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ค าน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จัดขึ้น
ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๘ โดยจัดร่วมกับล าปางวิจัยครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีสาธารณะ
ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะน าไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัย สร้างสรรค์งาน วิชาการที่เข้มแข็ง ยั่งยืน 
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และประเทศชาติต่อไป โดยผ่านเวทีน าเสนอผลงานวิชาการต่อท่ีประชุมวิชาการที่
มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) ตลอดจนนักศึกษาสามารถน าผลงานวิจัยไปต่อยอด หรือใช้
ประโยชน์และสามารถบูรณาการเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ ได้ 
 บทความทุกบทความที่น าเสนอในรายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และล าปางวิจัยครั้งที่ ๔ นี้จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่
กลั่นกรองบทความวิจัย (Peer reviews) ก่อนจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความ  
ทั้งภาคบรรยาย (Oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ
บทความหลังจากการจัดประชุมทางวิชาการดังกล่าว โดยแบ่งเป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้ ๑. กลุ่มการศึกษา ๒. กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๔. กลุ่มวิทยาการจัดการและการสื่อสาร ๕. กลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ ๖. กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ๗. กลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม  
และ ๘. กลุ่มอื่นๆ เช่นวิจัยสถาบัน ซึ่งทั้ง ๘ กลุ่ม แบ่งเป็นภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการดังกล่าว  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และอ้างอิงต่อไป 
 ในนามของผู้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ
อ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานทุกท่านที่เสียสละเวลาในการคัดเลือกบทความและด าเนินการให้งาน
ประชุมสัมมนาวิชาการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบคุณนักวิจัย เจ้าของผลงานวิจัยที่น าเสนอและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคนท่ีเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อให้การประชุมสัมมนาวิชาการในครั้งน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบญั  ง 
   
การน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงท่ีทรงพลัง 

นายปริตต์ สายส ี 2 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้  เรื่ อง  สารและการ
เปลี่ยนแปลง ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางจุฑามาศ พรมวิหาร 25 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวพีระพรรณ ์วรรณราช 37 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบเน้นภาระงานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวดวงสมร เชียงอาภัย 52 

รายงานการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดย
ใช้ NA-OM MODEL การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

นางทองพรรณ ปัญญาอดุมกลุ 67 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ 

นายเสกสรร ท้าวทุมมา 88 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
3 

นางสาวเขมจริา เครือตา 103 

การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยการเสริมต่อการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

นางสาวพวงผกา ไชยชนะ 120 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

นายประธาน ค าจินะ 140 
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  หน้า 
การสังเคราะห์ชุดการฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

นายทนงศักดิ์ ค าจันทร ์ 152 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้
กิจกรรมโฮมรูม  

นางสาวกาญจน์กมล สุวิทยารัตน ์ 170 

การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษโดยใช้ โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง 

นางสาวรักษิณา หยดย้อย 191 

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ ส าหรับนักเรียนชาวเขา
เผ่าปกาเกอะญอ 

นางสาวเกตสุุดา  แคแดง 207 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการ
รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 

นางสาวสมฤทัย ปู่ยา่ 226 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 

นายสหรัฐ ทองยัง 248 

การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของคณะ
ครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย 

ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธ์ิ 265 

ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ 

นางบังอร ไกรรอด 282 

การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

นางสาวกรรณิการ ์ดิษชกรร 302 

การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเ ช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง สมการ ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

นางสมคิด คงพูล 318 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

นางสาวเบญจวรรณ ภู่รักษ์ 334 



 
 ฉ 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  หน้า 
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

นางสาวสุรยี์พร แก้วหล่อ 349 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และ
ความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

นางสาวรุ่งทิวา ข าศิร ิ 364 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  รายวิชา ชีววิทยาเพิ่มเติม 4 
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5E)  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศ
พิทยาคม 

นางสาวญาณนันท์ อุปถัมภ ์ 389 

การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

นางสาวรสริน พันธ ุ 404 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

ผศ.ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร 420 

การพัฒนาเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพื่อ
ความเข้าใจ 

นางสาวกุลภากร ฮวดรักษา 433 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

นางสาวปาริฉัตร อยู่สวัสดิ ์ 446 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิดเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

นายภัคพล ตรังจิระเสถยีร 469 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออก
เสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นางสาวนิดาริน จลุวรรณ 486 

การพัฒนา ชุดกิ จ กรรม เส ริ มทั กษะกา รค า นวณตาม
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง ปริมาณของสารที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี  วิชา เคมีเพิ่มเติม 2  โดยใช้เทคนิค
การค านวณแบบตารางสารสัมพันธ์  ของนัก เรี ยน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 

นายสุรพล อุปถัมภ ์ 499 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน 
เรื่อง การจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

นางศรัณยา สินพาณ ี 513 



 
 ช 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  หน้า 
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา 

นางสาวสุดาลักษณ ์สุทธะค า 523 

การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาล
เมืองแพร่ 

นางสาวนิภาวรรณ ์ศิร ิ 536 

รูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัยปัจจัยเสี่ยงใน
วัยรุ่น 

อาจารย์ ดร.เกียรตสิุดา กาศเกษม 556 

การพัฒนาชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนายูง  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 

อาจารย ์ดร.วจ ีปัญญาใส 575 

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

นางพวงพะยอม พันธ์ศรี 584 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

นายฐาปนา จ้อยเจริญ 599 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

นางสาวศุภมยั พรหมแก้ว 616 

พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับ
มัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

ผศ.ดร.กานต ์อัมพานนท์ 631 

การพัฒนาความสามารถในการอ่านโดยใช้ชุดฝึกการอ่านออก
เสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นางสาววิมลวรรณ มีบุญ 653 

   
การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา นางสาวดวงพร อุ่นจิตต ์ 668 
การศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึ กษาระดับชาติ ขั้ นพื้ น ฐานสู งกว่ าคะแนน เฉลี่ ย
ระดับประเทศสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต  1 
 

นายวิทวัส เณรหล า 681 



 
 ซ 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  หน้า 
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนอง
โสน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 

ผศ.ดร.รตัน์ชนก พราหมณ์ศิร ิ 698 

แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

อาจารย์ ดร.มานพ เกตเุมฆ 716 

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด
สุโขทัย 

อาจารย ์ดร.ขวัญหทัย ยิม้ละมัย 733 

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผศ.ดร.สีหเดช เกตุทอง 742 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 

นางสาวเกศกนก ตรีอินทอง 758 

ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

ผศ.ดร.สมศักดิ ์ค าศร ี 788 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเพื่อพัฒนา
ทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 

นางสาวณิชกมล โกลาวลัย ์ 807 

แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 

นางอัจฉราภรณ ์ปรางโท้ 822 

การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ระหว่างกลุ่ม
โรงเรียนในเมืองกับกลุ่มโรงเรียนนอกเมือง ของเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

นางสาวเจษฎาพร มีเทียม 840 

แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 5 

นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ 855 

แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

นางสาวลัดดาวัลย ์เทียบแสน 870 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 
 

น.ส.ดาราวรรณ กลั่นเขตร์การณ ์ 881 



 
 ฌ 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  หน้า 
ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ เจตคติต่อการ เรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

นายนพรัตน์ บุญอ้น 894 

แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

ว่าท่ี ร.ต.หญิงนวรตัน์ อายุยืน 910 

ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

นายสุชาติ เหลาหอม 922 

การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 

นางสาวสุกัญญา จ าปาทิพย์ 943 

ผลการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

นายวชิรวิชญ ์เดชะไกร 960 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน 
ที่ได้รับการเรียนรู้ แบบโมเดลซิปปากับแบบปกติ 

นางสุภาณี จ าปาขาว 982 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

นายวิเชียร โตแย้ม 995 

แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

นางสาวอภิรด ีเสนาวิน 1014 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่น
กล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

นายทิวากร พวงภู่ 1035 

แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ 1048 

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
แม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้เทคนิคการ
ระดมสมองและแผนภูมิความคิด 

นายปรเมศวร์ ค าแปง 1069 
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  หน้า 
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ 
เขต 1 

นางสาวพัชรา ทาเอื้อ 1091 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง อินฟา
เรดสเปกโทรเมตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ 

ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ ปุระชาต ิ 1107 

การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าขนุน 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

อาจารย ์ดร.ปิยลักษณ ์พฤกษะวัน 1116 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 

นางสาวนิตยา ตุ้มเขียว 1128 

การศึกษาจิตสาธารณะของนักศึ กษาคณะครุ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผศ.ดร.สุนสิา วงศ์อารีย์ 1144 

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค
การทดลอง กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

นางสาวบุญตา สุวรรโณ 1154 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์  เรื่ อง  พืช ส าหรับนัก เรี ยน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 

นางสาวอังสุมา แก้วนุช 1169 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

นายพนิน ศรีนวลแก้ว 1183 

การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียน
ด้วยวิธีเหมืองข้อมูล 

ผศ.ดร.พรรณธิภา เพชรบุญม ี 1196 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสาน
ไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน 

นางสาวเบญจวรรณ อ้วนวิจิตร 1206 

การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลโดยใช้
วิธีการสอนแบบโคดายกับวิธีการสอนแบบปกติ ส าหรับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 
 
 

นางสาวตรีชฎา สนโต 1218 
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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง เศษส่วน โดยใช้เทคนิค
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

นางสาวธนัชพร ตันมา 1228 

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัด
พิษณุโลก  

นางสาวสมสุวรรณ ขาวสวย 1244 

ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาท่ีมีการ
ช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนและบทเรียนบนเว็บแบบปกติ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

นางสาวภัทรานิษฐ์ ศิริบัต ิ 1267 

ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ห อ ส มุ ด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือ 

นางฟ้าวริณยา  สูงขาว 1281 

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4 

นางกุลกันยา มะลิสา 1292 

แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 

นางสาวขวัญจิรา ตาแก้ว 1314 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 

ผศ.ดร.ธิดาวลัย ์อุ่นกอง 1330 

แนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

นางน้ าทิพย ์มั่นปาน 1342 
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การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0  
ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง 

Learning Management in Thailand 4.0 by Creating a Powerful Change 
ปริตต๑ สายสี 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

 
บทคัดย่อ 

สังคมไทยขาดความเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ ขาดศักยภาพทางการศึกษา ขาดการประยุกต๑
วัฒนธรรม หรือคํานิยมมาใช๎ให๎เกิดความเหมาะสม การจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการ
สร๎างการตื่นรู๎   สูํการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง  จึงมีแนวทางที่นําสนใจ เชํน การจัดการเรียนรู๎ ใน
ลักษณะการคิดออกมาเป็นภาพเพ่ือจัดการความรู๎ และความคิดให๎เป็นระบบ เมื่อความคิดเป็นระบบ
จะสามารถเข๎าใจภายในตนอยํางมีป๓ญญา เชื่อมโยงความรู๎จากภายในภายนอกได๎ อันจะนําไปสูํการคิด
เชิงสร๎างสรรค๑และนวัตกรรมได๎ และสามารถนําไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ในฐานะเป็นเครื่องมือการ
จัดการเรียนรู๎ ที่ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตํอสังคม เชํน การวิจัยและพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมภายใต๎ฐานคิดพันธกิจสัมพันธ๑ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือสังคม ภายใต๎การจัดการเรียนรู๎ด๎วยพุทธลีลาการสอน เพ่ือนําไปสูํการสร๎างป๓ญญาแตกฉานได๎ ซึ่ง
จะนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ซึ่งผลผลิตของการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง เชํน การจัดการ
เรียนรู๎ผํานสื่อสมัยใหมํ การนําเสนองานอยํางสัมพันธภาพเชื่อมโยงที่เป็นไปได๎มากกวํา Powerpoint 
การผลิตงานวิชาการจากการบริการวิชาการ จากการเขียนบทความประกอบการนําเสนอ การผลิต
งานวิชาการท่ีเน๎นวัฒนธรรม หรือชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาทดแทนการบริการวิชาการแบบดั้งเดิม
และการอาศัยคุณธรรมที่นําไปสูํความสําเร็จของงาน 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู๎ภายใน, ยุคไทยแลนด๑ 4.0, การสร๎างการตื่นรู๎, การเปลี่ยนแปลงที่ทรง
พลัง 
 

Abstract 
Thai society is lack of a learning society, lack of educational potential, lack of 

application of culture or values to be used appropriately. Learning Management in 
the Thai Era 4.0 by creating a sense of paradigm shift, there are interesting 
approaches, such as learning management in the form of visual thinking to manage 
knowledge and systems thinking. When ideas are systematic, they can be understood 
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internally, intellectually, internally and externally. This will lead to creative thinking 
and innovation. It is used in learning management as a learning management tool 
that fulfills the philosophy of a socially responsible university. Such as area-based 
participatory action research  and development under the mission of the university 
of social engagement. Under the management of learning with the Buddha's style of 
teaching to lead to the creation of intelligence. This will lead to a powerful change, 
where the power of change is powerful. The output of such powerful changes as 
learning management through modern media. Presentation of the relationship is 
more likely than powerpoint. The production of academic work from the academic 
service of writing articles to present. The production of cultural studies or the 
community as a base for the development substitute of traditional academic 
services. And the virtue that leads to the success of the work. 

Keywords : Internal Management, Thailand 4.0, Creating Awakening, Powerful Change 
 
บทน า 

ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี เป็นภาพฝ๓นของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกําหนดกรอบและแนว
ทางการพัฒนาให๎หนํวยงานของรัฐทุกภาคสํวนต๎องดําเนินการ เพ่ือให๎บรรลุวิสัยทัศน๑ "ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง" หรือตามคติพจน๑ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแตํปี 2560 - 
2579 (สํานักงานคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร๑ชาติ, 2560) และในบทบาทของการศึกษาเป็นบันได
ขั้นสําคัญที่จะต๎องพัฒนาและใช๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร๎างสรรค๑ และอัตลักษ๑
ความเป็นไทย ให๎กิดขึ้นในสถานศึกษา โดยจะต๎องเน๎นความเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ ซึ่งเป็นแนวคิด
และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ ชุมชน สังคม และประเทศชาติแบบองค๑รวมที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน เพ่ือตอบวิสัยทัศน๑ประเทศไทย โดยการ
พัฒนาสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต มีมานานแล๎ว ( UNESCO, 2005; OECD, 1998) ทําให๎
ประเทศตํางๆ ทั่วโลก กําหนดให๎สังคมแหํงการเรียนรู๎เป็นวิสัยทัศน๑หลักในการพัฒนาคนและประเทศ 
สําหรับประเทศไทยการปฎิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ๑ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2542 ให๎ความสําคํญกับการพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเชํนกัน โดยมุํงเน๎น
ให๎ประชาชนได๎รับโอกาสในการศึกษาอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต ให๎ทุกภาคสํวนของสังคมมีสิทธิและมี
หน๎าที่รํวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และให๎การเรียนรู๎ตลอดชีวิตเป็นการจั ดการศึกษา

https://ilaw.or.th/taxonomy/term/2311
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เพ่ือชีวิตและสังคม ตอบสนองความต๎องการและสอดคล๎องกับสภาพของกลุํมเปูาหมาย และบูรณาการ
เข๎าเป็นวิถีชีวิตของคนในสังคม 

จากความสําคัญของวิสัยทัศน๑ประเทศไทย ระยะ 20 ปี ภายใต๎การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎และ
สังคมแหํงการเรียนรู๎ ของสถานศึกษา กลับพบสภาพป๓ญหาวิกฤตการณ๑การศึกษาไทย ถูกกลําวถึงในวงกว๎าง 
จนเกิดประเด็นที่นําสนใจ เชํน (พระมหาณรงค๑ พร๎อมบัวปุา, 2554 ; ไมตรี อินทร๑ประสิทธิ์, 2558 ; เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักดิ์, 2558) 

1. สังคมไทย ไมํเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ ขาดการใฝุรู๎ และความสามารถในการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง 

2. สังคมไทยขาดศักยภาพทางการศึกษา ประชาชนยังมีโอกาสทางการศึกษาไมํเทําเทียมกัน 
ทําให๎ด๎อยความเจริญด๎านเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค๑ และการประดิษฐ๑คิดค๎นตํางๆ 

3. สังคมไทยมีคุณธรรมจริยธรรมต่ําลง เพราะไมํมีการสอนให๎รู๎จักประเมินคุณคําและ
ประยุกต๑วัฒนธรรมหรือคํานิยมมาใช๎ให๎เกิดความเหมาะสม สังคมจึงมีลักษณะทางวัตถุนิยม วัดคุณคํา
คนจากชื่อเสียง ทรัพย๑สินและอํานาจ 

จากสภาพป๓ญหาดังกลําวทําให๎สะท๎อนถึงระบบการศึกษาไทย ที่ยังขาดการปลูกฝ๓งในแทบทุกด๎าน 
ผนวกกับการขบัเคลื่อนบริบทการจัดการเรียนรู๎เข๎าสูํยุคไทยแลนด๑ 4.0 ภาคการศึกษาเป็นสํวนสําคัญในการ
เตรียมผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมในการเรียนรู๎ สร๎างให๎ผู๎เรียนเป็นคนที่รักที่จะเรียนรู๎ มีคุณธรรม และสามารถ
อยูํ รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางมีความสุข โดยเน๎นทักษะในการคิดวิเคราะห๑เป็นหลัก การศึกษาจึงต๎องเรํง
ดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู๎อยํางเป็นรูปธรรมในหลายด๎าน เชํน การพัฒนาทักษะเพ่ือการติดตํอสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนความรู๎ การประสานความรํวมมือและการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย๑ ในขณะเดียวกันเด็กไทย
ในอนาคตก็ต๎องคงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคูํกับการเรียนรู๎ศาสตร๑ใหมํๆ ที่มีความทันสมัย (ธีระ
เกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์, 2559)  

การศึกษาไทย ยุคไทยแลนด๑ 4.0 จะต๎องสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา สร๎างผู๎เรียนที่มี
สมรรถนะเป็นที่ต๎องการ สนับสนุนการคิดนวัตกรรมและการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี (เกรียงศักดิ์  เจริญ
วงศ๑ศักดิ์, 2559) แตํเมื่อผนวกกับสภาพป๓ญหาจริงของการศึกษาไทย ที่เด็กไทยยังด๎อยโอกาสอีก
หลากหลายประการ เมื่อเทียบกับประเทศในกลุํมอาเซียน  เชํน การค๎นหาความสําเร็จได๎ด๎วยตนเอง 
การสร๎างคุณคําในตนเอง เพ่ือรองรับกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ถั่งโถมของเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การให๎ความสําคัญกับการศึกษาในด๎านการสํงเสริมให๎เป็นผู๎ที่สามารถพัฒนานวัตกรรมใหมํ
อยํางสร๎างสรรค๑ ในการสร๎างเสริมคุณคําของผู๎เรียน ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่นําสนใจวําการจัดการ
เรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ทําได๎อยํางไร 
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วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาการจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงที่

ทรงพลัง 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาด๎านการจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎สูํการ
เปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง จะมีขอบเขตการศึกษา 4 ประเด็น คือ  

ประเด็นแรก เน๎นการสร๎างความเข๎าใจในความรู๎ที่ชัดเจน ด๎วยการคิดด๎วยภาพเพ่ือการสื่อสาร 
และการถํายทอดประเด็นหลักให๎ผู๎ อ่ืนเข๎าใจได๎อยํางถูกต๎อง ภายในเวลาสั้น ๆ จึงต๎องการวิธีการจัด
ระเบียบข๎อมูลที่รวดเร็วและชัดเจน อันจะนําไปสูํการคิดเชิงสร๎างสรรค๑เพ่ือการเกิดนวัตกรรมได๎ โดยเน๎น
การศึกษาการคิดด๎วยภาพ ของ Philip Yanawine (1997)  

ประเด็นที่สอง เน๎นการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวน
รํวมภายใต๎ฐานคิดพันธกิจสัมพันธ๑ของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ของ Engagement Thailand (2557) 

ประเด็นที่สาม การมีพุทธลีลาการสอน ที่นําไปสูํป๓ญญาแตกฉานที่เน๎นย้ําวําคุณภาพการ
เรียนรู๎ คือคุณภาพครู  (พระธรรมปิฎก, 2543)  

ประเด็นที่สี่ เน๎นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังของการจัดการเรียนรู๎ โดยนําเสนอแนวทางที่
นําสนใจในการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังของครูหรือผู๎สอนในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ภายใต๎ฐานการมี
คุณธรรม คือ อิทธิบาท 4 กํากับให๎เกิดผลสําเร็จในการแปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค๑ของ การจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎สูํการ
เปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง จึงมีการกําหนดประเด็นการทบทวนวรรณกรรม ดังนี้ 

1. ความเป็นมาของการศึกษายุคไทยแลนด๑ 4.0 
2. การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง 
3. การจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎ 
4. แผนภาพการจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงที่

ทรงพลัง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเป็นมาของการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 
ความเป็นมาของการศึกษายุคไทยแลนด๑ 4.0 ในที่นี้จะเชื่อมโยงกับทางด๎านเศรษฐกิจ และ

การศึกษาไว๎ด๎วยกัน ดังนี้ (โพยม  จันทร๑น๎อย, 2560) 

http://www.engagementthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56:international-engagement001&catid=30:university-engagement
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ไทยแลนด๑ 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีพัฒนาการมาอยํางตํอเนื่อง  
โดยในปี พ.ศ.2504 เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับแรก ยุคนั้นนําจะเป็น ยุคไทย
แลนด์ 1.0 คือ สังคมเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นการเกษตรเป็นหลัก การสะท๎อนภาพของยุคไทยแลนด๑ 
1.0 อาจเปรียบได๎กับเพลงลูกทุํงที่สะท๎อนให๎เห็นวิถีชีวิตของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ด๎านการเกษตร ดังเนื้อเพลง “พ.ศ. สองพันห๎าร๎อยสี่ ผู๎ใหญํลีตีกลองประชุม ชาวบ๎านตํางมา
ชุมนุม มาประชุมที่บ๎านผู๎ใหญํลี ตํอไปนี้ผู๎ใหญํลีจะขอกลําว ถึงเรื่องราวที่ได๎ประชุมมา ทางการเขาสั่ ง
มาวํา ให๎ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกร” จึงนับวําเป็นความพยายามของรัฐบาลที่มุํงสํงเสริมให๎ประชาชนมี
รายได๎ยุคไทยแลนด๑ 1.0 สํวนการศึกษา 1.0 เป็นยุค พ.ศ. 2503 หรือเรียกวํา หลักสูตร 2503 (ซึ่ง
กํอนหน๎านี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 
2464 สํวนใหญํจะเป็นการเรียนตามตํารา ไมํได๎กําหนดเป็นหลักสูตร) เป็นยุคที่เน๎นให๎นักเรียนเกิด
ทักษะ 4 ด๎าน คือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา การวัดผล วัดเป็นองค๑รวม โดย
ตัดสินเป็นร๎อยละ ใครสอบผํานร๎อยละ 50 ถือวําผําน ตํ่ากวําร๎อยละ 50 ถือเป็นการสอบตกต๎องเรียน
ซํ้าชั้น การสอนของครู เน๎นการบรรยาย เป็นลักษณะบอกเลํา จดในกระดานดําหรือตามคําบอกของ
ครู ครูวําอยํางไรนักเรียนจะเชื่อครูทั้งหมด นักเรียนไมํสามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎ได๎ ฟ๓งครูอยํางเดียว 
หนังสือเรียนสําคัญที่สุด สื่อการสอน คือ กระดาน ชอล๑ค บัตรคํา และรูปภาพ โครงสร๎างเวลาเรียน 4 
: 3 : 3 : 2 คือ  ระดับประถมศึกษาต๎นเรียน 4 ปี ประถมศึกษาตอนปลายเรียน 3 ปี มัธยมศึกษา
ตอนต๎นเรียน 3 ปี มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเรียน 2 ปี หรือสายอาชีพเรียน 3 ปี หลักการหรือ
แนวคิด สนองความต๎องการของสังคม เป็นหลักสูตรแบบเน๎นวิชา 

ตํอมาสูํยุคไทยแลนด์ 2.0 ที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเบา ที่โดํงดังมากคือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ จน
มีเพลงลูกทุํงฉันทนาที่รัก สะท๎อนภาพของยุคไทยแลนด๑ 2.0 คือ อุตสาหกรรมเบา ดังเนื้อเพลง “ปิด
ไฟใสํกลอน จะเข๎ามุ๎งนอน คิดถึงใบหน๎า นั่งเขียนจดหมาย แล๎วรีบทิ้งไปโรงงานทอผ๎า ถึงคนชื่อ
ฉันทนา ที่เคยสบตากันเป็นประจํา” สํวนการศึกษา 2.0 เป็นยุค พ.ศ. 2521 หลังจากสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรเพ่ิมมากข้ึน จึงจําเป็นต๎องเปลี่ยนหลักสูตร เป็นการเปลี่ยนใหมํทั้งระบบ ให๎
มีระดับประถมศึกษา 6 ปี ยกเลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และให๎มีระดับมัธยมศึกษา 6 ปี ระดับ
มัธยมศึกษาใช๎อักษรยํอวํา “ม.” ทั้งมัธยมศึกษาตอนต๎นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียน
การสอนเน๎นนักเรียนเป็นศูนย๑กลาง มีวิชาเลือกมากมายนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัด
ความสนใจ เริ่มมีสื่อการสอนที่เร๎าใจ เชํน มีภาพสไลด๑ มีวิดีโอ มีภาพยนตร๑ เป็นสื่อในการจัดการเรียน
สอน เป็นต๎น การวัดประเมินผลเป็นการประเมินแยกสํวน หมายถึงประเมินเป็นรายวิชา สอบตก
รายวิชาใดก็สามารถซํอมในรายวิชานั้นๆ ได๎ ไมํมีการเรียนซ้ําชั้น ข๎อจํากัดของหลักสูตรการศึกษา
พุทธศักราช 2521 คือ 

 



 
7 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1. การกําหนดหลักสูตรไมํสามารถสะท๎อนสภาพความต๎องการของท๎องถิ่นได๎ 
2. การจัดการเรียนการสอนทางด๎านคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยี ยังไมํสามารถ

ผลักดันให๎ประเทศไทย ไปเป็นผู๎นําด๎านคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยีได๎ 
3. การนําหลักสูตรไปใช๎ไมํสามารถสร๎างพื้นฐานทางการคิดวิเคราะให๎กับผู๎เรียนได๎ 
4. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาตํางประเทศ ยังไมํสามารถสื่อสารและค๎นคว๎าหาความรู๎

ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลดังกลําว จึงปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
การเข๎าสูํยุคไทยแลนด์ 3.0 มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการเปิดนิคมอุตสา

