคิดการ

ประเมินตามสภาพจริง ดังนี้ 
(1) การแสดงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินผลที่เน้นการใช้เครื่องมือวัดผล 

เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนในเหตุการณ์ที่เป็นจริง ซึ่งเป็น
การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการเผชิญโลกแห่งความเป็นจริงอย่างมีคุณภาพ จึงท าให้การ
ประเมินตามสภาพจริงต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นวิธีการประเมินที่เน้นงานที่ผู้เรียน
แสดงออกมาในภาคปฏิบัติ (Performance) เน้นการสังเกต กระบวนการเรียนรู้ (Process) ที่ผู้เรียน
ได้เลือกใช้ในการปฏิบัติ เน้นคุณภาพของผลผลิต (Product) ที่เกิดจากศักยภาพของผู้เรียนในการ
ปฏิบัติ และประเมินจากแฟ้มรวบรวมผลงาน (Portfolio) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดังนั้นการช่วยให้ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพ 
ความสามารถ ทักษะได้ต้องมีการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้และมีส่วน
ร่วมในการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 

(2) การบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างแท้จริง 
จากระบบการประเมินแบบเดิมที่เป็นการประเมินโดยการใช้ข้อสอบเป็น

เครื่องมือหลัก ท าให้สามารถวัดได้แค่ความจ า และความเข้าใจในความรู้เบื้องต้น โดยไม่สามารถวัด
ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของผู้เรียนได้ การประเมินความสามารถการปฏิบัติของผู้เรียนยังคงถูกจ ากัด
อยู่ที่เนื้อหาความรู้ของวิชาที่สอนมากกว่าการเชื่อมโยงไปสู่บริบทในชีวิตจริงของผู้เรียน จึงท าให้การ
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เรียนรู้ไม่มีความหมาย เนื่องจากขาดความรู้ในบริบทจริงมารองรับ และข้อสอบปรนัยที่นิยมใช้ก็ไม่
สามารถวัดความรู้ได้อย่างชัดเจน โดยยังคงจ ากัดในเรื่องการวัดความรู้เชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ทักษะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เรียน 

ในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษา ก าหนดให้ผู้เรียนเกิดความสามารถ 
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในแต่ละด้าน ดังนั้นการประเมินแบบเดิมจึงไม่
ครอบคลุมถึงการแสดงออกของผู้เรียนในด้านเจตคติ และพฤติกรรมทางความคิดในระดับสูง อีกทั้ง
วิธีการสอนเป็นการสอนคล้ายกับการติวข้อสอบ สอนเพ่ือให้ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้เท่านั้น จึงท า
ให้การพัฒนาการของผู้เรียนไม่บรรลุไปตามจุดม่งหมายของหลักสูตรการศึกษา 

การใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง ผู้สอนมีหน้าที่คอยสังเกต จดบันทึก 
รวบรวมข้อมูลผลงาน และวิธีการเรียนรู้ที่น าไปสู่การปฏิบัติของผู้เรียน โดยยึดตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึง
พฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งต้องได้
พฤติกรรมที่คาดหวัง และด าเนินการไปพร้อมๆ กัน โดยไม่มีการแยกการสอนออกจากการประเมินผล
การเรียนรู้ และต้องมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนถึงพฤติกรรมที่คาดหวังให้เป็นไปตาม
หลักสูตรที่วางไว้ 

(3) การบูรณาการวิธีการและเครื่องมือในการประเมินอย่างหลากหลาย 
การประเมินตามสภาพจริงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การประเมินจากทางเลือก

ใหม”่ เพราะเป็นการประเมินที่ใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้เข้าถึงสภาพความเป็นจริงในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของผู้เรียนในหลักสูตรหรือโปรแกรม
การเรียนรู้ว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด การประเมินตามสภาพจริงจึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนปฏิบัติ
และแสดงออกถึงระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะที่เกิดกับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ในสภาพจริง ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้กับวิธีการ และการ
เรียนรู้หลากหลายวิธีเข้าด้วยกัน รวมทั้งการจัดการเรียนรู้ต้องยึดความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
ซึ่งผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนน าเสนอ สาธิต เขียนรายงาน เขียนสรุป หรือชี้แจงด้วยปากเปล่า เพ่ือดูถึง
พัฒนาการของผู้เรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ท าให้ผู้สอนเห็นถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนในสภาพจริง 
การที่ผู้เรียนได้แสดงออกหรือสาธิตให้ผู้สอนและเพ่ือน ได้ทราบถึงสิ่งที่เขาได้ลงมือท า ซึ่งสะท้อนให้
เห็นว่าผู้เรียนปฏิบัติอะไรบ้าง มีขั้นตอนวิธีการท าให้ส าเร็จอย่างไร จึงเรียกได้ว่าเป็นการประเมินตาม
สภาพจริง เช่น การให้ผู้เรียนจัดท าโครงการในด้านต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริง เพ่ือให้สามารถ
น าศาสตร์ความรู้ของวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันมาบูรณาการ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
ได้ ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ผู้สอนต้องมีความใกล้ชิดกับผู้เรียน เพ่ือสังเกต 
สอบถาม รวบรวมเอกสาร ตัวอย่างงาน และสรรหาบรรยากาศในการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ จนสามารถบอกได้ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
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และเรียนรู้อย่างไร จึงท าให้เห็นว่าการประเมินเป็นหัวใจส าคัญของหลักสูตรแบบบูรณาการ และ
หลักการประเมินผลตามสภาพจริงที่ เน้นผลการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง แทนที่การจดจ าความรู้ที่ผู้สอนป้อนให้ 

(4) การสะท้อนความสามารถด้านต่างๆ และการประเมินระดับความสามารถ
ที่เป็นจริง 

การประเมินทางเลือกใหม่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง
ของผู้เรียนเป็นความพยายามที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงระดับทักษะความคิด และความสามารถของ
ผู้เรียนรายบุคคล โดยเป็นไปตามกระบวนการที่ผู้สอนวางแผนไว้ ซึ่งการประเมินแบบอิงกลุ่ม หรือใช้
การทดสอบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงระดับทักษะความคิดได้อย่างชัดเจน จึงไม่
สามารถประเมินผู้เรียนในการปฏิบัติเพ่ือให้เห็นระดับทักษะความคิดระดับสูงที่มีความสัมพันธ์กับโลก
แห่งความเป็นจริงได้ 

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนต้องเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงานในการด ารงชีวิต ซึ่งมี
เป้าหมายหลักในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างปัญญาระดับสูงให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อสรรพสิ่ง
ตามสภาพความเป็นจริง เป็นผู้รู้ลึก รู้รอบ มีปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ จนเกิดเป็นปัญญาที่
สามารถตรวจสอบ ไตร่ตรองตนเองได้ ด้วยหลักดังกล่าวท าให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้หรือปัญญาไป
ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง ทั้งในด้านการด าเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพจริงในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้เรียนต้องมีทักษะทางสติปัญญา เช่น ทักษะการคิด การตัดสินใจ 
ทักษะการวางแผน และทักษะการแก้ไขปัญหา ซึ่งจัดได้ว่าเป็นทักษะพ้ืนฐานที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นสังคมข้อมูลข่าวสารและเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดเวลา ผู้สอนต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลตามสภาพจริงให้กับ
ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง โดยจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดผลให้ตรงตามพฤติกรรมที่
คาดหวัง การประเมินผลตามสภาพจริงจึงเป็นการประเมินผลงานที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ และงานมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน โดยอาศัยทักษะ เชาวน์ปัญญา และองค์ความรู้ 

(5) ส่งเสริมการเรียนรู้จากสภาพจริง 
การประเมินผลตามสภาพจริงจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือในการวัดผลหลากหลาย

ชนิด ต้องกระท าอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากการประเมินรูปแบบเดิมที่ทดสอบความรู้ของ
ผู้เรียน เมื่อมีการด าเนินการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแล้ววิธีการประเมินจากสภาพจริง จะต้องมีการ
รวบรวมงานภาคปฏิบัติของผู้ เรียนและผลงานของผู้ เรียนที่ เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้ เรียน ซึ่งเน้นให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ เรียนที่ เกิดจาก
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กระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน และแหล่งข้อมูลที่ผู้สอนได้
ก าหนดไว้ ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน จึงต้องมีการประเมินจากการปฏิบัติ โดยเป็น
การสังเกตการท างานของผู้เรียนว่าเป็นไปตามที่ผู้สอนคาดหวังหรือไม่ และต้องเป็นการประเมินจาก
สภาพจริงที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง และผู้เรียนแสดงพฤติกรรมในบริบทความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน 
ซึ่งเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ 

2.2.3.3 ลักษณะการประเมินตามสภาพจริง 
ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริงสามารถสรุปได้ดังนี้ (สมนึก นนทิจันทร์ , 

2544; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2545) 
1. การประเมินตามสภาพจริงเป็นวิธีการประเมินเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม และ

ทักษะของผู้เรียนในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Situations)  
2. การประเมินตามสภาพจริงเป็นวิธีการประเมินที่เน้นงานที่ผู้เรียนแสดงออกจากการ

ปฏิบัติ เน้นกระบวนการเรียนรู้ ผลผลิต และแฟ้มสะสมงาน  
3. การประเมินตามสภาพจริงเป็นวิธีการประเมินการปฏิบัติในสภาพจริง เช่น การ

ประเมินผู้เรียนเรื่องการเขียน ต้องให้ผู้เรียนให้ผู้อ่านอ่านจริง มิใช่ให้ผู้เรียนเขียนแล้วประเมินผู้เรียน
โดยการให้ท าแบบทดสอบวัดการสะกดค าหรือการตอบค าถามเกี่ยวกับหลักการเขียน หรือถ้าเป็นการ
เรียนวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีการประเมินผู้เรียนผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การท าวิจัย หรือ
โครงงาน 

4. วิธีการประเมินตามสภาพจริงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง และน าไปสู่การ
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียน วิธีการเรียน และเกณฑ์การประเมิน 

5. การประเมินตามสภาพจริงต้องค านึงถึงหลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผล ซึ่งต้องมีการด าเนินการไปด้วยกัน โดยไม่แยกการประเมินออกจากการสอน 

6. การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินที่ใช้เทคนิคการประเมินหลากหลายวิธี 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นการประเมินจึงต้องประเมินจากการที่ผู้เรียนได้มีการปฏิบัติ
หรือการแสดงออกถึงความเข้าใจ และแสดงออกถึงทักษะความรู้  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการหรือวิธีการที่ผู้เรียนใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีวิธีการ เช่น 
การน าเสนอปากเปล่า การโต้วาที การจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงการรวบรวมผลงานของผู้เรียน และ
การแสดงกิจกรรมในโอกาสต่างๆ การทดลอง ฯลฯ (Archbald & Newmann, 1988) นอกจากนี้ยัง
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รวมไปถึงการประเมินโดยผ่านการสังเกตของครู แบบส ารวจการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมของผู้เรียน
ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

7. การประเมินตามสภาพจริงมีการใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวัด การปฏิบัติ วัน-
ต่อ-วัน ของการเรียนวิชาต่างๆ ในโรงเรียน โดยจะมิใช้การทดสอบเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียว โดย
เทคนิคการประเมินนิยมใช้การรวบรวมผลงานหรือการปฏิบัติของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน (Crafton, 1994) ซึ่งเน้นให้เห็นถึงพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยพฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นเป็นพฤติกรรมที่ต้องท า
ในบริบทของความเป็นจริงในชีวิตประจ าวัน และเป็นพฤติกรรมจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

8. การประเมินตามสภาพจริงไม่เน้นการประเมินผลเฉพาะด้านทักษะพ้ืนฐาน  แต่เน้น
ให้ผู้เรียนสร้าง ผลิต หรือกระท าบางอย่างที่เน้นให้เกิดทักษะการคิดที่ซับซ้อน การพิจารณาไตร่ตรอง 
การท างาน และการแก้ปัญหา 

9. เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินต้องเป็นเกณฑ์การประเมิน “แก่นแท”้ (Essentials) ของ
การปฏิบัติของผู้เรียนมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่เกิดจากการสร้างขึ้นจากผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ และ
เป็นเกณฑ์ที่เปิดเผย สามารถรับรู้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งผู้เรียนและผู้อ่ืน เปิดเผยเกณฑ์การ
ประเมินที่ไม่ “คดโกง” โดยผู้เรียนต้องรู้ว่าตนเองมีภารกิจอะไร และมีเกณฑ์อย่างไร 

10. การประเมินตนเอง (Self-assessment) การประเมินตนเองเป็นวิธีการที่มี
ความส าคัญต่อผู้เรียนในการปฏิบัติภารกิจจริง ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาความสามารถในการ
ท างานของตนโดยเทียบกับมาตรฐานทั่วไป เพ่ือผู้เรียนสามารถวัดความก้าวหน้าของตนเองได้ และ
สามารถปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนทิศทางในการท างาน โดยผ่านการชี้น าของตนเอง และปรับปรุงจาก
แรงจูงใจของตนเอง 

11. การน าเสนอผลงาน เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของการประเมินตามสภาพจริง 
โดยเป็นการให้ผู้เรียนได้มีการน าเสนอต่อสาธารณชน เป็นการน าเสนอด้วยปากเปล่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ถึงแก่นความรู้ เนื่องจากผู้เรียนต้องมีการสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่
ตนรู้ และน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ ซึ่งจะท าให้แน่ใจว่าผู้เรียนได้เกิดความรู้จากหัวข้อนั้นๆ อย่างแท้จริง 

2.2.3.4 วิธีการประเมินตามสภาพจริง 
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552) ได้กล่าวถึงวิธีการประเมินตามสภาพจริงเป็นวิธีหลากหลายมี

รายละเอียด ดังนี้ 
1. การสังเกต เป็นวิธีการที่กระท าได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานที่ ผู้สอนอาจ

ก าหนดเกณฑ์การสังเกตหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนต้องการประเมินผู้ เรียนที่จ าเป็นต้องใช้
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เครื่องมือในการสังเกตความสามารถหรือพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด และ
วิธีการสังเกตสามารถน ามาใช้ในการประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านทักษะกระบวนการ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยามอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2. การสัมภาษณ์ เป็นการประเมินผู้เรียนโดยการตั้งค าถามที่ไม่มีความซับซ้อนมาก
เกินไป โดยสามารถท าการสัมภาษณ์ผู้เรียนทั้งในรูปแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ซึ่งนิยมใช้กับ
การประเมินผู้เรียนในด้านความรู้ความเข้าใจที่สูงกว่าความจ า และด้านความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียนที่
สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยมของผู้เรียนที่ยึดถือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
ทั้งในเรื่องความรู้ ความคิด ความถนัด ความสนใจ ความสามารถพิเศษ และพฤติกรรมการแสดงออก
ของผู้เรียนในด้านต่างๆ ทั้งที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
เรียนรู้และแนวทางการพัฒนาผู้เรียน 

4. แบบทดสอบวัดความสามารถท่ีเป็นจริง เป็นวิธีการประเมินโดยการสร้างข้อสอบใน
การน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ หรือการสร้างความรู้ใหม่จากความรู้ ความเข้าใจ และ
ประสบการณ์เดิม หรือสร้างสถานการณ์จ าลองให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง เป็นต้น เช่น 
ข้อสอบวัดทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนผ่าน
ข้อสอบ และฝึกทักษะ กระบวนการในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

5. การรายงานตนเอง เป็นวิธีการประเมิน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เขียนบรรยายความคิด 
ความรู้สึก หรือการพูดแสดงความคิดเห็นออกมาโดยตรง เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด ความ
เข้าใจ และความต้องการของผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ผู้สอนมีความเข้าใจผู้เรียนมากยิ่งขึ้น และสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ รวมทั้งทัศนคติในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

6. การใช้แฟ้มสะสมผลงาน เป็นการเก็บรวบรวมผลงานของผู้เรียนไว้อย่างเป็นระบบ 
และกระท าอย่างต่อเนื่อง ตลอดหลักสูตรของผู้เรียน เพ่ือเป็นหลักฐานในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ รวมทั้งความสนใจ ความถนัด 
ความพยายาม และความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผู้เรียนพัฒนาได้ส าเร็จ โดยแฟ้มสะสม
ผลงานสามารถน ามาเป็นหลักฐานประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้มีความน่าเชื่อถือได้ 

นอกเหนือจากวิธีการประเมินที่สรุปไว้ข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2540) ได้กล่าวถึงวิธีการประเมินตามสภาพจริง คือ วิธีตรวจงาน เป็นการประเมินผลที่เน้น
การน าผลการประเมินไปใช้ใน 2 ลักษณะ 1) เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียน 2) เพ่ือปรับปรุงการสอนของครู ซึ่ง
ควรเป็นการประเมินตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลการปฏิบัติงานหรือโครงงานของผู้เรียน 
ซึ่งผลการตรวจข้างต้น ผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของผู้เรียนได้ เช่น แบบฝึกหัดที่เน้น
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การเขียนตอบ เน้นความคิดสร้างสรรค์ และโครงงานหรือโครงการ ที่เน้นความคิดขั้นสูงในการวาง
แผนการจัดการ ผู้สอนสามารถรับรู้ถึงการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียนในการด าเนินการ และแก้ปัญหา  
โดยสามารถประเมินควบคู่กันไปได้โดยการตรวจงาน   

สรุปได้ว่าการประเมินผลตามสภาพจริง แสดงให้เห็นว่าเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
และเป็นการประเมินควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นการประเมินที่
ใช้วิธีการที่หลากหลาย ตราบใดที่ครูเน้นการสอนมากกว่าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง การ
ประเมินตามสภาพจริงก็ไม่มีทางเกิดขึ้น ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริงมีความเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงานของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และเป็นการประเมินที่สามารถ
เชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงภายนอกที่ผู้ เรียนต้องใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งการประเมินสามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถประเมินให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ทักษะต่างๆ จิตใจ และกระบวนการเรียนรู้ 

2.2.4 ตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยได้ท าการพัฒนาตัวบ่งชี้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ 5 ทฤษฎี 
(คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้, 2543) เมื่อท าการสังเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 5 ทฤษฎีเสร็จ
สิ้น ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดท าตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ซึ่งมีการจัดแยกตัวบ่งชี้ออกเป็นหมวดหมู่ได้แก่ ตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียน จ านวน 58 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้การสอนของครู จ านวน 52 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้นสามารถแยกออกเป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้นในกระบวนการจัดการเรียนการสอน คือ ก่อนการเรียนการสอน 
ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน (สกศ, ม.ป.ป. อ้างถึงใน พัชรี ขันอาสะวะ, 
2544)  

ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นโดยทั่วไปครูใช้เป็นหลักในการ
สอน ซึ่งตัวบ่งชี้เป็นสิ่งที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 โดยเฉพาะในหมวดที่ 4 
มาตราที่ 24 เนื่องจากเป็นกฎหมายการศึกษาที่ครูจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม และในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาครูทุกคนต้องได้รับการประเมินตามแนวทางดังกล่าว ซึ่งแนวทางการจัดการศึกษา
ตามหมวดที่ 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดไว้มีดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิ
รัตน์, 2552) 
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มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับความถนัด ความ
สนใจของผู้เรียน โดยต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหา 

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ผู้ เรียน
สามารถท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  

4. จัดการเรียนการสอนควรน าความรู้ในด้านต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน 
อีกท้ังต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับผู้เรียนในทุกวิชา 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้กับผู้สอนในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน 
และการอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ รวมทั้ง
สามารถน าการวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเกิดความรู้จาก
การเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ 

6. จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ทุกเวลา มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ได้มีการพัฒนาแนวทางการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติไว้ โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้มีการระบุตัวบ่งชี้ไว้ในมาตรฐานที่ 6 ที่ว่า “การ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูเปลี่ยน
บทบาทจากผู้ให้มาเป็นผู้ชี้น าความรู้ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม” ซึ่งมี
ตัวบ่งชี้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน 
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 

คิดอย่างหลากหลาย สร้างสรรค์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้  และแสวงหา

ค าตอบด้วยตนเอง 
4. มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อทีเ่หมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึก ส่งเสริมคุณภาพ และจริยธรรมของผู้เรียน 
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6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วน 
ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 

7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการมีความรับผิดชอบต่อ
กลุ่ม 

8. มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
9. ผู้เรียนรักโรงเรียนของตน และมีความกระตือรือร้นในการไปโรงเรียน 
วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542) ได้กล่าวว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เสนอ

ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยแบ่งออกเป็นของผู้ เรียน และผู้สอน มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้เรียน 
1.1 ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
1.2 ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัด และวิธีการของตนเอง 
1.3 ผู้เรียนท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 
1.4 ผู้เรียนฝึกคิดอย่างหลากหลาย และสร้างสรรค์จินตนาการ รวมทั้งได้แสดงออก

อย่างชัดเจน และมีเหตุผล 
1.5 ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาค าตอบ แก้ปัญหา ทั้งด้วยตนเอง และร่วมกับ

ผู้อื่น 
1.6 ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 
1.7 ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ

ตนเองอย่างมีความสุข 
1.8 ผู้เรียนฝึกตนเองให้มีวินัย และมีความรับผิดชอบในการท างาน 
1.9 ผู้เรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเอง และยอมรับผู้อื่น ตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้

อย่างต่อเนื่อง 
2. ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของผู้สอน 

2.1 ผู้สอนเตรียมการสอนทั้งเนื้อหา และวิธีการ 
2.2 ผู้สอนจัดสิ่งแวดล้อม บรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ 
2.3 ผู้สอนเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และแสดงความเมตตาต่อผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
2.4 ผู้สอนจัดกิจกรรม สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้แสดงออก และคิดอย่างสร้างสรรค์ 
2.5 ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกท า และฝึกปรับปรุงตนเอง 
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2.6 ผู้สอนส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม พร้อมทั้งสังเกตส่วนดี  และ
ปรับปรุงส่วนด้อยของผู้เรียน 

2.7 ผู้สอนใช้สื่อการสอนเพ่ือฝึกการคิด การแก้ปัญหา และการค้นพบความรู้ 
2.8 ผู้สอนใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเชื่อมโยงประสบการณ์กับชีวิตจริง 
2.9 ผู้สอนฝึกฝนกิริยามารยาท และวินัยตามวิถีวัฒนธรรมไทย 
2.10 ผู้สอนสังเกต และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการวิจัยครั้ง
นี้ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยตามแนวคิดของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ที่ได้ท าการพัฒนามาจากตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมตามบทบาทของครู ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการประเมินผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรี ขันอาสะวะ 
(2544) โดยตัวบ่งชี้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย  ในการจัดการเรียนรู้ ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

เป็นผู้จัดระบบการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การศึกษาหลักสูตร ตลอดจนการวางแผนการ
เรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เลือก ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน วัดผลและ
ประเมินผล รวมไปถึงการจัดระเบียบในชั้นเรียน 

เป็นผู้จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมี 2 ด้านส าคัญ ได้แก่ 1) 
ด้านกายภาพ เช่น การจัดชั้นเรียน วัสดุ อุปกรณ์ แสงสว่าง ระบบเสียง ให้ผู้เรียนรู้สึกสะดวกสบาย 
และเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 2) ด้านจิตวิทยา เช่น การจัดชั้นเรียนโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าท า 
กล้าริเริ่ม และเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบความส าเร็จทุกคน 

เป็นผู้ชี้น าหรือแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยการสังเกต ส ารวจ 
ทดลอง วิเคราะห์ จนกระท่ังผู้เรียนค้นพบค าตอบ และชี้แนะแนวทางวิธีการหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย 

เป็นผู้พิจารณาการน าเสนอข้อมูลหรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งหากน าเสนอใน
เรื่องที่มีความซับซ้อนอาจท าให้ผู้เรียนประสบปัญหา เมื่อท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือเป็น
เรื่องท่ีผู้เรียนไม่คุ้นเคย และไม่มีความรู้มาก่อน 
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เป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในขณะที่ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างความรู้ 
โดยการบันทึก สังเกต เพ่ือน าข้อมูลมาอภิปรายให้ผู้เรียนรับทราบ และหาทางแก้ไขปรับปรุง
พฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเข้าใจ ดังนั้นครูจึงต้องคอยให้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน 
หรือแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

เป็นผู้เสริมแรงเพ่ือให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ครูต้องการ และเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้ผู้เรียนในการกระท าของตนเอง เพ่ือสามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น ครูควรเลือกโอกาสใน
การเสริมแรงให้เหมาะสม 

เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้โดยการตั้งค าถาม ซึ่งการตั้งค าถามสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด และเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญที่ท าให้ครูสามารถใช้ในการ
พัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน โดยค าถามที่ใช้ควรมีความหลากหลาย และใช้ความคิดระดับสูงในการ
ตอบ 

เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ เมื่อผู้เรียนลงมือกระท าหรือปฏิบัติสิ่งใดย่อมต้องการทราบผล
ของการกระท าของตน ครูจึงควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนโดยเร็ว เพ่ือให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการ
เรียนรู้หรือแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที ครูควรมีวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ครูจัดกจิกรรมหรือสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย  ในการจัดการเรียนรู้ ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์การเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นใน 4 ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย เช่น ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย
ในการท ากิจกรรมในลักษณะต่างๆ ด้านสติ เช่น ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดร่วมกัน ด้านสังคม เช่น 
ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และด้านอารมณ์ เช่น กิจกรรม
ที่ครูจัดขึ้นนั้นต้องส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
ค าอธิบาย ให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการเรียนรู้ของตนเอง เป็นการรับรู้รูปแบบการเรียนรู้
และความถนัดของตนเอง เน้นการให้เรียนรู้กระบวนการว่าการเรียนรู้แต่ละครั้งเกิดขึ้นอย่างไร เรียนรู้
ด้วยวิธีอะไร มีข้ึนตอนในการเรียนรู้อย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ โดยการเปิดโอกาส และจัดสถานการณ์
ให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือน า ไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดความเหมาะสมที่จะน าไปเรียนรู้ในครั้งต่อไป การเรียนรู้ใน
กระบวนการเรียนรู้ของตนเองจะท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จน
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตัวเองอย่างชัดเจน ผู้เรียนทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของ
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ตนเอง ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการ
เรียนรู้ที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยการตั้งค าถามเชิงวิเคราะห์หรืออภิปรายความคิด และการกระท า 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการคิดย้อนกลับ เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ในส่วนที่ยังวิเคราะห์ไม่ชัดเจน ท า
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของตนเอง โดยทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ที่จ าเป็น 
มีดังต่อไปนี้ 