กรรมมากมาย ตํางชาติเข๎ามาลงทุนอยํางหลากหลาย อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 7 – 8 % ตํอปี 
มีการค๎นพบก๏าซธรรมชาติ มีประกาศวํา เราจะเข๎าสูํประเทศโชติชํวงชัชวาล จนถึงเหตุการณ๑ฟองสบูํ
แตก ในชํวงเริ่มวิกฤตเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2543 ถึงแม๎จะมีการลงทุนจากตํางประเทศในโรงงานอุตสา
กรรมหลากหลาย มีการจ๎างแรงงานในประเทศ แตํรายได๎ของคนสํวนใหญํยังอยูํในรายได๎ระดับปาน
กลาง มีความเหลื่อมลํ้าทางสังคม และรายได๎สูง ประเทศไทยจึงเป็นเพียงแคํรับจ๎างในการผลิต
เทํานั้น เชํน อุตสาหกรรมรถยนต๑ อุตสาหกรรมไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส๑ อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต๎น ที่
เห็นชัดเจนที่สุด คือ อุตสาหกรรมรถยนต๑ ประเทศไทยเป็นแหลํงผลิตรถยนต๑สํงขายทั่วโลก แตํไมํมี
รถยนต๑ที่เป็นนวัตกรรมของคนไทย ยิ่งกวํานั้น ในขณะที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 
ประเทศเกาหลีใต๎ ยังไมํสามารถกําหนดอนาคตของประเทศได๎เลยวําจะเดินไปทิศทางใด เพราะอยูํใน
ภาวะสงคราม ประชาชนยากจน แตํป๓จจุบันเกาหลีใต๎กลับกลายเป็นประเทศชั้นนําของเอเชีย มี
นวัตกรรมเป็นของตนเอง ทั้งรถยนต๑ เครื่องใช๎ไฟฟูา โทรศัพท๑ที่สามารถแขํงขันกับประเทศอเมริกาได๎
อยํางภาคภูมิใจ สํวนการศึกษา 3.0 เป็นยุค 2551 จากข๎อจํากัดของหลักสูตรการศึกษา พุทธศักราช 
2521 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2521) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) จะพบวํา มีความสับสนของผู๎ปฏิบัติการในสถานศึกษา เป็นหลักสูตรที่มี
เนื้อหาแนํนเกินไปจากการเรียนทั้งวัน มีป๓ญหาในการเทียบโอน และป๓ญหาคุณภาพผู๎เรียนในด๎านความรู๎ 
ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ จึงเปลี่ยนมาใช๎ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยเพ่ิมสมรรถนะสําคัญของผู๎เรียน 5 ข๎อ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ของผู๎เรียน มีการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู๎ และตัวชี้วัดมาให๎ เป็นการจัด
หลักสูตรที่ให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง 
ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการด๎านตํางๆ ของโลกยุคป๓จจุบัน มีศักยภาพพร๎อมที่จะแขํงขัน และ
รํวมมืออยํางสร๎างสรรค๑ในเวทีโลก จุดหมายของหลักสูตร มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีป๓ญญา มี
ความสุข พัฒนาให๎มีศักยภาพในการศึกษาตํอ หรือประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให๎เกิด
กับผู๎เรียนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค๑ เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยในการปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู๎ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหา มีทักษะชีวิต และการใช๎
เทคโนโลยี 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิป๓ญญาไทย การอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม มีจิต

สาธารณะที่มุํงบําเพ็ญประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข 
การเข้าสูํยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคที่ต้องมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง จึงเป็นแรงหนุนสํงมาจาก

ยุคไทยแลนด๑ 3.0 ไมํต๎องพ่ึงจากตํางชาติ ซึ่งเป็นโจทย๑ที่ท๎าทายวําจะพัฒนานวัตกรรมเป็นของตนเอง
ได๎ทั้งๆ ที่ประเทศเรามีทรัพยากรที่มีอยูํในประเทศมากมาย เชํน ข๎าว ยางพารา แรํ ผลผลิตทาง
การเกษตร เป็นต๎น  จึงเป็นการสร๎างสรรค๑นวัตกรรมเพ่ือมูลคําเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ ภายใต๎ฐานคิด คือ 
การสร๎างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นจะทําอยํางไรที่จะมีผลิตภัณฑ๑เกี่ยวกับเรื่องข๎ าวที่มากกวํา
อาหารประจําวัน จะทําอยํางไรที่จะมีผลิตภัณฑ๑ยางพารานอกเหนือจากนํ้ายางพารา หรืออ่ืนๆ ที่เป็น
นวัตกรรมเศรษฐกิจเชิงสร๎างสรรค๑ บทเรียนที่ผํานมาที่ต๎องทบทวนเพ่ือหนุนเสริมนวัตกรรมยุคไทย
แลนด๑ 4.0 เชํน ประเทศไทยเคยมีวิทยุ โทรทัศน๑ยี่ห๎อธานินท๑ ซึ่งเป็นของคนไทย ผลิตโดยคนไทย แตํ
กลับไมํได๎ตํอยอดและต๎องปิดตัวเองไปในที่สุด ดังนั้นถึงเวลาที่ทุกภาคสํวนต๎องเข๎ามาชํวยระดม
ความคิดในการพัฒนาประเทศให๎เข๎าสูํไทยแลนด๑ 4.0 ฉะนั้นแตํละกระทรวงจึงมีสโลแกนของตัวเองตํอ
ด๎วย 4.0 เชํน กระทรวงศึกษาธิการก็มีสโลแกน “การศึกษา 4.0” เพ่ือเน๎นย้ําการปรับตนของทุกภาค
สํวน ในการศึกษา 4.0 จะเห็นวําป๓ญหาตํางๆ ของประเทศไทย เชํน เศรษฐกิจล๎มเหลว การเมืองล๎ม
แหลว สังคมล๎มเหลว หรือทุกๆ ป๓ญหาที่ล๎มเหลว ตํางก็โทษการศึกษาที่ล๎มเหลว  (ภาวิณี โสธา
ยะเพ็ชร, 2561) และไทยแลนด๑ 4.0 มีเปูาหมายคือต๎องการให๎ประเทศไทยมีนวัตกรรมเป็นของตนเอง 
หลักสูตรการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของผู๎สอนต๎องเตรียมพร๎อมเพ่ือตอบสนองเปูาหมาย
ของไทยแลนด๑ 4.0 แตํในความเป็นจริงจากการเปลี่ยนและปรับหลักสูตรมาตลอดกวํา 50 ปี จะต๎องมี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ เพ่ือตอบสนองการสร๎ างนวัตกรรมของ
ประเทศ โดยกระทรวงศึกษาต๎องเป็นผู๎นําที่ต๎องเดินพร๎อมไปกับสถานศึกษาและครูที่เป็นหนํวยปฏิบัติ
โดยตรง ดังนี้  

1. ต๎องกําหนดนโยบายหรือออกกฎกระทรวง ให๎ผู๎เรียนตํอห๎องต๎องไมํเกิน 36 คน เพ่ือให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการสอนอยํางจริงจัง ครูสามารถดูแลผู๎เรียนในการจัดกิจกรรมการสอนได๎อยํางทั่วถึง 
เชํน การออกข๎อสอบแบบอัตนัย ครูก็สามารถที่จะสามารถตรวจข๎อสอบได๎ในเวลาที่พอเหมาะ การที่มี



 
9 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ผู๎เรียนห๎องละ 50 คน ทําให๎ครูดูแลไมํทั่วถึง ถ๎าผู๎เรียนไมํสนใจครูก็จําเป็นต๎องปลํอย (โพยม จันทร๑
น๎อย, 2560) 

2. การจัดเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทุกแหํงทั่วทั้งประเทศอยําง
น๎อยในทุกตําบล หรืออําเภอ หรือจังหวัด ต๎องมีความพร๎อมเทําเทียมกัน ทั้งสื่อ อุปกรณ๑ ครู อาคาร
สถานที่ ต๎องมีความพร๎อมเทํากัน ไมํควรเกิดการเปรียบเทียบถึงความแตกตําง และในการสร๎างผู๎เรียน ให๎
มีความรู๎ความสามารถและมีทักษะในการประยุกต๑ให๎เข๎าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร๎างความคิดของ
ผู๎เรียนไปสูํสิ่งที่ยากขึ้น จึงจะถือวําเป็นความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การ
พัฒนาผู๎เรียนและทักษะการเรียนรู๎ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู๎จากป๓ญหาที่เกิ ดขึ้นเรียกวําเป็น Problem 
Based Learning (ชวลิต โพธิ์นคร, 2560) 

3. หลักสูตรต๎องมีการปรับปรุง อาจจะหลักสูตรรายวิชา มีการยกระดับวิชาคอมพิวเตอร๑ วิชา
เทคโนโลยี มาเป็นวิชาหลัก ไมํใชํเป็นเพียงสํวนหนึ่งของวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ การเรียนเป็นรายวิชา
จะมีข๎อดี คือสามารถจะเปลี่ยนรายวิชาได๎ทุกปี เป็นวิชาที่โรงเรียนสามารถจัดให๎ผู๎เรียนเรียนวิชาที่ทันยุค
ทันสมัยได๎โดยไมํกําหนดตายตัว รวมถึงการพัฒนาผู๎เรียนให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของโลกยุคใหมํ 
เชํน รายงานเวทีเศรษฐกิจโลก หรือ World Economic Forum ถึง 10 ทักษะ ที่ตลาดแรงงานโลก
ต๎องการอยํางในปี 2020 ดังนี้ 1. ทักษะการแก๎ไขป๓ญหาที่ทับซ๎อน 2. การคิดวิเคราะห๑ 3. ความคิด
สร๎างสรรค๑ 4. การจัดการบุคคล 5. การทํางานรํวมกัน 6. ความฉลาดทางอารมณ๑ 7. รู๎จักประเมินและ
การตัดสินใจ 8. มีใจรักบริการ 9. การเจรจาตํอรอง 10. ความยืดหยุํนทางความคิดสอดคล๎องกับผล
สํารวจความต๎องการแรงงานของนายจ๎างและองค๑กรเกิดใหมํในปี 2557 ขององค๑การเพ่ือความรํวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) พบวํา นายจ๎างขององค๑กรในศตวรรษที่ 21 คาดหวังให๎พนักงานใน
องค๑กรมีทักษะด๎านการคิดวิเคราะห๑ (Critical Thinking) และความคิดสร๎างสรรค๑ (Creativity) มากที่สุด 
ดังนั้นแรงงานที่จะยังคงปลอดภัย และมีความก๎าวหน๎าในการประกอบอาชีพ คือ แรงงานที่มีทักษะที่
หลากหลายทั้งทางป๓ญญา และทางการสื่อสาร เชํน ทักษะความคิดสร๎างสรรค๑ และทักษะการคิด
วิเคราะห๑ เป็นต๎น สํวนแรงงานที่ยังพ่ึงพาทักษะซ้ํา ๆ ในการประกอบอาชีพอยูํในป๓จจุบันจะเป็นกลุํมที่มี
ความเสี่ยงสูงมากที่จะตกงานในอนาคต (ไกรยส ภัทราวาท, 2560) 

4. ต๎องนําสะเต็มศึกษา (Stem Education) และ Active Learning เข๎ามาจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา คําวํา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคํายํอจากภาษาอังกฤษของศาสตร๑ 4 สาขาวิชา 
ได๎แกํ วิทยาศาสตร๑ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร๑ (Engineering) และ
คณิตศาสตร๑ (Mathematics)  ซึ่งหมายถึง องค๑ความรู๎ วิชาการของศาสตร๑ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยง
กัน ในโลกของความเป็นจริงที่ต๎องอาศัยองค๑ความรู๎ตํางๆ มาบูรณาการเข๎าด๎วยกันในการดําเนินชีวิตและ
การทํางาน การจัดการเรียนการสอนที่ผํานมา ครูผู๎สอนจะสอนแยกสํวน เชํน สอนเคมีล๎วนๆ ฟิสิกส๑
ล๎วนๆ หรือคณิตศาสตร๑ก็คณิตศาสตร๑ล๎วนๆ ไมํเคยนํามาบูรณาการในชิ้นงาน หลักของวัตกรรมทั้งหมด
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เกิดจากการบูรณาการของคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑เป็นสํวนใหญํ แล๎วจึงจะเกิดนวัตกรรมจน
กลายเป็นเทคโนโลยี ตํอมามีนําการนําเทคโนโลยีมาบูรณาการกับวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ ซึ่งทําให๎
เกิดนวัตกรรมใหมํตํอยอดไปเรื่อยๆ ทั้งนี้ โดยใช๎กระบวนการทางวิศวกรรมในการสร๎างนวัตกรรม การ
สอนโดยสร๎างนวัตกรรมนั้น ต๎องสอนให๎เรียนรู๎แบบโครงงาน หรือการสร๎างชิ้นงาน โดยในโครงงานหรือ
ชิ้นงานนั้น ต๎องตอบได๎วํามีคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ หรือเทคโนโลยีเข๎ามาเกี่ยวข๎องอยํางไร ในอดีตการ
สร๎างชิ้นงาน จะไมํนําวิชา STEM เข๎ามาบูรณาการ เชํน อดีตการหุงข๎าวเป็นวิถีชีวิตประจําวัน ก็ให๎กรอก
ข๎าว 1 หรือ 2 กระป๋อง ใสํน้ําให๎สูงจากข๎าวสาร 1 ข๎อนิ้วมือหรือแล๎วแตํบางคนให๎ทํวมหลังมือ การหุงข๎าว
ใช๎ไม๎ฟืนหรือถําน หุงข๎าวสุกสามารถรับประทานได๎ก็ถือวําทําได๎สําเร็จ ซึ่งไมํเคยนําหลักคณิตศาสตร๑เรื่อง
การตวง เรื่องปริมาตร หลักวิทยาศาสตร๑เรื่องความร๎อน เข๎ามาคิดในเรื่องการหุงข๎าว สํวนประเทศญี่ปุุน
นําหลักของ STEM มาใช๎ในการหุงข๎าว โดยใช๎หลักของคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ เชํน เรื่องของปริมาตร 
การตวง เรื่องของความร๎อน เรื่องของเวลา จนสามารถสร๎างหม๎อหุงข๎าวไฟฟูาได๎สําเร็จ และมีการ
พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ เชํน กําหนดเวลาในการหุงข๎าว การอํุนข๎าว การต๎มข๎าว เป็นต๎น หรือในชีวิตจริง 
ประเทศไทยได๎ชื่อวําเป็นครัวของโลก อาหารไทยเป็นที่ขึ้นชื่อมากมาก เชํน แกง ขนม บางคนทําอรํอย 
บางคนทําไมํอรํอย ขึ้นอยูํกับฝีมือการปรุงอาหารหรือขนม มีการใช๎ความเคยชินในการปรุง เชํน การ
เหยาะนํ้าปลา ใสํนํ้าตาล ใสํเกลือ เป็นฝีมือเฉพาะคน แตํถ๎านําหลัก STEM เข๎ามา ก็จะนําไปสูํการเกิดแฟ
รนไชส๑ (Franchise) เป็นของตนเอง ฉะนั้นหลักสูตรต๎องกําหนดให๎มีโครงงาน หรือชิ้นงานที่ตอบโจทย๑ 
STEM ได๎ ครูผู๎สอนในกลุํมวิชาคณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และการงานพ้ืนฐานอาชีพ ต๎องมี
ความรู๎ในนํา STEM มาบูรณาการในโครงงานหรือชิ้นงานของผู๎เรียนได๎ (สถาบันสํงเสริมการสอน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี, 2558 ;โพยม จันทร๑น๎อย, 2560) 

สํวน Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง สร๎าง
ชิ้นงานเป็นของตนเองได๎จริง โดยงานเดี่ยวหรืองานกลุํม ซึ่งสอดคล๎องกับ STEM ถ๎าเป็นวิชาที่เป็น
เนื้อหา จนสามารถท่ีจะสรุปนําเสนอผลงานของตนเองได๎ 

5. ต๎องสร๎างตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจะทําให๎ทราบจุดเดํนจุดด๎อย 
ต๎องพัฒนาครูเป็นรายบุคคล การต๎องการให๎ครูเป็นอยํางไรก็กําหนดตัวชี้วัดมาประเมินในสิ่งที่ต๎องการให๎
เป็น ป๓จจุบันตอบไมํได๎วําครูแตํละคนมีสิ่งที่จะต๎องพัฒนาอะไรบ๎าง จุดเดํนของครูมีอะไรบ๎าง เชํน ต๎องการ
ให๎ครูนําเทคโนโลยีมาใช๎ในการเรียนการสอน ก็ต๎องสร๎างตัวชี้วัดเพ่ือประเมินครูวํามีการใช๎เทคโนโลยีหรือไมํ 
เชํน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายอยํางไร นโยบายจะสําเร็จหรือไมํต๎องกําหนดตัวชี้วัดของนโยบายนั้นๆ 
ระดับโรงเรียน ระดับตัวบุคคล และของแตํละนโยบายนั้น จึงจะตอบโจทย๑แหํงความสําเร็จนั้นได๎ (โพยม 
จันทร๑น๎อย, 2560) 

จะเห็นได๎วําการศึกษาเป็นฐานคิดของการพัฒนานวัตกรรมของไทยแลนด๑ 4.0 และถือเป็นสิ่ง
ที่เกิดคุณคํามหาศาลในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎ทัดเทียม กับนานาอารยะประเทศ ถ๎าเป็นไปตาม
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โมเดลนี้ ประเทศก็จะสามารถมีนวัตกรรมเป็นของตนเองได๎ ฉะนั้นการศึกษา 4.0 เป็นสํวนหนึ่งของ
ไทยแลนด๑ 4.0 ที่จะนําพาไปสูํความสําเร็จ จึงต๎องอาศัยทุกภาคสํวนให๎ความรํวมมือ โดยเฉพาะผู๎สอน
จะต๎องปรับการเรียนการสอนของตน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) และการเรียนรู๎แบบเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ (Active Learning ) แล๎วนํามาใช๎ในการเรียนการสอนอยํางจริงจัง ผู๎บริหาร
สถานศึกษาต๎องเป็นผู๎นําทางวิชาการ การปฏิรูปการศึกษาต๎องเน๎นที่ห๎องเรียน ติดตามพฤติกรรมการ
สอนโดยสร๎างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน  

 
2. การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง 

จากการศึกษายุคไทยแลนด๑ 4.0 ที่มีเปูาหมายในการสร๎างสรรค๑นวัตกรรม โดยใช๎เทคโนโลยี
หนุนเสริมการทํางาน และการเรียนการสอนแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และมีการบูรณาการกับ
หลากหลายศาสตร๑ ถึงแม๎วําบทบาทของการศึกษาการเรียนรู๎เข๎าถึงได๎ทุกภาคสํวน แตํกลับสะท๎อนวํา
ผู๎สอนมีบทบาทที่ต๎องรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้นกวําเดิม โดยผู๎สอนมีความสามารถมากกวําเทคโนโนโลยี
คือ การสร๎างการตื่นรู๎ให๎กับผู๎เรียนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง ดังพระราชดํารัสด๎านการศึกษา 
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตรัสวํา “แม๎จะมีเทคโนโลยีสูง แตํไมํมีอะไรแทนคนสอนคน” (พระราช
ดํารัส พระราชทานแกํคณะบุคคลตําง ๆ ที่เข๎าเฝูาฯ ถวายชัยมงคล เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2539) 

การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง (Powerful Change) ในการศึกษาครั้งนี้จึงหมายถึง 
กระบวนการสร๎างเสริมการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร๎น สนใจใครํรู๎ และคิดเชิงรุกในการพัฒนาการเรียนรู๎
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเปรียบได๎ดังหลักการทางศาสนา คือ อิทธิบาท 4 คือ การมีคุณธรรมที่นําไปสูํ
ความสําเร็จแหํงผลที่มุํงหมาย (Path of Accomplishment) ประกอบด๎วย (พระธรรมปิฎก, 2543 
:186 - 187) 

1. ความรักและพึงพอใจในการเรียนรู๎อยํางเต็มหัวใจ (Aspiration) คือ ความต๎องการที่จะ
เรียนรู๎ ใฝุใจรักที่จะเรียนรู๎อยูํเสมอ และปรารถนาจะทําให๎ได๎ผลดียิ่งๆขึ้นไป เปรียบได๎ดัง ฉันทะ 

2. ความเพียรพยายาม (Energy) คือ ความขยันหมั่นเรียนรู๎ด๎วยความพยายาม เข๎มแข็ง 
อดทน เอาธุระ ไมํท๎อถอย เปรียบได๎ดัง วิริยะ 

3. การเอาจิตฝ๓กใฝุ (Thoughtfulness) คือ การตั้งจิตรับรู๎ในการเรียนรู๎ และทําสิ่งนั้นด๎วย
ความคิด เอาจิตฝ๓กใฝุไมํปลํอยใจให๎ฟุูงซํานเลื่อนลอยไป เปรียบได๎ดัง จิตตะ 

4. ความใตรํตรอง หรือทดลอง (Investigation) คือ การหมั่นใช๎ป๓ญญาพิจารณาใครํครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข๎อยิ่งหยํอนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค๎น วิธีแก๎ไข
ปรับปรุง เป็นต๎นเปรียบได๎ดัง วิมังสา 
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ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง สะท๎อนถึงความสามารถในการนํา การสร๎างแรงจูงใจตํอ
การทํางานอยํางเต็มกําลังความสามารถให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน พร๎อมๆ ไปกับการสร๎างการเปลี่ยนแปลง
ให๎เกิดขึ้น ทั้งในผู๎สอนและผู๎เรียน แตํผู๎สอนคือ ผู๎นําทรงพลังสูํการสร๎างการตื่นรู๎ของผู๎เรียน มี
การศึกษาภาวะผู๎นําทรงพลัง จากการวิจัยที่ยาวนานและพบวํามีผู๎นําเพียงร๎อยละ 20 เทํานั้น ที่
ประสบความสําเร็จได๎โดยอาศัยความเกํง หรือเชาวน๑ป๓ญญา ในขณะที่มีผู๎นําร๎อยละ 80 ประสบ
ความสําเร็จเพราะมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ๑ของตนเองได๎ดี (Goleman, 1998) เชาวน๑
อารมณ๑จึงชํวยให๎ผู๎สอนและผู๎เรียนคิดได๎อยํางชาญฉลาด และมีความสุขกับความคิดอํานมากขึ้น  ผู๎ที่มี
เชาวน๑อารมณ๑ที่ดีจะเป็นผู๎ที่รู๎จักใช๎ความคิดอํานเกี่ยวกับอารมณ๑ของตนและของผู๎อ่ืนให๎เกิดประโยชน๑
ในทางสร๎างสรรค๑ได๎เป็นอยํางดี ทําให๎ผู๎อื่นเป็นสุขตนเองก็สบายใจ เชาวน๑อารมณ๑ จึงถือเป็นการเรียนรู๎
จักอารมณ๑ความรู๎สึกของตนให๎ตระหนัก มีสติ รู๎เทําทันสาเหตุและความแปรผันด๎านอารมณ๑ของตน 
สามารถบริหารอารมณ๑ของตนให๎ไปในทางที่สร๎างประโยชน๑แกํทุกฝุาย สร๎างแรงจูงใจที่ดีให๎แกํผู๎สอน
และผู๎เรียน 

ถ๎าพิจารณาในมิติของผู๎สอน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักดิ์ (2554) กลําววํา ครูเป็นผู๎ใสํความคิด 
เป็นผู๎สอนให๎เกิดป๓ญญา เป็นผู๎กํอรํางสร๎างอนาคตของชาติ และกําหนดทิศทางแกํชนชั้นป๓ญญาชนของ
สังคม จึงถือวําเป็นผู๎นําทางความคิด และในฐานะเป็นผู๎นําทางความคิด Goleman, Boyatzis and 
McKee (2002) ได๎ทําการวิจัยเป็นระยะเวลายาวนานและพบวํา ผู๎นําที่มีประสิทธิภาพประกอบด๎วย
องค๑ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ ความตระหนักตํอตนเอง (Self Awareness) การบริหารจัดการ
ตัวเอง (Self Management) ความตระหนักสังคม (Social Awareness) และการบริหาร
ความสัมพันธ๑ (Relationship Management) ลักษณะเหลํานี้สามารถสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดกับผู๎สอน
และผู๎ เรียนได๎ดีและยาวนาน  เรียกภาวะผู๎นําที่มีลักษณะนี้วํา ภาวะผู๎นําทรงพลัง (Resonant 
Leadership) ที่สําคัญแนวคิดภาวะผู๎นําทรงพลังมีความเชื่อมั่นวํา ภาวะผู๎นําที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ฝึกฝนจนกลายเป็นนิสัยหรือพฤติกรรมใหมํที่มหัศจรรย๑ได๎ 

ในการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังของครูหรือผู๎สอนในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ภายใต๎ การมีฐาน
คุณธรรม คือ อิทธิบาท 4 กํากับ ในที่นี้ขอยกตัวอยํางเพ่ือให๎เกิดผลสําเร็จในการแปลี่ยนแปลงที่ทรง
พลัง เชํน 

1. การวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อาจสร๎างเสริมรายได๎ หรือสร๎างมูลคําให๎กับชุมชน และนํา
ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณคําในชุมชนนั้น หรือผลผลิตในการวิจัยสูํการเรียนรู๎ตํอเนื่องในลักษณะเน๎นการสื่อสาร
ผํานสื่อสมัยใหมํ และเน๎นบทบาทในการสนับสนุนให๎ผู๎คนในโลกออนไลน๑ สามารถเลือกรับและสํง
ข๎อมูลอยํางสร๎างสรรค๑ และตอบโจทย๑การดําเนินชีวิตยุคไทยแลนด๑ 4.0  

2. บทบาทของการนําเสนอผลงาน การบรรยาย การเป็นผู๎อํานวยการในการจัดการความรู๎ 
สามารถนําเสนอตนในลักษณะการคิดอยํางสัมพันธ๑เชื่อมโยง ด๎วยการคิดเป็นภาพ นําเสนอด๎วยภาพ
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และความสัมพันธ๑เชื่อมโยง ในแตํละความคิด แทนที่จะเป็นการนําเสนอด๎วยโปรแกรม  Powerpoint 
ที่ใครๆ ก็กระทํากัน ซึ่งผู๎นําเสนอใช๎คําวํา การนําเสนอแบบดั้งเดิม แตํการสร๎างสรรค๑การคิดด๎วยภาพ
และมีความสัมพันธ๑เชื่อมโยงกับมีโอกาสสะท๎อนงานที่ใกล๎ชิดกับยุคไทยแลนด๑ 4.0 เพราะเป็นการ
นําเสนออยํางมีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกันมาผสมผสานเข๎าด๎วยกันให๎กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมี
ความสมบูรณ๑ครบถ๎วนในตัวเอง ภายใต๎การประสานกลมกลืนกัน 

3. การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังในการจัดการเรียนรู๎ ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 โดยการบริการ
วิชาการหรือบรรยายให๎กับหนํวยงานหรือองค๑กรตํางๆ สามารถกําหนดประเด็นที่ได๎รับในการบริการ
วิชาการ เป็นบทความวิชาการ นําเสนอตํอผู๎เข๎าประชุม สะท๎อนถึงบทบาทผู๎สอนที่ตื่นตัว และมีพลังใน
การบริหารข๎อมูลในลักษณะเอกสารวิชาการ และอาจได๎ข๎อมูลเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปิดโลกกว๎างใน
การเรียน เพ่ือให๎ผลผลิตของงานเกิดผลกระทบ และผลลัพธ๑ตามมา ซึ่งผู๎นําเสนอเรียกลักษณะนี้วําเป็น
การนําเสนอแบบใหมํ คือ มีผลผลิตเชิงวิชาการประกอบการบรรยายโดยแท๎จริง ที่ตํางจากการ
นําเสนอแบบดั้งเดิม เชํน การบรรยายในรูปแบบทั่วไป ยิ่งกวํานั้นยังเป็นการตีแผํแนวคิดในวงวิชาการ
ได๎กว๎างขวาง เป็นรูปธรรม หนุนเสริมในการพัฒนาเป็นคุณคําของงานวิชาการ 

4. การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังในการจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 สิ่งสําคัญ คือ การ
ปลูกฝ๓งให๎สังคมเรียนรู๎วัฒนธรรมที่เป็นฐานของการพัฒนาสังคม ดังนั้นในการพัฒนาการเรียนรู๎ควร
เน๎นวัฒนธรรมในชุมชนเป็นตัวตั้ง เพราะวัฒนธรรมคือความเป็นอัตลักษณ๑ ความเป็นตัวตนของชุมชน 
เป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีบทบาทของการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู๎ใหมํ เชํน 
การบริการวิชาการด๎านวัฒนธรรม เพ่ือต๎อนรับผู๎เข๎ารํวมงานสัมมนาวิชาการ เครือขํายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวิจัย ครั้งที่ 4 อาจเน๎นการแสดงต๎อนรับที่บํงบอก
ถึง วิถีชีวิตคนลําปางและแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัดลําปาง ชื่อชุด “ตํานานเวียงละกอนเขลางค๑” ซึ่ง
ประพันธ๑เนื้อเพลง โดย ทํานอาจารย๑ศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ในการจัดการเรียนรู๎รํวมสมัยอาจ
ศึกษาวิจัย ความเป็นวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนลําปาง ผํานบทเพลง และมีผลผลิตที่เป็น
รูปธรรมมาแล๎ว การไลํเรียงศึกษาในอดีต จากผลผลิตที่เป็นรูปธรรมนี้ สะท๎อนถึงการบริการวิชาการที่
มีหลักวิชาการเติมการแสดงให๎มีตํานานอยํางเต็มศักยภาพของการบริการวิชาการ และสามารถ
สะท๎อนผลการวิจัยในผลผลิตที่เกิดมาแล๎วได๎ ขึ้นอยูํกับมุมมองของแตํละศาสตร๑ในการตํอยอด  ที่จะ
เชิดชูให๎เป็นผลงานสร๎างสรรค๑ แตํผสมผสานกระบวนการวิจัยเข๎าไปสนับสนุนการจัดการเรียนรู๎ ซึ่งจะ
เป็นได๎มากกวําการนําเสนอผลงานการแสดงวําผู๎ใดกํากับการแสดง แตํมีมิติใหมํวํา ภายใต๎การแสดงนี้
มีฐานวิจัยรองรับเป็นอยํางไร เป็นต๎น 

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังในการศึกษาครั้งนี้ ถ๎าพิจารณาในบทบาทผู๎สอนหรือครู 
สามารถกลําวได๎วํา ครูคือผู๎นําที่ทรงพลังทางความคิดโดยตรง และสร๎างสรรค๑คุณภาพการศึกษาสูํ
ศิษย๑  จึงต๎องเน๎นการตื่นรู๎จากข๎างในตน ของทั้งผู๎สอนและผู๎เรียนที่ค๎นหาความสําเร็จได๎ด๎วยตนเอง 
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จากการเรียนการสอนในลักษณะเชื่อมโยงบูรณาการในหลากหลายศาสตร๑ จากการพัฒนาในพันธ
กิจที่ผู๎สอนต๎องดําเนินการ ทั้งด๎านบริการวิชาการ วิจัยที่เน๎นพื้นที่ที่เป็นฐานของการพัฒนา การ
เรียนการสอนจากการเรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งผู๎เรียนเปรียบได๎ดังพื้นที่ที่เป็นฐานของการ
พัฒนา ภายใต๎การกระตุ๎นหลักธรรมที่เป็นความสําเร็จคือ หลักอิทธิบาท 4  
 
3. การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างการตื่นรู้ 

ทํามกลางการเปลี่ยนแปลง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี 
และการสื่อสารบนโลกไร๎พรมแดนที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางตํอเนื่อง รวดเร็วและรุนแรง การศึกษายังคง
เป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย๑และการพัฒนาประเทศ การจัดระบบการศึกษาที่
สนองตอบความต๎องการของบุคคล สังคม และประเทศชาติมากเทําไร หมายถึง การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎มีศักยภาพเพ่ิมขึ้นเพียงนั้น บุคคลสําคัญที่สุดในกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ คือ ครู เป็นผู๎มีความหมายที่สุดและเป็นป๓จจัยสําคัญที่สุดใน
ห๎องเรียน และมีความสําคัญท่ีสุดตํอคุณภาพการศึกษา (พิณสุดา สิริรังธศรี, 2557 : 6) เพราะคุณภาพ
ของผู๎เรียนคือคุณภาพของครู (McKinsey, 2007) ขณะเดียวกันการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 มีการ
แพรํกระจายหรือเปิดให๎เกิดการรับรู๎ได๎มากขึ้น เข๎าถึงได๎งํายขึ้น และการเผยแพรํความรู๎ในรูปแบบ
เอกสาร วารสารหนังสือ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส๑บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ทําให๎ความรู๎กลายเป็น
ความรู๎พื้นฐานที่สามารถตํอยอดไปสูํความรู๎ใหมํๆ ได๎งํายขึ้น ในการนําเสนอครั้งนี้จะเน๎นวิธีการจัดการ
เรียนรู๎ในยุคที่ข๎อมูลหลากหลาย การเน๎นความเข๎าใจในความรู๎ที่ชัดเจน การมีหลักคิดที่นําไปสูํการตํอ
ยอดพัฒนาด๎วยตนเอง เพ่ือหนุนเสริมการกํอเกิดการคิดอยํางสร๎างสรรค๑ อันเป็นฐานของการเกิด
นวัตกรรมในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ได๎ ซึ่งมีประเด็นที่นําสนใจ ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู๎ในลักษณะการคิดออกมาเป็นภาพ หรือคิดด๎วยภาพ  (Think in 
Pictures) หรือ คิดเห็นเป็นภาพ (Visual Thinking) ซึ่งมีความใกล๎ชิดกับยุคการศึกษาไทยแลนด๑ 
4.0 เพราะการเปลี่ยนแปลงและข๎อมูลขําวสารจะยุํงและวุํนวาย การสื่อสารและการถํายทอดประเด็น
หลักให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจได๎อยํางถูกต๎องและแมํนยํา ภายในเวลาสั้นๆ จึงต๎องการวิธีการจัดระเบียบข๎อมูลที่
รวดเร็ว แมํนยํา และสื่อสารได๎อยํางไมํติดขัด รูปภาพหรือแผนภาพจึงเป็นวิธีที่ดีสําหรับการถํายทอด
ความคิด จุดเดํนสําคัญคือทุกเรื่องสามารถเขียนเป็นแผนภาพได๎อยํางสนุกสนาน อาจใช๎รูปทรง
เรขาคณิต คําสําคัญ ใช๎ลูกศร หรือเส๎นตรงลากเชื่อมข๎อมูล เพ่ือแสดงความสัมพันธ๑ระหวํางกันของคํา
สําคัญ ทําให๎สามารถเปลี่ยนข๎อมูลตํางๆ ให๎เป็นสิ่งที่มองเห็นได๎ และจะทําให๎เห็นได๎ลึกขึ้น และมี
มุมมองใหมํเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ และยังชํวยพัฒนาการคิดให๎มีความหลากหลายและลึกซึ้งยิ่งขึ้น หลาย
ครั้งการคิดด๎วยภาพชํวยให๎เห็นโครงสร๎างที่เป็นเหตุเป็นผลของข๎อมูล และนําไปสูํการมองเห็น
มาตรการแก๎ไขป๓ญหา ซึ่งการคิดด๎วยภาพสามารถนําไปสูํการคิดเชิงระบบได๎ 

https://kruyaivijai.files.wordpress.com/2010/08/e0b884e0b8b4e0b894e0b894e0b989e0b8a7e0b8a2e0b8a0e0b8b2e0b89e-1.doc
https://kruyaivijai.files.wordpress.com/2010/08/e0b884e0b8b4e0b894e0b894e0b989e0b8a7e0b8a2e0b8a0e0b8b2e0b89e-1.doc
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ในการคิดด๎วยภาพมีบทความของ Philip Yanawine (1997) สะท๎อนถึงการคิดด๎วยภาพวํา
เป็นความสามารถของการค๎นหาความหมายจากจินตนาการสร๎างสรรค๑ สัมพันธ๑กับทักษะของชุด
ความคิด ผสมผสานกับการวิเคราะห๑ ตีความบนเนื้อหา เป็นระดับการคิดเชิงปรัชญา ซึ่งคนทั่วไปอาจ
คิดเป็นตัวหนังสือ แตํนักปราชญ๑มักจะคิดเป็นภาพ คําวําการคิดเป็นภาพมีชื่อ เชํน คิดเห็นเป็นภาพ 
การคิดด๎วยดวงตา หรือภาษาอังกฤษ เชํน Visual Thinking, Visual Spatial Learning, Picture 
Thinking or Right Brained Learning (Deza, 2009 : 526) ดังนั้นการคิดด๎วยภาพจึงเป็นฐานของ
การเชื่อมโยงความรู๎อยํางไมํมีสิ้นสุด เกิดการตื่นรู๎ ในการจัดการความรู๎ และความคิดให๎เป็นระบบ เมื่อ
ความคิดเป็นระบบจะสามารถเข๎าใจภายในตนอยํางมีป๓ญญา (Wisdom) เชื่อมโยงความรู๎จากภายใน
ภายนอกได๎ อันจะนําไปสูํการคิดเชิงสร๎างสรรค๑และนวัตกรรมใหมํได๎  

2. ในการจัดการการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎ ยังสามารถกระทําใน
ลักษณะการวิจัยที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีสํวนรํวม (Participatory Research) กับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative Research) เข๎า
ด๎วยกัน เพ่ือได๎มาซึ่งองค๑ความรู๎ใหมํในการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยคณะวิจัยชุมชน และ
แกนนําชุมชน มีสํวนรํวมในการวิจัยทุกขั้นตอน ตั้งแตํรํวมคิด รํวมตัดสินใจ รํวมทํา รํวมตรวจสอบ 
และรํวมรับประโยชน๑ควบคูํไปกับกระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน โดยยึดชุมชนเป็นศูนย๑กลาง (People 
Centered Development) และแก๎ป๓ญหาโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ (Problem Learning 
Process) ขณะเดียวกันในอนาคตของการศึกษายุคไทยแลนด๑ 4.0  จะต๎องคงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมของไทย
ที่ดีงาม ควบคูํกับการเรียนรู๎ศาสตร๑ใหมํๆ ที่มีความทันสมัย ถ๎าเชื่อมโยงกับการวิจัยแบบมีสํวนรํวม ก็
สามารถทําได๎โดยการพัฒนาชุมชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น โดยอาศัยความเชื่อมโยงกับ
ภาคีเครือขําย ภายใต๎การเน๎นวัฒนธรรมในชุมชนเป็นตัวตั้งของการพัฒนา แตํบูรณาการความ
หลากหลายของภาคสํวนจะนําไปสูํการขับเคลื่อนงานได๎บรรลุเปูาหมายอยํางยั่งยืนมากขึ้น เพราะเป็น
การเน๎นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาในสถานศึกษา เชํน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  มีปรัชญา 
(Philosophy) คือ มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น สะท๎อนวําเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตํอ
สังคมด๎านการพัฒนาท๎องถิ่น ดังนั้น การจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 สามารถสะท๎อนออกมาใน
รูปของการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area based Research and Development ) ในลักษณะของ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม (Participatory Action Research : PAR) สามารถตอบสนอง
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยได๎อยํางแท๎จริง ด๎วยการผสมศาสตร๑ ผสานศิลป์ ในการทํางานรํวมกัน และ
ผลผลิต ผลลัพธ๑ หรือผลกระทบของการศึกษา ในลักษณะการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เป็นการ
ประกาศกับสังคมวํา นี่คือพันธกิจสัมพันธ๑ของมหาวิทยาลัยกับสังคมซึ่งแนวคิดของพันธกิจสัมพันธ๑ของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม (University Engagement) เป็นจุดเปลี่ยน (Transition) ของการทํางานกับ
สังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมดําเนินการอยูํในรูปแบบของงานบริการวิชาการ (Service) และงาน
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อาสาสมัคร (Volunteering) เป็นหลัก ไปสูํการทํางานรํวม (Engagement) กับภาคีในพ้ืนที่ใน
ลักษณะเชิงสถาบัน ที่เป็นหุ๎นสํวนระยะยาว (Long term  Partnership) และหวังที่จะให๎
มหาวิทยาลัยเป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) อยํางแท๎จริงของชุมชนหรือสังคมในพ้ืนที่ พันธ
กิจนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระหวํางภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย  อาทิ การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เข๎าด๎วยกันอยํางมียุทธศาสตร๑และเป็น
ระบบ และสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือของทุกภาคสํวน ทั้งในระหวํางมหาวิทยาลัยด๎วยกันเองและ
ระหวํางมหาวิทยาลัยกับหนํวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  

Engagement Thailand (2557) ได๎กําหนดความหมายของ “University Engagement” 
คือ การทํางานเชิงวิชาการรํวมกันระหวํางมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุกด๎านของ
มหาวิทยาลัย บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ได๎แกํ 1. รํวมคิดรํวมทําแบบหุ๎นสํวน (Partnership) 2. 
เกิดประโยชน๑รํวมกันแกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุาย (Mutual Benefit) 3. มีการใช๎ความรู๎และเกิดการเรียนรู๎
รํวมกัน (Scholarship) และ 4. เกิดผลกระทบตํอสังคมที่ประเมินได๎ (Social Impact) โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยรับรู๎และยอมรับคุณคํา (Values) วัฒนธรรม (Culture) ความรู๎และ
ทักษะ (Knowledge and Skills) ของสังคมและทํางานที่เกิดประโยชน๑แกํท้ังสองฝุายรํวมกัน 

- ต๎องกําหนดเรื่องพันธกิจสัมพันธ๑มหาวิทยาลัยกับสังคมไว๎ในระบบกํากับดูแล นโยบาย
และแผนการดําเนินการ งบประมาณ หลักสูตร รวมถึงวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย 

- ในการทําวิจัยรํวมกันนั้นต๎องรํวมกันพัฒนาโจทย๑และวิธีการที่ครอบคลุมทั้งในเชิง
วิชาการและประเด็นของสังคม 

- ในการบูรณาการกับการเรียนการสอนต๎องเอ้ือประโยชน๑  กับเปูาหมายในการเรียนรู๎
ของนักศึกษาและต๎องสอดคล๎องกับความต๎องการของสังคม 

- มหาวิทยาลัยและสังคมทํางานรํวมกัน ในการติดตามความรํวมมือ วัดผลกระทบ 
ประเมินผลลัพธ๑ และปรับปรุงพัฒนากิจกรรมที่ทํารํวมกัน 

- เปูาหมายสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงสังคมในทิศทางที่ดีขึ้น  และสร๎าง (Engaged 
Citizens) ซึ่งรวมถึงนักศึกษา บัณฑิตศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้สังคมยังหมายรวมถึง กลุํมบุคคลที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนทั้งในมิติของพ้ืนที่ ความสนใจ
รํวมกัน อัตลักษณ๑ สถานที่ทํางาน ชุมชนที่อยูํใกล๎เคียงกันทั้งที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ หรืออยูํ
ในภาคสํวนเดียวกัน ชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนที่มีความสนใจรํวมกัน โดยไมํมีข๎อจํากัดทั้งในเชิงพ้ืนที่ 
ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงภาคธุรกิจอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ โรงเรียน รัฐบาล ศิษย๑เกํา และ
ชุมชนพ้ืนเมือง เป็นต๎น (Engagement Thailand, 2557) 

http://www.engagementthailand.org/index.php?option=com_content&view=article&id=56:international-engagement001&catid=30:university-engagement
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ดังนั้นการจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎ มีกระบวนการเรียนรู๎
อยํางมีความหมาย มีการจัดการเรียนรู๎ภายใน เชํน การใช๎ระบบการคิดด๎วยภาพในการจัดการเรียนรู๎ 
ซึ่งสะท๎อนถึงการเชื่อมโยงข๎อมูลความคิดที่สามารถเห็นความสัมพันธ๑เชิงเหตุผลของป๓จจัยตํางๆ ใน
ระบบอันซับซ๎อน และเข๎าใจวําปรากฏการณ๑ตํางๆ เกิดจากพฤติกรรมหรือการตอบสนองของระบบ 
เมื่อพัฒนาสูงสุดจะเข๎าใจความจริงวําสรรพสิ่งทั้งหลายไมํได๎ดําเนินอยูํเดี่ยวๆ  “ทําให๎เห็นทั้งหมด” 
และเห็นสภาพที่สัมพันธ๑กัน เรียกวําเข๎าใจแบบบูรณาการ และนําไปสูํการใช๎เป็นเครื่องมือการจัดการ
เรียนรู๎ที่ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบตํอสังคม เชํน การวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ใน
ลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมภายใต๎ฐานคิดพันธกิจสัมพันธ๑ของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สังคม (University Engagement) 

3. ครูต๎องเตรียมตัวมากขึ้น พัฒนาตนเองมากขึ้น เชํน ด๎านการเรียนการสอน ให๎มีพุทธลีลา
การสอน หรือเทศนาวิธี 4 (The Buddha’s Style or Maner of Teaching) ที่มีองค๑ประกอบที่เป็น
คุณลักษณะ 4 ประการคือ (พระธรรมปิฎก, 2543 : 158 - 159) 

สันทัสสนา คือ ชี้แจงให๎เห็นชัด คือ จะสอนอะไรก็ชี้แจง จําแนกแยกแยะ อธิบาย และแสดง
เหตุผล ให๎ชัดเจนจนผู๎ฟ๓งเข๎าใจแจํมแจ๎ง เห็นจริงเห็นจังดังจูงมือไปดูเห็นกับตา (Elucidation and 
Verification) ซึ่งประเด็นนี้ปลดเปลื้องความเขลาหรือมืดมัวของศิษย๑ 

สมาทปนา คือ ชวนใจให๎อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทํา ก็แนะนําหรือ
บรรยายให๎ทราบซึ้งในคุณคํา มองเห็นความสําคัญท่ีจะต๎องฝึกฝน บําเพ็ญจนใจยอมรับ อยากลงมือทํา
หรือนําไปปฏิบัติ (Incitement to Take Upon Oneself) ซึ่งประเด็นนี้ปลดเปลื้องความประมาท
ของศิษย๑ 

สมุตเตชนา คือ เร๎าใจให๎อาจหาญแกล๎วกล๎า คือ ปลุกเร๎าใจให๎กระตือรือร๎น เกิดคว าม
อุตสาหะ มีกําลังใจแขํงขัน มั่นใจที่จะทําให๎สําเร็จจงได๎ สู๎งาน ไมํหวั่นระยํอ ไมํกลัวเหนื่อย ไมํกลัว
ลําบาก (Urging) ซึ่งประเด็นนี้ปลดเปลื้องความเกียจคร๎าน 

สัมปหังสนา คือ ปลอบชโลมใจให๎สดชื่นรําเริง คือ บํารุงจิตให๎แชํมชื่นเบิกบาน โดยชี้ให๎เห็น
ผลดี หรือคุณประโยชน๑ที่จะได๎รับและทางท่ีจะก๎าวหน๎าบรรลุผลสําเร็จยิ่งขึ้นไป ทําให๎ศิษย๑มีกําลังใจรํา
เริงใจ (Filling with Delight and Joy) ซึ่งประเด็นนี้ทําให๎ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากการเน๎นความสุข   รําเริงใจ จิตใจแววไว คือรากฐานของความสําเร็จ 
         จากพุทธลีลาการสอน นําไปสูํการเกิดป๓ญญาแตกฉานได๎ (Insight) หรือปฏิสัมภิทา 4 ดังนี้ (พระ
ธรรมปิฎก, 2543 : 144) 

อัตถปฏิสัมภิทา คือ ป๓ญญาแจ๎งในความหมาย เห็นเพียงความยํอก็สามารถแยกแยะอธิบาย
ขยายออก เห็นเหตุอยํางหนึ่งก็สามารถคิดแยกแยะ กระจาย เชื่อมโยงตํอออกไปได๎จนลํวงรู๎ถึงผล 
(Analytic Insight of Consequency) 
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ธัมมปฏิสัมภิทา คือ ป๓ญญาแตกฉานในหลัก ปรีชาแจ๎งในหลัก เห็นการอธิบายก็สามารถจับ
ใจความมาตั้งเป็นกระทู๎หรือหัวข๎อได๎ เห็นผลอยํางหนึ่งก็สามารถสืบสาวหาไปเหตุได๎ (Analytic 
Insight of Original) 

นิรุตติปฏิสัมภิทา คือ ป๓ญญาแตกฉานในภาษา ปรีชาแจ๎งในภาษา รู๎ศัพท๑ ถ๎อยคําบัญญัติ และ
ภาษาตํางๆ เข๎าใจใช๎คําพูดชี้แจงให๎ผู๎อื่นเข๎าใจและเห็นตามได๎ (Insight of Philology) 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา คือ ป๓ญญาแตกฉานในปฏิภาณ ปรีชาแจ๎งในความคิดทันการ มีไหวพริบ 
ซึมซาบในความรู๎ที่มีอยูํ เอามาเชื่อมโยงสร๎างความคิดและเหตุผลขึ้นใหมํ ใช๎ประโยชน๑เข๎ากับกรณี เข๎า
กับเหตุการณ๑ (Creative and Applicative Insight)  

ตัวอยํางของการนําไปสูํกระบวนการสร๎างเสริมป๓ญญาที่แตกฉานได๎ เชํน ข๎าวสวยหนึ่งจานที่
ผู๎เรียนรับประทาน เกิดจากอะไร มาจากไหน มาได๎อยํางไร องค๑ประกอบของการเกิดแตํละจุดมี
อะไรบ๎าง ฝึกฝนไลํเรียงให๎เห็นถึงหํวงโซํคุณคํา หรือ โซํอุปทาน (Suppy Chain ) และทุกหํวงโซํ
อุปทาน มีคุณคํามีความหมายอยํางไร ซึ่งผลลัพธ๑นี้อาจนําไปสูํการรู๎คุณคําของข๎าว ของชาวนา ความ
ลําบากของการทํากสิกรรม และอาจนําไปสูํการเป็นคนรู๎จักการบริโภคอยํางประหยัด ภาคภูมิใจใน
ข๎าวไทย เป็นต๎น รวมถึงการขยันอําน ศึกษา ค๎นคว๎า เรียนรู๎ และสร๎งประสบการณ๑ตรงที่แลกด๎วยการ
ลงมือทํา จนเกิดความเข๎าใจแจํมแจ๎งในภาษา การตีความในเชิงกว๎างและเชิงลึกได๎ จนสามารถสร๎าง
ความหมาย สร๎างคุณคําขึ้นมาจากเนื้อในของงาน เชํน การรํวมกันตั้งชื่อ โรงเรียนบุญฮอม ซึ่งเป็น
โรงเรียนผู๎สูงอายุขององค๑การบริหารสํวนตําบลแมํสัน  อําเภอห๎างฉัตร จังหวัดลําปาง โดยรํวมกันให๎
นิยามคําวํา โรงเรียนบุญฮอม คือ การนําความรักในบุญกุศล ความดีงาม มารวมไว๎ด๎วยกันเพ่ือเป็น
แหลํงแลกเปลี่ยนเรียนรู๎คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 

จะเห็นได๎วําบทบาทของครูผู๎ปลุกเร๎าให๎นักเรียนเป็นบุคคลแหํงคุณภาพ และครูก็มีการจัดการ
เรียนรู๎ที่มีคุณภาพ ยิ่งกวํานั้นสะท๎อนวําครูคือป๓จจัยสําคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู๎สูํผู๎เรียน และเน๎น
ย้ําให๎เห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู๎ ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 การสร๎างการตื่นรู๎สูํพลังที่
เปลี่ยนแปลงจะไมํสามารถสําเร็จได๎ ถ๎าขาดครูผู๎ชัดเจนในพุทธลีลาการสอนและการสร๎างป๓ญญา
แตกฉานได๎ กลําวคือ บทบาทการจัดการเรียนรู๎ยุคไทยแลนด๑ 4.0 โลกออนไลน๑ไมํสามารถกระทําได๎ 
แม๎ห๎องเรียนในยุคไทยแลนด๑ 4.0 จะมีการใช๎เทคโนโลยีมากขึ้น แตํความสัมพันธ๑ระหวํางครูกับ
นักเรียนก็ยังเป็นเสาหลักของการจัดการเรียนรู๎ การให๎ความเอาใจใสํดูแลเป็นรายบุคคล หรือการเป็น
พ่ีเลี้ยงในฐานะการเป็นครูที่ดีก็ยังคงเป็นทรัพยากรที่ล้ําคํา (Invaluable Resource) ที่เทคโนโลยีไมํ
สามารถจะทําหน๎าที่ เทียบเทําหรือมาแทนท่ีได๎  

โดยสรุปในการจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎ จากการใช๎ฐานการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ภายใต๎เครื่องมือที่คิดเชิงระบบ ในลักษณะคิดด๎วยภาพ และการอาศัยการ
ทํางานรํวมกับภาคีเครือขําย เพ่ือให๎เกิดการบูรณาการศาสตร๑ตํางๆ หากาพิจารณาในผู๎เรียนซึ่งเป็น
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ผลผลิตของผู๎สอน ห๎องเรียนก็เปรียบเสมือนชุมชนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เน๎นการเรียนรู๎
แบบผู๎เรียนเป็นฐานของการพัฒนา มีการอาศัยศาสตร๑และศิลป์สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู๎
อยํางมีพลังและเกิดการเรียนรู๎ในเชิงลึก ที่นําไปสูํการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู๎เรียน ตลอดจนความสัมพันธ๑ภายในกลุํมหรือชุมชน จนผู๎เรียนตื่นรู๎ มองเห็นตนด๎วยสายตาที่
คมชัด มองเห็นทั้งภายในและภายนอก สามารถเปิดรับป๓ญญาภายใน (Wisdom) ที่จะให๎ทางเลือกใน
การกระทําหรือตัดสินใจอยํางมีประสิทธิภาพ และจากการจัดการเรียนรู๎ในลักษณะการมีสํวนรํวมจะ
สร๎างให๎เกิดพ้ืนที่ที่เห็นคุณคําของสมาชิก และใช๎ประโยชน๑สูงสุดจากศักยภาพที่แตกตํางของสมาชิก 
ทําให๎เกิดแรงบันดาลใจและพัฒนาสิ่งใหมํๆ เกิดนวัตกรรมใหมํขึ้น ( Innovation) นําไปสูํความรํวมมือ
ด๎วยพลังของการตื่นรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงของยุคไทยแลนด๑ 4.0 และทั้งหมดทั้งมวลจะอยูํภายใต๎ วิถี
แหํงพุทธลีลาการสอน จนเกิดป๓ญญาแตกฉานได๎ ซึ่งจะนําไปสูํความสมบูรณ๑ของการจัดการเรียนรู๎ ใน
ยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎อยํางทรงพลังที่เทคโนโลยีสารสนเทศไมํสามารถทําหน๎าที่
แทนได๎ 
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4. การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง 
การจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง 

สามารถสะท๎อนเป็นแผนภาพความสัมพันธ๑เชื่อมโยงได๎ดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพความสัมพันธ์เชื่อมโยงของการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง 

 
      ที่กลําวมาทั้งหมด คือ บทบาทที่สําคัญของสถานศึกษาในยุคไทยแลนด๑ 4.0  แตํมีประเด็นที่
นําสนใจตามมาคือเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาไทยในอาเซียน 4.0 หนํวยงานทางการศึกษา รวมถึง
ครูยังต๎องตระหนักในป๓ญหาของการศึกษาหลากหลายด๎าน เชํน (ประภัสสร๑ เทพชาตรี, 2560) 

1. ระบบการศึกษาของไทยยังขาดการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติ ในความเป็น
นานาชาติ และการทํางานแบบมืออาชีพ ให๎กับ นักเรียน นักศึกษา เพ่ือพร๎อมทํางานในประชาคม
อาเซียน 

การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ด้วยการสร้างการต่ืนรู้ 

1. การเน๎นความเข๎าใจในความรู๎ ท่ีชัดเจน    

การมีหลักคิดท่ีนําไปสูํการตํอยอดพัฒนาด๎วย

ตนเองเกิดการสร๎างเสริมอัตลักษณ๑เฉพาะตน 

“การคิดด้วยภาพ” 

2. การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะของ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม สามารถ

ตอบสนองปรัชญาของมหาวิทยาลัยได๎ ด๎วยการ

ผสมศาสตร๑ ผสานศิลป์ ในการทํางานรํวมกันกับ

ทุกภาคสํวน จนเกิดผลผลิต ผลลัพธ๑ ผลกระทบ 

เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางยั่งยืน เรียกวํา 

พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม : 

เน๎นการทํางานรํวมกับภาคีในพื้นท่ี ในลักษณะ

ของหุ๎นสํวนระยะยาว คือรํวมคิด รํวมทําแบบ

หุ๎นสํวน เกิดประโยชน๑รํวมกันแกํผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง 

มีการใช๎ความรู๎และเกิดการเรียนรู๎รํวมกัน 

ความเป็นมาทางการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 

การศึกษา 1.0 : การสอนของครูเน๎นบรรยาย

บอกเลํา จดในกระดาน ทําตามคําบอก ครู

สอนนักเรียนจะเชื่อท้ังหมด หนังสือสําคัญที่สุด 

สื่อการสอน เชํน กระดาน ชอล๑ค 

การศึกษา 2.0 : การสอนเน๎นนักเรียนเป็น

ศูนย๑กลาง สื่อการสอน เริ่มมีภาพสไลด๑ วิดีโอ 

ภาพยนตร๑ 

การศึกษา 4.0 : ทุกหลักสูตรต๎องตอบสนอง

นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 คือการเข๎าสูํยุคท่ีต๎องมี

นวัตกรรมของตนเอง ภายใต๎การมีแนวคิดเชิง

สร๎างสรรค๑ และผลักดันการเรียนรู๎แบบเน๎น

ผู๎เรียน เป็นสําคัญ 

การศึกษา 3.0 การจัดหลักสูตรท่ีสอดคล๎องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม ความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาการ

ตํางๆ เตรียมพร๎อมเพื่อการแขํงขันและรํวมมือ

อยํางสร๎างสรรค๑ในเวทีโลก 

ความสามารถในการน า การสร้างแรงจูงใจต่อ

การท างานอย่างเต็มก าลังให้เกิดขึ้นกับผู้สอน 

แนวทางที่น่าสนใจในการเปลี่ยนแปลงที่    

ทรงพลังยุคไทยแลนด์ 4.0 

1. การวิจัยและพัฒนาเชิงพืน้ท่ี เน๎นผลผลิตของ

การวิจัยสูํการเรียนรู๎ตํอเนื่อง ในลักษณะเนน๎การ

สื่อสารผาํนสื่อสมัยใหม ํ

2. การเป็นผู๎อํานวยการจัดการความรู๎ เพื่อ

นําเสนอเปน็แผนภาพความสัมพันธ๑เชื่อมโยง 

เพื่อให๎เห็นผลิตภาพทางความคิดท่ีแตกตํางจาก

ท่ัวๆ ไป 

3. การเปิดโลกบริการวิชาการท่ีเน๎นวัฒนธรรม

ในชุมชนเป็นตัวต้ัง โดยศึกษาประกอบใน

ลักษณะของการวิจัย เพื่อสนับสนุนการนําเสนอ

งานอยํางโดดเดํน 

การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง 

Powerful Change 

- กระบวนการสร๎างเสริมการเรียนรู๎อยําง

กระตือรือร๎น 

- คิดเชิงบวก ในการพัฒนาการเรียนรู๎อยําง

ตํอเนื่องภายใต๎หลักอิทธิบาท 4 

  1. รักและพึงพอใจในการเรียนรู๎อยํางเต็มหัวใจ 

  2. เพียรพยายาม 

  3. การเอาจิตฝ๓กใฝุ 
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2. ระบบการศึกษาไทยยังขาดหลักสูตรที่จําเป็นในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีภาวะผู๎นํา เรียนรู๎การ
ทํางานรํวมกัน เข๎าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และสามารถแขํงขันได๎ในเวทีโลก เพ่ือพร๎อมเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนได ๎

3. ประชาชนคนไทยยังขาดทักษะความรู๎เกี่ยวกับความรํวมมือด๎านสังคมและวัฒนธรรมของ
อาเซียน โดยเฉพาะเรื่องสวัสดิการสังคม สิทธิผู๎ด๎อยโอกาส การสร๎างอัตลักษณ๑ สิ่งแวดล๎อม 

4. นักเรียนของไทยยังขาดจิตสํานึกและความรับผิดชอบ ในเรื่องสวัสดิการสังคม ปกปูองสิทธิ
ผู๎ด๎อยโอกาส และการอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมในบริบทของประชาคมอาเซียน 

5. ระบบการศึกษาไทยยังไมํมีมาตรการชัดเจน ในการสร๎างอัตลักษณ๑อาเซียน ให๎เกิดขึ้นกับ
นักเรียนและประชาชน 

6. ระบบการศึกษาไทยยังขาดการทําให๎นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตํอประเทศเพ่ือนบ๎าน และ
ทักษะด๎านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน 

7. ระบบการศึกษาไทยยังขาดการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จําเป็น ในการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
 
สรุป 

การพัฒนาท๎องถิ่นที่ยั่งยืน (Sustainable Local Development) เป็นรากฐานของการ
ทํางานของสถานศึกษาที่ต๎องตอบสนองความรับผิดชอบตํอสังคม จะเน๎นการนําเอาศาสตร๑ของการ
วิจัย การเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธกิจสัมพันธ๑ของสถานศึกษากับสังคม 
อยํางมีความสัมพันธ๑เกี่ยวข๎องกันมาผสมผสานเข๎าด๎วยกันให๎กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกัน จนมีความ
สมบูรณ๑ครบถ๎วนในตัวเอง ภายใต๎การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลผลิต ผลลัพธ๑ ผลกระทบ ผํานการวิเคราะห๑ ภายใต๎การทํางาน
รํวม (Engagement) กับภาคีในพ้ืนที่ในลักษณะเชิงสถาบันที่เป็นหุ๎นสํวนระยะยาว (Long Term 
Partnership) และหวังที่จะทําให๎สถานศึกษาเป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholders) อยํางแท๎จริงของ
ชุมชนหรือสังคมในพ้ืนที่ เพ่ือนํามาใช๎ประโยชน๑ในการสร๎างสรรค๑ และพัฒนาความเจริญอยํางยั่งยืน
ของชุมชน สังคมและประเทศชาติอยํางตํอเนื่อง ซึ่งสามารถประยุกต๑ใช๎ตามบริบทของสถานศึกษานั้นๆ 
คําถามที่นําสนใจ คือ จะทําอยํางไรหรือจะมีวิธีการใดที่จะทําให๎การนําเอาศาสตร๑ของการวิจัย การเรียน
การสอน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พันธกิจสัมพันธ๑ของสถานศึกษากับสังคม และการเน๎น
ความสําคัญของครูในพุทธลีลาการสอน เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางแตกฉาน มาขับเคลื่อนรํวมกันเพ่ือ
บรรลุเปูาหมายของการจัดการเรียนรู๎ในยุคไทยแลนด๑ 4.0 ด๎วยการสร๎างการตื่นรู๎สูํการเปลี่ยนแปลงที่
ทรงพลัง 
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ด้วย 
วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จุฑามาศ  พรมวิหาร(Juthamas Promwihan)1* 

1โรงเรียนครีีมาศพิทยาคม สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
*Corresponding author. E-mail: tarlos_11@hotmail.com. 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ  (1) สร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพ่ือสํงเสริม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑ๑ 80/80 (2) ศึกษาผลการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สารและ
การเปลี่ยนแปลง ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เรื่อง สารและการ
เปลี่ยนแปลง ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพื่อสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยและพัฒนา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน  29 คน ซึ่งได๎จากการสุํมอยํางงําย เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัย คือ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่องสารและ
การเปลี่ยนแปลง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ
แผนที่ใช๎ในการทดลองครั้งนี้ คือกลุํมเดียววัดผลกํอนและหลังการทดลอง การวิเคราะห๑ข๎อมูล
วิเคราะห๑ทางสถิติ คือ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําที 

 ผลการวิจัยพบวํา  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบ

เสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพื่อสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นมีคําประสิทธิภาพ เทํากับ 
84.39/89.33 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 80/80 

 2. ผลการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎
แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวํา 2.1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 2.2) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐานที่ตั้งไว๎คือร๎อยละ 80 อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  
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 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (X = 4.64, S.D. = 
0.47)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจใน แตํละด๎านอยูํในระดับมาก
ที่สุด 
ค าส าคัญ: วฏัจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น   
 

Abstract 
 The objectives of this research were to create and examine the efficiency of 
learning activity on Substance and Change using 5Es Models to enhance learning 
achievement as 80/80 criteria, study the application result of learning activity on 
Substance and Change using 5Es Models to enhance learning achievement, and to 
investigate the satisfaction of students with learning activity on Substance and 
Change using 5Es Models to enhance learning achievement. The sample group of this 
research and development was 29 students in Matthayomsuksa 2 at Kririmat 
Pitthayakhom School under the Secondary Educational Service Area Office 38, in 
Semester 1 Academic Year 2018, who were obtained from simple random sampling.  
Research tool were 5Es Models “Substance and Change” learning activity, learning 
achievement evaluation form, and satisfaction evaluation form. The evaluation 
before and after an experiment was conducted with one sample group. Mean, 
standard deviation, and T-test were used for statistical analysis.  
 Findings indicated that:  

1. The efficiency of developed learning activity on Substance and Change 
using 5Es Models to enhance learning achievement was 84.39/89.33, which was 
higher than 80/80 criteria. 

2.  Application result of learning activity on Substance and Change using 5Es 
Models to enhance learning achievement showed that learning achievement after 
using the learning was higher than that before using with statistical significance .05, 
and students had higher learning achievement than the standard, required at 80%, 
with statistical significance .05.  
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3.   The satisfaction of Matthayomsuksa 2 students with the learning activity 
on Substance and Change using 5Es Models to enhance learning achievement was in 
the highest level (X = 4.64, S.D. = 0.47). Considering by respect, the students were 
satisfied with each respect at the highest level.   
Keywords: 5Es Models. 
 
บทน า 
 ป๓จจุบันสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (2550) ได๎นําเสนอจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎แบบ 5 ขั้นมาใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร๑และได๎เสนอขั้นตอนในการเรียนการสอน
แบบ 5 ขั้นตอน คือ การสร๎างความสนใจ (Engagement) การสํารวจและค๎นหา (Exploration) การ
อธิบาย (Explanation) การขยายความรู๎ (Elaboration) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งทั้ง 5 
ขั้นตอนเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ครูจะต๎องสํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักคิด มีความคิดสร๎างสรรค๑ ให๎โอกาส
นักเรียนได๎ใช๎ความคิดของตนเองได๎มากที่สุด ทั้งนี้กิจกรรมที่จะให๎นักเรียนสํารวจตรวจสอบ จะต๎อง
เชื่อมโยงกับความคิดเดิมและนําไปสูํการแสวงหาความรู๎ใหมํ และได๎ใช๎กระบวนการและทักษะตําง ๆ 
ทางวิทยาศาสตร๑ (พจนา มะกรูดอินทร๑. 2553)  ซึ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้นตอน มีความ
สอดคล๎องกับแนวคิดในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎  แนวคิดที่ 5  การจัดสภาพสิ่งแวดล๎อมการ
เรียนรู๎ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู๎มาใช๎ โดยจัดสภาพการณ๑ออกมาเป็นการสอนแบบโปรแกรม ซึ่ง
หมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎เข๎ารํวมกิจกรรม   การเรียนการสอนด๎วย
ตัวเองและได๎ทราบวําการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานของตนเองถูกหรือผิดอยํางไร  (ชัยยงค๑  พรหม
วงศ๑. 2525 ) สอดคล๎องกับ กาญจนา  เกียรติประวัติ (ม.ป.ป)   ที่ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของชุดกิจกรรม
การเรียนรู๎ ไว๎วําเป็นการเปิดโอกาสให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง  ทําให๎มีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎ พิจารณาข๎อมูล ฝึกความรับผิดชอบและการตัดสินใจ 
 สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  (2550) กลําวถึง ความผิดพลาดของการ
สอนวิทยาศาสตร๑ในป๓จจุบันได๎แกํการสอนที่ไมํอาจนําเอาความฉลาดสติป๓ญญาของนักเรียนมาใช๎ใน
การแก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑การเรียนการสอนที่โน๎มเอียงไปทางบีบบังคับให๎คล๎อยตามหรือ
เลียนแบบมากกวําเรียนตามกรรมวิธีของการสร๎างสรรค๑ความรู๎นักเรียนไมํคํอยได๎รับการฝึกฝนให๎เป็น
คนชํางคิด  ซึ่งสอดคล๎องกับ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ (O-NET) คําสถิติพ้ืนฐาน
ในปีการศึกษา 2557 พบวํา สาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน
การเรียนรู๎ที่ ว 3.1 เข๎าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎างและแรงยึด
เหนี่ยวระหวํางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ นํา
ความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สํานักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย มีคะแนนเฉลี่ย 31.49 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ .2557)  ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ํามากและเป็นมาตรฐานการ
เรียนรู๎ที่ต่ํากวําระดับประเทศ  ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู๎นี้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งต๎องมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ ในเรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงอยํางยิ่ง  
เพราะนักเรียนยังขาดทักษะในการแสวงหาความรู๎ พิจารณาข๎อมูล และการตัดสินใจ  
 จากเหตุผลที่กลําวมาข๎างต๎น  ผู๎วิจัยจึงสนในที่จะศึกษาวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหา
ความรู๎ 5 ขั้น เป็นการเรียนรู๎ที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต๑ใช๎ เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ด๎วยวัฏ
จักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ที่กําหนด  80/80 
  2. เพื่อศึกษาผลการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงด๎วยวัฏจักรการ
เรียนรู๎แบบ 
สืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยวิธีการดังนี้ 

  2.1  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ชุด
กิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วย วัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น  

 2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏ
จักรการเรียนรู๎แบบ  สืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้นกับเกณฑ๑ร๎อยละ 80 
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของงานวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎กําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
  1. ประชากร 
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   1.1 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคีรีมาศ
พิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มี
ทั้งหมด 6 ห๎อง จํานวน 165 คน 
   1.2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคีรี
มาศพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 จํานวนนักเรียน 29 คน 
  2. ระยะเวลาที่ใช๎ในการทดลอง ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 ใช๎เวลาจํานวน 6 สัปดาห๑ จํานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห๑ รวม 18 ชั่วโมง 
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1  ตัวแปรต๎นคือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลงด๎วยวัฏจักรการ
เรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น 
 3.2  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง 
  4. เนื้อหาที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาที่ใช๎ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่องสาร
และการเปลี่ยนแปลงด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 คือ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐานการเรียนรู๎ที่ ว 3.1 เข๎าใจสมบัติ
ของสาร ความสัมพันธ๑ระหวํางสมบัติของสารกับโครงสร๎างและแรงยึดเหนี่ยวระหวํางอนุภาค มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎และจิตวิทยาศาสตร๑สื่อสารสิ่งที่เรียนรู๎ นําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ และ 
สาระที ่8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 ใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑
และจิตวิทยาศาสตร๑ในการสืบเสาะหาความรู๎ การแก๎ป๓ญหา รู๎วําปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
สํวนใหญํมีรูปแบบที่แนํนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได๎ภายใต๎ข๎อมูลและเครื่องมือที่มีอยูํใน
ชํวงเวลานั้นเข๎าใจวํา วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล๎อมมีความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑กันตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหายํอยดังนี้ 
   4.1  ธาตุและสัญลักษณ๑ของธาตุ 
   4.2  สมบัติของธาตุ 
 4.3  ธาตุกัมมันตรังสี 
  4.4  สารประกอบ 
   4.5  ประโยชน๑ของธาตุและสารประกอบ 
   4.6  การแยกสารเนื้อผสม  
 4.7  การแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีการกลั่น 
  4.8  การแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีการตกผลึก 
   4.9  การแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีโครมาโทกราฟี 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหา
ความรู๎ 5 ขั้น เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งผํานการประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทําน 
ในด๎านความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ผลปรากฏวําในภาพรวมมีคําความเหมาะสม อยูํใน
ระดับมาก ( X = 4.39 , S.D.= 0.48) 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ จํานวน 40 ข๎อ มีคําความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งพิจารณาจากคําดัชนีความ
สอดคล๎อง เทํากับ 0.60-1.00  มีคําอํานาจจําแนก เทํากับ 0.76-0.99 และมีคําความเที่ยง เทํากับ 
0.97 
  3. แบบประเมินความพึงพอใจตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งผํานการประเมินโดยผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทําน ในด๎านความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ผลปรากฏวําในภาพรวมมีคําความเหมาะสม อยูํในระดับมากที่สุด 
(X = 4.64, S.D. = 0.47)   
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบแผนที่ใช๎ในการทดลองครั้งนี้  คือ  One  group  Pretest-Posttest  Design (รัตนะ  
บัวสนธ๑. 2544)    ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
 
 
 

สัญลักษณ๑ท่ีใช๎ในแบบแผนการทดลอง 
O1   คือ   การสอบกํอนได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ (Pretest) 
X     คือ  การสอนโดยใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 

ขั้น (Treatment) 
O2    คือ   การสอบหลังได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ (Posttest) 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ใช๎วิธีการวิเคราะห๑ทางสถิติ ได๎แกํ คําเฉลี่ย (mean) สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard  deviation) และการทดสอบคําที (t-test one  sample)  
 
 

O1 X O2 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบ

เสาะหาความรู๎ 5 ขั้น  เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ๑ 
80/80  สามารถแสดงได๎ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 

5 ขั้น  เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง 
 

ชุดกิจกรรม 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

(E1) 
ประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ๑ (E2) 

ร๎อยละ ร๎อยละ 
ชุดที่ 1 ธาตุและสญัลักษณ๑ของธาตุ 79.50 

84.50 
86.17 
86.33 
85.50 
81.17 
86.00 
83.67 
86.67 

 
 
 
 

89.33 

ชุดที่ 2 สมบตัิของธาตุ 
ชุดที่ 3 ธาตุกัมมันตรังส ี
ชุดที่ 4 สารประกอบ 
ชุดที่ 5 ประโยชน๑ของธาตุและสารประกอบ 
ชุดที่ 6 การแยกสารเนื้อผสม 

ชุดที่ 7 การแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีการกลั่น 
ชุดที่ 8 การแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีการตกผลึก 

ชุดที่ 9 การแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีโครมาโทกราฟ ี
รวม 84.39 89.33 

 
 จากตาราง 1 พบวํา ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักร
การเรียนรู๎แบบ สืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทั้ง 9 ชุดกิจกรรม มีคําเทํากับ 84.39 

 สําหรับประสิทธิภาพของผลลัพธ๑ (E2) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบ
เสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคําเทํากับ 
89.33 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวํา ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการ
เรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
มีคําประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทํากับ 84.39 และคําประสิทธิภาพของผลลัพธ๑ (E2) มีคํา
เทํากับ 89.33 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ท่ีกําหนด คือ 80/80  
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X

X

 
 2. ผลการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น  เรื่อง สาร

และการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถแสดงได๎ดังตาราง 2 และตาราง 3 
 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียน  ด๎วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น  เรื่อง สารและการปลี่ยนแปลง 

 
การทดสอบ n  S.D. t 

กํอนเรียน 29 22.07 2.88 15.49* 
หลังเรียน 29 34.31 2.12  

* = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตาราง 2 พบวํา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยกํอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด๎วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น  มี
คะแนนเฉลี่ย เทํากับ 22.07 คะแนน และ 34.31 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางคะแนน
กํอนและหลังเรียน พบวํา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได๎รับการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู๎

ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง  กับเกณฑ๑
มาตรฐานที่ตั้งไว๎  ร๎อยละ 80  

 

การทดสอบ n  S.D. 
ร๎อยละ 

ของคะแนน 
t 

      
หลังเรียน 29 34.31 2.12 85.78 5.86* 

      
* = มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตาราง 3 พบวํา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด๎วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น มีคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 
34.31 คะแนน  คิดเป็นร๎อยละ 85.78 และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางเกณฑ๑กับคะแนนสอบหลังเรียน
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ของนักเรียน  พบวํา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  สูงกวําเกณฑ๑อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( X = 4.64, S.D. = 0.47)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน  พบวํา  นักเรียนมีความพึงพอใจในแตํละด๎านอยูํในระดับมากท่ีสุด    
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1.การสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบ
สืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑การจัดการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการ
เรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น จํานวน 9 ชุดกิจกรรม ประกอบด๎วย ชุดกิจกรรมที่ 1 ธาตุและ
สัญลักษณ๑ของธาตุ ชุดกิจกรรมที่ 2 สมบัติของธาตุ ชุดกิจกรรมที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี ชุดกิจกรรมที่ 4 
สารประกอบ ชุดกิจกรรมที่ 5 ประโยชน๑ของธาตุและสารประกอบ ชุดกิจกรรมที่ 6 การแยกสารเนื้อ
ผสม  ชุดกิจกรรมที่ 7 การแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีการกลั่น ชุดกิจกรรมที่ 8 การแยกสารเนื้อเดียว
โดยวิธีการตกผลึก และ ชุดกิจกรรมที่ 9 การแยกสารเนื้อเดียวโดยวิธีโครมาโทกราฟี  ซึ่งในการจัดการ
เรียนรู๎แบบ สืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น ผู๎วิจัยได๎นําภาพประกอบ เรื่องราว และสถานการณ๑ที่แปลกใหมํ
และนําสนใจ เกี่ยวกับเรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง ใสํในชุดกิจกรรมทั้ง 9 ชุดกิจกรรม จึงสามารถ
กระตุ๎นนักเรียนให๎เกิดความอยากรู๎อยากเห็น และหาวิธีการค๎นหาอยํางเป็นระบบ ซึ่งสอดคล๎องกับ 
Broadcasting Corporation (2003) ที่กลําวถึง การสืบเสาะหาความรู๎เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการเรียนรู๎
โดยใช๎กระบวนการสํารวจธรรมชาติและสิ่งตํางๆในโลกและนําไปสูํการถามคําถามและทําการสืบค๎น
เพ่ือให๎ได๎ความรู๎ใหมํ ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบ
เสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทาการเรียน ในการ
ทดลองทั้ง 9 ชุดกิจกรรม พบวํามีประสิทธิภาพ (E1/E2) 84.39/ 89.33 ตามเกณฑ๑ที่กําหนด 80/80 
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สาร
และการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เพราะกิจกรรมการเรียนได๎เชื่อมโยงเนื้อหาบทเรียนเข๎ากับสถานการณ๑ ขําวสารในป๓จจุบันทําให๎
นักเรียนเกิดความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ สุพร  จันทร๑ประทักษ๑ 
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(2551) ที่กลําวถึง วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู๎วํา เป็นการสอนที่เน๎นให๎นักเรียนค๎นหาคําตอบด๎วย
ตนเอง โดยใช๎กระบวนการทางความคิด เน๎นกระบวนแสวงหาความรู๎ ให๎นักเรียนมีประสบการณ๑ตรง
ในการเรียนรู๎ และค๎นพบความรู๎ตํางๆ ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑   
  3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกับเกณฑ๑มาตรฐานที่ตั้งไว๎  ร๎อยละ 
80  พบวํา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐานที่ตั้งไว๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎  เพราะการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบ
เสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เป็นกระบวนการจะชํวยให๎นักเรียนเกิดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร๑ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของสุธารพิงค๑  โนนศรีชัย (2550)  ได๎กลําววํา การสืบเสาะหาความรู๎ วําเป็นการสอนที่
สามารถกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความอยากรู๎อยากเห็น และหาวิธีการสืบเสาะหาความรู๎อยํางเป็นระบบ 
เพ่ือหาความสัมพันธ๑หรือเชื่อมโยงประสบการณ๑เดิมไปสูํประสบการณ๑ใหมํ จนสามารถสร๎างเป็นองค๑
ความรู๎ใหมํด๎วยตนเอง ซึ่งเป็นความรู๎ที่คงทน ทําให๎ผู๎เรียนสามารถอธิบายและขยายความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวันได๎อยํางเหมาะสม 
   4. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบวํา  นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู๎ 5 ขั้น เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง เพื่อสํงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด (X = 4.64, S.D. = 0.47)  ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว๎  ทั้งนี้เป็นเพราะ นักเรียนสามารถศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  ทําให๎นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียนรู๎อยูํตลอดเวลา  โดยไมํรู๎สึกเบื่อหนําย ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับงานวิจัย
ของ พลภัทร  พองโนนสูง (2550) ที่ได๎ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ เรื่อง 
วัสดุและสมบัติของวัสดุ โดยใช๎กระบวนการสืบเสาะหาความรู๎ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
พบวํา  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยภาพรวมอยูํในระดับ
มากที่สุด   
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.ข๎อเสนอแนะในการนําผลไปใช๎  
 1.1 การจัดการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น ควรฝึกนักเรียน
ให๎เข๎าใจในทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ ในเรื่องการทดลองกํอนที่จะทํากิจกรรม เพ่ือจะได๎
เข๎าใจงํายขึ้น 
      1.2 การจัดการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น เป็นกิจกรรมที่
ใช๎ความคิด และระยะเวลานานในการปฏิบัติ จึงควรใช๎กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาข้ึนไป 
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   2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 2.1 ควรพัฒนากิจกรรมโดยการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร๑ ที่มีการทดลอง ควรมีการฝึก

นักเรียน เพ่ือเป็นผู๎ชํวยครูในการทํากิจกรรม จะทําให๎กิจกรรมเป็นไปอยํางดียิ่งขึ้น 
 2.2 ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวัฏจักรการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ 5 ขั้น 

รํวมกับเทคนิคการสอนแบบตํางๆ เชํน ระดมสมอง สถานการณ๑จําลอง เป็นต๎น เพ่ือทําให๎กิจกรรมมี
ความหลากหลายนําสนใจ และทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎มากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
  รายงานการวิจัยฉบับนี้สําเร็จอยํางสมบูรณ๑ ได๎ด๎วยความชํวยเหลืออยํางดียิ่งจาก นายสุรพล 
อุปถัมภ๑ หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ที่ได๎กรุณาให๎คําแนะนํา
คําปรึกษาเกี่ยวกับข๎อมูลตํางๆ ในการทําวิจัย ขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 
  ขอขอบพระคุณ นางปิยะวรรณ๑  เชิญทอง ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ๑ เขต 3 นางสาวอุษา  ป๓ญโญอ๎าย  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียน
ทุํงเชลี่ยมชนูปถัมภ๑ อําเภอ 
ทุํงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย นางราตรี  ชูวิทย๑  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม อําเภอศรี
สําโรง  จังหวัดสุโขทัย  นางรําเพย  จันทร๑จเร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อําเภอ
คีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย และ นางจินตนา  
บุญตา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านใหมํเจริญผลพิทยาคม  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย ซึ่ง
เป็นผู๎เชี่ยวชาญที่กรุณาให๎คําแนะนําแก๎ไขและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย  จนทําให๎การวิจัย
ครั้งนี้สมบูรณ๑และมีคุณภาพดียิ่งข้ึน   

 คุณคําและประโยชน๑อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู๎วิจัยขอมอบแดํบิดามารดา บูรพาจารย๑ 
และ   ผู๎มีพระคุณทุกทํานและหากมีขอบกพรํองด๎วยประการประการใดๆ ผู๎วิจัยขอน๎อมรับไว๎ด๎วย
ความขอบคุณยิ่ง 
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การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

The Development of Computer Subject Learning Plan Based on 
Information Technology with Task-Based Learning for Mattayom suksa 3. 

พีระพรรณ๑  วรรณราช1* เกศราพรรณ พันธุ๑ศรีเกตุ คงเจริญ2 
1,2 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา  

*Email : peeviieeww@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน และ 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก จํานวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช๎
ในการวิจัย ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎เรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จํานวน 40 ข๎อ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎น
ภาระงาน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวํา  
1. แผนการจัดการเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเทํากับ 
88.94/85.96 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบเน๎นภาระงานหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ความคิดเห็นตํอการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช๎การจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ในภาพรวมอยูํมีความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ: แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎/การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน  
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Abstract 
This independent study was aimed 1) to development of Computer Subject 

Learning Plan Based on Information Technology with Task-Based Learning for 
Mattayom suksa 3. 2) to comparison of Mattayom suksa 3 students achievement with 
Task-Based learning study and 3) to study an opinion of Mattayom suksa 3 students 
toward the study with Task-Based learning. Data were collected from 30 students 
through the research instruments that were the learning management plans, the 
achievement test and questionnaires and analysis by using the descriptive statistics: 
percentage, mean and standard deviation. 

 The findings of the study were as follows: 
 1. The efficiency of the learning management plan for Task-Based learning in 

Work-Oriented Experiences and Technology Learning group for Matthyom suksa 3 
was E1/E2 =88.94/85.96 

 2. The posttest achievement of Mattayom suksa 3 students who learned 
with Task-Based learning in Work-Oriented Experiences and Technology Learning group 
was higher than pretest with a statistically significant difference of 0.01.   