1. ทักษะการแสวงหาความรู้ และการศึกษาด้วยตนเอง เช่น ทักษะการอ่าน ทักษะการฟัง 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการสืบค้นหรือการค้นคว้าหาความรู้ ทักษะการประมวลความรู้ เป็นต้น 

2. ทักษะการคิด และกระบวนการคิดต่างๆ เช่น ทักษะการคิดเปรียบเทียบ ทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การพิสูจน์ การทดสอบ การสรุป รวมถึงกระบวนการคิดอย่างมีวิจารญาณ 
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการศึกษาวิจัย เป็นต้น 

3. ทักษะการจัดการ เช่น ทักษะการวางแผน ทักษะการปฏิบัติงานตามแผน การ
ประเมินผล และสรุปงาน ทักษะที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการ เป็นต้น 

4. ทักษะการท างานเป็นกลุ่มหรือทีม เช่น ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ค าอธิบาย  ในการจัดการเรียนรู้ ครูต้องจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองได้ โดยใช้กระบวนการต่างๆ เช่น การทบทวนจากความรู้เดิม การแสวงหาความรู้
ใหม่ รวบรวมข้อมูล และประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ศึกษา ท าความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ สรุป และ
จัดระเบียบความรู้ด้วยตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 ครูจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ค าอธิบาย  ในการจัดการเรียนรู้ ครูควรจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการฝึกฝนการ
น าความรู้ ความเข้าใจ ที่เกิดจากการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
ช านาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา และผู้ เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ครูประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
ค าอธิบาย  การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูประเมินจากหลักฐานการเรียนรู้ทั้งหมดที่ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริง ทั้งนี้จะรวมไปถึงกระบวนการและผลงาน โดยประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การท าแฟ้มสะสมผลงาน การให้ผู้เรียนประเมินตนเอง การให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืนประเมิน 
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เป็นต้น อีกท้ังการประเมินควรกระท าไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

2.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศมีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดังต่อไปนี้ 
Confrey, Gianopulos, McGowan, Shah, & Belcher (2017) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านรูปแบบการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิตอล (Digital) พบว่า
รูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีจากการที่เด็กได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรม ผ่านการประเมินตนเองไปพร้อมกับผู้สอน 

Ding & Li (2014) ได้ท าการศึกษาการอ านวยความสะดวกและการให้ค าแนะน าโดยตรงใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยท าการส ารวจมุมมองในด้านของคอนสตรัคติ วิสต์ 
และความรู้ความเข้าใจในการให้ค าแนะน าของครูในห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เมื่ออยู่ในการเรียนรู้ร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า จากสามกรณีท่ีเกิดจากความแตกต่างในการ
ที่ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก การให้ค าแนะน าโดยตรงของครูในแง่ของการคาดการณ์ และการ
ตอบสนองของนักเรียน ซึ่งน าไปสู่ความแตกต่างในการส ารวจโอกาสนักเรียน และคุณภาพ โดยการ
ค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ในการบูรณาการการอ านวยความสะดวก 
และการให้ค าแนะน าโดยตรงของครูในห้องเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลการวิจัยยังแนะน าอีก
ว่าสององค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้ค าแนะน าของครูมีประสิทธิภาพ คือ การทดลองใช้ผ่านการท างาน  
และการแนะน าท่ีมุ่งเน้นข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยสามารถอธิบายแนวคิดได้ 

Wang (2011) ได้ท าการศึกษาสถานการณ์ที่ยากล าบากจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางในชนบทของประเทศจีน ซึ่งในปัจจุบันประเทศจีนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางภายใต้การปฏิรูปหลักสูตร อย่างไรก็ตามครูในโรงเรียนชนบทยังคงใช้การ
บรรยายภายในห้องเรียนในเวลาส่วนใหญ่ของชั้นเรียน จากการวิเคราะห์กลยุทธ์ในการสอนของครูใน
ชนบท ผลการวิจัยพบว่า ครูสามารถเลือกสอนแบบทางเลือกอ่ืนได้อย่างจ ากัด จากในหลักสูตร ตาราง
เรียน และบริบททางสังคมของความไม่เสมอภาคกัน ซึ่งข้อจ ากัดเหล่านี้จึงท าให้ครูอยู่ภายใต้
สถานการณ์ท่ียากล าบากในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

Goldschmidt, Scharfenberg, & Bogner (2016) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่แตกต่างกัน โดยครูแนะน ากับนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การอภิปรายแนวทางการเผยแพร่ใน
ห้องปฏิบัติการ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเป็นที่สนใจ
ในประเด็นทางสังคม วิทยาศาสตร์ การศึกษาบริบทนี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเป็น
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พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ในการวิจัยครั้งนี้ได้มุ่งเน้นที่ผลกระทบของการหารือในการเรียนการสอน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของการเรียนการสอนโดยครูแนะน ากับนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผลการวิจัยพบว่า
การเรียนการสอนโดยครูแนะน าจะน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การแนะน าท าให้
นักเรียนเกิดความรู้และเข้าใจมากขึ้น และเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการแนะน าของครู ในส่วน
วิธีการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางจะช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการแสดงความ
คิดเห็นของตนเองในห้องปฏิบัติการ  

Gauci, Dantas, Williams, & Kemm (2009) ได้ท าการศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการบรรยายที่มีระบบการตอบสนองส่วนบุคคล เป็นการตรวจสอบวิธีการ
เรียนรู้ โดยการอ านวยความสะดวกที่มีระบบการตอบสนองส่วนบุคคล น าไปสู่การปรับปรุงความ
ผูกพันของนักเรียน และการเรียนรู้ในการบรรยายกลุ่มใหญ่ในเรื่องสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการบรรยาย โดยการใช้เทคโนโลยีระหว่างการ
บรรยาย และมีค าถามระหว่างการบรรยาย นักศึกษาสามารถตอบค าถามด้วยความสมัครใจ ค าถามที่
เกิดระหว่างการบบรรยายมีระบบการตอบสนองส่วนตัว (Clickers) กับค าตอบของแต่ละบุคคล ซึ่งจะ
เรียงค าตอบโดยระบบอัตโนมัติผ่านจอแสดงผล จุดเน้นของการอภิปรายครั้งนี้จะท าการติดตามการ
บรรยาย โดยทัศนคติของนักศึกษา และอาจารย์ผู้สอนที่ได้ท าการส ารวจผ่านการสัมภาษณ์ พบว่า
นักศึกษามีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมที่จะเข้าร่วมการบรรยาย และการตอบค าถามบรรลุผลที่ดี 
นักศึกษาที่เคยได้รับคะแนนต่ าจากภาคการศึกษาก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญจากการใช้ Clickers และประสบความส าเร็จสูงกับนักศึกษา ท าให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ระหว่างการบรรยายมากข้ึน  

Daniels & Perry (2003) ได้ท าการศึกษาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องกับเด็ก ซึ่งเป็น
การวิจัยเชิงลึกที่ท าการสัมภาษณ์เด็กในห้องเรียนชั้นประถมศึกษาที่บทเรียนมีความสัมพันธ์กับ
หลักการผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การตอบสนองของเด็กพบว่าเด็กรับทราบการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งการปฏิบัติจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของเด็ก เพ่ือให้ครูดูแล สนับสนุน ส่งเสริม
การเรียนรู้แบบใหม่ เพ่ือให้เด็กมีศักยภาพที่สูงขึ้น และเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
การวิจัยครั้งนี้ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมุมมองของเด็กในการปฏิบัติในชั้นเรียน แรงจูงใจ การ
รับรู้ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

Schuh (2004) ได้ท าการศึกษาหลักการผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีการปฏิบัติโดยครูเป็น
ศูนย์กลาง ผลจากแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์ พบว่าความส าคัญในการใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกันท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าหลักการของผู้เรียนเป็นศูนย์สามารถฝังตัวอยู่
ภายในสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นศูนย์กลางแบบดั้งเดิมได้  
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Brush & Saye (2000) ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานและการประเมินหน่วยการเรียนที่
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้ท าการส ารวจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ผลการศึกษาชี้ให้เห็น
ว่ามีความหลากหลายของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกิจกรรมที่ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ได้แก่การปฐมนิเทศนักศึกษา การท างานร่วมกันของนักเรียน กลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการของครู และกลไกความรับผิดชอบของนักเรียน ผลการศึกษาที่พบเหล่านี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกให้
สามารถออกแบบกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่มีความส าคัญ โดยพิจารณาจากความสนใจ
เพ่ิมเติม และจากความจ าเป็น ซึ่งครูเป็นผู้ด าเนินการในกิจกรรม  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีนักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางดังต่อไปนี้ 

พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ได้ท าการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผลการวิจัยพบว่า  ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ด้านบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ และ3) ด้านผลที่เกิดกับผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ และ
ผลการวิจัยยังพบอีกว่าครูส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
ระดับมาก มีทัศนคติในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระดับปานกลางถึงมาก มี
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผลที่เกิดกับผู้เรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากนี้ยังพับว่าครูระดับประถมและมัธยมศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางต่ ากว่าครูระดับอนุบาล 

บรรจบ ภูโสดา, เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย, วิทยา จันทร์ศิลา, และส าราญ มีแจ้ง (2556) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
โรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียนประถมศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ขอบข่ายการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญประกอบด้วย 10 งาน ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี การวัดผลประเมินผล การ
วิจัยและพัฒนา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การแนะแนว การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน การประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กร อ่ืนๆ                                
2) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ประกอบด้วย 8 ขั้น 
ได้แก่ การสร้างความรู้สึกเร่งด่วน การสร้างทีมผู้น าการเปลี่ยนแปลง การสร้างวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง การวางแผนการเปลี่ยนแปลง การด าเนินการเปลี่ยนแปลง การสร้างชนะระยะสั้น การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และการรักษาการเปลี่ยนแปลงให้คงอยู่ 3) บุคคลที่มีบทบาทต่อ
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การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม คือ ผู้ก ากับการเปลี่ยนแปลงคือ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงคือ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่และศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้เปลี่ยนแปลงคือครูผู้สอนและนักเรียน 

แสงเดือน เจริญฉิม และกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่พัฒนามีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ หลักการ จุดมุ่งหมาย 
กิจกรรมพัฒนา และการวัดและประเมินผล ส าหรับกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
จ านวน 8 กิจกรรม มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ เนื้อหา ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ แนวการจัด
กิจกรรม ระยะเวลาจัดกิจกรรม สื่อในการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล ผลการทดลองใช้
รูปแบบที่พัฒนา พบว่า 1) ก่อนและหลังการใช้รูปแบบ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มีความรู้ และ
ทัศนคติแตกต่างกัน โดยหลังการใช้รูปแบบมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบ 2) หลังการใช้
รูปแบบ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีพัฒนาการด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงขึ้น 3) นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส่วนใหญ่ มีความเห็นว่ารูปแบบมี
ประโยชน์และให้ความรู้อยู่ในระดับมาก และรูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

วิชิต สุรัตน์เรืองชัย และพงศ์เทพ จิระโร (2559) ท าการวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 1 
การส ารวจสภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงบรรยาย 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู จ าแนกตามกลุ่ม
คะแนนเฉลี่ยพบว่าส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.00 – 4.50 คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมา
เป็นกลุ่ม 2 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 3.99 คิดเป็นร้อยละ 34.10 ส่วนกลุ่มที่ 4 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.51 – 5.00 มีเพียงร้อยละ 15.60 จ าแนกตามกลุ่มสาระและจ าแนกตามกลุ่มคะแนน
เฉลี่ย และยังพบอีกว่าครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นครูที่สอนแบบคละกลุ่มสาระมากที่สุด 580 คน เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มหลักสูตร 4 
กลุ่ม พบว่าหลักสูตรส าหรับกลุ่มที่ 1 มีจ านวน 198 คน กลุ่มท่ี 2 มีจ านวน 453 คน กลุ่มท่ี 3 จ านวน 
473 คน และกลุ่มเก่งมีจ านวน 208 คน สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จ าแนกตามโรงเรียนมีความ
แตกต่างกัน 

สุชีรา มหิเมือง และผาณิต เย็นแข (2555) ได้ท าศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการวิจัยในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
วิจัยในชั้นเรียนที่ได้รับการออกแบบใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานหลัก 4 ขั้นตอน ได้แก่                        
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1) ขั้นวางแผน มีงานที่ต้องปฏิบัติได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการที่จ าเป็นของผู้เรียน การวิเคราะห์
สาเหตุแท้จริงของปัญหาที่จ าเป็นเร่งด่วน การก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์การวิจัย และ
การเตรียมนวัตกรรมและเครื่องมือวัดประเมินผล มีดัชนีวัดคุณภาพ 6 ตัว 2) ขั้นปฏิบัติการตามแผน มี
งานที่ต้องปฏิบัติ คือ การใช้นวัตกรรมตามแบบแผนการวิจัยที่ก าหนดไว้ การวิเคราะห์ และน าเสนอ
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดัชนีวัดคุณภาพ 2 ตัว 3) ขั้นสะท้อนผล มีงานที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่ 
การวิเคราะห์ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน การแนะแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม มีดัชนีวัดคุณภาพ 1 
ตัว และ 4) ขั้นการเผยแพร่ผลการวิจัย มีงานที่ต้องปฏิบัติ คือ การเขียนรายงานวิจัย และการเผยแพร่
ผลการวิจัยด้วยปากเปล่าในที่ประชุมวิชาการ มีดัชนีวัดคุณภาพ 2 ตัว ผลการทดลองใช้กระบวนการที่
ออกแบบใหม่พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกหน่วยสามารถท าการวิจัยจนส าเร็จ อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินระดับดีจ านวนกว่าร้อยละ 80 ซึ่งงานวิจัยทุกเรื่องสามารถพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยเกินกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 

กชนันท์ ศรีสุข, เปรมจิตร บุญสาย, และอรสา โกศลานันทกุล (2554) ไดท้ าการศึกษาปัญหา
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรีผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามความคิดเห็นของครูอนุบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี โดยภาพรวมและรายขั้นตอนมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2) ครูที่มีระดับ
การศึกษา และจบการศึกษาสาขาปฐมวัยและไม่ใช่ปฐมวัย ต่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีประสบการณ์การสอนชั้น
อนุบาลต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ
แตกต่างกัน 

พัชราวดี ทองเนื่อง (2553) ได้ท าการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญต่อความรู้และการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 รูปแบบ ได้แก่ การบรรยายเชิงอภิปราย 
การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา ผังความคิด และการเรียนแบบร่วมมือ คะแนนการพัฒนาผู้เรียนมี
ภาพรวมทั้ง 3 ด้านของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง โดยรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมีคะแนนสูงสุด และ
รูปแบบการบรรยายเชิงอภิปรายมีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อจ าแนกการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายด้าน พบว่า
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะทางสังคมสูงที่สุดจากการสอนด้วยรูปแบบการบรรยายเชิงอภิปราย ส่วนด้าน
การพัฒนาตนเองและด้านการยอมรับความเท่าเทียมกันสูงที่สุดจากการสอนด้วยรูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ นอกจากนี้พบว่าคะแนนความรู้เฉลี่ยของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนการสอนทั้ง 5 
รูปแบบ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอน จากผลการศึกษาผู้สอนอาจจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเพ่ิมเติมโดยการน ารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
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และปรับรูปแบบการบรรยายเชิงอภิปรายให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านการพัฒนาตนเองมากขึ้น 

ฉันทนา ปาปัคถา (2554) ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลการวิจัยพบว่า                                    
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระอยุธยาอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มทร.พระนครอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มี
มุมมองต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแตกต่างกัน ส่วนเพศ 
สาขาวิชาที่ศึกษา และระดับผลการเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทั้งในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนของนักศึกษา  

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนศูนย์กลาง 

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของมิติวัฒนธรรมของกลุ่ม
วิชาชีพครูที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
นักวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนรู้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ถือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
อีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลให้ครูต้องมีการพัฒนาแนวทาง บทบาท และพฤติกรรมในการจัดการเรียนการ
สอนของตนเอง ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่สามารถส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครู คือ วัฒนธรรม ครูเป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่มีวัฒนธรรมอาชีพเป็นของตัวเอง แต่ใน
ขณะเดียวกันวัฒนธรรมวิชาชีพเหล่านี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทขององค์การ ดังเช่น
การศึกษาของ Aldosari (2014) ได้ท าการศึกษาถึงการรับรู้ในวัฒนธรรมของครูและเด็กที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนและการสอน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อตัวผู้สอนและเด็กมีการรับรู้ในวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันจากพ้ืนฐานวัฒนธรรมของตนเองจะส่งผลให้มีพฤติกรรมในด้านการสอนส าหรับครู และ
พฤติกรรมการเรียนส าหรับเด็กที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาชีพของครูที่เกิดขึ้น
ระหว่างครูกับครูในการปฏิบัติหน้าที่ และวัฒนธรรมระหว่างการสอนในการจัดการเรียนรู้ของครูกับ
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เด็ก ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของครูในการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมในการสอน ส่วน
วัฒนธรรมของผู้เรียนจะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามิติวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Mittlelmeier, Heliot, Rienties, & Whitelock (2015) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมิติวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนธุรกิจของประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า มิติทาง
วัฒนธรรมในด้านความเป็นเพศชายและเพศหญิง ด้านความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม ด้านการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ด้านการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของเด็กที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกันในมิติ
ทางด้านความเหลื่อมล้ าทางอ านาจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กจากการจัดการ
เรียนรู้ในแบบดังกล่าว เช่นเดียวกับการศึกษาของ Ju et al. (2016) ที่ศึกษาถึงมิติทางวัฒนธรรมใน
ด้านของความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ ด้านความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม ด้านความเป็นเพศชาย
และเพศหญิง ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และด้านการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว กับการ
เรียนรู้ผ่านปัญหา (Problem-based learning) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า มิติทางวัฒนธรรมทั้ง 5 ด้าน
มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ผ่านปัญหาของนักศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ของประเทศเกาหลี 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
สมมติฐาน 1 มิติวัฒนธรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

นอกจากนี้ได้มีนักวิจัยที่กล่าวถึงมิติวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางที่มีความสอดคล้องกันดังต่อไปนี้ 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวถึงมิติความเหลื่อมล้ าทาง
อ านาจในบริบทของโรงเรียนไว้ว่าสังคมทุกวันนี้ นักเรียนต้องใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนมากกว่า 20 
ปี ในบริบทของการเรียนในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นนั้น สถานที่เหล่านั้ นเป็น
เสมือนแหล่งที่สร้างให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ผ่าน
หลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนจัดให้ โดยครูคือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสร้างให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ค่านิยมต่างๆ ภายในโรงเรียนผ่านการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่ครูยึดถือ โดยในสถานการณ์
ที่มีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง เป็นสถานการณ์ในบริบทที่เน้นผู้สอนหรือครูเป็นศูนย์กลางภายใน
โรงเรียน หรือแม้กระทั่งภายในห้องเรียน ในสายตาของนักเรียนนั้นครูมีบทบาทส าคัญที่ท าให้นักเรียน
ทั้งเคารพและเกรงกลัวได้ในเวลาเดียวกัน ส่วนในสถานการณ์ที่มีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า ครูจะ
ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกเฉพาะหรือท าให้เกิดความแตกต่างกับนักเรียนคนอ่ืนๆ 
แม้นักเรียนคนนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามที่ครูต้องการ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ จะมีการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนสามารถก าหนดเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้ สามารถ
วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เรียกว่าความจริงได้ สามารถแสดงออกทางความคิด  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
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นักวิจัยที่ท าการศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย ณรงค์ รมณียกุล (2544) 
ได้กล่าวว่าครูมีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาค าตอบแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์ Weimer (2002) ได้กล่าวถึงการกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจของผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้สอนไม่สามารถตัดสินใจแทนผู้เรียนได้ทั้งหมดในการเรียนรู้ มีการ
แบ่งอ านาจการตัดสินใจให้ผู้เรียนได้ตัดสินใจในการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน และ ณัฐวุฒิ 
กิจรุ่งเรือง (2545) ได้กล่าวเพ่ิมเติมในการตัดสินใจในการเรียนรู้ตามความสามารถ โดยผู้สอนต้องสอน
หรือจัดกิจกรรมให้มีวิธีการที่หลากหลายและมีความสอดคล้องกับความถนัด ความสามารถ ความ
สนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนจะต้องให้ความสนใจในตัวผู้เรียน และ
ผู้เรียนจะให้ความสนใจในครูผู้สอน  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมมติฐานในมิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐาน 1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.1.2 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.1.3 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวไว้ว่านักเรียนเริ่มมี
การรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นปัจเจกบุคคลและความเป็นกลุ่มนิยมจากครอบครัว และ
ความสัมพันธ์เหล่านี้ถูกพัฒนาให้เกิดการรับรู้ที่ชัดเจนมากขึ้นในบริบทของโรงเรียน โดยบุคคลที่มี
ความส าคัญส าหรับการพัฒนาดังกล่าวนี้ คือ ครู ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเป็นผู้สร้างให้นักเรียนเกิด
การรับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจถึงลักษณะของความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม ผ่านการจัดการเรียน
การสอน หากครูมีวัฒนธรรมในการสอนที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าความเป็นกลุ่มนิยม 
วัฒนธรรมเหล่านั้นจะถูกถ่ายทอดออกมาสู่การรับรู้ของนักเรียนผ่านการเรียนการสอน เช่น รูปแบบ
การเรียนการสอนของครูเน้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก ครูจะยึดหลักการตั้งค าถามเพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทั้งห้องมากกว่าปล่อยให้นักเรียนนั่งฟัง ห้ามพูด ส าหรับในมุมมองของ
นักเรียนนั้นพบว่านักเรียนที่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจะสามารถพัฒนาและสร้างการเรียนรู้
ของตนเองได้ดีกว่านักเรียนที่ยึดถือความเป็นปัจเจกบุคคลสูง อาทิ นักเรียนที่ยึดความเป็นปัจเจก
บุคคลสูงนั้น จะไม่มีความกล้าแสดงออกเมื่ออยู่ภายในกลุ่มที่เต็มไปด้วยคนที่แปลกหน้า โดยไม่มีครู
คอยสนับสนุน ซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างจากนักเรียนที่ยึดความเป็นกลุ่มนิยม จะมีความกล้า
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แสดงออกมากกว่า แม้จะไม่มีครูคอยก ากับ ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย Collins & O'Brien (2003) ได้กล่าวไว้ว่าครูผู้สอนจะท า
หน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ใช้ทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยการสร้างสถานการณ์  
ก าหนดปัญหาปลายเปิด และปัญหาที่ส าคัญ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ และท าให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหา
ด้วยตนเอง หรือให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้กันภายในกลุ่ม และ ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545) ได้กล่าวว่า
ครทู าหน้าที่ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสเรียนรู้จากกลุ่มเพ่ือนโดยการพูดคุย ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วางแผนการท างานร่วมกันจึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้ท างานกลุ่มร่วมกันได้อย่างเหมาะสม และครูท าหน้าที่ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมและมีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และ สุชานาถ ยอดอินทร์พรหม (2544) ได้กล่าวไว้ว่าในการเรียนรู้ ผู้เรียน
ต้องมีความพยายามตอบค าถามว่าผู้เรียนท าอย่างไรและท าไมจึงท าอย่างนั้น การได้ข้อมูล “เขาท า
อย่างไร” และ “เขาท าไม” จะช่วยให้ผู้สอนได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาผู้เรียนและการสอนของผู้สอน 
ท าให้การเรียนการสอนมีความหมายและเกิดการอยากเรียนรู้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมมติฐานในมิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐาน 1.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.2.1 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.2.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.2.3 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะวัฒนธรรม
ความเป็นหญิงนั้น ครูที่มีการยึดวัฒนธรรมในมิตินี้ มีการแสดงออกซึ่งความห่วงใย อาทร และ
สนับสนุนนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านการให้รางวัล การให้ค าปลอบโยนเมื่อนักเรียนรู้สึกผิดหวัง 
เน้นให้การสนับสนุนนักเรียนที่อยู่ในระดับปกติ แต่ส าหรับครูที่มีวัฒนธรรมความเป็นชาย เน้นการ
สนับสนุนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ มีการแสดงออกผ่านรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง อดทน ไม่
ยอมแพ้ สอนให้นักเรียนรู้จักปัญหา และอุปสรรค นักเรียนที่สร้างให้เกิดผลงานได้น้อยจะไม่ค่อยได้รับ
การยอมรับ หากครูมีวัฒนธรรมความเป็นชาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545) ได้กล่าวว่าผู้สอนต้องให้
ความส าคัญกับผู้เรียนทุกคนในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนให้มีความ
สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล และ Cubukcu 
(2012) ได้กล่าวว่าครูต้องมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ Collins & O'Brien (2003) ได้กล่าวว่าครูเน้นเทคนิคการ
สอนให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์จ าลอง โดยไม่มีถูกผิด ให้
ผู้เรียนได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง หรือช่วยกันภายในกลุ่ม และ Weimer (2002) ได้กล่าวว่าครูต้องคอย
เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถค้นพบความรู้และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการให้ก าลังใจ 
แต่ไม่ใช่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คอยควบคุม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมมติฐานในมิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐาน 1.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.3.1 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.3.2 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.3.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวไว้ว่าหากครูมีการยึดถือ
วัฒนธรรมการที่หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง จะมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เต็มไปด้วยเนื้อหาที่
ได้รับการเตรียมหรือวางแผนเพ่ือตอบค าถามมาแล้วเป็นอย่างดี ไม่พบค าว่า ไม่รู้ จากครูที่เป็นผู้สอน 
โดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และหาค าตอบด้วยตนเอง หากนักเรียนตอบค าถามที่
นอกเหนือจากสิ่งที่ครูเตรียมมา ค าตอบนั้นจะผิดไปเลยในทันที ซึ่งอาจท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
ผิดหวัง และไม่อยากที่จะสร้างการเรียนรู้ของตนเองต่อไป ในขณะเดียวกันครูที่ยึดวัฒนธรรมการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า มีแนวโน้มที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากกว่า เนื่องจาก
สิ่งที่นักเรียนตอบสามารถสร้างให้เกิดความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านกรอบความคิดของ
บุคคลที่เรียกตนเองว่าครู ซึ่งมีความสอดคล้องกับนักวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย Weimer (2002) ได้กล่าวไว้ว่าครูผู้สอนควรจะมีจุดมุ่งหมายในการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่มีกฎระเบียบน้อยลง มีความประสงค์ที่จะสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต้องการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุนความพยายามในการ
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เรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะมีแรงจูงใจในการสร้างความเป็นอิสระและความรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
และ พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2556) ได้กล่าวว่าการพัฒนาผู้เรียนต้องใช้ทั้งกระบวนการทางปัญญา และ
กระบวนการทางสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ โดยครูผู้สอนเน้นให้
ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ใหม่ โดยที่ครูผู้สอนเป็นผู้ที่อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้เรียนในการคอยให้ค าแนะน า และแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้ได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง และ Meece (2003) ได้กลา่วว่าครูเน้นการให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบด้วยตนเอง โดยการที่ครูท า
หน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง และที่ปรึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ Weimer (2002) 
ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ครูจะไม่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยจะไม่ให้ผู้เรียนต้องฟังผู้สอนเพียง
อย่างเดียว และต้องคอยท าตามค าสั่งของผู้สอน และครูผู้สอนไม่เป็นผู้ส่งมอบความรู้ให้กับผู้เรียนเพียง
ทางเดียว ครูผู้สอนต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมมติฐานในมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐาน 1.4 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.4.1 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.4.2 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.4.3 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวไว้ว่านักเรียนที่มีการ
ตั้งเป้าหมายในการเรียนการสอนของตัวเองในระยะเวลาสั้นจะมีการเรียนรู้ไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่า
นักเรียนที่ตั้งเป้าหมายในระยะยาว เนื่องจากผลลัพธ์ที่เห็นผลได้ยังไม่ปรากฏ เพ่ือมาสร้างก าลัง ใจให้
นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไป ครูจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างให้นักเรียนเห็น
ผลลัพธ์ของความส าเร็จได้อย่างชัดเจน ผ่านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนสามารถ
แสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และเห็นผลได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
นักวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย  คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ (2543) ได้กล่าวไว้ว่าการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพต้องมีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง และสั่งสม
คุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และ กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
(2544) ได้กล่าวเพ่ิมเติมอีกว่าการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
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กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ครูจะต้องบูรณาการการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงจึงต้องมีการวัดผลตามสภาพจริง วิธีการ
ประเมินผลเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมและทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในสถานการณ์ที่เป็นจริงใน
โลกปัจจุบัน โดยจะเน้นให้ผู้เรียนแสดงออกในภาคปฏิบัติ (Performance) เน้นกระบวนการเรียนรู้ 
(Process) ผลผลิต (Products) และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม
ในการประเมินผล และมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กองวิชาการ , 2539) ดังนั้นการที่มีการประเมิน
ตามสภาพจริงสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้เรียนในการเรียนรู้ จึงท าให้ในการพัฒนาผู้เรียนจะต้อง
ให้ผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และต้องมีการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือดูทักษะ
ความสามารถของผู้เรียนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมมติฐานในมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐาน 1.5 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.5.1 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.5.2 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.5.3 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด Hofstede et al. (2010) ได้กล่าวไว้ว่าโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาต่างๆ เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการก าหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ไว้มากมาย 
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาให้คนในทุกช่วงวัยกลายเป็นอนาคตที่ดี
ของประเทศ และเพ่ือควบคุมให้นักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษามีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เหมาะสม เป็นไปตามแนวทางที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยผู้มีบทบาทส าคัญในโรงเรียนนั้นได้แก่ ครู
และนักเรียน จากการที่ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน เป็นผู้มีบทบาท
ในการสั่งสอนและชี้แนะแนวทางให้นักเรียนประพฤติและปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ดังนั้น
ภายใต้สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความมีอิสระสูงในสถานศึกษานั้น พบว่าครูผู้มีบทบาทส าคัญในการ
สอนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างมีอิสระ ตลอดจนการแสดงออกทาง
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามการแสดงออกเหล่านั้นยังคงต้อง
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เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียนที่ก าหนดอยู่ ในขณะเดียวกันในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความมี
อิสระต่ าในสถานศึกษานั้น พบว่าครูจะมีการจ ากัดพฤติกรรมของนักเรียนในระดับที่เคร่งครัด ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับนักวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย 
ดวงกลม สินเพ็ง (2553) ได้กล่าวไว้ว่าครูต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ 
แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอกับผู้เรียน สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน คอยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมที่ครูจัดให้ และสังเกต บันทึกพฤติกรรม 
และบันทึกกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือสามารถน ามาปรับปรุงและแก้ไขให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และ คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543) ได้กล่าวถึงตัวบ่งชี้ของครูใน
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งครูจะมีตัวบ่งชี้ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจ านวน 52 ตัวบ่งชี้ 
ท าให้เห็นว่าครูจะต้องมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ก าหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสร้างสมมติฐานในมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐาน 1.6 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.6.1 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.6.2 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 