 3. The opinions of Mattayom suksa 3 students toward the study with Task-
Based learning in overall were at the highest level. 
Keywords: Computer Subject Learning Plan/Task-Based Learning 
 
บทน า 

ป๓จจุบันเทคโนโลยีเข๎ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางมาก คอมพิวเตอร๑เป็น
เทคโนโลยีที่นํามาใช๎ในระบบการศึกษา เพ่ือใช๎ในการสร๎างสื่อการเรียนการสอนในลักษณะสื่อประสม 
ทําให๎การเรียนการสอนมีการโต๎ตอบกันระหวํางผู๎เรียนกับคอมพิวเตอร๑ เชํนเดียวกับการเรียนการสอน
ระหวํางครูกับนักเรียนที่อยูํในห๎องเรียนปกติ สื่อประสมจะประกอบด๎วยตัวอักษร ภาพกราฟฟิก 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) เพ่ือถํายทอดเนื้อหา 
บทเรียน หรือองค๑ความรู๎ในลักษณะที่ใกล๎เคียงกับการสอนจริงในห๎องเรียนมากที่สุดทําให๎ผู๎เรียนสนุก
ไปกับการเรียนไมํรู๎สึกเบื่อหนําย และผู๎เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได๎ด๎วยตนเอง การจัดการเรียน
การสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีจุดมุํงหมายเพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความสามารถเก่ียวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะ การทํางาน ทักษะ
การจัดการ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการทํางานอยํางถูกต๎อง เหมาะสม คุ๎มคํา และมี
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ศีลธรรม คุณธรรมสร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ๑หรือวิธีการใหมํ สามารถ ทํางานเป็นหมูํคณะ มีนิสัยรัก
การทํางาน เห็นคุณคําและมีเจตคติที่ดีตํองาน ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคํานิยม
พ้ืนฐาน  ได๎แกํ ความขยัน ซื่อสัตย๑ ประหยัดและอดทน อันจะนําไปสูํการเป็นผู๎เรียนที่สามารถ
ชํวยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองได๎ตามพระราชดําริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
ดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข รํวมมือและแขํงขันในระดับสากลภายใต๎บริบทของสังคมไทย 
(สํานักนวัตกรรมทางการศึกษา. 2549 : 9-10) และการจัดการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนเลือกใช๎เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได๎เหมาะสมกับงานอยํางถูกต๎อง มีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบสร๎างและพัฒนาผลิตภัณฑ๑หรือ
วิธีการใหมํในการทํางาน (สํานักนวัตกรรมทางการศึกษา, 2556 : 11-12)  ดังนั้นครูจําเป็นต๎องมี
วิธีการจัดการเรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎  
และผู๎เรียนจะต๎องไมํทําตามครูอยํางเดียวแตํมีโอกาสเลือกเรียนวิชาความรู๎ตํางๆ ตามที่สนใจหรือ
ตามท่ีตนถนัดซึ่งไมํได๎อยูํแคํห๎องเรียนเทํานั้น การพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนนั้น โรงเรียนจะต๎อง
ปรับโครงสร๎างพ้ืนฐานทางการศึกษาและยุทธวิธีในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของเด็กรวมทั้งปรับ
สภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการกระตุ๎นและสํงเสริมความสามารถในด๎านตํางๆ ของเด็กในโรงเรียนทั้ง
ระบบจึงจะเกิดผลดี (เกรียงศักดิ์  สังข๑ชัย. 2557 : 30-32) นอกจากนี้ครูต๎องรู๎จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลเพราะนักเรียนมีรูปแบบการเรียนรู๎(Learning Style) ที่แตกตํางกัน รวมทั้งเลือกวิธีการ
เรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนแตํละคน (รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ๑. 2550 : 33) และมีการใช๎เทคนิคและ
วิธีการทีห่ลากหลายเพ่ือชํวยสํงเสริมกระบวนการคิดของผู๎เรียนให๎เกิดการพัฒนาสมองสองซีกให๎สมดุล
พัฒนาศักยภาพให๎เจริญเติบโตเต็มขีดความสามารถเพ่ือเป็นคนเกํง ดี และมีสุข  (วัฒนพร ระงับทุกข๑. 
2550 : 34)    

จากการศึกษาสภาพป๓ญหาการจัดการเรียนการสอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก พบป๓ญหาที่เกิดจากครูผู๎สอน กลําวคือ ครูผู๎สอน
ไมํได๎จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติ การสอนสํวนใหญํเน๎นการถํายทอดจากครูผู๎สอน  สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนไมํเพียงพอ และรูผู๎สอนรับผิดชอบภาระงานอ่ืนๆ ของโรงเรียนมากเกินไป 
จึงทําให๎การเตรียมการสอนไมํดีพอ ป๓ญหาที่เกิดจากผู๎เรียน คือ นักเรียนขาดทักษะการปฏิบัติและ
กระบวนตํางๆ ที่มีตํอการเรียนรู๎และเคยชินกับการเรียนการสอนที่ครูผู๎สอนเป็นผู๎ถํายทอดเนื้อหา และ
ป๓ญหาที่เกิดจากผู๎ปกครอง คือ ผู๎ปกครองขาดความรู๎ความเข๎าใจในหลักสูตร และต๎องการเน๎นให๎
นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในวิชาพ้ืนฐานที่สําคัญ เชํน คณิตศาสตร๑-ภาษาไทย โดยไมํเข๎าใจหลักการ
และเห็นความสําคัญของสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี และผู๎ปกครองสํวนใหญํมีฐานะ
ความเป็นอยูํยากจน ขาดความรู๎ ขาดทักษะและไมํเห็นความสําคัญของวิชาคอมพิวเตอร๑ 
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จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให๎นักเรียน
ฝึกฝนทักษะเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริงโดยมีภาระงานหรือชิ้นงาน มีขั้นตอนที่ ชัดเจน และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น การสอนแบบทาสท๑เบสท๑ แตกตํางจากการสอนแบบอ่ืนๆ ในแงํที่วํา
การสอนแบบทาสท๑เบสท๑ สํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนโดยการให๎ผู๎เรียนทํางาน (task) ที่งานนั้นเป็น
กิจกรมที่มุํงเน๎นความหมาย และผลผลิตงาน  งานเป็นกิจกรมที่มุํงเน๎นความหมาย และผลผลิตงาน 
ความสําคัญของภาระงานนั้น การใช๎ภาระงานเป็นเครื่องมือสําคัญ ในประเภทของภาระงานที่แตกตําง
กันออกไปชํวยให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถได๎อยํางมีความหมาย (Long & 
Crookes,1992) ผู๎วิจัยจึงได๎เลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน๎นภาระงาน คือ วิธีการเรียนการ
สอนที่มองภาระงานเป็นหัวใจสําคัญตํอกระบวนการเรียนรู๎ ซึ่งกระบวนการเรียนรู๎ดังกลําวจึงเป็นชุด
กิจกรรมภาระงานเพ่ือการสื่อสารและสัมพันธ๑กับวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร  ทั้งนี้ ได๎มีนักการศึกษา
หลายทํานนําแนวคิดดังกลําวมาศึกษาวิจัย อาทิ เชํน จิราพร ประพัศรานนท๑ (2557), ชนากานต๑ จิตร
มะโน (2558), เพ็ญศิริ ปานรังศรี (2550), รจนา วิเศษวงษา (2547), สิรินาถ ธารา (2558) และ
ศศิณัฎฐ๑ สรรคบุรานุรักษ (2560) โดยมีผลลัพธ๑ของการวิจัยจากการนําวิธีการสอนโดยยึดภาระงานมา
ใช๎อยํางสอดคล๎องกัน คือ วิธีการสอนโดยยึดภาระงานสามารถทําให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมขึ้น และยังเป็นวิธีที่ ผู๎เรียนมีเจตคติดีตํอวิธีการสอน อีกทั้งการเรียนโดยยึดภาระงานนั้นมี
วัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาผู๎เรียนให๎เชี่ยวชาญใน ทักษะตํางๆ ไปสูํความแมํนยําและความถูกต๎อง (เรณู 
รื่นยุทธ, 2554) และยังได๎ค๎นพบวําการเรียนการสอนแบบเน๎นภาระงานเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
มีคุณสมบัติเป็นเครื่องมือชํวยสอนของครู ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยยึดพ้ืนฐานจิตวิทยาวํา
ด๎วยความแตกตํางระหวํางบุคคลเป็นสําคัญ การเรียนการสอนแบบเน๎นภาระงานเป็นสื่อการสอนที่
ชํวยสร๎างความสนใจและยั่วยุให๎ผู๎เรียนสนใจที่จะเรียน ชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจได๎งํายและถูกต๎องตาม
จุดมุํงหมายของหลักสูตร ซึ่งทําให๎ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น   

ด๎วยเหตุผลดังกลําว ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎วิชา
คอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎สูงขึ้น และผล
การศึกษาจะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิผลและสามารถนํามาใช๎ใน
รายวิชาอ่ืนๆ ตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน  

3.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
เน๎นภาระงาน 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑  

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบแบบเน๎นภาระ
งาน วิชา คอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอน
เรียน  

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความคิดเห็นตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระ
งาน อยูํในระดับมาก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการ
วิจัยตามหัวข๎อและข้ันตอน ดังตํอไปนี้ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้  ได๎แกํ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวนหอง
เรียน 2 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 60 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 
คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากห๎องเรียนที่ผู๎วิจัยรับผิดชอบสอน  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู๎เรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู๎ จํานวน 
16 ชั่วโมง 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยี
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สารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจํานวน 40 ข๎อ ซึ่งมีคําดัชนีความ
สอดคล๎อง (IOC) ระหวําง 0.80 - 1.00 คําความยาก (p) อยูํระหวําง 0.38 – 0.75 และคําอํานาจ
จําแนก (r) อยูํระหวําง 0.25 – 0.50 และคําความเชื่อม่ันเทํากับ 0.88 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระ
งานคําตอบเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จํานวน 10 ข๎อ และมีคําความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเทํากับ 0.87 

 
แบบแผนการทดลอง 
ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากการทดลองโดยใช๎แผนแบบการทดลองโดยจัดให๎มีการทดสอบ

กํอนเรียนและหลังเรียน แบบการวิจัย One Group Pretest – Posttest (นพพร  ธนะชัยขันธ๑, 2552 
: 43) 

 
 
  

เมื่อ  O1  แทน  การทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) 
  X แทน  การจัดการเรียนรู๎โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน 
        O2 แทน  การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
และดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลดังนี้ 
1. จัดกลุํมจํานวนนักเรียน 30 คน โดยจัดเป็นกลุํมๆ ละ 6 คน จํานวน 5 กลุํม โดยคละ

ระดับความสามารถ ใช๎อัตราสํวนตามความสามารถสูง ปานกลาง ต่ํา เป็น 1 : 2 : 1 โดยการจับสลาก
รายชื่อนักเรียนในแตํละระดับความสามารถของแตํละกลุํม 

2. ชี้แจงให๎นักเรียนทราบเกี่ยวกับวิธีการเรียน บทบาทของผู๎เรียนจุดประสงค๑ของการเรียน
และวิธีการประเมินผลการเรียน 

3. ให๎นักเรียนทําการทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) กับกลุํมทดลองโดยใช๎แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน โดยใช๎เวลาเรียน 16 ชั่วโมง 
5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุด

เดียวกันที่ใช๎ทดสอบกํอนเรียน  
6. สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน  
 
 

O1        X       O2 
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การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎นํามาวิเคราะห๑ดังนี้ 
1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยด๎วยคําเฉลี่ย สํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีความสอดคล๎อง คําความเชื่อม่ัน คําความยากงําย และคําอํานาจจําแนก 
2. การวิเคราะห๑คําประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ ตามเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80 
 80 ตัวแรก หมายถึง คําเฉลี่ยร๎อยละของคะแนนระหวํางเรียนคิดเป็นร๎อยละ 80 
 80 ตัวหลัง หมายถึง คําเฉลี่ยร๎อยละของคะแนนที่ผู๎เรียนตอบถูกจากการทดสอบหลัง

เรียนแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎ คิดเป็นร๎อยละ 80 
3. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช๎การทดสอบคําที (t-test) 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย มีดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเทํากับ 
88.94/85.96 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80 รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 

รายการประเมิน E1 E2 E1/E2 

แผนการจัดการเรียนรู๎ที่    1 89.50 87.00 89.50/87.00 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่    2 89.17 87.70 89.17/87.70 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่    3 90.00 86.30 90.00/86.30 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่    4 90.67 89.00 90.67/89.00 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่    5 87.33 86.00 87.33/86.00 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่    6 87.50 84.00 87.50/84.00 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่    7 88.50 83.70 88.50/83.70 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่    8 88.83 84.00 88.83/84.00 

ประสิทธิภาพรวม 88.94 85.96 88.94/85.96 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบเน๎นภาระงานหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลังเรียนจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู๎  แบบเน๎นภาระงานกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

การทดสอบ 
จํานวนคน 

n 
คะแนนเฉลี่ย 

  

ความ 
ก๎าวหน๎า 

D 

ความก๎าวหน๎า
ยกกําลังสอง 

D2 

คําทดสอบที 
t 

กํอนเรียน 
หลังเรียน 

   30     
   30    

21.933 
32.666 

10.733 115.197 
19.201** 

** P <  .01  คํา  t จากตาราง  (.01, df 29) = 2.462 
 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีระดับความคิดเห็นตํอ
การเรียนโดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.55  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 
ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานสํงเสริมให๎นักเรียนค๎นพบ
ข๎อสรุปด๎วยตนเองและนําข๎อสรุปไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ย
เทํากับ 4.83) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู๎นี้ทําให๎นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาหาความรู๎ด๎วย
ตนเอง มีความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด (คําเฉลี่ยเทํากับ 4.70) และรายการที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
ครูมีบทบาทเป็นเพียงผู๎ชี้แนะและชี้นํา มีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ยเทํากับ 4. 23) 
รายละเอียดดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 21 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด๎วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุํมสาระการเรียนรู๎
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     

 

รายการประเมิน x  SD. 
การแปล

ความหมาย 
1.  นักเรียนมีความสุขในกิจกรรมการเรียนรู๎ 4.60 0.50 มากที่สุด 
2.  นวัตกรรมนี้ชวนติดตามและท๎าทายความสามารถของ

นักเรียน 
4.63 0.49 มากที่สุด 

3. กิจกรรมการเรียนรู๎นี้ทําให๎นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง 

4.70 0.47 มากที่สุด 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานสํงเสริมการ
เรียนรู๎ที่เน๎นความแตกตํางระหวํางบุคคล 

4.53 0.63 มากที่สุด 

5. ครูมีบทบาทเป็นเพียงผู๎ชี้แนะและชี้นํา 4.23 0.82 มาก 
6. การเรียนโดยใช๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน

ประกอบการเรียนการสอน ชํวยให๎นักเรียนมีความรู๎ในเนื้อหา
เพ่ิมมากข้ึน 

4.47 0.82 มาก 

7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานสํงเสริมให๎
นักเรียนค๎นพบข๎อสรุปด๎วยตนเองและนําข๎อสรุปไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน 

4.83 0.38 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู๎ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎น
ภาระงานทําให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ตามความสามารถของ
ตนเอง 

4.63 0.49 มากที่สุด 

9. นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช๎ประกอบการสอนนําสนใจ
มาก 

4.37 0.76 มาก 

 10. อยากให๎กลุํมสาระการเรียนรู๎อ่ืนๆ ใช๎การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานบ๎าง 

4.50 0.57 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.59 มากที่สุด 
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สรุปและอภิปรายผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู๎ วิชาคอมพิวเตอร๑ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเทํากับ 88.94/85.96 
ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80 และเป็นไปตามสมมุติฐานข๎อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากการสร๎างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน ในครั้งนี้ได๎สร๎างขึ้น โดยยึดแนวการสอนตามหลักจิตวิทยาการ
เรียนรู๎และทฤษฎีการเสริมแรงของธอร๑นไดค๑เป็นหลักในการสร๎างและดําเนินการสร๎างตามเนื้อหายํอย
และจุดประสงค๑เชิงพฤติกรรมที่วิเคราะห๑ได๎โดยเรียงเนื้อหาจากงํายไปหายาก นําเสนอ เนื้อหาให๎
นักเรียนได๎ศึกษาทีละน๎อย ทีละขั้นตอน การเรียนการสอนแบบเน๎นภาระงานคือวิธีการเรียนการสอน
ที่มองภาระงานเป็นหัวใจสําคัญตํอกระบวนการเรียนรู๎ กระบวนการเรียนรู๎ดังกลําวจึงเป็นชุดกิจกรรม
ภาระงานเพ่ือการสื่อสารและสัมพันธ๑กับวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร สอดคล๎องกับแนวคิดการจัดการ
เรียนการสอนของ วัฒนาพร ระงับทุกข๑ (2550 : 35) ที่เสนอแนะไว๎วํา การเสนอเนื้อหาควรจัดลําดับ
เนื้อหาที่งํายไปหาเนื้อหาที่ยากข้ึน เนื้อหาของแตํละหน๎าที่นักเรียน ลงมือเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ควรเขียน
ด๎วยภาษาท่ีเข๎าใจงําย ชัดเจน  เหมาะสมกับผู๎เรียนและให๎คําอธิบายที่ดึงดูดความสนใจของผู๎เรียน  จึง
ทําให๎นักเรียนไมํเครํงเครียดกับการเรียนและสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลได๎เป็นอยํางดี ทั้งนี้
เพราะนักเรียนได๎เรียนไปตามความสามารถของแตํละบุคคลไมํจํากัดเวลาในการเรียน นักเรียนมี
โอกาสใครํครวญอยํางช๎าๆ  ไมํมีความกังวลใจในการเรียน สามารถแก๎ไขข๎อผิดพลาดของตนเองด๎วย
การมีเฉลยคําตอบให๎ทราบผลทันที  เป็นการเสริมแรงให๎นักเรียน  มีความกระตือรือร๎นในการเรียน
ขยันและสนใจการเรียนมากขึ้น ในสํวนของแบบฝึกที่ให๎นักเรียนได๎ฝึกทักษะหลังจากศึกษาเนื้อหาใน
แตํละกรอบเสร็จแล๎ว มีหลายลักษณะและหลายชนิด  เชํน เติมคําตอบ โยงเส๎น เป็นต๎น  ลักษณะของ
แบบฝึกเหลํานี้เป็นสํวนชํวยดึงดูดความสนใจของนักเรียนเป็นอยํางมาก ทําให๎นักเรียนสนุกสนานและ
พอใจ ที่จะติดตามทําแบบฝึกตํอไป โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน ที่ได๎พัฒนาขึ้นนี้
จะมีการให๎ผลปูอนกลับในทันที ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน ประกอบด๎วยขั้นกํอน
การปฏิบัติภาระงาน (pre-task) ผู๎สอนได๎เตรียมความพร๎อมและความเข๎าใจของผู๎เรียนในขั้นตอนของ
การปฏิบัติภาระงาน แนะนําบทเรียน เนื้อหา รูปแบบ จุดประสงค๑ของภาระงานตํางๆ จากนั้นในขั้น
ดําเนินงานตามตามวงจรของการปฏิบัติภาระงาน (task cycle) ได๎ให๎ผู๎เรียนปฏิบัติภาระงานตามที่
ได๎รับมอบหมายในรูปแบบของกิจกรรมเดี่ยว และกลุํม วางแผนนําเสนอภาระงานตามที่ได๎รับ
มอบหมาย สรุปผลและรายงานผลจากภาระงานที่ตนปฏิบัติโดยมีครูผู๎สอนจะเป็นผู๎ให๎คําแนะนําและ
ประเมินผลงานนั้นๆ และในขั้นฝึกฝนและตรวจสอบการใช๎ (language focus) ให๎ผู๎เรียนประเมินผล
การปฏิบัติภาระงานของตนและเปรียบเทียบผลจากการปฏิบัติภาระงานของผู๎อ่ืน ซึ่ง Nunan (1991) 
ได๎กลําววํา วิธีการเรียนการสอนแบบเน๎นภาระงาน เป็นการเน๎นการเรียนรู๎ที่จะสื่อสารผํานการมี
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางครูกับนักเรียน นําสื่อการเรียนการสอนมาใช๎ในสถานการณ๑การเรียนรู๎ ให๎โอกาส



 
47 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผู๎เรียนมุํงเน๎นกระบวนการเรียนรู๎ ให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ประสบการณ๑สํวนตัวของผู๎เรียนมามีสํวนรํวมในการ
เรียนรู๎ในห๎องเรียน พยายามที่จะเชื่อมโยงการเรียนรู๎ในห๎องเรียนกับการเรียนรู๎นอกห๎องเรียน 
ผลการวิจัยนี้สอดคล๎องกับผลการวิจัยของผลการวิจัยของรจนา วิเศษวงษา (2547 : บทคัดยํอ) ที่ได๎
สร๎างการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน และพบวํา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดย
กระบวนการเน๎นภาระงาน มีประสิทธิภาพ 78.87/80.86 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 75/75 ที่ตั้งไว๎และ
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของชนากานต๑ จิตรมะโน (2558 : บทคัดยํอ ที่พบวํา แผนการสอนที่จัด
กิจกรรมเน๎นภาระงานและการเสริมแรง รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร รหัสวิชา2000-1226) มี
คําE1 / E2 เทํากับ 80.38 / 81.36  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนโดยใช๎การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุํมสาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีสูงกวําคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข๎อที่ 2 เนื่องจากกิจกรรมการเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
เน๎นภาระงานประเภทนี้ มีกิจกรรมที่ท๎าทายเร๎าความสนใจ มีการให๎ข๎อมูลพ้ืนฐานกํอนเริ่มเรียน บอก
จุดประสงค๑ของการเรียนการสอน เพ่ือให๎ผู๎เรียนได๎ทราบเปูาหมายในการเรียนรู๎วํา เมื่ อจบบทเรียนนี้
แล๎วจะมีความรู๎อะไร และในสํวนของการนําเสนอเนื้อหาจะใช๎ข๎อความ ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว
ที่เก่ียวข๎องกับเนื้อหาและเหมาะสมกับผู๎เรียน โดยเริ่มจากเนื้อหาที่งํายไปสูํเนื้อหาที่ยาก เพ่ือให๎ผู๎เรียน
ได๎เข๎าใจบทเรียนได๎งํายยิ่งขึ้น มีการชี้แนะแนวทางในการเรียนรู๎เพ่ือทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเนื้อหาได๎ดี มี
การให๎ตัวอยํางที่หลากหลาย มีการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎แสดงออกถึงความอยากรู๎ด๎วยการตอบคําถาม 
และผู๎เรียนจะได๎รับผลปูอนกลับเพ่ือบอกให๎ทราบวํา สิ่งที่ตนเข๎าใจนั้นถูกต๎องหรือไมํ จากนั้นจะมีการ
ทดสอบความรู๎เพ่ือประเมินวําผู๎เรียนมีความรู๎อยูํในระดับใด ซึ่งองค๑ประกอบเหลํานี้จะชํวยสร๎าง
แรงจูงใจให๎แกผู๎เรียน ทําให๎ผู๎เรียนมีความสนใจมากขึ้นเมื่อเรียนด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบ
เน๎นภาระงาน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของศศิณัฎฐ๑ สรรคบุรานุรักษ (2560) ที่พบวําการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน ชํวยทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนสูงขึ้น นักเรียนมี
ทักษะการอํานที่สูงขึ้น สํงผลให๎การเรียนในบทเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการคํานึงถึง
ความแตกตํางของผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองตามความสามารถ 
ความสนใจ ความพร๎อมเทําที่ความสะดวกของผู๎เรียนจะอํานวยให๎โดยเฉพาะในเรื่องของทักษะ 
ความสามารถ ความเข๎าใจ แรงจูงใจ วินัยในตนเอง ความสามารถในการแก๎ป๓ญหา และความ
คาดการณ๑ของผู๎เรียน ที่สามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเอง ตามอัตราความเร็วในการรับรู๎ 
โดยไมํต๎องรอหรือเรํงให๎ไปพร๎อมกับเพื่อนในชั้นเรียน สอดคล๎องกับงานวิจัยของสิรินาถ ธารา (2558) ที่
พบวํานักเรียนที่เรียนด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานมีความรู๎ความเข๎าใจและมี
ผลสัมฤทธิ์การอํานภาษาอังกฤษอยํางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุํมตัวอยํางสูงขึ้น  อยํางมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 มีแรงกระตุ๎นและมีการเสริมแรงด๎วยการมีเฉลยให๎นักเรียนได๎ตรวจสอบทันทีเมื่อ
ทําเสร็จแล๎วทําให๎นักเรียนเห็นผลงาน ตลอดจนความก๎าวหน๎าของตนเอง เกิดความภูมิใจเมื่อตอบถูก  
เป็นการท๎าทาย จูงใจให๎นักเรียนอยากทําจึงมีผลทําให๎เสร็จได๎ทันเวลา ซึ่ งการเสริมแรงทางบวก 
นอกจากนี้ผลการศึกษาของรจนา วิเศษวงษา (2547 : บทคัดยํอ) พบวํา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
โดยกระบวนการเน๎นภาระงาน สํงผลให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของเพ็ญศิริ ปานรังศรี (2550 : 
บทคัดยํอ) ที่พบวําหลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ภาระงานเป็นฐานแล๎วผลสัมฤทธิ์กํอน
เรียนและหลังเรียนแตกตํางกันอยํางมีสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ดานกระบวนการปฏิบัติพบวา ในภาพรวมผูเรียนมีการปฏิบัติ
ในระดับดี ผูเรียนมีผลงานที่มีคุณภาพ ในระดับดี ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
ปฏิบัติไดในระดับดีข้ึนไป และมี ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก และสอดคล๎องกับผลการวิจัยของจิ
ราพร ประพัศรานนท๑ (2557 : บทคัดยํอ) ที่ได๎จัดการเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นงาน
ปฏิบัติ (Task-based learning)  และพบวํานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาษาอังกฤษ
หลังเรียนเทํากับ ร๎อยละ 71.41 และ เมื่อเทียบกับเกณฑ๑ที่กําหนด คือ ร๎อยละ 70  

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีระดับความคิดเห็นตํอ
การเรียนโดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุดซึ่งมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.55 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข๎อที่ 3 
โดยนักเรียนมีความคิดเห็นตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานสํงเสริมให๎นักเรียนค๎นพบ
ข๎อสรุปด๎วยตนเองและนําข๎อสรุปไปใช๎ในชีวิตประจําวัน มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด ที่เป็นเชํนนี้
อาจเป็นเพราะกิจกรรมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานที่ผู๎ศึกษาได๎สร๎างขึ้น
ประกอบด๎วยกิจกรรมที่หลากหลายและเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกปฏิบัติด๎วยตนเอง กิจกรรมสํงเสริมทักษะ
กระบวนการปฏิบัติในวิชาคอมพิวเตอร๑ จะคํานึงถึงความสนใจของผู๎เรียน เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนมีสํวน
รํวมในการเรียนให๎มากที่สุด เน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง กลําวคือให๎สามารถ
เรียนรู๎จากประสบการณ๑ในสภาพความเป็นจริง สามารถเรียนรู๎และสืบค๎นหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง เป็นการ
พ่ึงตนเองเพ่ือให๎เกิดทักษะที่จะนําสิ่งเรียนรู๎ไปใช๎ได๎จริงในชีวิตประจําวันและสามารถเข๎าใจวิธีการ
เรียนรู๎ของตนเอง กลําวคือ รู๎วิธีคิดของตนเองและพร๎อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดได๎อยํางเหมาะสม เน๎น
การประเมินตนเอง ซึ่งแตํเดิมครูผู๎สอนจะเป็นผู๎ประเมินผล  การเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนประเมินตนเองอยําง
สม่ําเสมอและตํอเนื่องจะชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจตนเองได๎ชัดเจนขึ้นรู๎จุดเดํนจุดด๎อยพร๎อมที่จะปรับปรุง
หรือพัฒนาตนเองให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงทําให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะเรียนด๎วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน เรื่อง มาตราตัวสะกด ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ
กาญจนา กิตติสุบรรณ (2546 : 38) ที่ได๎กลําวถึงกิจกรรมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎น
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ภาระงาน  สามารถจัดทําเป็นกิจกรรมที่สํงเสริมทักษะกระบวนการทางการปฏิบัติกิจกรรม
คอมพิวเตอร๑ มีความสําคัญสําหรับนักเรียนในการฝึกทักษะปฏิบัติ อีกทั้งยังได๎รับความสนุกสนานและ
เกิดทัศนคติที่ดีตํอวิชานั้นๆ อีกด๎วยและสอดคล๎องกับผลการศึกษาของสิรินาถ ธารา (2558) ที่พบวํา 
นักเรียนมีความคิดเห็นตํอกิจกรรมการอํานเน๎นภาระงานที่สร๎างข้ึนในระดับมาก   