สมมติฐาน 1.6.3 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

จากการทบทวนวรรณกรรมในด้านวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบการศึกษาวัฒนธรรมของ Hofstede โดยใช้กรอบการศึกษาตามแบบ
ส ารวจคุณค่าวัฒนธรรมปี 2556 หรือ VSM 2013: Values Survey Module 2013 (Hofstede, 
2013) ทั้งนี้ Hofstede ได้มีการจัดท าคู่มือการใช้แบบสอบถามในการส ารวจดังกล่าวโดยเผยแพร่ใน
เว็บไซด์ของ Hofstede เพ่ือสามารถให้นักวิจัยน าไปใช้ในการวิจัยสาธารณะ ผู้วิจัยน าข้อก าหนดใน
การใช้แบบสอบถามดังกล่าวมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัฒนธรรมของ Hofstede ประกอบด้วย 6 
มิติ ได้แก่มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance) มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม 
( Individualism and Collectivism)  มิติ ความเป็น เพศชายและเพศหญิง  ( Masculinity and 
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Femininity) มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) มิติการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะยาว (Long-Term Orientation) และมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (Indulgence versus 
Restraint) และการวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่
ต้องการวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยกรอบแนวความคิดนี้มีพ้ืนฐาน
มาจาก พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ที่ท าการวิจัยเรื่อง “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ที่ท าการส ารวจพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่วัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาทของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ และการ
ประเมินผล  
 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดใน
การศึกษา (Conceptual Model) สรุปได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

มิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede 
-มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 
 (Power Distance) 
-มิตคิวามเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม 
(Individualism and Collectivism) 
-มิตคิวามเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง 
(Masculinity and Femininity) 
-มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
(Uncertainty Avoidance) 
-มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว  
(Long-Term Orientation) 
- มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
(Indulgence versus Restraint) 

 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
- พฤติกรรมตามบทบาทของครู 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- การประเมินผล 



บทท่ี 3  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory 
Research) เพ่ือส ารวจลักษณะทางวัฒนธรรมของวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง และเพ่ือให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยได้ก าหนด
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยไว้ในบทนี้ ทั้งในด้านของกรอบแนวความคิดในการศึกษา สมมติฐาน 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เกณฑ์ที่ใช้วัด การทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  

 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนวรรณกรรมในด้านวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็ น
ศูนย์กลาง การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบการศึกษาวัฒนธรรมของ Hofstede โดยใช้กรอบการศึกษาตามแบบ
ส ารวจคุณค่าวัฒนธรรมปี 2556 หรือ VSM 2013: Values Survey Module 2013 (Hofstede, 
2013) ทั้งนี้ Hofstede ได้มีการจัดท าคู่มือการใช้แบบสอบถามในการส ารวจดังกล่าวโดยเผยแพร่ใน
เว็บไซด์ของ Hofstede เพ่ือสามารถให้นักวิจัยน าไปใช้ในการวิจัยสาธารณะ ผู้วิจัยน าข้อก าหนดใน
การใช้แบบสอบถามดังกล่าวมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีวัฒนธรรมของ Hofstede ประกอบด้วย 6 
มิติ ได้แก่มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance) มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม 
( Individualism and Collectivism)  มิติ ความเป็น เพศชายและเพศหญิ ง  ( Masculinity and 
Femininity) มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance) มิติการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะยาว (Long-Term Orientation) และมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (Indulgence versus 
Restraint) และการวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่
ต้องการวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยกรอบแนวความคิดนี้มีพ้ืนฐาน
มาจาก พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ที่ท าการวิจัยเรื่อง “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
ครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ที่ท าการส ารวจพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
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เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่วัดพฤติกรรมการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาทของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ และการ
ประเมินผล  
 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดใน
การศึกษา (Conceptual Model) สรุปได้ดังนี้ 

 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 สมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐาน 1 มิติวัฒนธรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 สมมติฐาน 1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 

มิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede 
-มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 
 (Power Distance) 
-มิตคิวามเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม 
(Individualism and Collectivism) 
-มิตคิวามเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง 
(Masculinity and Femininity) 
-มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
(Uncertainty Avoidance) 
-มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว  
(Long-Term Orientation) 
- มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
(Indulgence versus Restraint) 

 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
- พฤติกรรมตามบทบาทของครู 
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- การประเมินผล 
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  สมมติฐาน 1.1.2 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.1.3 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 

สมมติฐาน 1.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.2.1 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.2.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.2.3 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

สมมติฐาน 1.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.3.1 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.3.2 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.3.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

สมมติฐาน 1.4 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.4.1 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.4.2 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.4.3 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

สมมติฐาน 1.5 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.5.1 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
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  สมมติฐาน 1.5.2 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.5.3 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

สมมติฐาน 1.6 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.6.1 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.6.2 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สมมติฐาน 1.6.3 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1 ประชากร 
 ข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานครมีจ านวนทั้งหมด 14,764 คน ส ารวจโดยส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 (ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา, 2560) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 

กลุ่ม จ านวนคร ู
เพศ 

ชาย หญิง 
กลุ่มกรุงเทพกลาง 1,062 214 848 
กลุ่มกรุงเทพใต้ 1,657 388 1,269 
กลุ่มกรุงเทพเหนือ 2,356 474 1,882 
กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 4,512 1,126 3,386 
กลุ่มกรุงธนเหนือ 1,998 462 1,536 
กลุ่มกรุงธนใต้ 3,179 804 2,375 

รวมทั้งสิ้น 14,764 3,468 11,296 
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3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสังกัดกรุงเทพมหานคร การคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างผู้วิจัยท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ตาม
สัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม โดยการค านวณผ่านสูตรการค านวณและเปิดตารางส าเร็จรูปของ 
Yamane (1973) เพ่ือค าควณหากลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม 

สูตรการค านวณ ของ Yamane 

n = 

จากสูตรของ Yamane เมื่อใช้ในการค านวณจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

  n =  

  n = 390 
 จากการค านวณจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ยอม
ให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ±5 % ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 390 คน เพ่ือความน่าเชื่อถือของใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 420 คน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 

1. สุ่มเขตของโรงเรียนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่ม
กรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้มากลุ่มละ 1 เขต รวมเป็น 
6 เขต โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 

2. สุ่มโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่ที่ได้ท าการเลือกในขั้นก่อนหน้า ในแต่ละเขตให้ได้จ านวน
โรงเรียนที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละกลุ่มโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ดังนั้น
การสุ่มจะได้ตามตารางที ่3.2 

ตารางท่ี 3.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ม เขต โรงเรียน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

จ านวนแจก
แบบสอบถาม 

กลุ่มกรุงเทพกลาง เขตดินแดง สามเสนนอก 
(ประชาราษฎร์นุกูล) 

7 30 

กลุ่มกรุงเทพใต้ เขตบางนา ศรีเอ่ียมอนุสรณ์ 11 46 
ผ่องพลอยอนุสรณ์ 

กลุ่มกรุงเทพเหนือ เขตสายไหม ฤทธิยะวรรณาลัย 16 67 
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ตารางท่ี 3.2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

กลุ่ม เขต โรงเรียน 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

จ านวนแจก

แบบสอบถาม 

กลุ่มกรุงเทพตะวันออก เขตบางกะปิ วัดเทพลีลา 31 130 

  วัดศรีบุญเรือง   

  บ้านบางกะปิ   

  วัดบึงทองหลาง   

  มัธยมบ้านบางกะปิ   

กลุ่มกรุงธนเหนือ เขต

จอมทอง 

วัดโพธิ์ทอง 14 59 

วัดสีสุก 

วัดนาคนิมิตร 

กลุ่มกรุงธนใต้ เขตบางขุน

เทียน 

วัดสะแกงาม 21 88 

บางขุนเทียนศึกษา 

วัดแสมด า 

วัดท่าข้าม 

รวม 100 420 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล และเกณฑ์การวัด 

 เครื่องมือในการน ามาศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามมิติทางด้านวัฒนธรรมภายใต้
แนวคิดของ Hofstede (2013) และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิดของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ในการส ารวจพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่ใช้วัดเรื่องมิติวัฒนธรรม โดยใช้กรอบการศึกษาตามแบบการส ารวจ
คุณค่าวัฒนธรรมปี 2556 หรือ VSM 2013: Values Survey Module 2013 (Hofstede (2013) 
จากคู่มือในการใช้แบบสอบถาม Values Survey Module 2013 Manual (Hofstede & Minkov, 
2013) ระบุไว้ว่าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ความสัมพันธ์ระดับประเทศมีความแตกต่างจากระดับ
บุคคล การตอบค าถามในแบบสอบถามที่ใช้วัดมิติวัฒนธรรมระดับประเทศ จึงไม่จ าเป็นต้องสัมพันธ์
ข้ามไปถึงระดับบุคคล ความเชื่อมั่นทดสอบค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาช (Cronbach’s 
alpha) ที่ใช้ในแบบสอบถามนี้ก็มีอยู่บนพ้ืนฐานในระดับบุคคล แต่เป็นค่ากลางของแต่ละประเทศ ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามชุดนี้ ที่ระดับประเทศก็สนับสนุนให้สามารถแสดงโดยอ้อมผ่านความ
เที่ยงตรงของคะแนนในการพยากรณ์ตัวแปรอิสระ ฐานข้อมูลของ IBM ยอมรับค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 
ของครอนบาช (Cronbach’s alpha) จาก 4 มิติ ของวัฒนธรรมจาก 40 ประเทศ โดยเฉลี่ย ดังนี้ 
มิตคิวามเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance)  

Alpha = .842  
มิตคิวามเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (Individualism and Collectivism)  

Alpha = .770  
มิตคิวามเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง (Masculinity and Femininity)  

Alpha = .760 
มิตกิารหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance)  

Alpha = .715 
กฎของการทดสอบค่าความเชื่อมั่นจะต้องมากกว่า .700 

ตารางท่ี 3.3 ข้อค าถามในแต่ละหมวดหมู่ 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (Power Distance: PDI) 

ข้อ 02 ท่านมีหัวหน้างาน (ผู้บังคับบัญชาโดยตรง) เป็นที่เคารพนับถือ 
ข้อ 07 ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ข้อ 20 จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่าน ท่านพบเห็นกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเกรงกลัวที่จะ

ขัดแย้งกับเจ้านาย (หรือนักเรียนเกรงกลัวที่จะขัดแย้งกับครู) บ่อยครั้งเพียงใด 
ข้อ 23 ควรหลีกเลี่ยงโครงสร้างองค์กรที่ก าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีผู้บังคับบัญชาถึงสองคนไม่ว่า

กรณีใดๆ 
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ตารางท่ี 3.3 ข้อค าถามในแต่ละหมวดหมู่ (ต่อ)  

ความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (Individualism and Collectivism: IDV) 
ข้อ 01 ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัว หรือชีวิตครอบครัว 
ข้อ 04 ท่านคิดว่าท่านได้รับสวัสดิการในการท างานเป็นที่น่าพอใจ 
ข้อ 06 ท่านได้ท างานท่ีท่านรู้สึกว่ามีความน่าสนใจ 
ข้อ 09 งานที่ท่านท าเป็นที่นับหน้าถือตาจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง 

ความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิง (Masculinity and Femininity: MAS) 

ข้อ 03 ท่านได้รับการเล็งเห็นคุณค่าเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 
ข้อ 05 ท่านมีเพ่ือนร่วมงานที่เป็นมิตร 
ข้อ 08 ท่านได้อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณท่ีพึงประสงค์ 
ข้อ 10 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง 

การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (Uncertainty Avoidance: UAI) 

ข้อ 15 ท่านมีความวิตกกังวล หรือความเครียดในการสอนนักเรียนบ่อยเพียงใด 
ข้อ 18 เมื่อพิจารณาจากภาพรวม ท่านจะอธิบายสุขภาวะปัจจุบันของท่านอย่างไร 
ข้อ 21 บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเป็นครูที่ดีได้โดยไม่จ าเป็นว่าบุคคลนั้นจะต้องตอบค าถามทุก

ค าถามของนักเรียน 
ข้อ 24 ไม่ควรละเมิดกฎใดๆของบริษัทหรือองค์กร แม้ว่าพนักงานเห็นว่าการละเมิดกฎนั้นๆ จะ

เอ้ือผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรก็ตาม 

การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Orientation and Short-Term Orientation: LTO) 
ข้อ 13 ท่านเป็นที่พ่ึงให้นักเรียนได ้
ข้อ 14 ท่านเป็นผู้ประหยัดอดออม (ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย) 
ข้อ 19 ท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 
ข้อ 22 ท่านคิดว่าความพยายามอย่างมุ่งม่ันเป็นหนทางอันแน่นอนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี  

การมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (Indulgence versus Restraint) 

ข้อ 11 ท่านมีเวลาว่างเพียงพอส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 
ข้อ 12 ท่านมีความพึงพอใจในชีวิต มีความรู้จักพอ 
ข้อ 16 ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด 
ข้อ 17 บุคคลรอบข้าง หรือสภาพแวดล้อมมีส่วนกีดกันท่านจากการท าในสิ่งที่ท่านปรารถนา

หรือไม ่
  



 94 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรลักษณะแบบวัดเป็นข้อความทั้งเชิงนิมาน (Positive 
Statement) และเชิงนิเสธ (Negative Statement) โดยแบ่งลักษณะความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ 
คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนดังแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.4 เกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นและความรู้สึกในการทดสอบวัดระดับวัฒนธรรม 

ระดับความคิดเห็น คะแนนข้อความในเชิงบวก คะแนนข้อความในเชิงลบ 

น้อยที่สุด 5 1 
น้อย 4 2 

ปานกลาง 3 3 
มาก 2 4 

มากที่สุด 1 5 

 เกณฑ์การวัดมิติวัฒนธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านมิติวัฒนธรรม 6 มิติ ได้แก่ ความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจ ความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม ความเป็นเพศชายและเพศหญิง การ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว และการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด ของครู
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของมิติวัฒนธรรม คือ 1 = มาก
ที่สุด ไปจนถึง 5 = น้อยที่สุด ตามล าดับ และมีเกณฑ์การวัดมิติวัฒนธรรมที่มีมาตรวัดแปลผลมิติ
วัฒนธรรมออกเป็น 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละชั้น 

  
ช่วงความกว้างของข้อมูลในแต่ละชั้น 

=   0.8 
ดังนั้นมาตรวัดในแต่ละระดับนั้นสามารถแปลผลคะแนนระดับมิติวัฒนธรรม ตามทัศนะของ 

Pruetipibultham & Hoysang (2013) มีรายละเอียดดังนี้ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มสูงมาก 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มสูง 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มปานกลาง 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มต่ า 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มต่ ามาก 

5-1 
5 

= 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

จ านวนชั้น 
= 
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ต่ า (ความเป็นกลุ่มนิยมสูง) สูง (ความเป็นปัจเจกนิยมสูง) 

5 3 1 

ต่ า (ความเป็นเพศหญิงสูง) สูง (ความเป็นเพศชายสูง) 

5 3 1 

ต่ า (หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า) สูง (หลีกเลีย่งความไม่แน่นอนสูง) 

5 3 1 

5 3 1 
ต่ า (การมีข้อจ ากัดสูง) สูง (การมีอิสระสูง) 

สูง (ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง) 
5 3 1 

ต่ า (ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า) 

ต่ า (การมุ่งเน้นเปา้หมายระยะสั้น) สูง (การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว) 
5 3 1 

 เนื่องจากการศึกษามิติวัฒนธรรมเป็นการเปรียบเทียบลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละมิติโดยมี
รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 3.5 การแปลผลโดยการเปรียบเทียบมิติวัฒนธรรมในแต่ละมิติ 

มิติวัฒนธรรม แปลผลคะแนนมีระดับสูง แปลผลคะแนนมีระดับต่ า 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า 

ข้อ 2, ข้อ 23 ข้อ 7, ข้อ 20 
 

มิติความเป็นปัจเจกนิยมและ
กลุ่มนิยม 

ความเป็นปัจเจกนิยมสูง ความเป็นกลุ่มนิยมสูง 

ข้อ 1, ข้อ 6 ข้อ 4, ข้อ 9 

 

มิติความเป็นเพศชายและเพศ
หญิง 

ความเป็นเพศชายสูง ความเป็นเพศหญิงสูง 

ข้อ 3, ข้อ 10 ข้อ 5, ข้อ 8 

 
  

มิ ติ การหลี กเลี่ ยงความไม่
แน่นอน 

การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า 
ข้อ 15, ข้อ 24 ข้อ 18, ข้อ 21 

 

 

มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะ
ยาว 

การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น 

ข้อ 14, ข้อ 22 ข้อ 13, ข้อ 19 
 

 

มิ ติ การ มี อิ สระและการ มี
ข้อจ ากัด 

การมีอิสระสูง การมีข้อจ ากัดสูง 

ข้อ 11, ข้อ 16 ข้อ 12, ข้อ 17 
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เกณฑ์การวัดลักษณะวัฒนธรรมจะวัดโดยดัชนีลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละมิติ ค านวณจาก
คะแนนที่ได้จากแต่ละชุดค าถามที่ใช้ประเมินลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละมิติดังปรากฏรายละเอียด
ด้านล่าง โดยดัชนีของลักษณะวัฒนธรรมในแต่ละมิติมีคะแนนระหว่าง 0 (ระดับลักษณะวัฒนธรรมใน
มิตินั้นต่ า) ถึง 100 (ระดับลักษณะวัฒนธรรมในมิตินั้นสูง) หากแต่ในทางเทคนิคในบางครั้งดัชนี
ลักษณะวัฒนธรรมตามแบบส ารวจวัฒนธรรมของ Hofstede อาจมีค่าอยู่ต่ ากว่า 0 หรือสูงกว่า 100 
ได้ ที่มาจากคู่มือในการใช้แบบสอบถาม Values Survey Module 2013 Manual (Hofstede & 
Minkov, 2013) 

3.4.1 เกณฑ์ที่ในการค านวณลักษณะวัฒนธรรมของไทยจ าแนกตามหมวดหมู่ของวัฒนธรรม 
1) ดัชนีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (PDI) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
PDI = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 07 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 02) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

20 - ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 23) + C(pd) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า) ถึง  100 (ความ

เหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง) 
2) ดัชนีความเป็นปัจเจกนิยม (IDV) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
IDV = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 04 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 01) + 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

09 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 06) + C(ic) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ความเป็นกลุ่มนิยมสูง) ถึง  100 (ความเป็น

ปัจเจกนิยมสูง) 
3) ดัชนีลักษณะความเป็นเพศชาย (MAS) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
MAS = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 05 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 03) + 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

08 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 10) + C(mf) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ลักษณะความเป็นหญิงสูง) ถึง  100 (ลักษณะ

ความเป็นเพศชายสูง) 
4) ดัชนีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (UAI) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
UAI = 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่18 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 15) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 21 

– ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 24) + C(ua) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า) ถึง  

100 (ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง) 
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5) ดัชนีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (LTO) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
LTO = 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 13 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 14) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

19 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 22) + C(ls) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น) ถึง 100 (การ

มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว) 
6) ดัชนีการอิสระและการมีข้อจ ากัด (IVR) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
IVR = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 12 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 11) + 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 17 

– ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 16) + C(ir) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (การมีข้อจ ากัด) ถึง 100 (การมีอิสระ) 

 ส่วนที่ 2  แบบสอบถามที่ใช้ในการวัดเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ซึ่งได้ท าการ
สร้างตัวบ่งชี้ในประเด็นพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่มีพ้ืนฐานมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 แล้ว
น ามาสร้างแบบสอบถามในการวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จาก
ประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 แบบสอบถามที่วัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ พัชรี ขันอาสะ
วะ (2544) ที่มีแบบสอบถาม 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาทของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการประเมินผล มีโครงสร้างเนื้อหาในแบบสอบถามที่ใช้วัดตามแนวความคิดของการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังตารางที่ 3.6 

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างเนื้อหาในแบบสอบถามที่ใช้วัดตามแนวความคิดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

เนื้อหา 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

ข้อ 

1. พฤติกรรมตามบทบาทของครู 40 13 1,4,7,8,17,21,22,24,25,27,30,31,32 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 40 13 2,5,6,9,10,11,12,13,15,16,18,19,28 
3. การประเมินผล 20 7 3,14,20,23,26,29,33 

รวม 100 33  

  



 98 

พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ได้สร้างข้อค าถาม และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ข้อค าถาม 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับความรู้ที่อยู่ใน

ขอบเขตของมวลความรู้ที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย ( Item Objective Congruence: IOC) ตรวจสอบ

การใช้ภาษา และรูปแบบการพิมพ์  โดยข้อค าถาม และผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการ

วิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถามท่ีใช้วัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.7 

ตารางที่ 3.7 ข้อค าถามและค่าดัชนี IOC ในการวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

ข้อค าถาม ค่า IOC 

1. วางแผนการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน 1.00 
2. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 1.00 
3. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  1.00 
4. จัดกิจกรรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน 1.00 
5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 1.00 
6. สรุปความรู้ให้แก่ผู้เรียน (-) .75 
7. ก าหนดกิจกรรมที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน .75 
8. จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 1.00 
9. จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 1.00 
10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท่องจ า (-) .63 
11. จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ กระบวนการคิด 1.00 
12. จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกระบุปัญหา ก าหนดทางเลือก และเลือก
วิธีการแก้ปัญหา 

1.00 

13. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว 1.00 
14. ประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการท างานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 1.00 
15. จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียน 1.00 
16. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 1.00 
17. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม และทันท่วงที 

1.00 
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ตารางที่ 3.7 ข้อค าถามและค่าดัชนี IOC ในการวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (ต่อ) 

 ข้อค าถาม ค่า IOC 

18. ชี้น าหรือแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 1.00 
19. จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆ ที่หลากหลาย 

1.00 

20. ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบที่เน้นการเลือกตอบมากกว่าการเขียนตอบ (-) .88 
21. ใช้ค าถามที่ท้าทาย กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด 1.00 
22. ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 1.00 
23. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเอง 1.00 
24. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 1.00 
25. น าเสนอในเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อนหรือเป็นเรื่องที่ผู้เรียนค้นเคยและมีความรู้มา
ก่อน 