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานเพ่ือให๎บรรลุจุดประสงค๑การเรียนการสอนโดย

วิธีการดังนี้ 
1. ใช๎เป็นแบบฝึกหัด และภาระงาน สําหรับให๎นักเรียนศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุํม 

ครู สามารถใช๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานนี้เป็นสื่อ โดยมอบหมายให๎นักเรียนศึกษา
ด๎วยตนเองหรือแทนครู ซึ่งครูควรชี้แจงให๎นักเรียนเข๎าใจและทําตามลําดับขั้นของการเรียนด๎วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน  

2. ใช๎เป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสามารถใช๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แบบเน๎นภาระงาน นี้จัดกิจกรรมที่ชํวยให๎นักเรียนสนุกสนาน มีความกระตือรือร๎นดี อยากจะทํา
กิจกรรม ได๎แกํ การใช๎ในขั้นตอนการทบทวน หลังจากที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาตอน
ใดตอนหนึ่งไปแล๎ว ในขั้นทบทวนความรู๎ที่เรียนไป ครูสามารถนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎น
ภาระงาน เข๎าไปจัดกิจกรรม เพ่ือให๎นักเรียนเข๎าใจเนื้อหาที่เรียนไปแล๎วมากขึ้น 

3. ใช๎เป็นสื่อการเรียนการสอนในการสอนซํอมเสริม ในการทํางานของนักเรียนที่ทํางาน
เสร็จเร็วกวําปกติ ครูสามารถแยกแบบฝึกให๎นักเรียนได๎ฝึกเพ่ิมเติมตํอได๎หรือนักเรียนมีความบกพรํอง 
มีป๓ญหา เนื้อหาใด เนื้อหาหนึ่ง ครูสามารถมอบหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน 
เกี่ยวกับเนื้อหาที่บกพรํองให๎ศึกษา เพ่ือให๎นักเรียนเกิดทักษะและเกิดความชํานาญ สามารถนําไป
แก๎ป๓ญหาได ๎

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเทคนิคการนําเสนอและเนื้อหาในแบบฝึกที่เน๎นภาระงานในวิชาอ่ืน ๆ  
เชํน วิทยาศาสตร๑  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณิตศาสตร๑ ฯลฯ เพ่ือที่จะได๎ทราบวําการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน ที่ได๎อยูํในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎นั้น มีเนื้อหา สอดคล๎องกับ
หลักสูตร มีการใช๎เทคนิคการนําเสนออยํางไร  เทคนิคการนําเสนอและเนื้อหาที่ใช๎มีความสอดคล๎อง
กันหรือไมํ  อยํางไร 
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2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลตํางระดับประเมินความสามารถตนเอง ทั้งกํอนและหลัง 
จากการที่ได๎เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงาน อยํางตํอเนื่องไปแล๎ว ระยะเวลาหนึ่ง 

3. ควรมีการศึกษาโดยใช๎ตัวแปรด๎านอ่ืนๆ เชํน การกํากับตนเองในการเรียนและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎นภาระงานที่มีรูปแบบการควบคุมเวลาการฝึกปฏิบัติตํางกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาค๎นคว๎าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยการให๎ความชํวยเหลือแนะนําของ  
ดร.เกศราพรรณ  พันธุ๑ศรีเกตุ  คงเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษาหลัก ที่ได๎กรุณาที่ให๎คําแนะนํา
ข๎อคิดเห็นตรวจสอบ และแก๎ไขงานวิจัยการศึกษาค๎นคว๎าอิสระมาโดยตลอด ผู๎วิจัยจึงขอกราบ
ขอบพระคุณไว๎ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแกไขข
อบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู๎ ตรวจทานความถูกตองของภาษา และพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหาของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ คณะผูบริหาร คณาจารย และนักเรียน โรงเรียนดอยหลวงรัชมัง
คลาภิเษก อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ที่ได ใหความรวมมือในการดําเนินการทดลองและ
ขอขอบพระคุณกําลังใจจากคุณพอ คุณแมํ พ่ีนองและเพ่ือนๆ  
 
 
เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา  กิตติสุบรรณ. (2546). การสอนกระบวนการคิดในทักษะปฏิบัติ : ทฤษฎีและการนําไปใช๎. 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ๑ มหาวิทยาลัย. 
เกรียงศักดิ์  สังข๑ชัย. (2557). การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนตามแนวคิดของกลิ๊กแมน เพ่ือ

พัฒนาสมรรถภาพ การจัดการเรียนรู๎ด๎านทักษะการอํานของครูภาษาไทย. (วิทยานิพนธ๑
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 

จิราพร ประพัศรานนท๑. (2557). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎แบบเน๎น
งานปฏิบัติ (Task-based learning) เรื่องการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. (วิทยานิพนธ๑ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
บูรพา, กรุงเทพมหานคร. 

ชนากานต๑ จิตรมะโน. (2558). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่จัดกิจกรรมเน๎นภาระงานและการ
เสริมแรง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร รหัสวิชา2000-1226. (วิทยานิพนธ๑ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแกํน, ขอนแกํน. 



 
51 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เพ็ญศิริ ปานรังศรี. (2550). การพัฒนาแผนการจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎ภาระงานเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษของผู๎เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. (วิทยานิพนธ๑
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยขอนแกํน, ขอนแกํน. 

รจนา วิเศษวงษา. (2547). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยกระบวนการเน๎นภาระงาน เรื่อง
ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม กลุํมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. (วิทยานิพนธ๑
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

รพีพรรณ  เอกสุภาพันธุ๑. (2550, ม.ค.-ก.พ.). การบริหารจัดการโดยสถานศึกษาเป็นฐาน. วารสารการ
ประมง. 53(1); 2-3,  

เรณู รื่นยุทธ. (2554, มกราคม-มิถุนายน.). แนวทางการจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
สํานักงานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขา
มนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑). 3(5). 

วัฒนาพร  ระงับทุกข๑. (2550). การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค. 

ศศิณัฎฐ๑ สรรคบุรานุรักษ. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน๎นภาระงานเพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการอํานภาษาจีนเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี. (วิทยานิพนธ๑
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 

สิรินาถ ธารา. (2558). การพัฒนากิจกรรมการอํานเน๎นภาระงานเพ่ือเสริมสร๎างผลสัมฤทธิ์การอําน
ภาษาอังกฤษอยํางมีวิจารณญาณ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. (วิทยานิพนธ๑ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม. 

สํานักงานการศึกษาเอกชน. (2550). รายงานการประเมินการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑คุรุสภา. 

สํานักนวัตกรรมทางการศึกษา. (2549). แนวทางการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ภาระงาน. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ๑คุรุสภา. 

สํานักนวัตกรรมทางการศึกษา. (2556). หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นทักษะปฏิบัติ. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑คุรุสภา. 

Ellis, Rod. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford : Oxford 
University Press. 

Nunan. (1991). Challenges in EFL classrooms. 3 rd ed. New York: Harper and Row 
Publication. 

 
 



 
52 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 
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The Effects of Using Reading Comprehension Skill Exercises for 
Prathomsuksa 4 Students with Learning Disabilities. 
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บทคัดย่อ 

ผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจสําหรับเด็กบกพรํองทางการเรียนรู๎ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎  2) ศึกษาความสามารถในการอําน และ3) สํารวจ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ กลุํมเปูาหมาย เป็น
นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
ของโรงเรียนบ๎านดอนชัย (ประชาอุทิศ) จังหวัดแพรํ จํานวน 1 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ แบบ
ฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาชั้นปี
ที่ 4 แบบวัดความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอ
การใช๎แบบฝึกทักษะ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการใช๎คําเฉลี่ย (µ) ร๎อยละ (P)  
ผลการวิจัยพบวํา 

1. แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
คุณภาพของแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด 

2. ความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจหลังจากเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือ
ความเข๎าใจ มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมร๎อยละ 75.99 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ท่ีกําหนดร๎อยละ 60 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ  อยูํใน
ระดับมาก  
ค าส าคัญ: แบบฝึกทักษะ, การอํานเพื่อความเข๎าใจ, นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
 
 
 
 
 
 



 
53 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Abstract 
The purposes Of this research were 1) to develop the reading 

comprehension exercises of Prathomsuksa 4 students with LD, 2) to compare 
Prathomsuksa 4 reading comprehension before and after using reading 
comprehension skill exercises, and3) to explore the satisfaction of the students with 
learning disabilities. The sample was a Prathomsuksa 4 student with LD, Bandonchai 
(Prachauthis) School, Song District Phrae Province. The research instruments were 
reading comprehension skill exercises in Prathomsuksa 4 students with LD. An 
achievement test for reading comprehension skill exercises; and a satisfaction 
questionnaire. The Statistics used for data analysis were mean (µ) and percentage (P)  
The results revealed that 

1. The reading comprehension skill exercises, the quality of reading 
comprehension skill exercises with LD by 3 experts was at “High level”  

2. The students with learning disabilities, after learned with the percentage 
learning which higher than the set of criterion with percentage at 60 percentages was 
at 75.99  
 3. The satisfaction towards learning by the using reading comprehension 
skill exercises “Degree Visit”  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ภาษาคือเครื่องมือสําคัญที่มนุษย๑ใช๎เป็นสื่อกลางในการติดตํอสื่อสารกัน เป็นจุดเริ่มต๎นของ
การเรียนรู๎ การพัฒนาความคิด และเป็นเครื่องมือถํายทอดวัฒนธรรมสร๎างความเข๎าใจกันในสังคม 
และธํารงสังคมให๎อยูํรํวมกันอยํางสันติสุข เชํนเดียวกันกับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจําชาติไทย เป็น
ภาษาที่คนไทยจําเป็นต๎องนํามาใช๎เพ่ือแสดงความรู๎สึกนึกคิดของตนเองและใช๎ภาษาในการ
ติดตํอสื่อสารกัน ดังที่ กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2548, หน๎าคํานํา) กลําวถึงความสําคัญของ
ภาษาไทยวํา ภาษาไทยเป็นภาษาที่คนไทยใช๎เป็นเครื่องมือในการคิด ในการสื่อสาร และในการ
ดํารงชีวิตของตน ภาษาไทยทําให๎คนไทยเข๎าใจกัน และมีความรู๎สึกเป็นพวกเดียวกัน พร๎อมกับการ
พัฒนานักเรียนให๎มีทักษะสอดคล๎องตามบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 นักเรียนมีความรู๎ความสามารถ
ในการอํานการเขียน รู๎จักแก๎ป๓ญหา มีศักยภาพการสื่อสาร รู๎จักคิดวิเคราะห๑ มีความคิดสร๎างสรรค๑ 
และสามารถทํางานรํวมกันได๎อยํางมีความสุขสอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลาง 2551  
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 จากการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในป๓จจุบัน พบวํา 
ป๓ญหานักเรียนมีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ (Learning Disorders: LD) หรือ แอลดี ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได๎ทําการสํารวจจํานวนนักเรียน นักศึกษาพิการ ประจําปี 
2559 พบวํา นักเรียน นักศึกษาพิการ มีป๓ญหาบกพรํองทางด๎านการเรียนรู๎มากที่สุด จํานวน 324,358 
คน คิดเป็นร๎อยละ 80.63 โดยสํวนใหญํมีความบกพรํองทางด๎านการอําน (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2560, สื่อออนไลน๑)  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 กําหนดไว๎วํา การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปีที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและ
มีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรํองทางรํางกาย จิตใจ 
สติป๓ญญา อารมณ๑ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซึ่งไมํสามารถพ่ึงตนเองได๎ หรือไมํมีผู๎ดูแลหรือด๎อยโอกาส นั้นต๎องจัดให๎บุคคลดังกลําวมีสิทธิและ
โอกาสได๎รับ การศึกษาสําหรับคนพิการ ทั้งนี้การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 
ต๎องจัดด๎วยรูปแบบที่เหมาะสม  และคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหํงชาติ, 2545) ซึ่ง ผดุง อารยะวิญ๒ู (2533, หน๎า 1)  กลําววํา กระบวนการจัดการศึกษา
แบบพิเศษนั้นต๎องมีการคัดแยกกลุํมนักเรียนกํอน หลังจากนั้นจึงหลักสูตรที่เหมาะสม จัดเนื้อหาและ
วิธีการสอน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับแนวทางการศึกษาของ
รัฐบาลที่สนับสนุนให๎นักเรียนกลุํมดังกลําวได๎รับการจัดการศึกษาแบบเรียนรํวมและได๎รับการดูแลเป็น
พิเศษในโรงเรียนปกติ เพราะเม่ือนักเรียนกลุํมนี้ได๎รับการศึกษาที่เหมาะสมแล๎วจะสามารถดําเนินชีวิต
รํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางปกติ ซึ่งจะสร๎างคุณคําให๎กับตนเองได๎ และสามารถทําประโยชน๑ให๎กับสังคม 
ประเทศชาติและสังคมโลกได๎  
 

โรงเรียนบ๎านดอนชัย (ประชาอุทิศ) อําเภอสอง จังหวัดแพรํ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 1 เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรํวมซึ่งต๎องดําเนินการ

จัดการศึกษาพิเศษแกํนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

จากการคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 จากการคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการ

เรียนรู๎ พบวํา มีนักเรียนที่มีความบกพรํองทั้งหมด 13 คน แตํละคนมีป๓ญหาด๎านการเรียนรู๎ที่ตํางกัน 

ซึ่งแบํงป๓ญหาด๎านการเรียนรู๎ออกเป็น 3 ด๎าน คือด๎านการอําน พบวํามีป๓ญหา 6 คน ด๎านการเขียน 

พบวํามีป๓ญหา 4 คน และด๎านคํานวณ พบวํามีป๓ญหา 3 คน สรุปได๎วํานักเรียนที่มีป๓ญหาด๎านการอําน

มีจํานวนมากกวําป๓ญหาด๎านอ่ืน เมื่อทราบถึงลักษณะความบกพรํองของนักเรียนแตํละคน ทาง
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โรงเรียนจึงได๎ทําแผนจัดการเรียนรู๎เฉพาะบุคคล โดยแผนแตํละแผนนั้นต๎องมีลักษณะการสอนที่

แตกตํางกันตามลักษณะป๓ญหาที่พบจากการวิเคราะห๑ด๎านการเรียนรู๎รายบุคคล (ประดิษฐ๑ เชียงอาภัย, 

ผู๎ให๎สัมภาษณ๑, 18 มกราคม 2560) ทั้งนี้โรงเรียนได๎จัดครูและเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบพัฒนานักเรียนกลุํม

นี้ให๎อํานออกเขียนได๎ โดยการปรับหลักสูตร ปรับวิธีการสอน และปรับวิธีวัดและประเมินผลให๎

เหมาะสมกับนักเรียนตามศักยภาพของนักเรียนแตํละคน ผู๎วิจัยซึ่งทําหน๎าที่เป็นครูผู๎สอนและดูแล

นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ โรงเรียนบ๎านดอนชัย (ประชาอุทิศ) ตั้งแตํปีการศึกษา 

2556-2560 เป็นเวลา 5 ปี ในปีการศึกษา 2560 ได๎รับมอบหมายให๎ดําเนินการสอนและดูแลนักเรียน

ที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จํานวน 1 คน จากการตรวจวินิจฉัยของ

แพทย๑และใบรับรองความพิการ รวมทั้งจากการคัดกรองนักเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน พบวํา 

นักเรียนคนดังกลําวมีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ด๎านภาษา โดยมีป๓ญหาด๎านทักษะการอํานเดํนชั ด

ที่สุด คือ อํานไมํคลํอง อํานช๎า อํานแล๎วหยุดสะกดคํา เมื่อมีการทดสอบอํานออก เขียนได๎  อํานคลํอง 

และเขียนคลํอง ประจําปี 2559 ที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพรํ เขต 1 เป็น

ผู๎ดําเนินการทดสอบ พบวํา มีความสามารถในด๎านการอํานเข๎าใจความหมายอยูํในระดับปรับปรุง จาก

สาเหตุของป๓ญหาดังกลําว หากนักเรียนได๎รับการสํงเสริมเรื่องการอํานเพ่ือความเข๎าใจที่ตรงตํอกับ

ป๓ญหาที่แท๎จริง นักเรียนจะสามารถพัฒนาตนเองในด๎านการอํานได๎อยํางประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากประเด็นที่กลําวมาทั้งหมด ผู๎วิจัยจึงพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านดอนชัย (ประชา

อุทิศ) จังหวัดแพรํ เพ่ือพัฒนาและสํงเสริมให๎นักเรียนฝึกฝนทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจกํอให๎เกิด

การเรียนรู๎ที่ดีข้ึน รวมทั้งเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษระดับชั้นอ่ืน ๆ ให๎เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีตํอไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านดอนชัย (ประชาอุทิศ) จังหวัดแพรํ 

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจของนักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านดอนชัย (ประชาอุทิศ) จังหวัดแพรํ โดยกําหนด
เกณฑ๑ผํานที่ร๎อยละ 60 
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3. สํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ 
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านดอนชัย 
(ประชาอุทิศ) จังหวัดแพรํ  
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กรณีศึกษา กลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการศึกษาเป็นนักเรียนชายที่มีความบกพรํองทางการ

เรียนรู๎ (Learning Disorders: LD) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของ

โรงเรียนบ๎านดอนชัย (ประชาอุทิศ) จังหวัดแพรํ จํานวน 1 คน ซึ่งผํานการคัดกรองโดยใช๎แบบคัด

กรองบุคคลที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ (ประถมศึกษา) และแบบรายงานผลการประเมินการคัด

กรองเด็กที่มีป๓ญหาทางการเรียนรู๎  งานกิจกรรมบําบัด โรงพยาบาลแพรํ  ระบุวํานักเรียนมี

ความสามารถทางการเรียนรู๎ต่ํากวําเกณฑ๑ปกติ มีการเรียนรู๎ที่ต่ํากวําชั้นเรียนทางด๎านการอําน  

วิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้  

1. เตรียมข๎อมูลโดยการประสานกับครูประจําชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ๎าน

ดอนชัย (ประชาอุทิศ) อําเภอสอง จังหวัดแพรํ และเยี่ยมบ๎านนักเรียนขอสัมภาษณ๑ผู๎ปกครอง เพ่ือน

บ๎าน นักเรียนที่เรียนในชั้นเดียวกับนักเรียนที่มีบกพรํองทางการเรียนรู๎ เพ่ือศึกษาค๎นคว๎าและเก็บ

ข๎อมูลป๓ญหาการอําน 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดทําแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความ

เข๎าใจได๎แกํ ขั้นตอนการสร๎างแบบฝึกทักษะ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการจัดการ

เรียนรู๎เฉพาะบุคคล จากนนั้นนําแบบฝึกทักษะและแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สร๎างขึ้น เสนอ

ตํออาจารย๑ที่ปรึกษาและผู๎เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ 

3. กํอนทําการศึกษาค๎นคว๎า หรือการทดลองผู๎วิจัย ได๎ชี้แจงการดําเนินการทุกขั้นตอน

ให๎แกํนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎และผู๎ปกครองให๎เข๎าใจ ถึงขั้นตอนการเรียนด๎วยแบบ

ฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ องค๑ประกอบของแบบฝึกที่นักเรียนต๎องปฏิบัติ โดยมีการเรียนโดย

ใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจทั้งหมด 5 ชุด เมื่อนักเรียนสิ้นสุดการเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะ

การอํานเพ่ือความเข๎าใจแตํละชุดแล๎ว ผู๎วิจัยดําเนินการวัดความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจ 

โดยใช๎แบบวัดความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น 
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4. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ ตาม

แผนการจัดการเรียนรู๎เฉพาะบุคคล สัปดาห๑ละ 3 ชั่วโมง จํานวน 5 สัปดาห๑ รวมทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง ไมํ

รวมชั่วโมงทดสอบหลังเรียน ซึ่งทําการสอนในชั่วโมงสอนปกติ หลังจากที่นักเรียนสิ้นสุดการเรียนด๎วย

แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจแตํละชุดแล๎ว นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจตํอการใช๎แบบ

ฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ  

5. เมื่อดําเนินการเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจครบทุกชุดแบบฝึก

แล๎วผู๎วิจัยวัดความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจในเรื่องท่ีอํานหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียน

ที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ โดยใช๎แบบวัดความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจ จํานวน 20 

ข๎อ 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองการเรียนรู๎ ชั้น

ประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จํานวน 5 ชุด ดังนี้ 

แบบฝึกชุดที่ 1 การอํานเพื่อความเข๎าใจ นิทาน 

  แบบฝึกชุดที่ 2 การอํานเพื่อความเข๎าใจ เรื่องสั้น 

  แบบฝึกชุดที่ 3 การอํานเพื่อความเข๎าใจ บทความ 

  แบบฝึกชุดที่ 4 การอํานเพื่อความเข๎าใจ บทร๎อยกรอง 

  แบบฝึกชุดที่ 5 การอํานเพื่อความเข๎าใจ ขําว 

ประกอบการใช๎แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program 

: IEP) และแผนการจัดการเรียนรู๎เฉพาะบุคคล (Individualized Implementation plan : IIP) ที่

ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น  เพ่ือชํวยให๎นักเรียนบรรลุจุดประสงค๑และเปูาหมายที่กําหนดไว๎ในแผนการจัด

การศึกษาเฉพาะบุคคล  

2. แบบวัดความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจจากการเรียนโดยใช๎แบบฝึกทักษะอําน

เพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองการเรียนรู๎ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 หลัง

เรียน ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก ทั้งหมด 20 ข๎อ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนตํอการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ 

เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ม ีทั้งหมด 16 ข๎อ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ วิเคราะห๑โดยใช๎คําเฉลี่ยและสํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑เป็นระดับความเหมาะสม นําเสนอด๎วยตาราง

ประกอบด๎วยคําบรรยาย 

2. การวิเคราะห๑ผลการใช๎ในแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ หลังจากดําเนินการ

เสร็จสิ้นการใช๎แบบฝึกในแตํละชุดและนําผลจากการทดสอบหลังเรี ยนโดยเปรียบเทียบเกณฑ๑ที่

กําหนดร๎อยละ 60 นําเสนอด๎วยตารางประกอบด๎วยคําบรรยาย 

3. การวิเคราะห๑ความพึงพอใจตํอการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ โดยใช๎

คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑เป็นระดับความพึงพอใจ นําเสนอด๎วย

ตารางประกอบการบรรยาย 

 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรํองทางการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏผลดังนี้ 

1.1 จากการรวบรวมข๎อมูลนักเรียน โดยใช๎การเยี่ยมบ๎าน และการสังเกตพบวํา 

1.1.1 ด๎านสภาพครอบครัว 

   จากการเยี่ยมบ๎าน สัมภาษณ๑ผู๎ปกครองซึ่งเป็นตายายของเด็กบกพรํองทางการ

เรียนรู๎ กลําววํา เด็กชาย ก เป็นลูกชายคนเดียว พํอแมํหยําร๎าง อาศัยอยูํกับ ตายาย ฐานะครอบครัว

อยูํในระดับปานกลาง อาชีพเป็นเกษตรกร รับจ๎างทั่วไปไมํคํอยมีเวลาดูแลหลานมากนัก  

1.1.2 ด๎านพฤติกรรม 

ขณะอยูํบ๎านเด็กชาย ก มักมีพฤติกรรมก๎าวร๎าว เอาแตํใจ ไมํเชื่อฟ๓งผู๎ใหญํ เมื่อมี

การบ๎านหรืองานที่ได๎รับมอบหมายจากโรงเรียน มักไมํทํางานสํง ตา ยาย ไมํสามารถชํวยในเรื่องการ

เรียนได๎ เมื่อกลับจากโรงเรียนเด็กชาย ก มักจะรีบแตํงตัวออกไปเที่ยวเลํนกับเพ่ือนไมํคํอยสนใจงาน

บ๎าน ไมํชํวยตายายทําความสะอาดบ๎าน เมื่อตายายอบรมสั่งสอนก็มักจะเถียงและไมํพอใจ  
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1.1.3 ด๎านการเรียน 

 ครูประจําชั้น กลําววํา เด็กชาย ก มีลักษณะสมาธิสั้น เหมํอลอย เวลาเรียน

ชอบมองไปข๎างนอกหน๎าตําง หรือมองไปด๎านนอกห๎อง เมื่อให๎ทํางานไมํสามารถเข๎าใจคําสั่งและไมํ

สามารถตอบคําถามในเรื่องท่ีอํานได๎ ด๎านการอํานเด็กขาย ก สามารถอํานได๎ สะกดคําได๎ อํานข๎ามบาง

คํา เด็กชาย ก มีผลการทดสอบในเรื่องการอํานต่ํากวําเพ่ือนในชั้น ในขณะที่ผู๎สอนภาษาไทย กลําววํา 

เด็กชาย ก มีป๓ญหาด๎านภาษามาตั้งแตํเข๎าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อรับทราบป๓ญหา ครูได๎มีการ

สอนซํอมเสริมพัฒนาการอําน และติดตามผลการอํานของนักเรียนมาโดยตลอด จนเด็กชาย ก 

สามารถอํานได๎ดีข้ึน  

1.1.4 ด๎านพฤติกรรมในโรงเรียน 

   เพ่ือนสนิทเด็กชาย ก กลําววํา เด็กชาย ก มีนิสัยชอบเลํนพิเรนทร๑ ชอบแกล๎ง

เพ่ือนในชั้นบํอยๆ เวลาเรียนมักไมํตั้งใจเรียน ชอบเอาของเลํนมาเลํนใต๎โต๏ะเวลาที่ครูสอน  

1.2 ผลการวิเคราะห๑จากสภาพป๓ญหาการอํานของเด็กชาย ก โดยการทดสอบ

ความสามารถในการอํานของนักเรียน จากการทดสอบการอําน จํานวน 4 ครั้ง พบวํา เด็กชาย ก มี

ป๓ญหาด๎านการอํานเพ่ือความเข๎าใจ อยูํในระดับปรับปรุง โดยเด็กชาย ก มีคะแนนด๎านอํานเพ่ือความ

เข๎าใจได๎น๎อยกวําการอํานอ่ืน ๆ และจากผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ 

(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 พบวํา ทั้ง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านภาษา 

ด๎านคํานวณ ด๎านเหตุผล คะแนนเต็ม 105 คะแนน เด็กชาย ก สามารถทําคะแนนได๎ 21 คะแนน คิด

เป็นร๎อยละ 20 การแปลผลประเมินอยูํในระดับปรับปรุง   

1.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ  โดย

ผู๎เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ โดยพิจารณาและตรวจสอบ

ความเหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆของแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ พบวํา แบบฝึก

ทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ทั้ง 5 ชุดแบบฝึก ใน

ภาพรวมมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด (µ = 4.53) เมื่อพิจารณารายแบบฝึกทักษะแตํละเลํม 

พบวํา แบบฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจที่มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุดที่สุด (µ = 4.61) 
ได๎แกํ แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ นิทาน สํวนแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจที่มี

ความเหมาะสมอยูํในระดับน๎อยสุด (µ = 4.45) ได๎แกํ แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ บทร๎อย

กรอง  
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2. ผลการศึกษาความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํอง

ทางการเรียนรู๎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่4 ทั้ง 5 ชุดแบบฝึก พบวํา ร๎อยละของคะแนนความสามารถ

ในการอํานเพ่ือความเข๎าใจหลังเรียนโดยใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจทุกชุดมี ผลคะแนน

หลังเรียนเฉลี่ยรวมร๎อยละ 75.99 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนดร๎อยละ 60 เมื่อพิจารณาเป็นรายแบบฝึก

ทักษะแตํละเลํม  พบวํา ร๎อยละของคะแนนทดสอบหลังเรียนโดยใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความ

เข๎าใจเรียงลําดับจากผลคะแนนหลังเรียนมากไปหาน๎อย ได๎แกํ แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ 

ขําว ผลคะแนนหลังเรียนร๎อยละ 80.00 แบบฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ นิทาน ผลคะแนนหลัง