1.00 

26. ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 1.00 
27. ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.00 
28. ถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ของครูให้แก่ผู้เรียน (-) .88 
29. ให้เพ่ือนหรือผู้อื่นมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้เรียน .88 
30. ใช้สื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1.00 
31. สร้างบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 1.00 
32. เสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 1.00 
33. ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน .88 

 ผู้วิจัยได้น าข้อค าถามที่สร้างขึ้นโดย พัชรี ขันอาสะวะ (2544) มาพัฒนาให้มีความเหมาะสม
ในรูปประโยคมากขึ้น และให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจในข้อค าถาม โดยผู้วิจัยได้พัฒนาข้อ
ค าถามโดยแยกเป็นหมวดหมู่ดังแสดงในตางรางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.8 การพัฒนาข้อค าถามในการวัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้าน
พฤติกรรมตามบทบาทของครู 

พฤติกรรมตามบทบาทของครู 
ข้อค าถามของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) การพัฒนาใหม่ 

1.วางแผนการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน 1.ท่านวางแผนการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน 
4.จัดกิจกรรการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับความรู้  
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 

4.ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน 

7.ก าหนดกิจกรรมที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

7.ท่านเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมที่จะน ามาจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

8.จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 8.ท่านจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

17.ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่าง
เหมาะสม และทันท่วงที 

17.ท่ านให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ เรี ยนเกี่ ยวกับ
พฤติกรรม และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม และทันท่วงที 

21.ใช้ค าถามที่ท้าทาย กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด 21.ท่านใช้ค าถามที่ท้าทาย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนคิด 

22.ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 22.ท่านส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาค าตอบ
ได้ด้วยตนเอง 

24.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 24.ท่านจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ด ้วยวิธ ีการที่
หลากหลาย 

25.น าเสนอในเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อน หรือเป็น
เรื่องที่ผู้เรียนค้นเคย และมีความรู้มาก่อน 

25.ท่านน าเสนอเนื้อหาในเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อน 
หรือเป็นเรื่องที่ผู้เรียนคุ้นเคย และมีความรู้มาก่อน 

27.ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

27.ท่านใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

30.ใช้สื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

30.ท่านใช้สื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

31.สร้างบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และกระตุ้น
ให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 

31.ท่านสร้างบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 

32.เสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่
จะเรียนรู้ 

32.ท่านเสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้ 
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ตารางที่ 3.9 การพัฒนาข้อค าถามในการวัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้อค าถามของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) การพัฒนาใหม่ 

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

2.ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 

5.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

5.ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 

6.สรุปความรู้ให้แก่ผู้เรียน 6.ท่านสรุปความรู้ให้แก่ผู้เรียน 
9.จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง 

9.ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

10.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการท่องจ า 10.ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดย
เน้นการท่องจ า 

11.จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะและ กระบวนการคิด 

11.ท่านจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะและ กระบวนการคิด 

12.จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึก
ระบุปัญหา ก าหนดทางเลือก และเลือกวิธีการ
แก้ปัญหา 

12.ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้
ผู้เรียนได้ฝึกระบุปัญหา ก าหนดทางเลือก และ
เลือกวิธีการแก้ปัญหา 

13.จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว 

13.ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว 

15.จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เชื่อมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียน 

15.ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ 

16.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 16.ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

18.ชี้น าหรือแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

18.ท่านเป็นผู้ชี้น าหรือแนะแนวทางให้ผู้ เรียน
สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

19.จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ให้ผู้ เรียนได้
ฝึกฝนการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่
หลากหลาย 

19.ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้
ผู้ เรียนสามารถฝึกฝนการน าความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย 

28.ถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ของครูให้แก่ผู้เรียน 28.ท่านถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ของครูให้แก่ผู้เรียน 
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ตารางที่ 3.10 การพัฒนาข้อค าถามในการวัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้านการ
ประเมินผล 

การประเมินผล 
ข้อค าถามของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) การพัฒนาใหม่ 

3.ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3.ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

14.ประเมินผลการเรียนรู้จากกระบวนการท างานที่
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

14.ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก
กระบวนการท างานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

20.ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบท่ีเน้น
การเลือกตอบมากกว่าการเขียนตอบ 

20.ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
การใช้แบบทดสอบที่เน้นการเลือกตอบมากกว่า
การเขียนตอบ 

23.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของ
ตนเอง 

23.ท่านให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน
ตนเอง 

26.ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานที่ได้จากการ
ปฏิบัติจริงของผู้เรียน 

26.ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก
ผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

29.ให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
งานของผู้เรียน 

29.ท่านให้เพ่ือนหรือผู้ อ่ืนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลงานของผู้เรียน 

33.ประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน 33.ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
การใช้แฟ้มสะสมงาน 

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่าลักษณะแบบวัดเป็นข้อความทั้งเชิงนิมาน 
(Positive Statement) และเชิงนิเสธ (Negative Statement) โดยแบ่งลักษณะการปฏิบัติเป็น 5 
ระดับ คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนดังแสดงในตาราง 3.11 
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ตารางที่ 3.11 เกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

ระดับการปฏิบัติหรือพฤติกรรม คะแนนข้อความในเชิงบวก คะแนนข้อความในเชิงลบ 

น้อยที่สุดหรือไม่มี 1 5 
น้อย 2 4 

ปานกลาง 3 3 
มาก 4 2 

มากที่สุด 5 1 

แบบสอบถามที่วัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางประกอบด้วยข้อ
ค าถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เป็นมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ (พัชรี ขันอาสะวะ, 2544) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1 = น้อยที่สุดหรือไม่มี หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน  0% – 20% ใน 1 ภาคเรียน 
2 =        นอ้ย          หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน 21% – 40% ใน 1 ภาคเรียน 
3 =     ปานกลาง      หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน 41% – 60% ใน 1 ภาคเรียน 
4 =         มาก         หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน 61% – 80% ใน 1 ภาคเรียน 
5 =      มากทีสุ่ด      หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน 81% – 100% ใน 1 ภาคเรียน 

เกณฑ์การวัดพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้วิจัยได้แบ่งมาตร
ประมาณค่าไว้ 5 ระดับ ดังตารางที่ 3.11 ซึ่งมีเกณฑ์การแปลความหมายแบบสอบถามเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามทัศนะของ จิรนันท์ นุ่นชูคัน, วรรณ์ดี แสงประทีปทอง, และประยูร ครอง
ยศ (2559) ซ่ึงอธิบายการแปลผลคะแนนได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มพีฤติกรรมหรือการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติน้อยที่สุด 

  



 104 

 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ว่าสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงตามประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการสอบถาม
มากเพียงใด และข้อค าถามมีความครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยหรือไม่อย่างไร 
 2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) จากการน าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไปทดลองใช้กับข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรกลุ่ม
เดียวกับประชากรที่ใช้ในการศึกษา และน าผลการทดลองเก็บรวบรวมในครั้งนี้มาท าการทดสอบเพ่ือ
ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นผ่านการหาค่า Cronbach’s alpha (ครอนบาชอัลฟา) ซึ่งเป็นการหาค่า 
“สัมประสิทธิของความเชื่อมั่น” (Coefficient of Reliability) ได้ค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบ
สอบในส่วนค่านิยมทางวัฒนธรรมเท่ากับ .743 และได้ค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในส่วนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเท่ากับ .953 ปกติยิ่งมีค่าสูงยิ่งมีความน่า
เชื่อมั่นสูง การวิจัยทางสังคมศาสตร์เช่นนี้จะมีเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ของค่าดังกล่าวอยู่ 0.7 ขึ้นไป  

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล จะท าการเก็บข้อมูล 2 ส่วน คือ 
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารสื่อ

สิ่งพิมพ์ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากวารสารทางวิชาการ เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน ามาใช้
ในการวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรม และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเก็บข้อมูล
จากกลุ่มด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางที่คาดว่าจะสามารถอธิบายลักษณะวัฒนธรรมแต่ละหมวดหมู่ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านได้ มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท า
การเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 700 ฉบับ ได้รับการตอบกลับและตรวจสอบ
ความสมบูรณ์แล้วจึงน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 540 คน มีระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 13 มิถุนายม 2560 ถึง 25 กรกฎาคม 2560 โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้อเรื่อง “การศึกษามิติวัฒนธรรม
ของวิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้ท าการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 540 คน โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่
ได้มาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อค าถาม และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการตอบ
ข้อค าถาม จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการทดสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปแบบของการบรรยายถึงลักษณะต่างๆ ของข้อมูล ทั้งใน
รูปแบบของ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความถี่  (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.)  

3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาทดสอบสมมติฐานตามที่ได้ก าหนดไว้ ผ่านการใช้สถิติเชิง

อนุมาน โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficients) เพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 

  
 



บทท่ี 4  
 

ผลการวิจัย 

 

เนื้อหาในบทนี้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมด้วยการอภิปรายผลการวิเคราะห์ โดย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Research) มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 
3 ประการ นั่นคือ 1) เพ่ือวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) 
เพ่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 
700 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาเป็นจ านวน 560 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งจากการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ตอบกลับพบว่ามีความสมบูรณ์ทั้งหมด 540 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 77 ของแบบสอบถามทั้งหมด เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการค านวณกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณ
ผ่านสูตรการค านวณและเปิดตารางส าเร็จรูปของ Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องใช้ในการวิจัย 420 
คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามที่ตอบกลับที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว ทั้งหมด 540 คน เป็น
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ
รายละเอียดของการน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
n = จ านวนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอดังนี้  
4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านมิติวัฒนธรรม 
 4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
4.2 การทดสอบสมมติฐาน 
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 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจ าแนกตามเพศ 

อายุ สถานภาพสมรส เขตพ้ืนที่ของโรงเรียน การส าเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับชั้นการสอน และ
ประสบการณ์ในการสอน ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังในตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (ความถี่) ของข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                     
(n= 540) 

ปัจจัย 
ลักษณะของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
จ านวน (คน) 

ความถี่ 
ร้อยละ 

เพศ    
 ชาย 115 21.3 
 หญิง 425 78.7 
อายุ    
 ต่ ากว่า 25 ปี 17 3.1 
 25 – 30 ปี 63 11.7 
 31 – 35 ปี 105 19.4 
 36 – 40 ปี 104 19.3 
 41 – 45 ปี 109 20.2 
 46 – 50 ปี 43 8.0 
 51 – 55 ปี 56 10.4 
 55 ปีขึ้นไป 43 8.0 
สถานภาพสมรส    
 โสด 236 43.7 
 สมรส 279 51.7 
 หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 25 4.6 
เขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน    
 เขตดินแดง 54 10 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (ความถี่) ของข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                      
(n= 540) (ต่อ) 

ปัจจัย 
ลักษณะของผู้ตอบ

แบบสอบถาม 
จ านวน (คน) 

ความถี่ 
ร้อยละ 

เขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน    
 เขตจอมทอง 90 16.7 
 เขตบางขุนเทียน 126 23.3 
 เขตบางนา 30 5.6 
 เขตบางกะปิ 164 30.4 
 เขตสายไหม 76 14 
การส าเร็จการศึกษาสูงสุด    
 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 2 0.3 
 ปริญญาตรี 319 59.1 
 ปริญญาโท 218 40.4 
 ปริญญาเอก 1 0.2 
 อ่ืนๆ   
ระดับชั้นในการสอน    
 ปฐมวัย 73 13.5 
 ประถม 401 74.3 
 มัธยม 66 12.2 
ประสบการณ์ในการสอน    
 น้อยกว่า 5 ปี 80 14.8 
 5 – 10 ปี 155 28.7 
 11 – 15 ปี 130 24.1 
 16 – 20 ปี 71 13.1 
 21 – 25 ปี 33 6.1 
 25 ปี ขึ้นไป 71 13.1 
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จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพ้ืนฐานทั่วไปของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จ านวนทั้งสิ้น 540 คน สามารถจ าแนก
รายละเอียดของแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้ 

1. เพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 21.6 เพศหญิงร้อยละ 78.4 
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุในช่วง 41 – 45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมา

กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.4 
3. สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดร้อยละ 43.7 สมรสร้อยละ 51.7 และ

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ร้อยละ 4.6 
4. เขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างสังกัดโรงเรียนในเขตบางกะปิมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 30.4 รองลงมาเขตบางขุนเทียนคิดเป็นร้อยละ 23.3 
5. การส าเร็จการศึกษาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างมีการส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละร้อยละ 40.4  
6. ระดับชั้นในการสอน กลุ่มตัวอย่างสอนอยู่ในระดับประถมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.3 

รองลงมาสอนอยู่ในระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 13.5 
7. ประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการสอนมากที่สุดอยู่ในช่วง                                     

5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมาอยู่ในช่วง 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 

4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านมิติวัฒนธรรม 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านมิติวัฒนธรรม 6 มิติ ได้แก่ ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ ความเป็น

ปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม ความเป็นเพศชายและเพศหญิง การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน การมุ่งเน้น
เป้าหมายระยะยาว และการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
เกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของมิติวัฒนธรรม คือ 1 = มากที่สุด ไปจนถึง 5 = น้อยที่สุด ตามล าดับ 
และมีเกณฑ์การวัดมิติวัฒนธรรมที่มีมาตรวัดแปลผลมติิวัฒนธรรมออกเป็น 5 ระดับ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

มาตรวัดในแต่ละระดับนั้นสามารถแปลผลคะแนนระดับมิติวัฒนธรรม ตามทัศนะของ 
Pruetipibultham & Hoysang (2013) มีรายละเอียดดังนี้ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มสูงมาก” 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มสูง” 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มปานกลาง” 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มต่ า” 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มต่ ามาก” 



 110 

ดังนั้นสามารถวิเคราะห์และสรุปมิติวัฒนธรรมได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.2 สรุปมิติวัฒนธรรมของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มิติวัฒนธรรม 
X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 2.774 0.425 ปานกลาง 
มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม 3.114 0.343 ปานกลาง 
มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 3.187 0.399 ปานกลาง 
มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 3.319 0.458 ปานกลาง 
มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 3.240 0.316 ปานกลาง 
มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 3.594 0.454 ต่ า 

มิติวัฒนธรรมโดยรวม 3.250 0.429 ปานกลาง 

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมิติวัฒนธรรมทั้ง 6 มิติ ได้แก่ มิติความเหลื่อมล้ าทาง
อ านาจ มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง มิติการหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว และมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด สามารถ
สรุปได้ว่ามิติวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่มีความเฉลี่ยเท่ากับ 3.250 และเมื่อพิจารณา
รายมิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3 วิเคราะห์มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 
X  S.D. ล าดับ 

2. ท่านมีหัวหน้างาน (ผู้บังคับบัญชาโดยตรง) เป็นที่เคารพนับถือ 2.189 0.906 1 
7. ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาเมื่อต้องตัดสินใจใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

3.674 0.906 4 

20. จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่าน ท่านพบเห็นกรณีที่
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเกรงกลัวที่จะขัดแย้งกับเจ้านาย (หรือ
นักเรียนเกรงกลัวที่จะขัดแย้งกับครู) บ่อยครั้งเพียงใด 

2.763 0.970 3 

23. ควรหลีกเลี่ยงโครงสร้างองค์กรที่ก าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชามี
ผู้บังคับบัญชาถึงสองคนไม่ว่ากรณีใดๆ 

2.469 1.023 2 

โดยรวม 2.774 0.425  
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จากตารางที่ 4.3 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.774 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมี
หัวหน้างาน (ผู้บังคับบัญชาโดยตรง) เป็นที่เคารพนับถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 2.189) รองลงมา                       
( X = 2.469) คือ ควรหลีกเลี่ยงโครงสร้างองค์กรที่ก าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีผู้บังคับบัญชาถึงสองคน
ไม่ว่ากรณีใดๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.674) คือ ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาเมื่อ
ต้องตัดสินใจในเรื่องที่เก่ียวข้องกับงาน 

ตารางท่ี 4.4 วิเคราะห์มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม 

มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม 
X  S.D. ล าดับ 

1. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัว หรือชีวิตครอบครัว 2.600 0.963 2 
4. ท่านคิดว่าท่านได้รับสวัสดิการในการท างานเป็นที่น่าพอใจ 3.585 0.867 3 
6. ท่านได้ท างานท่ีท่านรู้สึกว่ามีความน่าสนใจ 2.106 0.907 1 
9. งานที่ท่านท าเป็นที่นับหน้าถือตาจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง 4.167 0.892 4 

โดยรวม 3.114 0.343  

จากตารางที่ 4.4 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติความ
เป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.114 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ท่านได้ท างานที่ท่านรู้สึกว่ามีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 2.106) รองลงมา                                
( X = 2.600) คือ ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัว หรือชีวิตครอบครัว และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ( X = 4.167) คือ งานที่ท่านท าเป็นที่นับหน้าถือตาจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง 

ตารางท่ี 4.5 วิเคราะห์มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 

มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
X  S.D. ล าดับ 

3. ท่านได้รับการเล็งเห็นคุณค่าเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 2.407 0.910 2 
5. ท่านมีเพ่ือนร่วมงานที่เป็นมิตร 4.009 0.956 4 
8. ท่านได้อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณท่ีพึงประสงค์ 3.928 0.944 3 
10. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง 2.402 0.901 1 

โดยรวม 3.187 0.399  
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติความ
เป็นเพศชายและเพศหญิงในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.187 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  
ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 2.402) รองลงมา ( X = 2.407) คือ ท่านได้รับ
การเล็งเห็นคุณค่าเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.009) คือ ท่านมีเพ่ือน
ร่วมงานที่เป็นมิตร 

ตารางท่ี 4.6 วิเคราะห์มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 

มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
X  S.D. ล าดับ 

15. ท่านมีความวิตกกังวล หรือความเครียดในการสอน
นักเรียนบ่อยเพียงใด 

3.315 0.871 2 

18. เมื่อพิจารณาจากภาพรวม ท่านจะอธิบายสุขภาวะปัจจุบัน
ของท่านอย่างไร 

3.944 0.659 4 

21. บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเป็นครูที่ดีได้โดยไม่จ าเป็นว่า 
บุคคลนั้นจะต้องตอบค าถามทุกค าถามของนักเรียนได้ 

3.654 1.055 3 

24. ไม่ควรละเมิดกฎใดๆของบริษัทหรือองค์กร แม้ว่าพนักงาน
เห็นว่าการละเมิดกฎนั้นๆ จะเอ้ือผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ก็ตาม 

2.361 1.081 1 

โดยรวม 3.319 0.458  

 จากตารางที่ 4.6 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.319 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
เมื่อพิจารณาจากภาพรวม ไม่ควรละเมิดกฎใดๆของบริษัทหรือองค์กร แม้ว่าพนักงานเห็นว่าการละเมิด
กฎนั้นๆ จะเอ้ือผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรก็ตาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 2.361) รองลงมา                               
( X = 3.315) คือ ท่านมีความวิตกกังวล หรือความเครียดในการสอนนักเรียนบ่อยเพียงใด และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.944) คือ เมื่อพิจารณาจากภาพรวม ท่านจะอธิบายสุขภาวะปัจจุบันของท่าน
อย่างไร 
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ตารางท่ี 4.7 วิเคราะห์มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 

มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
X  S.D. ล าดับ 

13. ท่านเป็นที่พ่ึงให้นักเรียนได้ 4.100 0.856 3 
14. ท่านเป็นผู้ประหยัดอดออม (ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย) 2.339 0.860 2 
19. ท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศ
ไทยมากน้อยเพียงใด 

4.743 0.596 4 

22. ท่านคิดว่าความพยายามอย่างมุ่งมั่นเป็นหนทางอัน
แน่นอนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี 

1.778 0.919 1 

โดยรวม 3.240 0.316  

จากตารางที่ 4.7 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติการ
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.240 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  
ท่านคิดว่าความพยายามอย่างมุ่งมั่นเป็นหนทางอันแน่นอนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด                               
( X = 1.778) รองลงมา ( X = 2.339) คือ ท่านเป็นผู้ประหยัดอดออม (ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย) และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 4.743) คือ ท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศไทยมาก
น้อยเพียงใด 

ตารางท่ี 4.8 วิเคราะห์มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 

มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
X  S.D. ล าดับ 

11. ท่านมีเวลาว่างเพียงพอส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ 2.720 0.985 1 
12. ท่านมีความพึงพอใจในชีวิต มีความรู้จักพอ 3.867 0.851 3 
16. ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด 4.102 0.846 4 
17. บุคคลรอบข้าง หรือสภาพแวดล้อมมีส่วนกีดกันท่านจาก
การท าในสิ่งที่ท่านปรารถนาหรือไม่ 

3.689 0.969 2 

โดยรวม 3.594 0.454  

 จากตารางที่ 4.8 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติการมี
อิสระและการมีข้อจ ากัดในระดับต่ า หรือกล่าวคือครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีลักษณะ
วัฒนธรรมการมีข้อจ ากัด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.594 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมีเวลาว่าง
เพียงพอส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 2.720) รองลงมา ( X = 3.689) คือ 
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บุคคลรอบข้าง หรือสภาพแวดล้อมมีส่วนกีดกันท่านจากการท าในสิ่งที่ท่านปรารถนาหรือไม่ และข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 4.102) คือ ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด 

4.1.2.1 การวิเคราะห์ดัชนีวัฒนธรรม 
ดัชนีวัฒนธรรม ทั้ง 6 มิติ มาจากผลการค านวณคะแนนในแต่ละข้อค าถามในชุด

ค าถามของแต่ละมิติวัฒนธรรม โดยสูตรการค านวณดัชนีวัฒนธรรมที่ 3.4.1 รายละเอียดดังการ
น าเสนอในบทที่สาม ซึ่งสามารถสรุปผลดัชนีวัฒนธรรมดังตารางที่ 4.9 

ตารางท่ี 4.9 สรุปดัชนีวัฒนธรรม 

มิติวัฒนธรรม ดัชนีวัฒนธรรม 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (PDI) 56 
ความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (IDV) 47 
ความเป็นเพศชายและเพศหญิง (MAS) 45 
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (UAI) 42 
การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (LTO) 44 
การมอิีสระและการมีข้อจ ากัด (IVR) 35 

จากตารางที่ 4.9 สามารถสรุปดัชนีมิติวัฒนธรรมได้ดังต่อไปนี้ 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทาง

อ านาจเท่ากับ 56 กล่าวคือลักษณะวัฒนธรรมของสังคมครูโรงเรียนกรุงเทพมหานครมีความเหลื่อมล้ า
ทางอ านาจอยู่ในระดับปานกลางที่มีลักษณะมากกว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ
สูงเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงสังคมครูมีลักษณะเป็นล าดับขั้น หมายถึงการยอมรับค าสั่งจากผู้ที่มี
สถานะทางอ านาจที่เหนือกว่าโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เหตุผลใดๆ ล าดับขั้นในองค์กรสะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่เท่าเทียมกัน โดยธรรมชาติเป็นการรวบรวมอ านาจไว้ที่ผู้บังคับบัญชาฝ่ายเดียว  และเมื่อสรุป
ดัชนีวัฒนธรรมมิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจในบริบทโรงเรียนตามแนวคิดของ Hofstede et al. 
(2010) พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการสอนที่เน้นผู้สอนหรือครูเป็นศูนย์กลาง ภายใน
โรงเรียนหรือแม้กระทั่งภายในห้องเรียน ในสายตาของนักเรียนนั้นครูมีบทบาทส าคัญที่ท าให้นักเรียน
ทั้งเคารพและเกรงกลัวได้ในเวลาเดียวกัน ภายใต้บริบทของการมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูงนั้น ครู
มีอ านาจและบทบาทส าคัญในการก าหนดเส้นทางให้นักเรียนเดินตาม นักเรียนไม่มีอ านาจในการแสดง
ความคิดเห็นหรือเรียนรู้ต่อสิ่งที่ครูได้ถ่ายทอดมาให้ ครูคือผู้ที่รู้ดีที่สุด สิ่งที่ครูสอนคือสิ่งที่ถูกต้อง และ
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เป็นความจริง ห้องเรียนเปรียบเสมือนขอบเขตของการควบคุม โดยครูจะเลือกปฏิบัติกับนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามที่ครูคาดหวังมากกว่านักเรียนคนอ่ืนๆ  ผ่านวิธีการที่หลากหลาย อาทิ ขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองของนักเรียน 

มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกบุคคล

และกลุ่มนิยมเท่ากับ 47 กล่าวคือลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมของครู
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลางที่มีลักษณะต่ ากว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะ
วัฒนธรรมความเป็นกลุ่มนิยมเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าเป็นสังคมนิยมแบบรวบอ านาจเล็กน้อย 
และประจักษ์ในความมุ่งมั่นในระยะยาว และความใกล้ชิดของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยนิยามสมาชิก
ภายในกลุ่มว่าเปรียบเสมือนครอบครัวที่มีความผูกพันกัน ความจงรักภักดีในวัฒนธรรมของกลุ่มนิยม
เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง และสมาชิกภายในกลุ่มต้องพ่ึงพากฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมเพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีที่สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อเพ่ือนสมาชิก ความสัมพันธ์ใน
รูปแบบของหัวหน้า-ลูกน้อง สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบครอบครัว และเมื่อสรุปดัชนี
วัฒนธรรมมิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมในบริบทโรงเรียนตามแนวคิดของ Hofstede et al. 
(2010) พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการสอนให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม จะท า
ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกต่อกลุ่มแม้ไม่รู้จักกันหรือไม่มีความคุ้นเคย นักเรียนมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลมากกว่าการเน้นงาน และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ซึ่งกันและกัน มี
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออก ซึ่งครูยึดหลักการตั้งค าถามเพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นทั้งห้องมากกว่าปล่อยให้นักเรียนนั่งฟัง 

มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมความเป็นเพศชายและ

เพศหญิงเท่ากับ 45 กล่าวคือลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศชายและเพศหญิงของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีระดับปานกลางที่มีลักษณะต่ ากว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศ
หญิงเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าครูให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตในการท างาน และมุ่งเน้นความ
เท่าเทียม ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ในด้านความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขโดยการประนีประนอม 
และการเจรจาต่อรอง ในด้านการท างานจะมีแรงจูงใจจากเวลาว่าง ความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ชื่นชอบ 
หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้สนับสนุน และการตัดสินใจท าได้โดยการมีส่วนร่วม และเมื่อสรุป
ดัชนีวัฒนธรรมมิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงในบริบทโรงเรียนตามแนวคิดของ Hofstede et al. 
(2010) พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการสอนที่ให้ความส าคัญกับนักเรียนที่อยู่ใน
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ระดับท่ัวไป รูปแบบการเรียนการสอนเน้นการสนับสนุนให้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ความผิดพลาดเป็น
สิ่งที่ให้อภัยได ้

มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่

แน่นอนเท่ากับ 42 กล่าวคือมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ระดับปานกลางที่มีลักษณะต่ ากว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า
เพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เกิดความวิตกกังวล ยอมรับกับ
ความเป็นธรรมส าหรับแนวคิดใหม่ สามารถลองท าในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมได้ มีความอดทนต่อความ
คิดเห็นจากทุกคน และมีเสรีภาพในการแสดงออก ในขณะเดียวกันไม่จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบมากมาย 
และเมื่อสรุปดัชนีวัฒนธรรมมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนในบริบทโรงเรียนตามแนวคิดของ 
Hofstede et al. (2010) พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ค้นคว้าหาความรู้และหาค าตอบด้วยตนเอง เนื่องจากค าตอบของนักเรียนสามารถสร้างให้เกิดความรู้
หรือแนวคิดใหม่ๆ ไดโ้ดยไม่ผ่านกรอบแนวคิดของครู 

มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมาย

ระยะยาวเท่ากับ 44 กล่าวคือมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
มีระดับปานกลางที่มีลักษณะต่ ากว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น
เพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมจะค านึงถึงบรรทัดฐานมากกว่าประโยชน์ที่จะได้ รับ สมาชิกใน
สังคมมีความกังวลในการปฏิบัติที่นอกเหนือบรรทัดฐาน หรือประเพณี สมาชิกในสังคมแสดงความ
เคารพต่อบรรทัดฐานและประเพณี และให้ความส าคัญกับการบรรลุผลอย่างรวดเร็ว และเม่ือสรุปดัชนี
วัฒนธรรมมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวในบริบทโรงเรียนตามแนวคิดของ Hofstede et al. 
(2010) พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการตั้งเป้าหมายให้กับนักเรียนในระยะสั้น ซึ่งจะท า
ให้นักเรียนได้เห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว เพ่ือมาสร้างก าลังให้นักเรียนอยากที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
ต่อไป โดยครูมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้เด็กสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่าง
เต็มที ่

มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมการมีอิสระและการมี

ข้อจ ากัดเท่ากับ 35 กล่าวคือมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ระดับต่ า (การมีอิสระต่ า การมีข้อจ ากัดสูง) สะท้อนให้เห็นว่าครูมีสังคมที่ควบคุมค่อนข้างเข้มงวดใน
การแสดงออกทางพฤติกรรม และไม่ให้ความส าคัญกับเวลาว่าง ซึ่งจะควบคุมความพึงพอใจในความ
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ปรารถนาของสมาชิกในสังคม การมีลักษณะวัฒนธรรมการมีข้อจ ากัดแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ว่าการ
กระท าของสมาชิกในสังคมจะถูกจ ากัดโดยบรรทัดฐานทางสังคม หรือกฎระเบียบ และเมื่อสรุปดัชนี
วัฒนธรรมมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดในบริบทโรงเรียนตามแนวคิดของ Hofstede et al. 
(2010) พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีการจ ากัดพฤติกรรมของนักเรียนในระดับที่เคร่งครัด
มากกว่าการให้อิสระในการแสดงออกทางพฤติกรรม 

ตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบผลการศึกษาวัฒนธรรมของวิชาชีพครูในครั้งนี้กับผลการศึกษา
วัฒนธรรมไทยของ Hofstede 

มิติวัฒนธรรม 
ค่าดัชนีที่ค้นพบจาก

การศึกษาครั้งนี้ 
ดัชนีจากการวิจัยของ 
Hofstede (1997) 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (PDI) 56 64 
มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม (IDV) 47 20 
มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง (MAS) 45 34 
มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (UAI) 42 64 
มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (LTO) 44 32 
มิตกิารมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (IVR) 35 45 

 จากตารางที่ 4.10 เป็นการเปรียบเทียบผลการศึกษาวัฒนธรรมของวิชาชีพครูกับผลการศึกษา
วัฒนธรรมไทยของ Hofstede โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทาง

อ านาจเท่ากับ 56 กล่าวคือลักษณะวัฒนธรรมของสังคมครูโรงเรียนกรุงเทพมหานครมีความเหลื่อมล้ า
ทางอ านาจอยู่ในระดับปานกลางที่มีลักษณะมากกว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ
สูงเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงสังคมของครูที่มีลักษณะเป็นล าดับขั้น หมายถึงการยอมรับค าสั่ง
จากผู้ที่มีสถานะทางอ านาจที่เหนือกว่าโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เหตุผลใดๆ ล าดับขั้นในองค์กรสะท้อนให้
เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน โดยธรรมชาติเป็นการรวบรวมอ านาจไว้ที่ผู้บังคับบัญชาฝ่ายเดียว ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาของ Hofstede (1997) ที่มีคะแนนเท่ากับ 64 พบว่าสังคมไทยมีลักษณะ
ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีวัฒนธรรมมิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจของ
สังคมไทยกับวัฒนธรรมของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความห่างกันอยู่พอสมควร สะท้อนให้
เห็นว่าสังคมไทยมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมากกว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกบุคคล

และกลุ่มนิยมเท่ากับ 47 กล่าวคือลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมของครู
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับปานกลางที่มีลักษณะต่ ากว่า 50 ซ่ึงถือว่ามีลักษณะ
วัฒนธรรมความเป็นกลุ่มนิยมเพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าเป็นสังคมนิยมแบบรวบอ านาจเล็กน้อย 
ประจักษ์ในความมุ่งมั่นในระยะยาว และความใกล้ชิดของสมาชิกภายในกลุ่ม โดยนิยามสมาชิกภายใน
กลุ่มว่าเปรียบเสมือนครอบครัวที่มีความผูกพันกัน ความจงรักภักดีในวัฒนธรรมของกลุ่มนิยมเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่ง และสมาชิกภายในกลุ่มต้องพ่ึงพากฎระเบียบและข้อบังคับของสังคมเพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีที่สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องรับผิดชอบต่อเพ่ือนสมาชิก ความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ของหัวหน้า-ลูกน้อง สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์แบบครอบครัว ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Hofstede (1997) ที่มีคะแนนเท่ากับ 20 พบว่าสังคมไทยมีลักษณะความเป็นกลุ่มนิยม แต่
อย่างไรก็ตามค่าดัชนีวัฒนธรรมมิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมของสังคมไทยกับวัฒนธรรมของ
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความห่างกันอยู่พอสมควร สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีความเป็น
กลุ่มนิยมมากกว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมความเป็นเพศชายและ

เพศหญิงเท่ากับ 45 กล่าวคือลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศชายและเพศหญิงของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีระดับปานกลางที่มีลักษณะต่ ากว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นเพศ
หญิงเพียงเล็กน้อย โดยสะท้อนให้เห็นว่าครูให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตในการท างาน และมุ่งเน้น
ความเท่าเทียม ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ในด้านความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขโดยการ
ประนีประนอม และการเจรจาต่อรอง ในด้านการท างานจะมีแรงจูงใจจากเวลาว่าง ความยืดหยุ่นเป็น
สิ่งที่ชื่นชอบ หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้สนับสนุน และการตัดสินใจท าได้โดยการมีส่วนร่วม ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Hofstede (1997) ที่มีคะแนนเท่ากับ 34 พบว่าสังคมไทยมี
ลักษณะความเป็นเพศหญิง แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีวัฒนธรรมมิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงของ
สังคมไทยกับวัฒนธรรมของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความห่างกันอยู่พอสมควร สะท้อนให้
เห็นว่าสังคมไทยมีความเป็นเพศหญิงมากกว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่

แน่นอนเท่ากับ 42 กล่าวคือมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ระดับปานกลางที่มีลักษณะต่ ากว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า
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เพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เกิดความวิตกกังวล ยอมรับกับ
ความเป็นธรรมส าหรับแนวคิดใหม่ สามารถลองท าในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมได้ มีความอดทนต่อความ
คิดเห็นจากทุกคน และมีเสรีภาพในการแสดงออก ในขณะเดียวกันไม่จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบมากมาย 
ซึ่งมีความแตกต่างกับการศึกษาของ Hofstede (1997) ที่มีคะแนนเท่ากับ 64 พบว่าสังคมไทยมี
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง กล่าวคือวัฒนธรรมสังคมไทยมีกฎระเบียบ กฎหมาย 
นโยบายที่เคร่งครัดสูง เพ่ือเป็นการลดระดับความไม่แน่นอน โดยมีจุดประสงค์สูงสุดของกลุ่ม
ประชากรคือการควบคุมเพ่ือขจัดหรือหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่คาดหวัง ด้วยเหตุผลนี้ท าให้สังคมไม่พร้อมใน
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งสังคมยอมเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเป็นสิ่งที่ดีส าหรับสมาชิกในกลุ่ม 
สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมากกว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมาย

ระยะยาวเท่ากับ 44 กล่าวคือมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
มีระดับปานกลางที่มีลักษณะต่ ากว่า 50 ซึ่งถือว่ามีลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น
เพียงเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมจะค านึงถึงบรรทัดฐานมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ สมาชิกใน
สังคมมีความกังวลในการปฏิบัติที่นอกเหนือบรรทัดฐาน หรือประเพณี สมาชิกในสังคมแสดงความ
เคารพต่อบรรทัดฐานและประเพณี และให้ความส าคัญกับการบรรลุผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hofstede (1997) ที่มีคะแนนเท่ากับ 32 พบว่าสังคมไทยมีลักษณะการ
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีวัฒนธรรมมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวของ
สังคมไทยกับวัฒนธรรมของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีความห่างกันอยู่พอสมควร สะท้อนให้
เห็นว่าสังคมไทยมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นมากกว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
จากการวิจัยพบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีดัชนีวัฒนธรรมการมีอิสระและการมี

ข้อจ ากัดเท่ากับ 35 กล่าวคือมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
ระดับต่ า สะท้อนให้เห็นว่าครูมีสังคมที่ควบคุมค่อนข้างเข้มงวดในการแสดงออกทางพฤติกรรม และ
ไม่ให้ความส าคัญกับเวลาว่าง ซึ่งจะควบคุมความพึงพอใจในความปรารถนาของสมาชิกในสังคม การมี
ลักษณะวัฒนธรรมการมีข้อจ ากัดแสดงให้เห็นถึงการรับรู้ว่าการกระท าของสมาชิกในสังคมจะถูกจ ากัด
โดยบรรทัดฐานทางสังคม หรือกฎระเบียบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ Hofstede (1997) 
ที่มีคะแนนเท่ากับ 45 พบว่าสังคมไทยมีลักษณะการมีข้อจ ากัด แต่อย่างไรก็ตามค่าดัชนีวัฒนธรรมมิติ
การมีอิสระและการมีข้อจ ากัดของสังคมไทยกับวัฒนธรรมของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมี
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ความเป็นปัจเจกนยิม ความเป็นกลุ่มนิยม 

0 50 100 

ความเป็นเพศชาย ความเป็นเพศหญิง 

0 50 100 

การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า 

0 50 100 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า 
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การมีอิสระ การมีข้อจ ากัด 
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การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น 

ความห่างกันอยู่พอสมควร สะท้อนให้เห็นว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีลักษณะการมี
ข้อจ ากัดมากกว่าสังคมไทย 

จากการเปรียบเทียบการศึกษาในครั้งนี้กับการศึกษาของ Hofstede (1997) แสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องและความแตกต่างกัน ซึ่งอาจเกิดจากการศึกษาในครั้งนี้มีการระบุกลุ่มตัวอย่างชัดเจน 
คือ ครโูรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของกลุ่มวิชาชีพ 

ประเทศไทยอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้กับ
ผลการศึกษาของ Hofstede ที่ศึกษาประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีค่าใกล้เคียงกันในแต่ละ
มิติวัฒนธรรม ดังตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบผลการศึกษาวัฒนธรรมของวิชาชีพครูในครั้งนี้กับผลการศึกษาของ 
Hofstede ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผลการศึกษาใกล้เคียงกัน 

ค่าดัชนีมิติ
วัฒนธรรม

จาก
ผลการวิจัย 

ค่าดัชนีมิติ
วัฒนธรรม

อ้างอิง 
ระดับ 

แหล่ง
อ้างอิงค่า
ดัชนีมิติ

วัฒนธรรม 

อธิบาย 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ   

56 54 สูง Japan 
มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม  

47 46 ต่ า Japan 

มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง  
45 45 ต่ า Taiwan 

มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน  

42 44 ต่ า Philippines 
มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว  

44 41 ต่ า Malaysia 
มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด  

35 38 ต่ า Indonesia 

จากตาราง 4.11 แสดงให้เห็นว่า ค่าดัชนีมิติวัฒนธรรมในบริบทประเทศไทยมีความใกล้เคียง
กับบริบทของบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครมีมิติวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่ม
นิยมต่ า มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงต่ า มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า มิติการมุ่งเน้น
เป้าหมายระยะยาวต่ า และมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดต่ า 



 121 

4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรม

ตามบทบาทของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการประเมินผล ของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  

เกณฑ์การแปลความหมายแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามทัศนะของ 
จิรนันท์ นุ่นชูคัน และคณะ (2559) การแปลผลคะแนนสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีพฤตกิรรมหรือการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติน้อยที่สุด 

ตารางที่ 4.12 สรุปการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

พฤติกรรมตามบทบาทของครู 3.892 0.421 มาก 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.994 0.438 มาก 
การประเมินผล 3.844 0.466 มาก 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวม 3.910 0.413 มาก 

จากตารางที่ 4.12 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาทของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล ของครู
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดย
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (S.D. = 0.413) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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ตารางท่ี 4.13 วิเคราะห์พฤติกรรมตามบทบาทของครู 

พฤติกรรมตามบทบาทของครู 
X  S.D. ล าดับ 

1.ท่านวางแผนการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน 3.520 0.927 13 
4.ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน 

4.161 0.617 1 

7.ท่านเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

4.043 0.673 7 

8.ท่านจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 4.107 0.681 2 
17.ท่านให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสม และ
ทันท่วงท ี

3.928 0.679 11 

21.ท่านใช้ค าถามที่ท้าทาย เ พ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนคิด 

3.994 0.629 9 

22.ท่านส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วย
ตนเอง 

4.054 0.641 5 

24.ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4.054 0.655 6 
25.ท่านน าเสนอเนื้อหาในเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อน หรือเป็น
เรื่องท่ีผู้เรียนคุ้นเคย และมีความรู้มาก่อน 

3.891 0.744 12 

27.ท่านใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 

3.929 0.696 10 

30.ท่านใช้สื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.039 0.656 8 
31.ท่านสร้างบรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจ และกระตุ้นให้
ผู้เรียนอยากเรียนรู้ 

4.100 0.682 4 

32.ท่านเสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้ 

4.106 0.677 3 

โดยรวม 3.994 0.438  

จากตารางที่ 4.13 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้าน
พฤติกรรมตามบทบาทของครูในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.892 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน มี
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ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.161) รองลงมา ( X = 4.107) คือ ท่านจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.520) คือ ท่านวางแผนการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้เรียน  

ตารางท่ี 4.14 วิเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
X  S.D. ล าดับ 

2. ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

3.867 0.708 11 

5. ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 3.907 0.694 9 
6. ท่านสรุปความรู้ให้แก่ผู้เรียน 1.983 0.798 13 
9. ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริง 

4.109 0.706 1 

10. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยเน้นการท่องจ า 3.165 0.836 12 
11. ท่านจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ 
กระบวนการคิด 

4.057 0.626 3 

12. ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกระบุ
ปัญหา ก าหนดทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหา 

3.885 0.680 10 

13. ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่
อยู่รอบตัว 

3.954 0.702 7 

15. ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ 

4.065 0.646 2 

16. ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 3.978 0.664 6 
18. ท่านเป็นผู้ชี้น าหรือแนะแนวทางให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

3.991 0.640 4 

19. ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนสามารถ
ฝึกฝนการน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย 

3.982 0.670 5 

28. ท่านถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ของครูให้แก่ผู้เรียน 3.952 0.722 8 

โดยรวม 3.892 0.421  
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จากตารางที่ 4.14 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.994 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านจัด
กิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.109) 
รองลงมา ( X = 4.065) คือ ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้
เดิมกับความรู้ใหม่ได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 1.983) คือ ท่านสรุปความรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ตารางท่ี 4.15 วิเคราะห์การประเมินผล 

การประเมินผล 
X  S.D. ล าดับ 

3. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 4.157 0.672 3 
14. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากกระบวนการ
ท างานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

4.174 0.658 2 

20. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยการใช้
แบบทดสอบท่ีเน้นการเลือกตอบมากกว่าการเขียนตอบ 

2.520 0.841 7 

23. ท่านให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 3.711 0.747 4 
26. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลงานที่
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

4.178 0.660 1 

29. ท่านให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน
ของผู้เรียน 

3.667 0.822 5 

33. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการใช้แฟ้ม
สะสมงาน 

3.539 0.833 6 

โดยรวม 3.844 0.466  

จากตารางที่ 4.15 พบว่าครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านการ
ประเมินผลในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.844 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ท่านประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.178) รองลงมา                                    
( X = 4.174) คือ ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากกระบวนการท างานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 2.520) คือ ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการใช้
แบบทดสอบท่ีเน้นการเลือกตอบมากกว่าการเขียนตอบ 
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  การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 1 มิติวัฒนธรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 สมมติฐาน 1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.1.2 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.1.3 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 

สมมติฐาน 1.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.2.1 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.2.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.2.3 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

สมมติฐาน 1.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.3.1 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.3.2 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.3.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

สมมติฐาน 1.4 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.4.1 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 
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  สมมติฐาน 1.4.2 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.4.3 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

สมมติฐาน 1.5 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.5.1 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.5.2 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  สมมติฐาน 1.5.3 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

สมมติฐาน 1.6 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  สมมติฐาน 1.6.1 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู 
  สมมติฐาน 1.6.2 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

สมมติฐาน 1.6.3 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการ
ประเมินผล 

 การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’ s 
Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมิติวัฒนธรรมโดยรวมและ
รายมิติ กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวมและรายด้าน 
 เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนของการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางใน
แบบสอบถามมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด 
= 5 ซึ่งมีความแตกต่างจากเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามของมิติวัฒนธรรมที่มีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ มากที่สุด = 1 มาก = 2 ปานกลาง = 3 น้อย = 4 น้อยที่สุด = 5 ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการ
กลับค่าคะแนนของข้อมูลในส่วนของวัฒนธรรมให้มีเกณฑ์ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 
น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1 จึงท าให้เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามมิติวัฒนธรรมกับเกณฑ์การให้
คะแนนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีค่าไปในทิศทางเดียวกัน แล้วจึงน าค่าที่ได้มา
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ทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เ พียร์สัน (Pearson’ s Correlation 
Coefficient) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4.16 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมรายมิติและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางรายด้าน 

*.  Correlation is significant at the .05 level (1-tailed). 
**. Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).  

 
ตัวแปร 

การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 

พฤติกรรมตาม
บทบาทของคร ู

การจัด
กิจกรรมการ

เรียนรู้ 

การประเมินผล
การจัดการ

เรียนรู้ 

มิติวัฒนธรรมโดยรวม 
Pearson Correlation 
Sig.  
N 

 
.308** 
.000 
540 

 
.292** 
.000 
540 

 
.277** 
.000 
540 

 
.267** 
.000 
540 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (PDI) 
Pearson Correlation 
Sig.  
N 

 
-.107* 
.013 
540 

 
- .128** 

.000 
540 

 
- .062 
.150 
540 

 
- .092* 
.032 
540 

มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุม่นิยม (IDV) 
Pearson Correlation 
Sig.  
N 

 
.298** 
.000 
540 

 
.291** 
.000 
540 

 
.269** 
.000 
540 

 
.247** 
.000 
540 

มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง (MAS) 
Pearson Correlation 
Sig.  
N 

 
.298** 
.000 
540 

 
.284** 
.000 
540 

 
.260** 
.000 
540 

 
.262** 
.000 
540 

มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (UAI) 
Pearson Correlation 
Sig.  
N 

 
.111* 
.010 
540 

 
.093* 
.031 
540 

 
.089* 
.039 
540 

 
.117* 
.007 
540 

มิติการมุง่เน้นเป้าหมายระยะยาว (LTO)  
Pearson Correlation 
Sig.  
N 

 
.302** 
.000 
540 

 
.281** 
.000 
540 

 
.286** 
.000 
540 

 
.256** 
.000 
540 

มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (IVR) 
Pearson Correlation 
Sig. 
N 

 
.130** 
.002 
540 

 
.148** 
.001 
540 

 
.092* 
.032 
540 

 
.106* 
.014 
540 
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สมมติฐาน 1 มิติวัฒนธรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

จากตารางที่ 4.16 มิติวัฒนธรรม มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 กล่าวคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติวัฒนธรรมมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .308 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปใน
ทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีมิติวัฒนธรรมโดยรวมปานกลางท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีมิติวัฒนธรรมโดยรวมลดลง
จากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 จากตารางที่ 4.16 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .013 ซึ่งน้อย
กว่า .05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.107 แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปในทิศทางลบ (ทิศทางตรงข้ามกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่ามิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเหลื่อม
ล้ าทางอ านาจเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลง
เล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาท
ของคร ู
 จากตารางที่ 4.16 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อย
กว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.128 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผล
ต่อกันไปในทิศทางลบ (ตรงกันข้ามกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเหลื่อมล้ า
ทางอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจเพ่ิมขึ้นจาก
ระดับปานกลางจะท าให้พฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
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ลดลงเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจลดลงจากระดับปานกลางจะ
ท าให้พฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.1.2 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จากตารางที่ 4.16 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .150 ซึ่ง

มากกว่า .05 กล่าวคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจไมม่ีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 สมมติฐาน 1.1.3 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
จากตารางที่ 4.16 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ 0.032 ซึ่งน้อย

กว่า .05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.092 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปใน
ทิศทางลบ (ทิศทางตรงข้ามกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเหลื่อมล้ าทาง
อ านาจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจเพ่ิมขึ้นจาก
ระดับปานกลางจะท าให้การประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้การ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

จากตารางที่ 4.16 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .298 แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่ามิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมปานกลาง 
และความเป็นกลุ่มนิยมปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม
เพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมเพ่ิมขึ้น และความเป็นกลุ่มนิยมลดลง) จะท าให้มี
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็น
ปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมลดลง และความเป็นกลุ่ม
นิยมเพิ่มขึ้น) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
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 สมมติฐาน 1.2.1 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 

จากตารางที่ 4.16 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .291 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติ
ความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมปานกลาง และความ
เป็นกลุ่มนิยมปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้นจาก
ระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมเพ่ิมขึ้น และความเป็นกลุ่มนิยมลดลง) จะท าให้มีพฤติกรรม
ตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยม
ลดลง และความเป็นกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.2.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

จากตารางที่ 4.16 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 
ซึ่งน้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .269 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสอง
ตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็น
ปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมปานกลาง และความเป็นกลุ่ม
นิยมปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้นจากระดับ
ปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมเพ่ิมขึ้น และความเป็นกลุ่มนิยมลดลง) จะท าให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยม
และกลุ่มนิยมลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมลดลง และความเป็นกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้น) 
จะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.2.3 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
จากตารางที่ 4.16 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 

ซึ่งน้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
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มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .247 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผล
ต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นปัจเจกนิยม
และกลุ่มนิยมอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมปานกลาง และความเป็นกลุ่มนิยมปาน
กลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง 
(ความเป็นปัจเจกนิยมเพ่ิมขึ้น และความเป็นกลุ่มนิยมลดลง) จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยม
และกลุ่มนิยมลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมลดลง และความเป็นกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้น) 
จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

จากตารางที่ 4.16 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
ความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .298 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติ
ความเป็นเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายปานกลาง และความเป็นเพศ
หญิงปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเพศชายและเพศหญิงเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง 
(ความเป็นเพศชายเพ่ิมขึ้น และความเป็นเพศหญิงลดลง) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นเพศชายและเพศหญิงลดลงจาก
ระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายลดลง และความเป็นเพศหญิงเพ่ิมข้ึน) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.3.1 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 

จากตารางที่ 4.16 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
ความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .284 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้
ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นเพศ
ชายและเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายปานกลาง และความเป็นเพศหญิงปาน
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กลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเพศชายและเพศหญิงเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความ
เป็นเพศชายเพ่ิมขึ้น และความเป็นเพศหญิงลดลง) จะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นเพศ
ชายและเพศหญิงลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายลดลง และความเป็นเพศหญิงเพ่ิมข้ึน) 
จะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.3.2 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

จากตารางที่ 4.16 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
ความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .260 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผล
ต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นเพศชาย
และเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายปานกลาง และความเป็นเพศหญิงปานกลาง) 
ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเพศชายและเพศหญิงเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศ
ชายเพ่ิมขึ้น และความเป็นเพศหญิงลดลง) จะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นเพศชายและเพศหญิงลดลงจาก
ระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายลดลง และความเป็นเพศหญิงเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.3.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
จากตารางที่ 4.16 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่ง

น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
ความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .262 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันใน
ทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นเพศชายและเพศ
หญิงอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายปานกลาง และความเป็นเพศหญิงปานกลาง) ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเพศชายและเพศหญิงเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชาย
เพ่ิมขึ้น และความเป็นเพศหญิงลดลง) จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นเพศชายและเพศหญิงลดลงจาก
ระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายลดลง และความเป็นเพศหญิงเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีการประเมินผล
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
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สมมติฐาน 1.4 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

จากตารางที่ 4.16 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .010 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .111 แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่ามิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลดลงจากระดับ
ปานกลางจะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.4.1 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาท
ของคร ู

จากตารางที่ 4.16 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .031 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .093 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้
ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการ
หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
ลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.4.2 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  

จากตารางที่ 4.16 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .039 ซึ่ง
น้อยกว่า .05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .089 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผล
ต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการหลีกเลี่ยง
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ความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน
เพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลดลงจากระดับปานกลางจะท า
ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.4.3 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
จากตารางที่ 4.16 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .007 ซึ่ง

น้อยกว่า .05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .117 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศ
ทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเพ่ิมขึ้นจาก
ระดับปานกลางจะท าให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.5 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