เรียนร๎อยละ 76.66 แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ บทความ ผลคะแนนหลังเรียนร๎อยละ 

76.66 แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ เรื่องสั้น  ผลคะแนนหลังเรียนร๎อยละ 73.33 และแบบ

ฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ บทร๎อยกรอง ผลคะแนนหลังเรียนร๎อยละ 73.33 ตามลําดับ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ พบวํา ใน

ภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ได๎แกํ 

ข๎าพเจ๎าคิดวําแบบฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจที่มีทั้งนิทาน เรื่องสั้น บทความ ขําว บทร๎อยกรอง 

ที่มีตัวการ๑ตูน ป็อปอัฟ ชํวยให๎เกิดความรู๎สึกดี ตํอการอํานมากขึ้น และคําเฉลี่ยความพึงพอใจต่ําสุด 

ได๎แกํ ข๎าพเจ๎าตั้งใจและกระตือรือร๎นเมื่อครูมอบหมายให๎ทําแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ  

 สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆ

ของแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ ซึ่งมีองค๑ประกอบ 3 ด๎าน ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 

พบกวํา มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด 

2. ความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจหลังจากเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือ

ความเข๎าใจ มีคะแนนเฉลี่ยรวมร๎อยละ 75.99 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ท่ีกําหนดร๎อยละ 60 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ  โดย

ภาพรวม อยูํในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจัยผลการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรํองทางการเรียนรู๎ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนบ๎านดอนชัย (ประชาอุทิศ) มี

ประเด็นที่นําสนใจนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรํองทางการเรียนรู๎ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทํานเห็นวําในภาพรวาม แบบฝึก

ทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจมีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด เนื่องจากมีองค๑ประกอบของ

แบบฝึกทักษะที่ครบถ๎วนและใช๎ภาษาที่นักเรียนเข๎าใจงําย ซึ่งสอดคล๎ององกับ สุราง สายอุดม (2542, 

หน๎า 21) กลําววํา การสร๎างแบบฝึกที่ดีนั้น จะเห็นได๎วําแบบฝึกที่ดีต๎องสร๎างขึ้นตามหลักจิตวิทยา มี

ภาษาที่งําย นําสนใจ ฝึกหลาย ๆ แบบ เนื้อหาต๎องเหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู๎เ รียน ซึ่ง

สอดคล๎องกับ นิภา แก๎วประทีป (2546, หน๎า 18) กลําววํา แบบฝึกที่ดีและประสิทธิภาพจะชํวยทําให๎

นักเรียนประสบความสําเร็จในการฝึกทักษะที่ดี แบบฝึกทักษะที่ดีเปรียบเสมือนผู๎ชํวยที่ดีของครู ทําให๎

ครูลดภาระในการสอนลงได๎ ทําให๎นักเรียนสามารถพัฒนาตนได๎อยํางเต็มที่ และเพ่ิมความมั่นใจในการ

เรียนได๎เป็นอยํางดี 

นอกจากนี้การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรํองทางการเรียนรู๎ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาหลักการแนวคิดเกี่ยวข๎องกับแบบฝึกทักษะ โดยกําหนดเนื้อหา

สอดคล๎องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุํมสาระการเรียนรู๎

ภาษาไทยและดําเนินการสร๎างและออกแบบแบบฝึกทักษะแตํชุดมีรูปแบบที่หลากหลาย เรียงลําดับ

จากงํายไปหายากและมีรูปภาพแบบป็อปอัพเป็นตัวกระตุ๎นให๎นักเรียนสนใจในการการอํานเพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังใช๎เทคนิคการสอนโดยให๎นักเรียนจิตนาการตามภาพที่เป็นป็อกอัพแล๎วครูผู๎สอนกระตุ๎น

โดยใช๎คําถามเพ่ือนักเรียนทําความเข๎าใจเรื่องที่อํานกํอนเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความ

เข๎าใจ จึงชํวยทําให๎นักเรียนมีความเข๎าใจในเรื่องท่ีอํานสูงขึ้น  

นอกจากนี้ตัวการ๑ตูนและสีสันจากแบบฝึกทักษะยังชํวยดึงดูดความสนใจทํา ให๎ผู๎เรียน

อยากทําแบบฝึกทักษะการอําน ปรากฏวําเมื่อนักเรียนทําแบบฝึกทักษะไมํแสดงพฤติกรรมเบื่อหนําย

และเลือกหนังสือแบบฝึกมาอํานด๎วยความเต็มใจ ในเรื่องดังกลําว ผดุง อารยะวิญ๒ู (2538, หน๎า 

236-243) กลําววํา เริ่มการสอนเด็กด๎วยเนื้อหาที่ต่ํากวําระดับความสามารถของเด็กแล๎วคํอยปรับ
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เนื้อหาให๎ยากขึ้น และสอนจากสิ่งที่เด็กคุ๎ยเคยในหนํวยการเรียนรู๎แรกๆ นักเรียนประสบความสําเร็จ

ในการอํานและการเขียนจึงจะมีกําลังใจที่จะเรียนรู๎หนํวยการเรียนรู๎ที่ยากขึ้นไปหาสิ่งที่เด็กไมํคุ๎นเคย 

ซึ่ง อนงค๑ ดอนโตกสูง (2546, หน๎า 23) ได๎เสนอแนะวํา แบบฝึกทักษะควรสร๎างให๎ตรงกับจุดประสงค๑

ที่ต๎องการฝึก มีหลายแบบหลายชนิดให๎นักเรียนได๎ทํา เพ่ือไมํให๎นักเรียนเกิดความเบื่อหนํายในการ

เรียน การใช๎ถ๎อยคํา ควรเลือกให๎เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เชํนเดียวกับ ทิพย๑สุดา จงกล (2549, 

หน๎า 35) และฐานิยา  อมรพลัง (2548, หน๎า 78)  แบบฝึกดีต๎องสร๎างขึ้นตามหลักจิตวิทยามีการใช๎

ภาษาที่งํายๆ นําสนใจ และมีรูปแบบการฝึกหลายๆ รูปแบบ เนื้อหาต๎องเหมาะสมกับวัย และ

ความสามารถของผู๎เรียน ต๎องมีความชัดเจนเป็นระเบียบสวยงาม สร๎างให๎ตรงกับจุดประสงค๑ที่ต๎องฝึก 

มีหลายแบบหลายชนิด เลือกให๎เหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน นอกจากนี้ วรรณภา  ไชยวรรณ (2549, 

หน๎า 43) ได๎อธิบายถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดี คือ ควรมีความหลากหลายรูปแบบ เพ่ือไมํให๎เกิดความ

เบื่อหนําย และต๎องมีลักษณะที่เร๎า ยั่วยุ จูงใจ ได๎ให๎คิดพิจารณา ได๎ศึกษาค๎นคว๎าจนเกิดความรู๎ ความ

เข๎าใจทักษะ แบบฝึกควรมีภาพดึงดูดความสนใจเหมาะสมกับวัยของผู๎เรียนตรงกับจุดประสงค๑การ

เรียนรู๎ มีเนื้อหาพอเหมาะ  

 2. ผลการพัฒนาความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจสําหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรํองทางการเรียนรู๎ ที่พบวําคะแนนหลังเรียนสูงกวําคะแนนกํอนเรียนทุกแบบฝึก เมื่อพิจารณา

เป็นรายแบบฝึกแล๎ว พบวํา แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ ขําว มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกวํา

แบบฝึกทักษะชุดอ่ืน ที่เป็นเชํนนี้อาจเนื่องมาจาก ขําวเป็นสาระที่นักเรียนเคยได๎ฟ๓งมาจากโทรทัศน๑ 

หรือสื่อตําง ๆ มาบ๎าง เมื่อทําแบบฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจขําวจึงสามารถเข๎าใจเนื้อหาได๎งําย 

ในขณะที่ค๎นพบแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ บทร๎อยกรอง มีผลคะแนนหลังเรียนต่ํากวําชุด

อ่ืน เป็นเชํนนี้อาจเนื่องมาจาก ภาษาที่ใช๎มีความหมายที่ซับซ๎อนยากเกิดไปสําหรับนักเรียนที่มีความ

บกพรํองทางการเรียนรู๎ จึงไมํสามรถทําผลคะแนนมาได๎ดีมากนัก  

จากข๎อค๎นพบดังกลําวข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ 

สามารถทําให๎นักเรียนมีความเข๎าใจในการอํานมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ พยุง ใบแย๎ม (2550) ได๎ทํา

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจของนักเรียนที่มีภาวะบกพรํอง

ทางการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อภาพ ผลการวิจัยพบวํานักเรียนที่มีภาวะบกพรํองทางการเรียนรู๎มี

ความสามารถในการอํานเพ่ือความเข๎าใจหลังการสอนร๎อยละ 83.75 สูงกวํากํอนการสอนโดยใช๎สื่อ

ภาพร๎อยละ 21.25 และนักเรียนที่มีภาวะบกพรํองทางการเรียนรู๎มีความพึงพอใจตํอสื่อภาพในระดับ
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มาก จากงานวิจัยดังกลําว แสดงให๎เห็นวําสื่อภาพหรือการมีภาพประกอบที่เหมาะสม สีสดใส ชํวยให๎

เกิดการพัฒนาทักษะความเข๎าใจของเด็กท่ีมีป๓ญหาทางการเรียนรู๎ได๎  

นอกจากนี้ แบบฝึกทักษะทั้ง 5 ชุด ยังมีสํวนชํวยให๎นักเรียนชายที่มีความบกพรํองทางการ
เรียนรู๎พัฒนาทักษะความเข๎าใจภาษาเพ่ิมข้ึน สามารถตอบคําถามจากเรื่องท่ีอํานได๎เป็นอยํางดี มีความ
มั่นใจในการเรียน มีความกระตือรือร๎น และผลการเรียนก็มีการพัฒนาจากเดิม ซึ่งสอดคล๎องกับ มณี
รัตน๑ เถื่อนแก๎ว (2553, หน๎า 62) ได๎ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการอํานและเขียนคํา
ของนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะประกอบภาพ นักเรียนที่มี
ความบกพรํองทางการเรียนรู๎ (LD) ด๎านการอํานและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 หลังใช๎แบบฝึก
ทักษะการอํานและเขียนคําประกอบภาพ พบวําหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวํา กํอนเรียน 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปในทิศทางเดียวกับ รัชนีพร ดีปาละ (2554, หน๎า 122-
123) ได๎วิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจของเด็กที่มีป๓ญหาทางการเรียนรู๎ ในการ
อํานหนังสือนิทานโดยมีพัฒนาการของคะแนนในการทํางานแบบทดสอบวัดความเข๎าใจทางภาษาเพ่ิม
มากขึ้น คือนิทานเรื่องลากับจิ้งหรีดมีคะแนนสูงขึ้น ร๎อยละ40 นิทานเรื่องพํอค๎าเกลือกับโคตําง มี
คะแนนสูงขึ้น ร๎อยละ30 นิทานเรื่องคนเลี้ยงวัวกับวัวหายมีคะแนนสูงขึ้น ร๎อยละ20 ตามลําดับ 

3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความ
เข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบวํา แบบฝึก
ทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ ทั้ง 5 ชุดแบบฝึก 
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจที่
ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นนั้น มีสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นแบบป็อปอัพ เสนอเรื่องราวทั้ง นิทาน 
บทความ เรื่องสั้น บทร๎อยกรอง ขําว ที่มีเนื้อหาหลากหลายทําให๎นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลิน
และกระตือรือร๎นที่จะเรียนรู๎ ซึ้งสอดคล๎องกับ เกสร บํารุงศรี (2548) กลําววํา การสร๎างหนังสือ
สํงเสริมการอําน หรือนิทานที่สร๎าง ขึ้นด๎วยบทร๎อยกรองที่ไพเราะ และมีภาพประกอบสวยงามมี 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน เพราะชํวยให๎เด็กสนใจ อยากอํานหนังสือ สํงผลให๎มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนโดยใช๎หนังสือ สํงเสริมการอํานในระดับ
มากด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับ ปรีชญา วันแวํน (2551, หน๎า 95) กลําววํา  จัดกิจกรรมดารเรียนรู๎โดยเปิด
โอกาสให๎นักเรียนได๎ซักถามและมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ จัดสภาพแวดล๎อมโดยยึด
หลักการจัดสภาพการเรียนรู๎อยํางมีอิสระได๎เรียนอุปกรณ๑หรือสื่อการเรียนรู๎ที่ครูนํามาสอน เพ่ือสร๎าง
แรงจูงใจ ผู๎เรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู๎วิชาภาษาไทย จึงทําให๎นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการเรียนรู๎
ด๎วยชุดการสอนนิทานพ้ืนบ๎านเพื่อพัฒนาทักษะการอํานจับใจความอยูํในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. การสร๎างแบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํอง

ทางการเรียนรู๎ ควรสร๎างให๎เหมาะสมกับความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล โดยการคัดกรอง

ความสามารถในการเรียนในแตํละด๎านโดยเครื่องมือที่ได๎มาตรฐาน ข๎อมูลการสัมภาษณ๑ เยี่ยมบ๎าน 

ข๎อมูลจากการทดสอบอําน เขียน และผลทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียน หรือจับกลุํมเด็กที่มี

ความสามารถใกล๎เคียงกันให๎มากที่สุด จะทําให๎แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

2. แบบฝึกทักษะการอํานเพ่ือความเข๎าใจ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 

สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ให๎ครบทักษะทั้ง 4 ด๎าน คือ การฟ๓ง การดู การอําน การเขียน โดยการนํา

เทคนิคการสร๎างที่มีความหลากหลาย สร๎างสรรค๑ หรือนําเทคโนโลยีมาชํวยในการสอน เพ่ือสํงเสริมให๎

นักเรียนพัฒนาการที่ดียิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรนําวิธีการสอนโดยใช๎แบบฝึกทักษะการอํานเพื่อความเข๎าใจ ไปปรับใช๎กับนักเรียนที่มี

ความบกพรํองในระดับอ่ืนๆที่ป๓ญหาการอํานที่ใกล๎เคียงกัน หรือเพ่ิมรูปแบบการสอนหรือเทคนิคการ

สอนให๎มีความหลากหลายให๎สอดคล๎องกับการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี21  

 
กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาค๎นคว๎าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยการให๎ความชํวยเหลือแนะนําของ ดร.เก
ศราพรรณ พันธุ๑ศรีเกตุ  คงเจริญ ซึ่งเป็นอาจารย๑ที่ปรึกษาหลัก ดร.วิไลภรณ๑ ฤทธิคุปต๑ อาจารย๑ที่
ปรึกษาการศึกษาค๎นคว๎าอิสระรํวม สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยาที่ได๎กรุณาที่ให๎คําแนะนําข๎อคิดเห็นตรวจสอบ และแก๎ไขงานวิจัยการศึกษาค๎นคว๎าอิสระมาโดย
ตลอด ผู๎วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณไว๎ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ   ผูเชี่ยวชาญ ที่สละเวลา
ในการตรวจทานแกไขขอบกพรองของแผนการจัดการเรียนรู๎ ตรวจทานความถูกตองของภาษา และ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ขอขอบคุณ ผู อํานวยการ คณะผูบริหาร คณาจารย และนักเรียน โรงเรียนบ๎านดอนชัย 
(ประชาอุทิศ) ที่ไดให๎ความรํวมมือในการดําเนินการทดลองและขอขอบพระคุณกําลังใจจากคุณพํอ 
คุณแมํ พ่ีนองและเพ่ือนๆ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค๑ เพ่ือศึกษาผลและเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎ NA-OM 
Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เก็บรวบรวมข๎อมูล ในขั้น P D และ C โดย
การศึกษาเอกสาร ข๎อมูลสารสนเทศ ใช๎แบบสอบถามครูผู๎สอน จํานวน 12 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 9 คน ผู๎ปกครอง จํานวน 148 คน แบบสัมภาษณ๑ครูผู๎สอน จํานวน 12 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 9 คน ผู๎ปกครอง จํานวน 30 คน นักเรียนจํานวน 30 คน และใน
ขั้น A ใช๎การสนทนากลุํม ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา จํานวน 12 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงปริมาณโดยใช๎
สถิติ การหาคําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข๎อมูลเชิงคุณภาพใช๎วิธีการวิเคราะห๑เนื้อหาสรุป
ประเด็น สาระสําคัญ 
 ผลการวิจัยพบวํา 
 1.  ผลการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎  NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได๎ผลดังนี้ 
  1.1  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan : P) โรงเรียนได๎ให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลสารสนเทศ และกําหนดเปูาหมาย กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเรํงรัดในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให๎เกิดผลตามเปูาหมายที่วางไว๎  
  1.2  ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ (Do : D) ได๎ใช๎หลักการบริหารการมีสํวนรํวม  โดยให๎ทุกภาค
สํวนมีสํวนรํวมคิด รํวมทํา รํวมประเมินผล สูํความสําเร็จรํวมกัน และการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  
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   1.3  ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ (Check : C) การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้ง 4 หลักการในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด   
 2.  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎  NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได๎ผลดังนี้ 
  2.1  ป๓จจัยการบริหารจัดการ (N :  Necessary) มีการศึกษาป๓จจัยการบริหารจัดการ ที่
สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยํางสม่ําเสมอตํอเนื่องทุกปี มีการสร๎างเครือขํายกับหนํวยงาน
ตําง ๆ เพื่อรํวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน 
  2.2  การมีสํวนรํวม (A :  Association) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎รํวมคิด รํวมทํา รํวม
ประเมินผล สูํความสําเร็จรํวมกัน อยํางสม่ําเสมอจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค๑กรที่ดีอยํางยั่งยืน 
  2.3  การบริหารงานขององค๑กร (O :  Organization) จัดระบบการดําเนินงาน
สถานศึกษาตามโครงสร๎าง 4 งาน มีคํูมือการปฏิบัติงานอยํางเป็นรูปธรรม 
  2.4  การบริหารจัดการ (M :  Management) มีการกําหนดกลยุทธ๑ แนวทางและ
มาตรการในการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ชัดเจนสามารถปฏิบัติ และตรวจสอบได๎
โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม  
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการ  คุณภาพการศึกษา 
 

Abstract 
 The purpose of the research is to report the results and recommendations 
of educational management in Ban Na-Om School under Phayao Primary Educational 
service Area Office 2 by using NA-OM Model the Management to develop 
educational quality. The data in stage P, D and C is collected by studying literatures, 
information, using questionnaires to survey data as follow : 12 teachers, 9 school 
boards, 30 parents, and 30 students. In A stage using group-discussion such as 12 
educational experts analyse quantity data by using Average and Standard Deviation 
statistics, and quality data using content analyse. 
 The research is found that 
 1. The results of School Management Administration in Ban Na-Om School 
under Phayao Primary Educational service Area Office 2 by using Na-Om Model 
Management to develop education as follow: 
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  1.1  First, Plan Stage (Plan :P) the school has involved all parties involved 
in the analysis of information and target Project / activity to accelerate the 
development of quality education to achieve the goals set. 
  1.2  Second, Do Stage (DO :D) use the principle of participatory 
management all sectors participate in the assessment to success together And 
systematic management. 
  1.3  Third, Check Stage (Check :C) management of quality of education in 
all 4 principles is at the highest level. 
 2. The model of school management administration in Ban Na-Om school 
under Phayao Primary Educational service Area Office 2 by using by using Na-Om 
Model Management to develop education as follow: 
  2.1  Necessary   A study of management factors. The result of the 
development of educational quality. Continuous every year. Networking with various 
agencies to develop quality of education for continuity and sustainability. 
  2.2  Association  Participants have participated in the evaluation. To 
success together This is a good corporate culture that is sustainable. 
  2.3 Organization  Organize the system of school operations according to 
the structure of 4 tasks. 
  2.4 Management Strategic Planning Guidelines and measures for 
implementation. To improve the quality of education, to be clear. It can be 
monitored by all parties involved. 
Keywords: Management, Quality Education 
 
บทน า 
 การศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการศึกษาเพ่ือการสร๎างนวัตกรรม เป็นการศึกษาเพ่ือปวง
ชน เป็นการศึกษาเพ่ือสังคม ที่คนได๎รับการศึกษานั้นต๎องหันมาชํวยเหลือสังคมอยํางจริงจัง และ
กว๎างขวาง การจัดการศึกษาต๎องบูรณาการทั้งศาสตร๑ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข๎าด๎วยกันอยําง
กลมกลืน เพ่ือสร๎างคนที่สังคมต๎องการได๎ในทุกมิติ และมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
สอดคล๎องและตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎เรียน การศึกษาจึงนับเป็นรากฐานสําคัญที่สุดในการ
สร๎างสรรค๑ความเจริญในสังคม เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ชํวยให๎คนได๎พัฒนาในด๎านตํางๆ สิ่ง
ที่เป็นพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาการศึกษาถือเป็นหัวใจสําคัญที่สุด  
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 การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีแนวคิดสําคัญในเรื่องของจิตสํานึกตํอโลก ความรู๎พ้ืนฐาน การ
ประกอบสัมมาอาชีพ ความรู๎พ้ืนฐานด๎านพลเมือง สุขภาพ และสิ่งแวดล๎อม และทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 อันได๎แกํ ทักษะการเรียนรู๎ และนวัตกรรม ทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
ทักษะการทํางาน ทักษะชีวิตที่ใช๎ได๎จริง ทั้งกับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน รัฐและประเทศชาติ โลก
กําลังเปลี่ยนแปลง คนที่มีความรู๎และทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
และสามารถปรับตัวเองให๎เข๎ากับสถานการณ๑ใหมํ  ๆได๎เทํานั้น ที่จะประสบความสําเร็จ ทักษะแหํงศตวรรษที่ 
21 จะชํวยให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ และปรับตัวตนตํอการเปลี่ยนแปลงได๎ตลอดเวลา (สุกัญญา  งาม
บรรจง, 2560)  
             สภาการศึกษาแหํงชาติ ได๎ให๎ความเห็นชอบ แผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ 2560-
2579  โดยกําหนดวิสัยทัศน๑ “คนไทยทุกคนได๎รับการศึกษาและเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ 
ดํารงชีวิต อยํางเป็นสุข สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ  
โลกศตวรรษที่ 21”  โดยมีวัตถุประสงค๑ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและ
กระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให๎เป็นพลเมืองดี มี
คุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล๎องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและยุทธศาสตร๑ชาติ 3)  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคม แหํงการ
เรียนรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม รู๎รักสามัคคี และรํวมมือผนึกกําลังมุํงสูํการพัฒนาประเทศ อยํางยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4)  เพ่ือนําประเทศไทยก๎าวข๎ามกับดัก ประเทศที่มีรายได๎
ปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง และได๎กําหนดยุทธศาสตร๑ ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต๎ 6 ยุทธศาสตร๑หลักที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี ดังนี้ 1)  การจัดการศึกษา เพ่ือ
ความมั่นคง ของสังคมและ ประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนา กําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร๎างขีด 
ความสามารถในการ แขํงขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพ คนทุกชํวงวัยและ การสร๎างสังคม แหํง
การเรียนรู๎ 4) การสร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความ เทําเทียม ทางการศึกษา  5) การจัดการศึกษา 
เพ่ือสร๎างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และ 6) การพัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบ บริหาร
จัดการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของคนไทย หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คือ การสร๎างและพัฒนาคนไทยเพ่ืออนาคตของประเทศ สร๎างคนไทยให๎เป็นคนดีและคนเกํง 
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและ
จิตใจ เน๎นการอํานออกเขียนได๎ คิดวิเคราะห๑เป็น สามารถสร๎างวิสัยทัศน๑และวางแผนอนาคตที่ดีของ
ตนเองได๎ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย และคํานึงถึงประโยชน๑สํวนรวม 
และประเทศชาติเป็นหลัก (กลุํมวิจัยและพัฒนานโยบาย สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 
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 สถานศึกษามีหน๎าที่ให๎บริการการศึกษา รัฐกําหนดให๎สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลเพ่ือให๎การ
บริหารจัดการการศึกษาสูํความคลํองตัวและผู๎มารับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด หน๎าที่ให๎
การบริการการศึกษาแกํประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐจึงต๎องนําระเบียบพระราชกฤษฎีกามาใช๎ใน
การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับโรงเรียน การบริหารงานของโรงเรียน เป็น
การดําเนินการหรือจัดกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ ให๎เป็นไปตามแนวทางหรือ นโยบายของการจัดการศึกษา
ให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ การบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน มีเปูาหมายสําคัญ
ในการสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎กับเด็กและเยาวชนให๎ได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพได๎
มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น เป็นที่ยอมรับและศรัทธา
ของนักเรียน ผู๎ปกครองและชุมชน การบริหารจัดการเป็นกลไกพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําให๎ภารกิจของ
สถานศึกษา ประสบความสําเร็จ หรือมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)  
 ประเทศไทยประสบป๓ญหาการศึกษาทั้งระบบมาเป็นระยะเวลานาน ไมํวําจะเป็นป๓จจัยการ
จัดการศึกษา (Inputs) ด๎านตํางๆ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา (Process) ผลผลิต (Outputs) 
และบริบท (Contexts) ของชุมชนและสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา, 2559) และเหตุผลแหํงป๓ญหาอีกประการหนึ่งของการบริหาร การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน จึงมัก
พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษายังคงทํางานปะจํา ไมํได๎แสวงหายุทธศาสตร๑การพัฒนามาใช๎เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการออกแบบโครงสร๎างการบริหารที่สอดคล๎องกับภารกิจ 
และแนวทางการปฏิรูป  การบริหารจัดการแตํอยํางใด (ชูชีพ  พุทธประเสริฐ, 2556) 
  โรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็น
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ที่มีการยุบรวบโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สาขาน้ําแปูง และโรงเรียนนาอ๎อม สาขา
ห๎วยขุํน มารวมเป็นโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม จัดการศึกษาตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มี
ระยะทางหํางไกลจากสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประมาณ 40 
กิโลเมตร ผู๎ปกครองสํวนใหญํเป็นเกษตรการ มีฐานะยากจน นักเรียนสํวนใหญํอาศัยอยูํกับ ปูุ ยํา ตา 
ยาย เนื่องจากบิดา มาราดาไปทํางานตํางจังหวัด (โรงเรียนบ๎านนาอ๎อม, 2559) ครูขาดขาดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนไมํเคยมีผลงานหรือรางวัล
ระดับประเทศ สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนทรุดโทรม ไมํเอ้ือตํอการเรียนรู๎ คุณภาพนักเรียนด๎าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระที่ได๎ระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป ไมํเป็นตามเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ 
นอกจากนี้  ผลการสอบระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษา 2557 เกือบทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวํา
ร๎อยละ 50 ได๎อันดับที่ 104 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2, 2558)  
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 ในฐานะที่ผู๎รายงานได๎รับแตํงตั้งให๎ไปดํารงตําแหนํงผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม ตั้งแตํง
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได๎เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได๎
ดําเนินการศึกษาข๎อมูลเอกสาร ข๎อเสนอแนะจากผล การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
วิเคราะห๑องค๑กร นําข๎อมูลที่ได๎มาประชุมผู๎เกี่ยวข๎องเพ่ือสรุปหาการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับ
ป๓ญหาและบริบทของโรงเรียน จนได๎รูปแบบการบริหารจัดการที่เรียกชื่อวํา NA-OM Model แล๎ว
ดําเนินการใช๎การบริหารจัดการ NA-OM Model ในการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย 
NA-OM Model มีหลักการดังนี้ N ยํอมาจาก Necessary ซึ่งหมายถึงป๓จจัยการบริหารจัดการที่สํงผล
ตํอการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน A ยํอมาจาก Association หมายถึง การมีสํวนรํวมโดยให๎ทุกภาคสํวนมี
สํวนรํวมคิด รํวมทํา รํวมประเมินผล สูํความสําเร็จรํวมกัน O ยํอมาจาก Organization หมายถึง       
การบริหารงานขององค๑กร ตามโครงสร๎าง 4 กลุํมงาน M ยํอมาจาก Management โดยการบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ โดยใช๎วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อนดังแผนภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1  NA-OM Model 
  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่เป็นกลไกลในการควบคุมคุณภาพให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุก
กิจกรรมที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่สามารถนําไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นักเรียนมี
สุขภาวะที่ดี ภาวะโภชนาการที่สมบูรณ๑ มีความรู๎ ความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
มีความสามารถด๎านการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน สมรรถนะที่สําคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑  
ผู๎บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษามีการทํางานเป็นทีมคุณภาพ โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนา ใช๎
รูปแบบการบริหารเชิงระบบที่ชัดเจน ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวม และให๎การสนับสนุนงานของโรงเรียน 
 อันเป็นที่มาของการศึกษาผลการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎ NA-OM Model การบริหารจัดการ
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน๑ตํอ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอ่ืน ๆ ทุก
ระบบการศึกษา นําไปปรับใช๎ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเป็นรูปธรรม
ตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาผลการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎ NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