จากตารางที่ 4.16 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .302 แสดงให้เห็นว่าตัวแปร
ทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการ
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวลดลงจากระดับปานกลางจะท า
ให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.5.1 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาท
ของคร ู

จากตารางที่ 4.16 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .281 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้
ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมุ่งเน้น
เป้าหมายระยะยาวอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว
เพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวลดลงจาก
ระดับปานกลางจะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.5.2 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

จากตารางที่ 4.16 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่ง
น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .286 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผล
ต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะยาวอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวเพ่ิมขึ้น
จากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.5.3 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
จากตารางที่ 4.16 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .000 ซึ่ง

น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .256 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศ
ทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวอยู่
ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากระดับปาน
กลางจะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
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 สมมติฐาน 1.6 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

จากตารางที่ 4.16 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .002 ซึ่ง
น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .130 แสดงให้เห็นว่า
ตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่ามิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดอยู่ในระดับต่ า (การมีอิสระต่ า หรือการมีข้อจ ากัดสูง) ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ า (การมีอิสระเพ่ิมขึ้น และ
การมีข้อจ ากัดลดลง) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้น เล็กน้อย หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดลดลงจากระดับต่ า (การมีอิสระลดลง และการ
มีข้อจ ากัดเพ่ิมข้ึน) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.6.1 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาท
ของคร ู

จากตารางที่ 4.16 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .001 ซึ่ง
น้อยกว่า .01 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .148 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้
ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมีอิสระ
และการมีข้อจ ากัดอยู่ในระดับต่ า (การมีอิสระต่ า หรือการมีข้อจ ากัดสูง) ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่าเม่ือมี
การมีอิสระและการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ า (การมีอิสระเพ่ิมขึ้น และการมีข้อจ ากัดลดลง) จะ
ท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้ อย 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดลดลงจากระดับต่ า (การมีอิสระลดลง และ
การมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.6.2 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
จากตารางที่ 4.16 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .032 ซึ่ง

น้อยกว่า .05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .092 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผล
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ต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมีอิสระและ
การมีข้อจ ากัดอยู่ในระดับต่ า (การมีอิสระต่ า หรือการมีข้อจ ากัดสูง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการ
มีอิสระและการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ า (การมีอิสระเพ่ิมขึ้น และการมีข้อจ ากัดลดลง) จะท าให้
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมี
การมีอิสระและการมีข้อจ ากัดลดลงจากระดับต่ า (การมีอิสระลดลง และการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้น) จะท า
ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.6.3 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
จากตารางที่ 4.16 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ .014 ซึ่ง

น้อยกว่า .05 กล่าวคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มิติ
การมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .106 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศ
ทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมีอิสระและการมี
ข้อจ ากัดอยู่ในระดับต่ า (การมีอิสระต่ า หรือการมีข้อจ ากัดสูง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมี
อิสระและการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ า (การมีอิสระเพ่ิมข้ึน และการมีข้อจ ากัดลดลง) จะท าให้มี
การประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 
เมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดลดลงจากระดับต่ า (การมีอิสระลดลง และการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้น) 
จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

ตารางท่ี 4.17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ 

สมมติฐาน 1 มิติวัฒนธรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติ ฐาน  1 .1  มิติ ความเหลื่ อมล้ าทางอ านาจ 
มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.1.1  มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 
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ตารางท่ี 4.17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ 

สมมติฐาน 1.1.2  มิติความเหลื่ อมล้ าทางอ านาจ 
มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน 

Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.1.3  มิติความเหลื่ อมล้ าทางอ านาจ 
มีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม 
มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 

Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.2.1 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.2.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม 
มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.2.3 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม 
มีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 

Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.3.1 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.3.2 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 
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ตารางท่ี 4.17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ 

สมมติฐาน 1.3.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
มีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.4  มิติการหลีกเลี่ ยงความไม่แน่นอน 
มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 

Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.4.1 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.4.2 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.4.3 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
มีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.5  มิติการมุ่ งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.5.1 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.5.2 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.5.3 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
มีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 
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ตารางท่ี 4.17 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ) 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ 

สมมติฐาน 1.6  มิติการมี อิสระและการมีข้อจ ากัด 
มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.6.1 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาทของครู 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.6.2 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
มีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

สมมติฐาน 1.6.3 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
มีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
Pearson’ s 
Correlation 
Coefficient 

 
.



บทท่ี 5  
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

บทนี้เป็นการน าเสนอการสรุปผลการวิจัยทั้งหมด พร้อมทั้งอภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะที่
ผู้วิจัยได้พบจากการท าวิจัยในครั้งนี้ที่มุ่งเน้นในการศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้แบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 มิติวัฒนธรรมวิชาชีพครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 5.2.2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 5.2.3 มิติวัฒนธรรมวิชาชีพครูที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 5.3.4 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
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  สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูและเพ่ือศึกษาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรของ
การศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่สอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 14 ,764 คน ส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีผู้วิจัยเลือก คือ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 540 คน 

5.1.1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จากผลการวิจัย สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 540 คน 
1. เพศ กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายร้อยละ 21.6 เพศหญิงร้อยละ 78.4 
2. อายุ กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุในช่วง 41 – 45 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.2 รองลงมา

กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.4 
3. สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดร้อยละ 43.7 สมรสร้อยละ 51.7 และ

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ร้อยละ 4.6 
4. เขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างสังกัดโรงเรียนในเขตบางกะปิมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 30.4 รองลงมาเขตบางขุนเทียนคิดเป็นร้อยละ 23.3 
5. การส าเร็จการศึกษาสูงสุด กลุ่มตัวอย่างมีการส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละร้อยละ 40.4  
6. ระดับชั้นในการสอน กลุ่มตัวอย่างสอนอยู่ในระดับประถมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.3 

รองลงมาสอนอยู่ในระดับปฐมวัย คิดเป็นร้อยละ 13.5 
7. ประสบการณ์ในการสอน กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการสอนมากที่สุดอยู่ในช่วง                         

5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมาอยู่ในช่วง 11 – 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านมิติวัฒนธรรม 6 มิติ ได้แก่ มิติความเหลื่อมล้ าทาง

อ านาจ มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง มิติการหลีกเลี่ยง
ความไม่แน่นอน มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว และมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด ของครู
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของมิติวัฒนธรรม คือ 1 = มากที่สุด 
ไปจนถึง 5 = น้อยที่สุด ตามล าดับ และมีเกณฑ์การวัดมิติวัฒนธรรมที่มีมาตรวัดแปลผลมิติวัฒนธรรม
ออกเป็น 5 ระดับ ตามทัศนะของ Pruetipibultham & Hoysang (2013) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
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มาตรวัดในแต่ละระดับนั้นสามารถแปลผลคะแนนระดับมิติวัฒนธรรม ได้ดังนี้ 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มสูงมาก” 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มสูง” 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มปานกลาง” 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มต่ า” 
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 ก าหนดเป็น “ระดับวัฒนธรรมในมิตินั้นมีแนวโน้มต่ ามาก” 

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่าง ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 
540 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมิติวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.250                                    
(S.D. = 0.429) เมื่ออธิบายรายมิติ พบว่า 

5.1.2.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ  
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติความเหลื่อมล้ าทาง

อ านาจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.774 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมีหัวหน้างาน 
(ผู้บังคับบัญชาโดยตรง) เป็นที่เคารพนับถือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 2.189) รองลงมา ( X = 2.469) 
คือ ควรหลีกเลี่ยงโครงสร้างองค์กรที่ก าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีผู้บังคับบัญชาถึงสองคนไม่ว่ากรณีใดๆ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 3.674) คือ ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาเมื่อต้องตัดสินใจใน
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

5.1.2.2 มิติความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม  
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติความเป็นปัจเจกนิยม

และกลุ่มนิยมในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.114 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านได้
ท างานที่ท่านรู้สึกว่ามีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X = 2.106) รองลงมา ( X = 2.600) คือ 
ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัว หรือชีวิตครอบครัว และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 4.167) 
คือ งานที่ท่านท าเป็นที่นับหน้าถือตาจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง 

5.1.2.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง  
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติความเป็นเพศชายและ

เพศหญิงในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.187 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมีโอกาสได้
เลื่อนต าแหน่ง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 2.402) รองลงมา ( X = 2.407) คือ ท่านได้รับการเล็งเห็น
คุณค่าเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X = 4.009) คือ ท่านมีเพ่ือนร่วมงานที่
เป็นมิตร 
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5.1.2.4 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน  
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติการหลีกเลี่ยงความไม่

แน่นอนในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.319 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า เมื่อพิจารณาจาก
ภาพรวม ไม่ควรละเมิดกฎใดๆของบริษัทหรือองค์กร แม้ว่าพนักงานเห็นว่าการละเมิดกฎนั้นๆ จะเอ้ือ
ผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรก็ตาม มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 2.361) รองลงมา ( X = 3.315) คือ ท่านมี
ความวิตกกังวล หรือความเครียดในการสอนนักเรียนบ่อยเพียงใด  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด                                          
( X = 3.944) คือ เมื่อพิจารณาจากภาพรวม ท่านจะอธิบายสุขภาวะปัจจุบันของท่านอย่างไร 

5.1.2.5 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว  
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติการมุ่งเน้นเป้าหมาย

ระยะยาวในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.240 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านคิดว่าความ
พยายามอย่างมุ่งมั่นเป็นหนทางอันแน่นอนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 1.778) รองลงมา                     
( X = 2.339) คือ ท่านเป็นผู้ประหยัดอดออม (ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่ สุด                                           
( X = 4.743) คือ ท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 

5.1.2.6 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านมิติการมีอิสระและการมี

ข้อจ ากัดในระดับต่ า หรือกล่าวคือครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีลักษณะวัฒนธรรมการมี
ข้อจ ากัด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.594 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านมีเวลาว่างเพียงพอส าหรับการ
พักผ่อนหย่อนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 2.720) รองลงมา ( X = 3.689) คือ บุคคลรอบข้าง หรือ
สภาพแวดล้อมมีส่วนกีดกันท่านจากการท าในสิ่งที่ท่านปรารถนาหรือไม่  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด                                   
( X = 4.102) คือ ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด 

 ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นโดยรวมของมิติวัฒนธรรมอยู่
ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.25 (S.D. = 0.429) เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายข้อจากระดับความ
คิดเห็นโดยรวมของมิติวัฒนธรรมทั้ง 6 มิติ เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปค่าเฉลี่ยน้อย พบว่า ท่านคิด
ว่าความพยายามอย่างมุ่งมั่นเป็นหนทางอันแน่นอนไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 1.778) 
รองลงมา ( X = 2.106) คือ ท่านได้ท างานที่ท่านรู้สึกว่ามีความน่าสนใจ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด                            
( X = 4.102) คือ ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด 
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5.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 3 ด้าน 
ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาทของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล มีเกณฑ์การแปล
ความหมายแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามทัศนะของ จิรนันท์ นุ่นชูคัน และ
คณะ (2559) การแปลผลคะแนนสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง มพีฤติกรรมหรือการปฏิบัติน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติน้อยที่สุด 
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่าง ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 

540 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.910 (S.D. = 0.413) เมื่ออธิบายรายมิติ พบว่า 

5.1.3.1 พฤติกรรมตามบทบาทของครู  
ครโูรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านพฤติกรรมตามบทบาทของ

ครูในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.892 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มี
ความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.161) 
รองลงมา ( X = 4.107) คือ ท่านจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.520) คือ ท่านวางแผนการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน  

5.1.3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.994 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้าง
สถานการณ์ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่ สุด ( X = 4.109) รองลงมา                                   
( X = 4.065) คือ ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ได้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 1.983) คือ ท่านสรุปความรู้ให้แก่ผู้เรียน 

5.1.3.3 การประเมินผล  
ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระดับความคิดเห็นด้านการประเมินผลในระดับ

มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.844 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจาก
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ผลงานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.178) รองลงมา ( X = 4.174) คือ ท่าน
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากกระบวนการท างานที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ( X = 2.520) คือ ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการใช้แบบทดสอบที่เน้นการ
เลือกตอบมากกว่าการเขียนตอบ 

5.1.4 สรุปผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานในครั้งนี้เป็นการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’ s 

Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมิติวัฒนธรรมโดยรวมและ
รายมิติ กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวมและรายด้าน 
 เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนของการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางใน
แบบสอบถามมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ น้อยที่สุด = 1 น้อย = 2 ปานกลาง = 3 มาก = 4 มากที่สุด 
= 5 ซึ่งมีความแตกต่างจากเกณฑ์การให้คะแนนในแบบสอบถามของมิติวัฒนธรรมที่มีเกณฑ์การให้
คะแนน คือ มากที่สุด = 1 มาก = 2 ปานกลาง = 3 น้อย = 4 น้อยที่สุด = 5 ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการ
กลับค่าคะแนนของข้อมูลในส่วนของวัฒนธรรมให้มีเกณฑ์ มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 
น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1 จึงท าให้เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามมิติวัฒนธรรมกับเกณฑ์การให้
คะแนนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีค่าไปในทิศทางเดียวกัน แล้วน าค่าที่ได้มา
ทดสอบสมมติฐานโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เ พียร์สัน (Pearson’ s Correlation 
Coefficient) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สมมติฐาน 1 มิติวัฒนธรรมโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.308 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่ อมี
มิติวัฒนธรรมโดยรวมปานกลางท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีมิติวัฒนธรรมโดยรวมลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
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 สมมติฐาน 1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.107 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปในทิศทางลบ (ทิศ
ทางตรงข้ามกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจอยู่ในระดับ
ปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท า
ให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย หรือกล่าว อีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.1.1 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาท
ของคร ู
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -
.128 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปในทิศทางลบ (ตรงกันข้ามกัน) ในระดับต่ ามาก 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
เมื่อมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้พฤติกรรมตามบทบาทของครูใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย หรือกล่าว อีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมิติความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้พฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.1.2 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มีค่า Sig. (p-value) เท่ากับ 

.150 ซึ่งมากกว่า .05 หมายความว่า มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจไม่มีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  

 สมมติฐาน 1.1.3 มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจมีความสัมพันธ์กับการ

ประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -.092 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปในทิศทางลบ (ทิศทางตรงข้ามกัน) ในระดับต่ ามาก 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
เมื่อมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้การประเมินผลในการจัดการ
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เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมิติความเหลื่อมล้ าทาง
อ านาจลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้การประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับ
การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .298 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันไปในทิศ
ทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่ม
นิยมอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมปานกลาง และความเป็นกลุ่มนิยมปานกลาง) ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็น
ปัจเจกนิยมเพ่ิมขึ้น และความเป็นกลุ่มนิยมลดลง) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมลดลงจาก
ระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมลดลง และความเป็นกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.2.1 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .291 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ใน
ระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ความเป็นปัจเจกนิยมปานกลาง และความเป็นกลุ่มนิยมปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมี
ความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมเพ่ิมขึ้น และ
ความเป็นกลุ่มนิยมลดลง) จะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมลดลง
จากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมลดลง และความเป็นกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มี
พฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
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 สมมติฐาน 1.2.2 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .269 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับ
ต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็น
ปัจเจกนิยมปานกลาง และความเป็นกลุ่มนิยมปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเป็น
ปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมเพ่ิมขึ้น และความเป็น
กลุ่มนิยมลดลง) จะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็น
ปัจเจกนิยมลดลง และความเป็นกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.2.3 มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมมีความสัมพันธ์กับ

การประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .247 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจก
นิยมปานกลาง และความเป็นกลุ่มนิยมปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยม
และกลุ่มนิยมเพิ่มขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยมเพ่ิมข้ึน และความเป็นกลุ่มนิยมลดลง) 
จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นปัจเจกนิยม
ลดลง และความเป็นกลุ่มนิยมเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .298 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทาง
เดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับปาน
กลาง (ความเป็นเพศชายปานกลาง และความเป็นเพศหญิงปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมี
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ความเพศชายและเพศหญิงเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายเพ่ิมขึ้น และความเป็นเพศ
หญิงลดลง) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าว อีกนัย
หนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นเพศชายและเพศหญิงลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายลดลง และ
ความเป็นเพศหญิงเพิ่มขึ้น) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.3.1 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตาม
บทบาทของครู 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .284 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ใน
ระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง (ความ
เป็นเพศชายปานกลาง และความเป็นเพศหญิงปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเพศชาย
และเพศหญิงเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายเพิ่มขึ้น และความเป็นเพศหญิงลดลง) จะ
ท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็ กน้อย 
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความเป็นเพศชายและเพศหญิงลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็น
เพศชายลดลง และความเป็นเพศหญิงเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.3.2 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิตคิวามเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.260 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายปาน
กลาง และความเป็นเพศหญิงปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเพศชายและเพศหญิง
เพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายเพ่ิมขึ้น และความเป็นเพศหญิงลดลง) จะท าให้มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีความ
เป็นเพศชายและเพศหญิงลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายลดลง และความเป็นเพศหญิง
เพ่ิมข้ึน) จะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.3.3 มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการ

ประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ .262 
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แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติความเป็นเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายปาน
กลาง และความเป็นเพศหญิงปานกลาง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีความเพศชายและเพศหญิง
เพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายเพ่ิมขึ้น และความเป็นเพศหญิงลดลง) จะท าให้มีการ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าว อีกนัยหนึ่งว่า 
เมื่อมีความเป็นเพศชายและเพศหญิงลดลงจากระดับปานกลาง (ความเป็นเพศชายลดลง และความ
เป็นเพศหญิงเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลง
เล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.4 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .111 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก 
(ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเพ่ิมขึ้นจากระดับปาน
กลางจะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 
เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.4.1 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาท
ของคร ู

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .093 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ใน
ระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีพฤติกรรม
ตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งว่า เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาท
ของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
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 สมมติฐาน 1.4.2 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.089 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุป
ได้ว่าเมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.4.3 มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนมีความสัมพันธ์กับการ

ประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ .117 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.5 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .302 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทาง
เดียวกัน) ในระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวอยู่ในระดับปาน
กลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้
มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการ
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
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สมมติฐาน 1.5.1 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาท
ของคร ู

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .281 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ใน
ระดับต่ า จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
สามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลางจะท าให้มีพฤติกรรม
ตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าว อีกนัย
หนึ่งว่า เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาท
ของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.5.2 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.286 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว
ลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางลดลง
เล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.5.3 มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวมีความสัมพันธ์กับการ

ประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ .256 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ า จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า
เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากระดับปานกลางจะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะยาวลดลงจากระดับปานกลางจะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 
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 สมมติฐาน 1.6 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .130 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก 
(ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมี อิสระและการมีข้อจ ากัดอยู่ใน
ระดับต่ า (การมีอิสระต่ า หรือการมีข้อจ ากัดสูง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมีอิสระและการมี
ข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ า (การมีอิสระเพ่ิมขึ้น และการมีข้อจ ากัดลดลง) จะท าให้มีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมีอิสระและการมี
ข้อจ ากัดลดลงจากระดับต่ า (การมีอิสระลดลง และการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.6.1 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมตามบทบาท
ของคร ู

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมตามบทบาทของครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(r) เท่ากับ .148 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ใน
ระดับต่ ามาก จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดอยู่ในระดับต่ า (การมีอิสระ
ต่ า หรือการมีข้อจ ากัดสูง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้นจาก
ระดับต่ า (การมีอิสระเพ่ิมข้ึน และการมีข้อจ ากัดลดลง) จะท าให้มีพฤติกรรมตามบทบาทของครูในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมีอิสระและ
การมีข้อจ ากัดลดลงจากระดับต่ า (การมีอิสระลดลง และการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีพฤติกรรม
ตามบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 สมมติฐาน 1.6.2 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
.092 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดอยู่ในระดับต่ า (การมีอิสระต่ า หรือการมี
ข้อจ ากัดสูง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ า (การมี
อิสระเพ่ิมขึ้น และการมีข้อจ ากัดลดลง) จะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
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ศูนย์กลางเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดลดลงจากระดับ
ต่ า (การมีอิสระลดลง และการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้น) จะท าให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

สมมติฐาน 1.6.3 มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการประเมินผล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์กับการ

ประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ .106 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรทั้งสองตัวนี้ส่งผลต่อกันในทิศทางบวก (ทิศทางเดียวกัน) ในระดับต่ ามาก จาก
การศึกษาครั้งนี้พบว่ามิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดอยู่ในระดับต่ า (การมีอิสระต่ า หรือการมี
ข้อจ ากัดสูง) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าเมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้นจากระดับต่ า (การมี
อิสระเพ่ิมข้ึน และการมีข้อจ ากัดลดลง) จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เมื่อมีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดลดลงจากระดับ
ต่ า (การมีอิสระลดลง และการมีข้อจ ากัดเพ่ิมข้ึน) จะท าให้มีการประเมินผลในการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางลดลงเล็กน้อย 

 การอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครูของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของกลุ่ม
วิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

5.2.1 มิติวัฒนธรรมวิชาชีพครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จากวัตถุประสงค์เ พ่ือวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพครูของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษามิติวัฒนธรรม 6 มิติ ได้แก่ มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ มิติ
ความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง มิติการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอน มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว และมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด จากการศึกษาในครั้ง
นี้เป็นการศึกษามิติวัฒนธรรมวิชาชีพครูในบริบทสังคมไทย เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ศึกษามิติ
วัฒนธรรมของครูในการเรียนการสอนจากงานวิจัยของต่างประเทศ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความ
แตกต่างได้ เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น การศึกษาของ 
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Arpaci (2015) ที่ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของความแตกต่างทางวัฒนธรรม
กับการยอมรับการเรียนรู้บนมือถือ จากการศึกษาพบว่า พ้ืนฐานวัฒนธรรมของประเทศแคนนาดา มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมสูง มีลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า และมีความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า ในส่วนของประเทศตุรกีมีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่ม
นิยมต่ า มีลักษณะวัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง และมีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง 
จากผลการศึกษางานวิจัยดังกล่าวเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของการศึกษาครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษาของประเทศแคนนาดา ประเทศตุรกี และผลการศึกษาใน
ครั้งนี้ที่อยู่ในบริบทประเทศไทย มีความแตกต่างกัน อาจเกิดจากพ้ืนฐานของลักษณะวัฒนธรรมในแต่
ละพ้ืนที่ และวิถีการด ารงชีวิตที่แตกต่างกัน จึงท าให้ผลการศึกษามีความแตกต่างกัน และงานวิจัยของ 
Moller, Mickelson, Stearns, Banerjee, & Bottia (2013) ที่ท าการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมครูกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์: ความแตกต่างจากเชื้อชาติ และสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม พบว่า ครูมีวัฒนธรรมในการสอนที่แสดงออกให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสู ง ในด้าน
การแบ่งแยกสีผิว ซึ่งท าให้ครูมีพฤติกรรมสอนเด็กอย่างไม่เต็มใจ และไม่พึงพอใจที่จะสอนเด็กที่มีชาติ
พันธุ์ต่างกับตนเอง และจากการศึกษาของ Findyartini, Hawthorne, McColl, & Chiavaroli 
(2016) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องคลินิกการสอนวิธีการให้เหตุผลและการเรียนรู้ : มุมมองทางวัฒนธรรม
จากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อินโดนีเซียมีวัฒนธรรมการเรียนการสอนแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลต่อการเรียนการสอนของครู
ที่มีต่อเด็ก จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย พบว่า 
นักศึกษาทั้งสองพ้ืนที่มีการรับรู้ถึงความเหลื่อมล้ าทางอ านาจในระดับที่ต่ า และมีการหลีกเลี่ยงความไม่
แน่นอนในระดับที่ต่ า 

เมื่อพิจารณาแยกรายมิติ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

มิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีมิติวัฒนธรรม พบว่าวิชาชีพครูมีลักษณะวัฒนธรรม

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีหัวหน้างานหรือ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่ต่างคนต่างเคารพนับถือ และมีการสั่งการที่ชัดเจนระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีความสอดคล้องกับการวิจัยของ Pruetipibultham & Hoysang (2013) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิชาชีพของกลุ่มงานพยาบาล โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มงานวิชาชีพ
พยาบาลมีลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจปานกลาง และมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุษกร วัชรศรีโรจน์ และคณะ (2550) ที่ท าการวิจัยในหัวข้อการวิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมของ
คนไทยและนัยยะที่มีต่อการบริหารองค์การ ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าคนไทยมีลักษณะวัฒนธรรม
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ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจปานกลาง นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hofstede 
(1997) ที่ท าการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทย ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าคนไทยมีลักษณะ
วัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง 

มิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีมิติวัฒนธรรม พบว่าวิชาชีพครูมีลักษณะวัฒนธรรม

ความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมต่ า เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่รู้สึกว่า
การท างานมีผลตอบแทนในรูปแบบของสวัสดิการเป็นที่น่าพอใจและเพียงพอ และอาชีพครูยังเป็น
อาชีพที่สร้างให้พวกเขาเกิดความรู้สึกภูมิใจและรับรู้ได้ถึงเกียรติยศ และศักดิ์ศรีจากคนรอบข้าง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pruetipibultham & Hoysang (2013) เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิชาชีพ
ของกลุ่มงานพยาบาล พบว่ามีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยมปานกลาง และ
มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุษกร วัชรศรีโรจน์ และคณะ (2550) ที่ท าการวิจัยในหัวข้อการ
วิเคราะห์ลักษณะวัฒนธรรมของคนไทยและนัยยะที่มีต่อการบริหารองค์การ ผลที่ได้จากการศึกษา
พบว่าคนไทยมีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยมปานกลาง นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hofstede (1997) ที่ท าการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทย ผลที่ได้
จากการศึกษาพบว่าคนไทยมีลักษณะวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยมต่ า 

มิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีมิติวัฒนธรรม พบว่าวิชาชีพครูมีลักษณะวัฒนธรรม

ความเป็นเพศชายและเพศหญิงต่ า เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ได้ท างานอยู่
ในสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีและพึงพอใจ ทั้งในด้านของคน และสถานที่ อาทิเช่น การมีเพ่ือน
ร่วมงานที่ดี คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pruetipibultham & 
Hoysang (2013) เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิชาชีพของกลุ่มงานพยาบาล พบว่ามีลักษณะความเป็นเพศชาย
และเพศหญิงปานกลาง และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hofstede (1997) ที่ท าการศึกษา
ลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทย ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าคนไทยมีลักษณะวัฒนธรรมความเป็น
เพศชายและเพศหญิงต่ า 

มิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีมิติวัฒนธรรม พบว่าวิชาชีพครูมีลักษณะวัฒนธรรมการ

หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่า
อาชีพครูเป็นอาชีพที่ดี ที่ช่วยส่งเสริมให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่าจากการได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงว่าเด็กจะมีความรู้มากกว่าตน เพราะการ
ที่เด็กเรียนรู้ได้มากกว่านั้นนับเป็นความสุขของครูอย่างหนึ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
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Pruetipibultham & Hoysang (2013) เกี่ยวกับวัฒนธรรมวิชาชีพของกลุ่มงานพยาบาล พบว่ามี
ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนปานกลาง และความแตกต่างกับงานวิจัยของ Hofstede 
(1997) ที่ท าการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทย ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่าคนไทยมีลักษณะ
วัฒนธรรมการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง 

มิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีมิติวัฒนธรรม พบว่าวิชาชีพครูมีลักษณะวัฒนธรรมการ

มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวต่ า เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ในระดับหนึ่ง 
จากการใช้ความรู้ความสามารถที่ตนเองมีถ่ายทอดไปสู่คนในรุ่นต่อไปเพ่ือน าความรู้เหล่านั้นไปพัฒนา
ประเทศให้ดียิ่งขึ้น จากการศึกษาของ บุษกร วัชรศรีโรจน์ และคณะ (2550) ที่ท าการศึกษาถึง
ลักษณะวัฒนธรรมของคนไทยและนัยยะที่มีต่อการบริหารองค์การ ผลการศึกษาพบว่าคนไทยมี
ลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวปานกลาง นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Hofstede (1997) ที่ท าการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมของสังคมไทย ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า
คนไทยมีลักษณะวัฒนธรรมการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวต่ า 

มิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีมิติวัฒนธรรม พบว่าวิชาชีพครูมีลักษณะวัฒนธรรมการ

มีอิสระและการมีข้อจ ากัดต่ า เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ต่างมีความพึงพอใจ
ในชีวิตที่เป็นอยู่ของตนเอง แม้การกระท าบางอย่างยังคงต้องกระท าภายใต้ขอบเขตที่ถูกก าหนดไว้
ตามลักษณะของอาชีพ ทั้งจากกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลรอบข้าง 
โดยเฉพาะนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hofstede (1997) ที่ท าการศึกษาลักษณะวัฒนธรรม
ของสังคมไทย พบว่าคนไทยมีลักษณะวัฒนธรรมการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดต่ า 

5.2.2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
จากวัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ของครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ใน 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตามบทบาทของครู การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล โดยผลการศึกษาพบว่าวิชาชีพครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา ปาปัคถา 
(2554) ที่ได้ท าการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณะเทคโนโลยี
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สื่อสารมวลชน มทร. พระนครอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเปรียบได้ว่าคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
มทร. พระนครมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอยู่ในระดับสูง และสอดคล้องกับรายงาน
การวิจัยของ สุจินต์ ใจกระจ่าง (2553) ที่ท าการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหงอยู่ในระดับสูง และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พัชราวดี ทองเนื่อง (2553) ที่ได้ท าการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญต่อความรู้และการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษา
พยาบาล ผลการวิจัยพบว่า เมื่อมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะท า
ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองได้มากขึ้น และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิรนันท์ นุ่นชูคัน และ
คณะ, 2559) ที่ท าการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง และเมื่อแยกเป็นรายด้านได้แก่ ด้านบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ ด้าน
การจัดการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง จึงท าให้มีความ
จ าเป็นในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

พฤติกรรมตามบทบาทของครู 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าวิชาชีพครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ด้านพฤติกรรมตามบทบาทของครูมาก เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความถนัดของ
นักเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และมีการ
กระตุ้นนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรนันท์ นุ่นชูคัน และ
คณะ (2559) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมตามบทบาทของครูเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือท า และได้ฝึกปฏิบัติ โดยให้นักเรียนวาง
แผนการเรียนรู้ของตนเองตามความสามารถและความถนัด เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตจริงท าให้นักเรียนเกิดประสบการณ์จริง และจัดกิจกรรมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ กระตุ้น ท้าทาย และให้ก าลังใจเพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวิชาชีพครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาก เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มี
การจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมที่ตนเองมีกับความรู้ใหม่ และมีการจัดกิจกรรมหรือสร้าง
สถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการคิด ซึ่งสอดคล้องกับ จิรนันท์ นุ่นชูคัน และคณะ 
(2559) กล่าวว่าครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้สรุปความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความเข้าใจของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง สังเกต ส ารวจ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และสอดคล้องกับ  Cubukcu (2012) ที่กล่าวว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ โดย
เน้นไปที่นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจัดกิจกรรมจากความสนใจ 
ความต้องการ และความสามารถของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ สร้าง
ความรู้ผ่านประสบการณ์ และสามารถเก็บรักษาความรู้ที่เกิดขึ้นได้ 

การประเมินผล 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าวิชาชีพครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางด้านการประเมินผลมาก เนื่องจากครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากผลงานที่ได้ปฏิบัติจริง มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
จากกระบวนการท างานที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ ปัณรสี เอ่ียมสอาด (2558) ที่กล่าวว่าการประเมินผลตามสภาพจริงเป็นการ
ประเมินโดยงานหรือกิจกรรมของนักเรียนที่ได้ปฏิบัติจริง ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง
เมื่อมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง และสามารถประเมินความสามารถ ทักษะ ความคิดเชิงระบบ 
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนการแก้ปัญหา และท าให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ 
ได้ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม 

จากการอภิปรายผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่าการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดจากงานวิจัยของ พัชรี ขันอาสะวะ (2544) ที่ท าการวิจัยเรื่องการประเมินความ
จ าเป็นความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
ผลการวิจัยพบว่า ครูในประเทศไทยมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในระดับปานกลาง 
กล่าวคือมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่ง
เมื่อแยกรายด้าน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมตามบทบาทของครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ซึ่งมีความแตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้ที่มีด้านพฤติกรรม
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ตามบทบาทของครู ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการประเมินผล อยู่ ในระดับค่อนข้างสูง
ทั้งหมด อาจเป็นผลมาจากช่วงเวลาในการท าการวิจัยห่างกันประมาณ 15 ปี ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาใน
ด้านเทคโนโลยีมากขึ้น มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีการพัฒนาครูในด้านการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้น จึงอาจเป็นผลท าให้ผลการวิจัยมีความแตกต่างกัน และ
สะท้อนให้เห็นว่ามีการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในทิศทางที่ดีขึ้น 

5.2.3 มิติวัฒนธรรมวิชาชีพครูที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของกลุ่ม
วิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พบว่ามิติวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในบริบท
สังคมไทยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนสอนที่ให้ความส าคัญกับตัวผู้เรียนมากขึ้น 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ และแสดงออกมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้
เกิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เนื่องจากผู้สอนและผู้เรียนต่างก็มาจาก
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เมื่อต้องมาอยู่ร่วมกันในฐานะของผู้สอนและผู้เรียน ต่างฝ่ายต่างแสดงออกให้
เห็นถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันภายใต้การมีวัฒนธรรมที่เป็นพ้ืนฐานของตนเอง ดังเช่นการศึกษาของ 
Aldosari (2014) ที่ศึกษาถึงการรับรู้ในวัฒนธรรมของครูและเด็กที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนและ
การสอน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อตัวผู้สอนและเด็กมีการรับรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจากพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมของตนเองจะส่งผลให้มีพฤติกรรมในด้านการสอนส าหรับครู และพฤติกรรมการเรียน
ส าหรับเด็กที่แตกต่างกัน จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาชีพของครูที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับครูใน
การปฏิบัติหน้าที่ และวัฒนธรรมระหว่างการสอนในการจัดการเรียนรู้ของครูกับเด็ก ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นถึงวัฒนธรรมของครูในการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมในการสอน ส่วนวัฒนธรรมของผู้เรียนจะ
สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ามิติวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mittlelmeier et al. (2015) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับมิติวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนธุรกิจของประเทศอังกฤษ ผล
การศึกษาพบว่า มิติทางวัฒนธรรมในด้านความเป็นเพศชายและเพศหญิง ด้านความเป็นปัจเจกบุคคล
และกลุ่มนิยม ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน ด้านการมีอิสระและการมีข้อจ ากัดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ แต่ใน
ขณะเดียวกันในมิติทางด้านความเหลื่อมล้ าทางอ านาจไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
เด็กจากการจัดการเรียนรู้ในแบบดังกล่าว เช่นเดียวกับการศึกษาของ Ju et al. (2016) ที่ศึกษาถึงมิติ
ทางวัฒนธรรมในด้านของความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ ด้านความเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มนิยม ด้าน
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ความเป็นเพศชายและเพศหญิง ด้านการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน และด้านการมุ่งเน้นเป้าหมาย
ระยะยาว กับการเรียนรู้ผ่านปัญหา (Problem-based learning) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า มิติทาง
วัฒนธรรมทั้ง 5 ด้านมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ผ่านปัญหาของนักศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ของ
ประเทศเกาหลี  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมมีบทบาทส าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดการเรียนการสอนของครูและผลลัพธ์ทางการศึกษาของนักเรียน การจัดการเรียนรู้ในทุก
รูปแบบโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถสร้างให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนได้นั้น ตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญ คือ มิติทางวัฒนธรรมของผู้สอน
เป็นส าคัญ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน 3 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมตาม
บทบาทของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ และการประเมินผล ต่างเป็นผลที่สะท้อนออกมาจาก
วัฒนธรรมของครูผู้สอนที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งหากครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทที่ตนปฏิบัติงานอยู่ โดยครูผู้สอนควรยึดถือวัฒนธรรมในแต่ละ
มิติในการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Moller et al. (2013) ที่ท าการศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมครูกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์: ความแตกต่างจากเชื้อชาติ และสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม พบว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
วัฒนธรรมทั้งในระดับองค์กร และบุคคล หรือแม้กระทั้งวิชาชีพ และพบอีกว่าครูมีวัฒนธรรมในการ
สอนที่แสดงออกให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง ในด้านการแบ่งแยกสีผิว ซึ่งท าให้ครูมี
พฤติกรรมสอนเด็กอย่างไม่เต็มใจ และไม่พึงพอใจที่จะสอนเด็กที่มีชาติพันธุ์ต่างกับตนเอง และมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Findyartini et al. (2016) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง คลินิกการสอนวิธีการให้
เหตุผลและการเรียนรู้: มุมมองทางวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียมีมีวัฒนธรรมการเรียนการสอนแตกต่างกัน
ในแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลต่อการเรียนการสอนของครูที่มีต่อเด็ก จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง
นักศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย พบว่า นักศึกษาทั้งสองประเทศมีการรับรู้ว่าค รูมี
บทบาทในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้พวกเขาต้องยอมรับและเชื่อฟังในการสอนของครู การที่
ครูไม่ได้แบ่งหรือแสดงความเหลื่อมล้ าทางอ านาจจะท าให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่าครูมีลักษณะวัฒนธรรมความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า โดยครูเป็นผู้ อ านวยความ
สะดวก และการที่ครูสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือครูมีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า จะท าให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในมุมมองที่กว้างขึ้น 
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมระหว่างการเรียนการสอน จึงท าให้ เห็นว่าวัฒนธรรมของครูมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Choy et al. (2015) ที่ ได้



 163 

ท าการศึกษาถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ของครูที่น าไปสู่การตระหนักรู้ของ
เด็กนักเรียนมาเลเซียว่าท าไมต้องเรียน ผลการศึกษาพบว่า การที่ครูมีลักษณะวัฒนธรรมด้านความ
เป็นกลุ่มนิยมสูงจะท าให้เด็กมีการช่วยเหลือกันในหมู่เพ่ือนในการท างาน และการที่ครูมีความเหลื่อม
ล้ าทางอ านาจต่ าจะส่งผลให้เด็กกล้าแสดงออกและซักถามถึงข้อสงสัย ในส่วนของมิติวัฒนธรรมความ
เป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิงไม่ได้ส่งผลท าให้เด็กรับรู้ถึงการสอนที่แตกต่าง และการที่ครูมีมิติ
การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ าจะท าให้เด็กเกิดความตั้งใจและมีความมั่นใจในการเรียนต่อไป และ
การที่ครูมีมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวจะท าให้เด็กมีความมั่นใจอยากจะเรียนรู้มากขึ้น เนื่องจาก
ครูให้โอกาสเด็กท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยไม่มุ่งหวังผลแค่การเรียนรู้ภายในห้องเรียนสั้นๆ 

  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครควรก าหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการสนับสนุนมิติวัฒนธรรมวิชาชีพ
ครู เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 2) โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการจัดระบบการพัฒนาครูในด้านวัฒนธรรมวิชาชีพ
ครู และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
1) ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการน ามิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูในแต่ละด้าน

มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้มีการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2) ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านมิติวัฒนธรรมของวิชาชีพ
ครูที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ือน ามาเสริมสร้างบรรยากาศในการ
จัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
1) การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการ
ศึกษาธิการ หากนักวิจัยต้องการศึกษาวัฒนธรรมของวิชาชีพครูที่หลากหลาย 
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2) การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยภาพรวม ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงในเรื่องของวิชาที่
สอน ระดับชั้นที่สอน งานวิจัยครั้งต่อไปจึงควรระบุให้ชัดเจน เพราะวิธีการเรียนการสอนของแต่ละ
วิชาแตกต่างกัน และวิธีการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้นมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน 

3) การศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร 
ได้แก่ มิติวัฒนธรรมและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือความสมบูรณ์ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้แบบสอบถาม เช่น 
การสัมภาษณ์ในเชิงลึก เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครอบคลุมและมีความแม่นย ามากยิ่งข้ึน 

4) งานวิจัยครั้งนี้อาจเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปที่ใกล้เคียงกับการศึกษามิติ
วัฒนธรรม และการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5.3.4 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
เนื่องจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของวิชาชีพครูกับการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในประเทศไทยมีผู้ศึกษาน้อย จึงท าให้ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในการหาข้อมูล 
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แบบสอบถามการวิจัย 

แบบสอบถามฉบับนี้เป็นการส ารวจเพ่ือการศึกษาในหัวข้อเรื่อง “การศึกษามิติวัฒนธรรมของ
วิชาชีพครูและการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรี ยนเป็นศูนย์กลาง:  กรณีศึกษาโรงเรียนสั งกัด
กรุงเทพมหานคร” โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ของนายปิ
ยะณัฐ ศรีวิไลย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรมของกลุ่มวิชาชีพ
ครูกับการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลา งของกลุ่มวิชาชีพครูของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

โดยข้อมูลที่ได้จากการท าแบบสอบถามในครั้งนี้จะถูกน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม โดยไม่

มีการระบุชื่อ สกุล หรือข้อมูลที่ส าคัญอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลเชื่อมโยงกลับไปหาตัวท่าน จึงไม่มี

ผลกระทบต่อการต่อการตอบแบบสอบถามใดๆ โดยผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้จะสามารถเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาและพัฒนาระบบตลอดจนบุคลากรต่อไป  

ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

เพ่ือให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ค าชี้แจง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 8 ข้อ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เรื่องค่านิยมทางวัฒนธรรม จ านวน 24 ข้อ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จ านวน 33 ข้อ 

ชื่อผู้วิจัย          นายปิยะณัฐ ศรีวิไลย์ 

                      นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ติดต่อ              Tel. 083-0106364 

                      Email: ldesolatel04@gmail.com 

สถานที่ติดต่อ     คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความ

เป็นจริง 

1. เพศ 

  ชาย    หญิง 

2. อายุ  

 ต่ ากว่า 25 ปี   25 – 30 ปี    31 – 35 ปี    36 – 40 ปี  

 41 – 45 ปี    46 – 50 ปี   51 – 55 ปี    55 ปี ขึ้นไป 

3.  สถานภาพสมรส 

  โสด   สมรส   หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 

4.  โรงเรียนตั้งอยู่ในเขต .....................................................................................................................  

5.  ส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับ 

  1. อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขา/วิชาเอก ................................................................. ... 

  2. ปริญญาตรี สาขา/วิชาเอก ...........................................................................................  

  3. ปริญญาโท สาขา/วิชาเอก ...........................................................................................  

  4. ปริญญาเอก สาขา/วิชาเอก ..........................................................................................  

  5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..........................................................................................................  

6.  สอนในระดับชั้น 

 ปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 

7. สอนวิชา .................................................................................................................. ....................... 

8. ประสบการณ์ในการสอน  

 น้อยกว่า 5 ปี   5 – 10 ปี    11 – 15 ปี  

 16 – 20 ปี    21-25 ปี    25 ปี ขึ้นไป 

  



 183 

ตอนที่ 2 แบบสอบถาม เรื่อง ค่านิยมทางวัฒนธรรม 

โปรดนึกถึงงานที่ท่านก าลังท าอยู่ในปัจจุบัน ให้ท่านพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ตรงกับ
ความคิดเห็น และความรู้สึกของท่านมากน้อยเพียงใด (โปรดวงกลมเพียงค าตอบเดียว) 
 1 = มากที่สุด 

2 = มาก 
 3 = ปานกลาง 

4 = น้อย 
5 = น้อยที่สุด 

01. ท่านมีเวลาเพียงพอส าหรับชีวิตส่วนตัว หรือชีวิตครอบครัว     1        2        3        4        5  

02. ท่านมีหัวหน้างาน (ผู้บังคับบัญชาโดยตรง) เป็นที่เคารพนับถือ 1        2        3        4        5 

03. ท่านได้รับการเล็งเห็นคุณค่าเม่ือมีผลการปฏิบัติงานดี       1        2        3        4        5 

04. ท่านคิดว่าท่านได้รับสวัสดิการในการท างานเป็นที่น่าพอใจ     1        2        3        4        5  

05. ท่านมีเพ่ือนร่วมงานที่เป็นมิตร          1        2        3        4        5 

06. ท่านได้ท างานที่ท่านรู้สึกว่ามีความน่าสนใจ        1        2        3        4        5 

07. ท่านได้รับค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาเมื่อต้องตัดสินใจ       1        2        3        4        5       

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน  

08. ท่านได้อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณท่ีพึงประสงค์        1        2        3        4        5 

09. งานที่ท่านท าเป็นที่นับหน้าถือตาจากครอบครัวและเพ่ือนฝูง   1        2        3        4        5 

10. ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง          1        2        3        4        5 

เม่ือค านึงถึงการใช้ชีวิตส่วนตัว ข้อความต่อไปนี้ตรงกับความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านมาก

น้อยเพียงใด  

(โปรดวงกลมเพียงค าตอบเดียว) 

11. ท่านมีเวลาว่างเพียงพอส าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ      1        2        3        4        5 

12. ท่านมีความพึงพอใจในชีวิต มีความรู้จักพอ       1        2        3        4        5 

13. ท่านเป็นที่พ่ึงให้นักเรียนได้         1        2        3        4        5 

14. ท่านเป็นผู้ประหยัดอดออม (ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย)       1        2        3        4        5 
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15. ท่านมีความวิตกกังวล หรือความเครียดในการสอนนักเรียนบ่อยเพียงใด 

1. เป็นประจ า 
2. บ่อยครั้ง 
3. เป็นบางครั้ง 
4. นาน ๆ ครั้ง 
5. ไม่เคยเลย 

16. ท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากน้อยเพียงใด 

1. เป็นประจ า 
2. บ่อยครั้ง 
3. เป็นบางครั้ง 
4. นาน ๆ ครั้ง 
5. ไม่เคยเลย 

17. บุคคลรอบข้าง หรือสภาพแวดล้อมมีส่วนกีดกันท่านจากการท าในสิ่งที่ท่านปรารถนาหรือไม่  

1. ใช่ เป็นประจ า 
2. ใช่ บ่อยครั้ง 
3. เป็นบางครั้ง 
4. นาน ๆ ครั้ง 
5. ไม่เคยเลย 

18. เมื่อพิจารณาจากภาพรวม ท่านจะอธิบายสุขภาวะปัจจุบันของท่านอย่างไร 

1. ดีมาก 
2. ดี  
3. พอใช้  
4. แย่  
5. แย่มาก 

  



 185 

19. ท่านมีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองของประเทศไทยมากน้อยเพียงใด 

1. ภูมิใจมาก 
2. ภูมิใจพอใช้ 
3. ค่อนข้างภูมิใจ 
4. ภูมิใจเล็กน้อย 
5. ไม่ภูมิใจเลย 

20. จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของท่าน ท่านพบเห็นกรณีท่ีผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเกรงกลัวที่จะขัดแย้ง

กับเจ้านาย (หรือนักเรียนเกรงกลัวที่จะขัดแย้งกับครู) บ่อยครั้งเพียงใด 

1. ไม่เคยเลย 
2. นาน ๆ ครั้ง 
3. เป็นบางครั้ง 
4. บ่อยครั้ง 
5. เป็นประจ า 

ท่านเห็นด้วยกับข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด  (โปรดวงกลมเพียงค าตอบเดียว) 

1 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

2 = เห็นด้วย 

3 = ไม่แน่ใจ 

4 = ไม่เห็นด้วย 

5 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

21. บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเป็นเจ้านายที่ดีได้ โดยไม่จ าเป็นว่า    1      2      3      4      5 

บุคคลนั้นจะต้องตอบค าถามทุกค าถามเก่ียวกับเรื่องงานที่ลูกน้อง  

ถามได้ 

22. ท่านคิดว่าความพยายามอย่างมุ่งมั่นเป็นหนทางอันแน่นอนไป  1      2      3      4      5 

สู่ผลลัพธ์ที่ดี   

23. ควรหลีกเลี่ยงโครงสร้างองค์กรที่ก าหนดให้ผู้ใต้บังคับ-   1      2      3      4      5 

บัญชามีผู้บังคับบัญชาถึงสองคนไม่ว่ากรณีใด ๆ 

24. ไม่ควรละเมิดกฎใด ๆ ของบริษัทหรือองค์กร แม้ว่าพนักงาน  1      2      3      4      5 

เห็นว่าการละเมิดกฎนั้น ๆ จะเอ้ือผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรก็ตาม 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 ในฐานะที่ท่านเป็นครูของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่านคิดว่าท่านปฏิบัติหรือมี
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามรายการต่อไปนี้อยู่ในระดับใด  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
1 = น้อยที่สุดหรือไม่มี หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน  0% – 20% ใน 1 ภาคเรียน 
2 =        นอ้ย          หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน 21% – 40% ใน 1 ภาคเรียน 
3 =     ปานกลาง      หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน 41% – 60% ใน 1 ภาคเรียน 
4 =         มาก         หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน 61% – 80% ใน 1 ภาคเรียน 
5 =      มากทีสุ่ด      หมายถึง มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเกิดข้ึน 81% – 100% ใน 1 ภาคเรียน 

รายการ 
ระดับการปฏบิัติหรือพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 

01. ท่านวางแผนการเรียนการสอนร่วมกับผู้เรียน      
02. ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 

     

03. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      
04. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียน 

     

05. ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง      
06. ท่านสรุปความรู้ให้แก่ผู้เรียน      
07. ท่านเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 

     

08. ท่านจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้      
09. ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง 

     

10. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยเน้นการท่องจ า      
11. ท่านจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและ 
กระบวนการคิด 

     

12. ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกระบุ
ปัญหา ก าหนดทางเลือก และเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
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รายการ 
ระดับการปฏบิัติหรือพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 
13. ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว 

     

14. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากกระบวนการท างาน
ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

     

15. ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ 

     

16. ท่านจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง      
17. ท่านให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับพฤติกรรม และ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที 

     

18. ท่านเป็นผู้ชี้น าหรือแนะแนวทางให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

19. ท่านจัดกิจกรรมหรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝน
การน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

     

20. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการใช้แบบทดสอบ
ที่เน้นการเลือกตอบมากกว่าการเขียนตอบ 

     

21. ท่านใช้ค าถามที่ท้าทาย เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนคิด      

22. ท่านส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาค าตอบได้ด้วยตนเอง      

23. ท่านให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง      
24. ท่านจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย      

25. ท่านน าเสนอเนื้อหาในเรื่องที่ไม่มีความซับซ้อน หรือเป็นเรื่อง
ที่ผู้เรียนคุ้นเคย และมีความรู้มาก่อน 

     

26. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผลงานที่ผู้เรียนได้
ปฏิบัติจริง 

     

27. ท่านใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ 

     

28. ท่านถ่ายทอดวิธีการเรียนรู้ของครูให้แก่ผู้เรียน      
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ท่านมีความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอย่างไรเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. ................................... 
 

ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
นายปิยะณัฐ ศรีวิไลย์ 

นักศึกษาปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

รายการ 
ระดับการปฏบิัติหรือพฤติกรรม 

1 2 3 4 5 

30. ท่านใช้สื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง      

31. ท่านสร้างบรรยากาศท่ีปลุกเร้า จูงใจ และกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากเรียนรู้ 

     

32. ท่านเสริมแรงและกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้      
33. ท่านประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยการใช้แฟ้มสะสม
งาน 

     

29. ท่านให้เพ่ือนหรือผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของ
ผู้เรียน 

     



 

 
 

ค่าดัชนีมิติวัฒนธรรมจากการศึกษาของ Hofstede
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Hofstede (1997) ได้ท าการศึกษามิติทางวัฒนธรรม โดยมิติวัฒนธรรมดังกล่าวพัฒนามาจาก

ชีวิตประจ าวัน และอิทธิพลทางสังคม โดยท าการส ารวจพนักงานบริษัท IBM จ านวนกว่า 116,000 

คน ในกว่า 70 ประเทศ Hofstede ได้ศึกษาปัจจัยที่เป็นอิสระต่อกันบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมที่

ต่างกัน ซึ่งมาจากสาเหตุปัญหาพื้นฐานในการจัดการสังคม ผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ดัชนีของลักษณะความเหลื่อมล้ าทางอ านาจของทั้งหมด 76 ประเทศ  

อันดับ ประเทศ 

ดัชนี
ลักษณะ
ความ

เหลื่อมล้ า
ทางอ านาจ 

อันดับ ประเทศ 

ดัชนี
ลักษณะ
ความ

เหลื่อมล้ า
ทางอ านาจ 

1-2 
1-2 
3-4 
3-4 
5 
6 
7 
8 
9 

10-11 
10-11 
12-14 
12-14 
12-14 
15-16 
15-16 
17-18 
17-18 

19 

Malaysia 
Slovakia 

Guatemala 
Panama 

Philippines 
Russia 

Romania 
Serbia 

Suriname 
Mexico 

Venezuela 
Arab ctrs 

Bangladesh 
China 

Ecuador 
Indonesia 

India 
Africa w 

Singapore 

104 
104 
95 
95 
94 
93 
90 
86 
85 
81 
81 
80 
80 
80 
78 
78 
77 
77 
74 

39-40 
39-40 
41-42 
41-42 
43-44 
43-44 
45-46 
45-46 

47 
48 

49-50 
49-50 

51 
52-53 
52-53 

54 
55 
56 
57 

Belgium Nl 
Uruguay 
Greece 
S Korea 

Iran 
Taiwan 

Czech Rep. 
Spain 
Malta 

Pakistan 
Canada Quebec 

Japan 
Italy 

Argentina 
S Africa (wte) 

Trinidad 
Hungary 
Jamaica 
Latvia 

61 
61 
60 
60 
58 
58 
57 
57 
56 
55 
54 
54 
50 
49 
49 
47 
46 
45 
44 
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20 
21 

22-25 
22-25 
22-25 
22-25 

26 
27-29 
27-29 
27-29 
30-31 
30-31 
32-33 
32-33 
34-36 
34-36 
34-36 
37-38 
37-38 

Croatia 
Slovenia 
Bulgaria 
Morocco 

Switzerland Fr 
Vietnam 

Brazil 
France 

Hong Kong 
Poland 

Belgium Fr 
Colombia 

El Salvador 
Turkey 
Africa E 
Peru 

Thailand 
Chile 

Portugal 

73 
71 
70 
70 
70 
70 
69 
68 
68 
68 
67 
67 
66 
66 
64 
64 
64 
63 
63 

58 
59-61 
59-61 
59-61 

62 
63 
64 

65-67 
65-67 
65-67 

68 
69-70 
69-70 

71 
72 
73 
74 
75 
76 

Lithuania 
Estonia 

Luxembourg 
United States 
Canada total 
Netherlands 

Australia 
Costa Rica 
Germany 

Great Britain 
Finland 
Norway 
Sweden 
Ireland 

Switzerland Ge 
New Zealand 

Denmark 
Israel 

Austria 

42 
40 
40 
40 
39 
38 
38 
35 
35 
35 
33 
31 
31 
28 
26 
22 
18 
13 
11 

ค่าเฉลี่ยของ 76 ประเทศ                                                                                     

 
ที่มา: Hofstede et al. (2010): 57-59 
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ดัชนีของลักษณะความเป็นปัจเจกนิยมและความเป็นกลุ่มนิยมของทั้ง 76 ประเทศ 

อันดับ ประเทศ 
ดัชนีลักษณะ
ความเป็น
ปัจเจกนิยม 

อันดับ ประเทศ 
ดัชนีลักษณะ
ความเป็น
ปัจเจกนิยม 

1 
2 
3 

4-6 
4-6 
4-6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13-14 
13-14 
15-16 
15-16 
17-18 
17-18 

19 
20 
21 
22 

23-26 
23-26 
23-26 
23-26 

27 

United States 
Australia 

Great Britain 
Canada total 

Hungary 
Netherlands 
New Zealand 
Belgium Nl 

Italy 
Denmark 
Canada 
Quebec 

Belgium Fr 
France 
Sweden 
Ireland 
Latvia 

Norway 
Switzerland Ge 

Germany 
S Africa (wte) 
Switzerland Fr 

Finland 
Estonia 

Lithuania 
Luxembourg 

Poland 

91 
90 
89 
80 
80 
80 
79 
78 
76 
74 
73 
72 
71 
71 
70 
70 
69 
69 
67 
65 
64 
63 
60 
60 
60 
60 
59 

39-40 
39-40 
41-42 
41-42 

43 
44 
45 
46 
47 

48-50 
48-50 
48-50 
51-53 
51-53 
51-53 

54 
55-56 
55-56 

57 
58-63 
58-63 
58-63 
58-63 
58-63 
58-63 

64 
65 

Jamaica 
Russia 

Arab ctrs 
Brazil 
Turkey 

Uruguay 
Greece 
Croatia 

Philippines 
Bulgaria 
Mexico 

Romania 
Africa E 
Portugal 
Slovenia 
Malaysia 

Hong Kong 
Serbia 
Chile 

Bangladesh 
China 

Singapore 
Thailand 
Vietnam 
Africa W 

El Salvador 
S Korea 

39 
39 
38 
38 
37 
36 
35 
33 
32 
30 
30 
30 
27 
27 
27 
26 
25 
25 
23 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
18 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35-37 
35-37 
35-37 

38 

Malta 
Czech Rep. 

Austria 
Israel 

Slovakia 
Spain 
India 

Suriname 
Argentina 

Japan 
Morocco 

Iran 

58 
55 
54 
52 
51 
48 
47 
46 
46 
46 
41 

66 
67-68 
67-68 

69 
70-71 
70-71 

72 
73 
74 
75 
76 

Taiwan 
Peru 

Trinidad 
Costa Rica 
Indonesia 
Pakistan 

Colombia 
Venezuela 
Panama 
Ecuador 

Guatemala 

17 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
12 
11 
8 
6 

ค่าเฉลี่ยของ 76 ประเทศ                                                                                     

 
ที่มา: Hofstede et al. (2010): 95-97 
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ดัชนีลักษณะความเป็นเพศชายและความเป็นเพศหญิงของท้ัง 76 ประเทศ 

อันดับ ประเทศ 
ดัชนีลักษณะ
ความเป็นเพศ

ชาย 
อันดับ ประเทศ 

ดัชนีลักษณะ
ความเป็นเพศ

ชาย 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9-10 
9-10 
11-13 
11-13 
11-13 
14-16 
14-16 
14-16 
17-18 
17-18 

19 
20 
21 

22-24 
22-24 
22-24 
25-27 
25-27 
25-27 

Slovakia 
Japan 

Hungary 
Austria 

Venezuela 
Switzerland Ge 

Italy 
Mexico 
Ireland 
Jamaica 
China 

Germany 
Great Britain 
Colombia 
Philippines 

Poland 
S Africa (wte) 

Ecuador 
United states 

Australia 
Belgium Fr 

New Zealand 
Switzerland Fr 

Trinidad 
Czech Rep. 

Greece 
Hong Kong 

110 
95 
88 
79 
73 
72 
70 
69 
68 
68 
66 
66 
66 
64 
64 
64 
63 
63 
62 
61 
60 
58 
58 
58 
57 
57 
57 

39-40 
39-40 
41-42 
41-42 
43-45 
43-45 
43-45 

46 
47-50 
47-50 
47-50 
47-50 
51-53 
51-53 
51-53 

54 
55-58 
55-58 
55-58 
55-58 

59 
60 

61-62 
61-62 

63 
64 
65 

Israel 
Malta 

Indonesia 
Africa W 
Canada 
Quebec 
Taiwan 
Turkey 
Panama 

Belgium Nl 
France 

Iran 
Serbia 
Peru 

Romania 
Spain 

Africa E 
Bulgaria 
Croatia 

El Salvador 
Vietnam 
S Korea 
Uruguay 

Guatemala 
Suriname 

Russia 
Thailand 

47 
47 
46 
46 
45 
45 
45 
44 
43 
43 
43 
43 
42 
42 
42 
41 
40 
40 
40 
40 
39 
38 
37 
37 
36 
34 
31 
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28-29 
28-29 

30 
31-32 
31-32 

33 
34-36 
34-36 
34-36 

37 
38 

Argentina 
India 

Bangladesh 
Arab ctrs 
Morocco 

Canada total 
Luxembourg 

Malaysia 
Pakistan 
Brazil 

Singapore 

56 
56 
55 
53 
53 
52 
50 
50 
50 
49 
48 

66 
67 
68 
69 

70-71 
70-71 

72 
73 
74 
75 
76 

Portugal 
Estonia 
Chile 

Finland 
Costa Rica 
Lithuania 
Slovenia 
Denmark 

Netherlands 
Latvia 

Norway 
Sweden 

30 
28 
26 
21 
19 
19 
16 
14 
9 
8 
5 

ค่าเฉลี่ยของ 76 ประเทศ                                                                                     

 
ที่มา: Hofstede et al. (2010): 141-143 
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ดัชนีของลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนของทั้ง 76 ประเทศ 

อันดับ ประเทศ 

ดัชนีลักษณะ
การหลีกเลี่ยง

ความไม่
แน่นอน 

อันดับ ประเทศ 

ดัชนีลักษณะ
การหลีกเลี่ยง

ความไม่
แน่นอน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9-10 
9-10 
11-13 
11-13 
11-13 

14 
15 
16 

17-22 
17-22 
17-22 
17-22 
17-22 
17-22 
23-25 
23-25 
23-25 
26-27 

Greece 
Portugal 

Guatemala 
Uruguay 

Belgium Nl 
Malta 
Russia 

El Salvador 
Belgium Fr 

Poland 
Japan 
Serbia 

Suriname 
Romania 
Slovenia 

Peru 
Argentina 

Chile 
Costa Rica 

France 
Panama 
Spain 

Bulgaria 
S Korea 
Turkey 
Hungary 

112 
104 
101 
100 
97 
96 
95 
94 
93 
93 
92 
92 
92 
90 
88 
87 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
85 
85 
85 
82 

39 
40-41 
40-41 

42 
43-44 
43-44 

45 
46 

47-49 
47-49 
47-49 
50-51 
50-51 

52 
53 
54 
55 
56 

57-58 
57-58 

59 
60-61 
60-61 
62-63 
62-63 

64 

Taiwan 
Arab ctrs 
Morocco 
Ecuador 
Germany 
Lithuania 
Thailand 

Latvia 
Bangladesh 

Canada 
Quebec 
Estonia 
Finland 

Iran 
Switzerland Ge 

Trinidad 
Africa W 

Netherland 
Africa E 
Australia 
Slovakia 
Norway 

New Zealand 
S Africa (wte) 
Canada total 

Indonesia 

69 
68 
68 
67 
65 
65 
64 
63 
60 
60 
60 
59 
59 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
51 
50 
49 
49 
48 
48 
46 
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26-27 
28 

29-30 
29-30 
31-32 
31-32 

33 
34 

35-38 
35-38 
35-38 
35-38 

Mexico 
Israel 

Colombia 
Croatia 
Brazil 

Venezuela 
Italy 

Czech Rep. 
Austria 

Luxembourg 
Pakistan 

Switzerland Fr 

82 
81 
80 
80 
76 
76 
75 
74 
70 
70 
70 
70 

65 
66 
67 

68-69 
68-69 
70-71 
70-71 
72-73 
72-73 

74 
75 
76 

United States 
Philippines 

India 
Malaysia 

Great Britain 
Ireland 
China 

Vietnam 
Hong Kong 
Sweden 
Denmark 
Jamaica 

Singapore 

44 
40 
36 
35 
35 
30 
30 
29 
29 
23 
13 
8 

ค่าเฉลี่ยของ 76 ประเทศ                                                                                     

 
ที่มา: Hofstede et al. (2010): 192-194 
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ดัชนีของลักษณะการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวของท้ัง 93 ประเทศ 

อันดับ ประเทศ 

ดัชนีลักษณะ
การมุ่งเน้น

เป้าหมายระยะ
ยาว 

อันดับ ประเทศ 

ดัชนีลักษณะ
การมุ่งเน้น
เป้าหมาย
ระยะยาว 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7-9 
7-9 
7-9 

10-11 
10-11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18-19 
18-19 
20-21 
20-21 

22 
23 
24 
25 

26-27 

S Korea 
Taiwan 
Japan 
China 

Ukraine 
Germany 
Estonia 
Belgium 
Lithuania 

Russia 
Belarus 

Germany E 
Slovakia 

Montenegro 
Switzerland 
Singapore 
Moldova 

Czech Rep. 
Bosnia 
Bulgaria 
Latvia 

Netherlands 
Kyrgyzstan 

Luxembourg 
France 

Indonesia 

100 
93 
88 
87 
86 
83 
82 
82 
82 
81 
81 
78 
77 
75 
74 
72 
71 
70 
70 
69 
69 
67 
66 
64 
63 
62 

48 
49 
50 

51-54 
51-54 
51-54 
51-54 
55-56 
55-56 
57-58 
57-58 
59-60 
59-60 

61 
62 
63 
64 

65-66 
65-66 
67-68 
67-68 
69-71 
69-71 
69-71 
72-73 
72-73 

Greece 
Brazil 

Malaysia 
Finland 
Georgia 
Poland 
Israel 

Canada 
Saudi Arabia 

Denmark 
Norway 
Tanzania 
S Africa 

New Zealand 
Thailand 

Chile 
Zambia 
Portugal 
Iceland 

Burkina Faso 
Philippines 
Uruguay 
Algeria 

United States 
Peru 
Iraq 

45 
44 
41 
38 
38 
38 
38 
36 
36 
35 
35 
34 
34 
33 
32 
31 
30 
28 
28 
27 
27 
26 
26 
26 
25 
25 
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26-27 
28-32 
28-32 
28-32 
28-32 
28-32 

33 
34-35 
34-35 

36 
37 

38-39 
38-39 
40-41 
40-41 

42 
43 
44 

45-46 
45-46 

47 

Macedonia 
Albania 

Italy 
Armenia 

Hong Kong 
Azerbaijan 

Austria 
Croatia 
Hungary 
Vietnam 
Sweden 
Serbia 

Romania 
Great Britain 

India 
Pakistan 
Slovenia 

Spain 
Bangladesh 

Malta 
Turkey 

62 
61 
61 
61 
61 
61 
60 
58 
58 
57 
53 
52 
52 
51 
51 
50 
49 
48 
47 
47 
46 

74-76 
74-76 
74-76 

77 
78-80 
78-80 
78-80 

81 
82-83 
82-83 

84 
85-86 
85-86 
87-90 
87-90 
87-90 
87-90 

91 
92 
93 

Ireland 
Mexico 
Uganda 
Australia 
Argentina 

Mali 
El Salvador 

Rwanda 
Jordan 

Venezuela 
Zimbabwe 
Morocco 

Iran 
Colombia 
Dominican 

Rep. 
Nigeria 

Trinidad 
Egypt 
Ghana 

Puerto Rico 

24 
24 
24 
21 
20 
20 
20 
18 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
13 
7 
4 
0 

ค่าเฉลี่ยของ 93 ประเทศ                                                                                     

 
ที่มา: Hofstede et al. (2010): 255-257 
 
 
 



 
 

วิธีการค านวณค่าดัชนีมิติวัฒนธรรมของ Hofstede 
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วิธีการค านวณค่าดัชนีของ Hofstede 
การค านวณค่าดัชนีของ Hofstede โดยการค านวณผ่านสูตรที่ Hofstede ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
1) ดัชนีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (PDI) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
PDI = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 07 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 02) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

20 - ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 23) + C(pd) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า) ถึง  100 (ความ

เหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง) 
2) ดัชนีความเป็นปัจเจกนิยม (IDV) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
IDV = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 04 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 01) + 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

09 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 06) + C(ic) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ความเป็นกลุ่มนิยมสูง) ถึง  100 (ความเป็น

ปัจเจกนิยมสูง) 
3) ดัชนีลักษณะความเป็นเพศชาย (MAS) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
MAS = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 05 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 03) + 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

08 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 10) + C(mf) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ลักษณะความเป็นหญิงสูง) ถึง  100 (ลักษณะ

ความเป็นเพศชายสูง) 
4) ดัชนีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (UAI) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
UAI = 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่18 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 15) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 21 

– ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 24) + C(ua) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า) ถึง  

100 (ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง) 
5) ดัชนีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (LTO) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
LTO = 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 13 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 14) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

19 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 22) + C(ls) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น) ถึง 100 (การ

มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว) 
6) ดัชนีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (IVR) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
IVR = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 12 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 11) + 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 17 

– ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 16) + C(ir) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (การมีข้อจ ากัด) ถึง 100 (การมีอิสระ) 
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จากสูตรข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการบวก C ซ่ึง VSM 2013 Manual ได้อธิบายถึงค่า C ไว้ว่า ค่า 
C เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งสามารถมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยค่า C จะไม่มีผลเมื่อน ามาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ สามารถใช้ค่า C เพ่ือเปลี่ยน
ค่าดัชนีมิติวัฒนธรรมให้มีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 100 (Hofstede & Minkov, 2013) และคู่มือการใช้สูตร
ไม่ระบุวิธีคิดค่าตัวแปรอิสระอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงค านวณค่าดัชนีมิติวัฒนธรรมของ Hofstede ควบคู่
กับการใช้คะแนนดิบหรือเรียกว่า Raw Score มาค านวณเพ่ือหาค่าตัวแปรอิสระ โดยวิธีคิดค่า Raw 
Score มีดังต่อไปนี้ 
วิธีคิดค่า Raw Score (0-100) = 125 - (ค่าเฉลี่ยมิติวัฒนธรรม x 25) 
วิธีคิดมาจาก ระยะห่างของช่วง 0-100 / ระยะห่างของช่วง 1-5  = 100/4 = 25 

125 คือค่าคงที่ มาจาก 100 + 25 = 125 (เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนน 1 = มากที่สุด 
ไปจนถึง 5 = น้อยที่สุด ในการค านวณจึงต้องใช้จ านวนเต็ม 125 ลบออก) 

ตัวอย่างแทนค่าสูตร ถ้ามีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 1 แทนค่าสูตรจะได้ 125 – (1 x 25) = 125 – 25 = 100 
    ถ้ามีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3 แทนค่าสูตรจะได้ 125 – (3 x 25) = 125 – 75 = 50 
    ถ้ามีค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 5 แทนค่าสูตรจะได้ 125 – (5 x 25) = 125 – 125 = 0 

 
 

แทนค่าสูตร 
1) ดัชนีความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ (PDI) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 

PDI = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 07 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 02) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 
20 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 23) + C(pd) 

โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า) ถึง  100 (ความ
เหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง) 

เมื่อแทนค่าสูตรโดยไม่ใช้ค่าตัวแปรอิสระ ได้ผลดังต่อไปนี้ 
แทนค่าสูตร PDI = 35(3.674 – 2.189) + 25(2.763 – 2.469) 

                          PDI = 59.3 ประมาณ 59 
ค่าเฉลี่ยของมิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ = 2.774 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า 

3 1 5 

0 100 50 
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เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาคิด Raw score (0 - 100) = 125 – (Mean x 25) 
      = 125 – (2.774 x 25) 

      = 55.65 ประมาณ 56 
ถ้าต้องการหาค่า C(pd) โดยใช้คะแนน 56 เป็นฐานในการค านวณ 
ดังนั้น ค่า C(pd) = 56 – 59 = –3  
เมื่อน าค่า C(pd ) แทนค่าในสูตรของ Hofstede จะได้ 
แทนค่าสูตร PDI = 35(3.674 – 2.189) + 25(2.763 – 2.469) + (–3) 

                          PDI = 56 
 ดังนั้น ค่าดัชนีมิติความเหลื่อมล้ าทางอ านาจ เท่ากับ 56 
2) ดัชนีความเป็นปัจเจกนิยม (IDV) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 

IDV = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 04 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 01) + 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 
09 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 06) + C(ic) 

โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ความเป็นกลุ่มนิยมสูง) ถึง  100 (ความเป็น
ปัจเจกนิยมสูง) 

เมื่อแทนค่าสูตรโดยไม่ใช้ค่าตัวแปรอิสระ ได้ผลดังต่อไปนี้ 
แทนค่าสูตร IDV = 35(3.585 – 2.600) + 35(4.167 – 2.106) 

                          IDV = 106.61 ประมาณ 107 
ค่าเฉลี่ยของมิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม = 3.114 

 

ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจสูง ความเหลื่อมล้ าทางอ านาจต่ า 

3 1 5 

0 100 50 

ความเป็นปัจเจกนิยม ความเป็นกลุ่มนิยม 

3 1 5 

0 100 50 
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เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาคิด Raw score (0 - 100) = 125 – (Mean x 25) 
      = 125 – (3.114 x 25) 

      = 47.15 ประมาณ 47 
ถ้าต้องการหาค่า C(ic) โดยใช้คะแนน 47 เป็นฐานในการค านวณ 
ดังนั้น ค่า C(ic) = 47 – 107 = –59 
เมื่อน าค่า C(ic) แทนค่าในสูตรของ Hofstede จะได้ 
แทนค่าสูตร IDV = 35(3.585 – 2.600) + 35(4.167 – 2.106) + (–59) 

                          IDV = 47 
 ดังนั้น ค่าดัชนีมิติความเป็นปัจเจกนิยมและกลุ่มนิยม เท่ากับ 47 
3) ดัชนีลักษณะความเป็นเพศชาย (MAS) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 

MAS = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 05 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 03) + 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 
08 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 10) + C(mf) 

โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ลักษณะความเป็นหญิงสูง) ถึง  100 (ลักษณะ
ความเป็นเพศชายสูง) 

เมื่อแทนค่าสูตรโดยไม่ใช้ค่าตัวแปรอิสระ ได้ผลดังต่อไปนี้ 
แทนค่าสูตร MAS = 35(4.009 – 2.407) + 35(3.928 – 2.402) 

                          MAS = 109.48 ประมาณ 109 
ค่าเฉลี่ยของมิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง = 3.187 
 

 
 
เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาคิด Raw score (0 - 100) = 125 – (Mean x 25) 
      = 125 – (3.187 x 25) 

      = 45.33 ประมาณ 45 
ถ้าต้องการหาค่า C(mf) โดยใช้คะแนน 45 เป็นฐานในการค านวณ 
ดังนั้น ค่า C(mf) = 45 – 109 = –64 

ความเป็นเพศชาย ความเป็นเพศหญิง 

3 1 5 

0 100 50 
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เมื่อน าค่า C(mf) แทนค่าในสูตรของ Hofstede จะได้ 
แทนค่าสูตร MAS = 35(4.009 – 2.407) + 35(3.928 – 2.402) + (–64) 

                          MAS = 45 
 ดังนั้น ค่าดัชนีมิติความเป็นเพศชายและเพศหญิง เท่ากับ 45 
4) ดัชนีการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน (UAI) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 

UAI = 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่18 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 15) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 21 
– ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 24) + C(ua) 

โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า) ถึง  
100 (ลักษณะการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง) 

เมื่อแทนค่าสูตรโดยไม่ใช้ค่าตัวแปรอิสระ ได้ผลดังต่อไปนี้ 
แทนค่าสูตร UAI = 40(3.944 – 3.315) + 25(3.654 – 2.361) 

                          UAI = 57.49 ประมาณ 57 
ค่าเฉลี่ยของมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน = 3.319 
 

 
 
เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาคิด Raw score (0 - 100) = 125 – (Mean x 25) 
      = 125 – (3.319 x 25) 

      = 42.03 ประมาณ 42 
ถ้าต้องการหาค่า C(ua) โดยใช้คะแนน 42 เป็นฐานในการค านวณ 
ดังนั้น ค่า C(ua) = 42 – 57 = –15 
เมื่อน าค่า C(ua) แทนค่าในสูตรของ Hofstede จะได้ 
แทนค่าสูตร UAI = 40(3.944 – 3.315) + 25(3.654 – 2.361) + (–15) 

                          UAI = 42 
ดังนั้น ค่าดัชนีมิติการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอน เท่ากับ 42 

  

การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนสูง การหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนต่ า 

3 1 5 

0 100 50 
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5) ดัชนีการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว (LTO) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
LTO = 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 13 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 14) + 25 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 

19 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 22) + C(ls) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น) ถึง 100 (การ

มุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว) 
เมื่อแทนค่าสูตรโดยไม่ใช้ค่าตัวแปรอิสระ ได้ผลดังต่อไปนี้ 
แทนค่าสูตร LTO = 40(4.100 – 2.339) + 25(4.743 – 1.778) 

                          LTO = 144.57 ประมาณ 145 
ค่าเฉลี่ยของมิติมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว = 3.240 
 

 
 
เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาคิด Raw score (0 - 100) = 125 – (Mean x 25) 
      = 125 – (3.240 x 25) 

      = 44 
ถ้าต้องการหาค่า C(ls) โดยใช้คะแนน 44 เป็นฐานในการค านวณ 
ดังนั้น ค่า C(ls) = 44 – 145 = –101 
เมื่อน าค่า C(ls) แทนค่าในสูตรของ Hofstede จะได้ 
แทนค่าสูตร LTO = 40(4.100 – 2.339) + 25(4.746 – 1.778) + (–101) 

                          LTO = 44 
ดังนั้น ค่าดัชนีมิติการมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว เท่ากับ 44 

  

การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาว การมุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น 
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6) ดัชนีการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด (IVR) มีสูตรการค านวณดังนี้ คือ 
IVR = 35 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 12 – ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 11) + 40 (ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 17 

– ค่าเฉลี่ยค าถามข้อที่ 16) + C(ir) 
โดยปกติแล้วค่าคะแนนที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 (การมีข้อจ ากัด) ถึง 100 (การมีอิสระ) 
เมื่อแทนค่าสูตรโดยไม่ใช้ค่าตัวแปรอิสระ ได้ผลดังต่อไปนี้ 
แทนค่าสูตร IVR = 35(3.867 – 2.720) + 40(3.689 – 4.102) 

                          IVR = 23.6 ประมาณ 24 
ค่าเฉลี่ยของมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด = 3.594 
 

 
 
เมื่อน าค่าเฉลี่ยมาคิด Raw score (0 – 100) = 125 – (Mean x 25) 
      = 125 – (3.594 x 25) 

      = 35.15 ประมาณ 35 
ถ้าต้องการหาค่า C(ir) โดยใช้คะแนน 35 เป็นฐานในการค านวณ 
ดังนั้น ค่า C(ir) = 35 – 24 = 11 
เมื่อน าค่า C(ir) แทนค่าในสูตรของ Hofstede จะได้ 
แทนค่าสูตร IVR = 35(3.867 – 2.720) + 40(3.689 – 4.102) + 11 

                          IVR = 35 
ดังนั้น ค่าดัชนีมิติการมีอิสระและการมีข้อจ ากัด เท่ากับ 35 

 

การมีอิสระ การมีข้อจ ากัด 
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ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ Cronbach’s Alpha ด้วยโปรแกรม SPSS 
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ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจริงมาคิดวิเคราะห์ค่าทางสถิติ Cronbach’s Alpha โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 
50 คน ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีข้อค าถามใน
ส่วนของมิติวัฒนธรรม 24 ข้อ และส่วนของข้อค าถามการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 33 
ข้อ  

ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามในส่วนของมิติวัฒนธรรม 
โดยมีข้อค าถาม 24 ข้อ 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.743 24 
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ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ Cronbach’s Alpha ของแบบสอบถามในส่วนของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีข้อค าถาม 33 ข้อ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.953 33 



 

 
 

จดหมายในการด าเนินการวิจัย 
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