2.  เพ่ือเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎ NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 2) แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 3) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษา 4) แนวคิดเกี่ยวกับ
การทํางานเป็นทีม 5) แนวคิดเกี่ยวกับการมีสํวนรํวม 6) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา และ
7) ข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ดําเนินการศึกษาข๎อมูลเอกสาร ข๎อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก วิเคราะห๑องค๑กร มาประชุมผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎แกํคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวแทนผู๎ปกครอง เพ่ือสรุปประเด็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1.  ประเด็นที่ปฏิบัติอยูํแล๎วและควรปฏิบัติตํอไปให๎เกิดความยั่งยืน คือ ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษา  
 2.  ประเด็นที่ทุกคนเห็นฟูองกันวําจะชํวยให๎โรงเรียนบ๎านนาอ๎อมจัดการศึกษาอยํางมี
คุณภาพ ได๎แกํ ป๓จจัยที่สํงผลตํอการศึกษา การบริหารจัดการศึกษาให๎เป็นระบบครอบคลุมทั้ง 4 งาน 
และการบริหารองค๑กรเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล๎อมภายในโรงเรียนให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
 นําประเด็นข๎อสรุปที่ได๎จากการประชุมมาจัดทําเป็นรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาสําหรับ
โรงเรียนบ๎านนาอ๎อม โดยใช๎ชื่อวํา NA-OM Model  ซึ่งประกอบด๎วยหลักการบริหาร 4 หลัก โดยทั้ง 
4 หลักการได๎ใช๎วงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA เป็นตัวขับเคลื่อน นําสูํการปฏิบัติในโรงเรียน 
และได๎ดําเนินการศึกษาดังตาราง 1 
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 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan : P) แบบศึกษาเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ  
 ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ (Do : D) แบบศึกษาเอกสาร จํานวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ๑ จํานวน 
1 ฉบับ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ (Check : C) แบบสอบถาม จํานวน 8 ฉบับ แบบสัมภาษณ๑ จํานวน 4 
ฉบับ 
 ขั้นตอนการสร๎างและวิเคราะห๑คุณภาพเครื่องมือ 
 1. จําแนกประเด็นการวิเคราะห๑ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ระบุรายการข๎อมูลที่ต๎องการแตํละประเด็นของเครื่องมือ ตามกรอบแนวคิด  
 3.  ดําเนินการสร๎างเครื่องมือ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating 
scale) 5 ระดับ ตามแนวของลิเคอร๑ท (พวงรัตน๑  ทวีรัตน๑. 2540 : 107) และแบบสัมภาษณ๑  แบบมี
โครงสร๎าง (Structured Interview)  
 4.  นําเครื่องมือที่สร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว เสนอ  ตํอผู๎เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 ทําน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยวิเคราะห๑หาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อ
คําถามกับวัตถุประสงค๑ของการศึกษา (Index of Item Objective Congruence :IOC)คํานวณจาก
สูตร (พวงรัตน๑  ทวีรัตน๑. 2540 : 117)     
 5.  ผู๎วิจัยนําเครื่องมือไปใช๎ในการเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง   
 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎  NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได๎ผลดังนี้ 
  1.1  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan : P) พบวํา โรงเรียนได๎ดําเนินการ ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู๎แทนผู๎ปกครองนักเรียน ผู๎แทนหนํวยงาน และชุมชน ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลสารสนเทศ สัมภาษณ๑ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู๎ปกครองนักเรียน ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผู๎สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือเสนอผลที่ได๎จากการประชุมผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง แล๎ว
นํามากําหนดเปูาหมายรํวมกัน กําหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเรํงรัดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎
เกิดผลตามเปูาหมายที่วางไว๎ ครูผู๎รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รํวมคิด รํวมกันทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงานตามกิจกรรมให๎ชัดเจน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต๎องใช๎ กําหนดวิธีการประเมินตัวบํงชี้
ความสําเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ เตรียมเครื่องมือที่ใช๎การประเมิน เพ่ืองํายตํอการดําเนินการ และ
ติดตามการดําเนินการได๎อยํางตํอเนื่องสม่ําเสมอ 
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  1.2  ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ (Do : D) ได๎ใช๎หลักการบริหารการมีสํวนรํวม (Association) 
โดยให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมคิด รํวมทํา รํวมประเมินผล สูํความสําเร็จรํวมกันและการบริหารจัดการ
อยํางเป็นระบบ (Management) พบวํา  
    1.2.1  การวางแผน (Planning)    

1.21.2.1.1   การเตรียมความพร๎อมของครูทุกคน มีการประชุมชี้แจงแผนงาน
ที่ได๎จากการสรุปในขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan : P) ให๎แกํ คณะครู เพ่ือสร๎างความตระหนัก ความ
เข๎าใจที่ตรงกัน และเกิดความรํวมมือในการดําเนินการตามแผน มีการสื่อสารเพ่ือความเข๎าใจของครูให๎
ตรงกันมีเปูาหมายเดียวกัน สูํความสําเร็จรํวมกัน 

1.2.1.2  มีการประชุมผู๎ปกครอง เพ่ือชี้แจงการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน 
ให๎ผู๎ปกครองเข๎าใจ และให๎ความรํวมมือกับทางโรงเรียน เมื่อทางโรงเรียนร๎องขอ 
   1.2.2  การจัดองค๑การ (Organizing) 
    แตํงตั้งข๎าราชการครู ลูกจ๎างประจํา ปฏิบัติหน๎าที่ตามแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
บ๎านนาอ๎อม 4 งาน คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหาร
ทั่วไป และรับผิดชอบในการประสาน กํากับดูแล ชํวยเหลือ สนับสนุนให๎ทํารํวมกันเป็นทีม และ
รับผิดชอบงานโครงการเพ่ือรํวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางเรํงดํวนของโรงเรียนนาอ๎อมตาม
กลุํมงาน   
    1.2.3  การจัดคนเข๎าทํางาน (Staffing)    
     1.2.3.1  การแตํงตั้งข๎าราชการครู ลูกจ๎างประจํา ปฏิบัติหน๎าที่ตามแผนภูมิการบริหาร
โรงเรียนบ๎านนาอ๎อม  4 งาน ได๎อาศัยกระบวนการจัดวางคนในการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับ
ความสามารถ หน๎าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานของโรงเรียน โดยการเปิดโอกาสให๎ครูได๎เลือกงานที่
เหมาะสมกับตนเอง และแสดงความคิดเห็นตํอการเลือกที่จะปฏิบัติงานตามความสามารถของตนเอง 
ด๎วยความยุติธรรม มีการให๎ขวัญกําลังใจในการทํางานอยํางท่ัวถึงตลอดเวลา 
     1.2.3.2  รํวมกันดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 4 งาน ได๎แกํ งานบริหาร
วิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ตามแผนที่วางไว๎ โดยการ
ทํางานรํวมกันทั้งโรงเรียน มีการปรึกษาหารือกันเมื่อพบป๓ญหาระหวํางปฏิบัติกิจกรรม และรํวมกันหา
แนวทางแก๎ไขปรับปรุง  
    1.2.4  การอํานวยการ (Directing)   
    ผู๎บริหารมีการติดตามการดําเนินการ ให๎การสนับสนุน ทรัพยากรเพ่ือให๎การ
ปฏิบัติงานให๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพ ครูมีความสุขในการทํางาน 
    1.2.5  การควบคุม (Controlling) 
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     1.2.5.1  มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน หลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรม 
เพ่ือสะท๎อนผลการดําเนินกิจกรรม 
     1.2.5.2  มีการสรุปผลการดําเนินงานเป็นรูปเลํม 
     1.2.5.3  มีการรายงานผลให๎คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง รับทราบใน
วันประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และวันประชุมผู๎ปกครอง 
     1.2.5.4  การประชาสัมพันธ๑รางวัล ผลการดําเนินงาน โดยจัดทําเป็นเอกสาร 
และเผยแพรํผํานสื่อ ICT  
   1.3  ขั้นที่ 3 ขั้นตรวจสอบ (Check : C)  
    1.3.1  ผลจากการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม ผลดังตาราง 2 ตาราง 3 
 
ตาราง 2  ผลการสอบถามการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎ NA-OM Model การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการสอบถาม ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา 

รายการ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

1 การบริหารจัดการ (Necessary : N) 4.57 0.67 มากที่สุด 
2 การมีสํวนรํวม (Association : A) 4.53 0.68 มากที่สุด 
3 การบริหารงานขององค๑กร (Organization : O)   4.53 0.67 มากที่สุด 
4 การบริหารจัดการ (Management : M) 4.57 0.64 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.55 0.67 มากที่สุด 

 
ตาราง 3  ผลการสอบถามการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎ NA-OM Model การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการสอบถามผู๎ปกครองนักเรียน 

รายการ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
1 การบริหารจัดการ (Necessary : N) 4.55 0.68 มากที่สุด 
2 การมีสํวนรํวม (Association : A) 4.55 0.68 มากที่สุด 
3 การบริหารงานขององค๑กร (Organization : O)   4.54 0.70 มากที่สุด 
4 การบริหารจัดการ (Management : M) 4.55 0.69 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.55 0.69 มากที่สุด 

 



 
 80 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 จากตาราง 2 และตาราง 3 พบวํา ผลการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎ NA-OM Model การบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการสอบถาม ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครองนักเรียน 
เกี่ยวกับป๓จจัยการบริหารจัดการ (Necessary : N)  การมีสํวนรํวม (Association : A) การ
บริหารงานขององค๑กร (Organization : O) และการบริหารจัดการ (Management : M) ทั้ง 4 
หลักการในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด  
    1.3.2  ผลจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาพบวํา  
     1.3.2.1  ลักษณะของผู๎เรียน ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี ภาวะโภชนาการที่สมบูรณ๑ 
จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไปสูงกวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ ผลการ
ทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
คําเฉลี่ยทั้ง 3 ด๎าน สูงกวําระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคําเฉลี่ย สูงกวํา ระดับประเทศ และผลการประเมินความสามารถด๎านการ
อํานออกของผู๎เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร๎อยละสูงกวําประเทศ 
     1.3.2.2  กระบวนการเรียนการสอน พบวํา ครูมีพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียน   การสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎ เต็มตาม
ศักยภาพของผู๎เรียนแตํละบุคคล สร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียนทุกคนมีสํวนรํวม มีการตรวจสอบ และ
ประเมินผลความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียนอยํางเป็นระบบ โดยการเข๎ารับการอบรม มากกวํา 2 ครั้งตํอ
ภาคเรียน ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร๎อยละ 82 และคิดเป็นร๎อยละ 92 
ตามลําดับ แตํมีข๎อค๎นพบอีกประเด็นหนึ่งพบวํา ครูยังออกแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับ
บริบทของผู๎เรียนไมํครบทุกวิชาที่สอน ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับป๓ญหาที่พบขณะจัดการเรียน
การสอนจึงสํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการบางรายวิชายังไมํถึงเปูาหมายที่วางไว๎ 
     1.3.2.3  เนื้อหาสาระ พบวํา โรงเรียนมีการรายงานการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา
ทุกปีเพ่ือให๎หลักสูตรสถานศึกษามีความสอดคล๎องกับบริบทของชุมชนและท๎องถิ่น ตามความ สนใจ 
ความต๎องการ และความถนัดของผู๎เรียน 
     1.3.2.4  ระบบ พบวํา โรงเรียนได๎บริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม โดยจํานวน
เครือขํายเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 และ ปี
การศึกษา 2560 มากกวํา 2 ครั้งตํอภาคเรียนคิดเป็นร๎อยละ 82 มีการระดมทุนทรัพยากรสําหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณจากชุมชน องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เอกชน และบุคคลที่เป็นภูมิป๓ญญาจากห๎องถิ่นมาชํวยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
สํงผลให๎โรงเรียนมีสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณ๑การศึกษามีเพียงพอเหมาะสม สภาพแวดล๎อม
เอ้ือตํอการเรียนรู๎ เป็นระเบียบเรียบร๎อย ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย สํงผลให๎ ได๎รับโลํรางวัล
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ตํางๆ ดังนี้ โรงเรียนบ๎านนาอ๎อม ได๎รับรางวัลระดับประเทศ 7 รางวัล ผู๎บริหารสถานศึกษา ได๎รับรางวัล
ระดับประเทศ 11 รางวัล และครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลระดับประเทศ 5 รางวัล  
 2.  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎  NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได๎ผลดังนี้ 
  2.1  ป๓จจัยการบริหารจัดการ (N : Necessary) 
   2.1.1  ควรมีการศึกษาป๓จจัยการบริหารจัดการ ได๎แกํบุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ๑ 
และการจัดการ ที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 4 ด๎าน คือ ลักษณะของผู๎เรียน 
กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาสาระ และระบบ อยํางสม่ําเสมอตํอเนื่องทุกปี 
   2.1.2  มีการสร๎างเครือขํายกับหนํวยงานตํางๆ เกี่ยวกับป๓จจัยการบริหาร เพ่ือ
รํวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน 
   2.1.3  ควรมีการพัฒนาทักษะความสามารถด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู 
และติดตามการนําความรู๎ไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนอยํางสม่ําเสมอ 
   2.1.4  ควรมีการกระตุ๎น และสํงเสริมให๎ครู ออกแบบแผนการจัดการเรียนการสอน
เหมาะสมกับบริบทของผู๎เรียน มีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่
ทันสมัย เหมาะสมกับผู๎เรียน 
   2.1.5  กระตุ๎น สํงเสริมให๎ครูนํากระบวนการ PLC ไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน เพื่อเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่ยั่งยืน 
  2.2  การมีสํวนรํวม (A : Association) 
   2.2.1 ควรสร๎างความตระหนักให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎รํวมคิด รํวมทํา รํวม
ประเมินผล สูํความสําเร็จรํวมกัน อยํางสม่ําเสมอจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค๑กรที่ดี 
   2.2.2  สํงเสริมการสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรควรดํารงรักษาการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องให๎คงอยูํตํอไปอยํางยั่งยืน 
  2.3  การบริหารงานขององค๑กร (O : Organization) 
   2.3.1  ควรจัดระบบการดําเนินงานสถานศึกษาตามโครงสร๎าง 4 งาน และกําหนด
บุคลากรรับผิดชอบงาน ตามความรู๎ ความสามารถของครู มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข๎อมูลและ
สารสนเทศ พร๎อมทั้งรับฟ๓งความคิดเห็นของครู ผู๎ปกครอง และชุมชน เพ่ือให๎การดําเนินงานบรรลุ
เปูาหมายของสถานศึกษา 
   2.3.2  ควรมีการกําหนด วิธีการ และแนวทางในการพัฒนางานทั้ง 4 งาน ตลอดจน
กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานให๎ชัดเจน โดยมีคูํมือการปฏิบัติงานอยํางเป็นรูปธรรม 
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   2.3.3  ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ให๎ขวัญกําลัง ในการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให๎
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยํางสม่ําเสมอ 
   2.3.4  ควรมีการสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง และเปน็รูปธรรมเพื่อพัฒนาสูํความเป็นเลิศ 
  2.4  การบริหารจัดการ (M : Management) 
   2.4.1  ควรมีการกําหนด กลยุทธ๑ แนวทางและมาตรการ ในการดําเนินงาน เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ชัดเจนสามารถปฏิบัติได๎ และตรวจสอบได๎โดยทุกฝุายมีสํวนรํวม 
   2.4.3  ควรมีกระบวนการจัดระบบการดําเนินงานตํางๆ และจัดทรัพยากรทั้ง
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จะนํามาใช๎ในการดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑การ 
และจัดระบบสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา ให๎สะอาด นําอยูํ และเอ้ือตํอการเรียนรู๎ 
   2.4.3  ควรกําหนดบุคลากรรับผิดชอบงานตํางๆ ในแตํละกลุํมงาน เพ่ือให๎การ
ดําเนินงานบรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา 
   2.4.4  ควรมีการติดตํอสื่อสาร ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมของทางโรงเรียนให๎กับผู๎มีสํวน
เกี่ยวทราบ 
   2.4.5  ผู๎บริหารควรมีภาวะผู๎นําในการจูงใจ การติดตํอสื่อสาร การตัดสินใจสั่งการ ให๎
คําปรึกษาแนะนํา แก๎ป๓ญหาความขัดแย๎งตํางๆ โน๎มน๎าวบุคลากร และสร๎างขวัญกําลังใจ ให๎เกิดความ
กระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา 
   2.4.6  ควรมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตํางๆ  ให๎เป็นไปตามเปูาหมายของ
องค๑การ  และนําผลการติดตาม มาสะท๎อนคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รํวมกัน เพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงตํอไป 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.  ผลการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎  NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ได๎ผลดังนี้ 
  1.1  ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน (Plan : P) ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน 
นักเรียนมีสํวนรํวมใน   การวางแผนทั้ง 4 ป๓จจัย คือ ด๎านบุคลากร  ด๎านเงิน  ด๎านวัสดุ อุปกรณ๑ และ
ด๎านการจัดการ  โดยเริ่มตั้งแตํรํวมกันวิเคราะห๑ป๓ญหา ให๎ความเห็น และข๎อเสนอแนะ สูํกันรํวมกัน
วางแผนเพ่ือสูํเปูาหมายทางการศึกษาที่วางไว๎ ซึ่งทั้ง 4 ป๓จจัย มีความสําคัญตํอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สอดคล๎องกับ สมาน รังสิ โยกฤษณ๑ (2541) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2547) กลําววํา ป๓จจัยการบริหารจัดการ 4 M’s ได๎แกํ คน (man) เงิน (money) สิ่งของ 
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(material) และการจัดการ (management) มีความสําคัญตํอการบริหารจัดการ ที่กํอให๎เกิดกิจกรรมใน
การดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ถ๎าขาดอยํางใดอยํางหนึ่งแล๎วจะทําให๎การบริหารงานไมํราบรื่น 
ไมํประสบความสําเร็จได๎ 
  1.2  ขั้นที่ 2 ขั้นดําเนินการ (Do : D) ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองนักเรียน มีสํวน
รํวมคิด ในการกําหนดเปูาหมายของสถานศึกษารํวมกันเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให๎
ประสบผลสําเร็จ รํวมทําโดยมีการตัดสินใจรํวมกันบนพ้ืนฐานของข๎อมูลของสถานศึกษาและชุมชน มี
การวางแผนการดําเนินงานรํวมกันที่สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนและชุมชน และมีการ
ดําเนินงานในกิจกรรมนั้นๆ ตามภารกิจหน๎าที่ที่กําหนดรํวมกัน รํวมประเมินผลโดยมีการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนารํวมกัน สูํความสําเร็จรํวมกันโดยการรํวมแสดงความยินดี การ
ยกยํองให๎เกียรติ การมอบรางวัล ซึ่งทางโรงเรียนเปิดโอกาสทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎แสดงความคิดเห็น 
และข๎อเสนอแนะในทุกๆ ด๎าน โดยมีการพูดคุยทั้ง     แบบทางการ และไมํเป็นทางการเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับ โกวิทย๑ พวงงาม (2545) ได๎กลําวถึง แนวทางการสร๎างมี
สํวนรํวม สามารถทําได๎หลายวิธี ดังนี้ การเข๎ารํวมประชุมอภิปราย การแสดงความคิดเห็นโต๎แย๎งตาม
วิถีทางประชาธิปไตย การให๎คําปรึกษาแนะนํา การสํารวจ การประสานงาน การสัมภาษณ๑หรือพูดคุย
อยํางไมํเป็นทางการกับผู๎นํา การทบทวนและสะท๎อนผลการตัดสินใจ การมีสํวนรํวมกํอให๎ให๎เกิดการ
ทํางานเป็นทีมที่ดีตํอองค๑กร และทําให๎งานมีคุณภาพ สอดคล๎องกับ เมตต๑  เมตต๑การุณ๑จิต (2553) 
กลําวถึง แนวทางการมีสํวนรํวม ไว๎วํา เป็นการทํางานเป็นทีมหรือการสร๎างทีมงาน (Team Building) 
ที่รํวมกันทํางานให๎สําเร็จตามวัตถุประสงค๑ และเป็นการสร๎างคุณภาพงาน โดยมารํวมกันคิดค๎นหา
สาเหตุของป๓ญหา วิเคราะห๑จนได๎ข๎อสรุปของป๓ญหา จากนั้นจึงเสนอแนวทางการแก๎ไข วิธีการนี้
เหมาะสมสําหรับใช๎กับผู๎ปฏิบัติงานในองค๑กร  
  1.3  ขั้นที่ 3  ขั้นตรวจสอบ (Check : C) จากการเก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้ง 4 หลักการในภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด เนื่องจาก  โรงเรียนได๎กําหนด
โครงสร๎างการบริหารออก เป็น 4 กลุํมงาน ทุกกลุํมงานมีผู๎ทําหน๎าที่ที่เหมาะสมกับงาน ซึ่งสอดคล๎องกับ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 ; อ๎างอิงจาก บรรเจิด  อํุนมณีรัตน๑, 2552) ที่ได๎แบํงขอบขํายการบริหารงาน
ของสถานศึกษาออกเป็น 4 งาน นอกจากนี้ยังพบวํา การจัดการเรียนการสอนของครูมีอิสระในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ และกําหนดวิธีการสอนที่สอดคล๎องกับผู๎เรียนและบริบทของสถานศึกษา ผู๎มีสํวน
ได๎สํวนเสียมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ทั้งการรํวมเสนอความเห็นและความต๎องการ การวางแผน 
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการรับผิดชอบรํวมกัน ทั้งในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภูมิป๓ญญาชํวยสอน หรือผู๎ปกครองให๎ข๎อมูลนักเรียน เป็นต๎น  

2.  แนวทางการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎  NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา ได๎สนทนากลุํมกับผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษา จํานวน 12 ทําน เพ่ือให๎ข๎อเสนอแนะในการ
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา 
เขต 2 โดยใช๎  NA-OM Model การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  และเกิดความยั่งยืน ควรดําเนินการดังนี้ 
  2.1  ป๓จจัยการบริหารจัดการ (N :  Necessary)  ควรมีการศึกษาป๓จจัยการบริหาร
จัดการ ที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยํางสม่ําเสมอตํอเนื่องทุกปี มีการสร๎างเครือขํายกับ
หนํวยงานตําง ๆ เพ่ือรํวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎เกิดความตํอเนื่องและยั่งยืน มีการพัฒนา
ทักษะความสามารถด๎านการจัดการเรียนการสอนของครู กระตุ๎น และสํงเสริมให๎ครู ออกแบบ
แผนการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับบริบทของผู๎เรียน และให๎ครูนํากระบวนการ PLC ไปใช๎ใน
การพัฒนา การเรียนการสอน เพ่ือเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่ยั่งยืน  
  2.2  การมีสํวนรํวม (A : Association) ควรสร๎างความตระหนักให๎ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง ได๎
รํวมคิด รํวมทํา รํวมประเมินผล สูํความสําเร็จรํวมกัน อยํางสม่ําเสมอจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค๑กรที่ดี 
และสํงเสริมการสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรควรดํารงรักษาการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องให๎คงอยูํ
ตํอไปอยํางยั่งยืน 
  2.3  การบริหารงานขององค๑กร (O :  Organization) ควรจัดระบบการดําเนินงาน
สถานศึกษาตามโครงสร๎าง 4 งาน และกําหนดบุคลากรรับผิดชอบงาน ตามความรู๎ ความสามารถของ
ครู มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข๎อมูลและสารสนเทศ พร๎อมทั้งรับฟ๓งความคิดเห็นของครู ผู๎ปกครอง 
และชุมชน เพ่ือให๎การดําเนินงานบรรลุเปูาหมายของสถานศึกษา มีคูํมือ  การปฏิบัติงานอยํางเป็น
รูปธรรม มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ให๎ขวัญกําลัง ในการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอยํางสม่ําเสมอ และมีการสร๎างวัฒนธรรมองค๑กรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง และเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาสูํความเป็นเลิศ 
  2.4  การบริหารจัดการ (M : Management) ควรมีการกําหนด กลยุทธ๑ แนวทางและมาตรการ 
ในการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ชัดเจนสามารถปฏิบัติได๎ และตรวจสอบได๎โดยทุก
ฝุายมีสํวนรํวม มีกระบวนการจัดระบบ การดําเนินงานตําง ๆ และจัดทรัพยากรทั้งทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จะนํามาใช๎ในการดําเนินงานเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายขององค๑การ และจัดระบบ
สิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษา ให๎สะอาด นําอยูํ และเอ้ือตํอการเรียนรู๎ มีการติดตํอสื่อสาร ประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมของทางโรงเรียนให๎กับผู๎มีสํวนเกี่ยวทราบ ผู๎บริหารควรมีภาวะผู๎นํา ให๎คําปรึกษาแนะนํา 
แก๎ป๓ญหาความขัดแย๎งตําง ๆ โน๎มน๎าวบุคลากร และสร๎างขวัญกําลังใจ ให๎เกิดความกระตือรือร๎น ใน
การปฏิบัติงาน มีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานตําง ๆ ให๎เป็นไปตามเปูาหมายขององค๑การ  และ
นําผลการติดตาม มาสะท๎อนคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงตํอไป 
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 จากการนํา OM Model สูํการปฏิบัติในโรงเรียนสํงผลให๎เกิดคุณภาพการศึกษาที่เห็นเป็น
รูปธรรม ดังนี้ ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดี ภาวะโภชนาการที่สมบูรณ๑ จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแตํละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไปสูงกวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู๎เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคําเฉลี่ยทั้ง 3 ด๎าน สูงกวํา
ระดับประเทศ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี
คําเฉลี่ย สูงกวํา ระดับประเทศ และผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานออกของผู๎เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยร๎อยละสูงกวําประเทศ โรงเรียนมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกและอุปกรณ๑การศึกษามีเพียงพอเหมาะสม สภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการเรียนรู๎ เป็นระเบียบ
เรียบร๎อย ถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย สํงผลให๎ได๎รับโลํรางวัลตํางๆ ดังนี้ โรงเรียนบ๎านนาอ๎อม 
ได๎รับรางวัลระดับประเทศ 7 รางวัล ผู๎บริหารสถานศึกษา ได๎รับรางวัลระดับประเทศ 11 รางวัล และ
ครูผู๎สอน ได๎รับรางวัลระดับประเทศ 5 รางวัล 

 ข๎อดี ข๎อจํากัด เงื่อนไขของการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ๎านนาอ๎อม สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช๎  NA-OM Model การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

 ข๎อดี  เกิดความยืดหยุํนในการบริหารจัดการ อาศัยหลักการบริหารที่หลากหลายตามแตํ
สถานการณ๑ โอกาส และบริบทของสถานศึกษา ที่นําไปสูํการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจากความ
รํวมมือของทุกฝุาย 
 ข๎อจํากัด ผู๎บริหารจําเป็นต๎องมีความรู๎ ความสามารถและมีภาวะผู๎นําสูงในการบริหารจัดการ 
 เงื่อนไข 
 1.  ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารชัดเจน และมีความสามารถในการบริหารจัดการตามสถานการณ๑ 
 2.  คณะกรรมการสถานศึกษา ต๎องมีความเข๎มแข็ง และมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
 3.  ครูมีความตื่นตัว และปรับตัวเข๎ากับสถานการณ๑ได๎อยํางดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข๎อเสนอแนะการปฏิบัติ 

 จากการนํา OM Model สูํการปฏิบัติในโรงเรียนสํงผลให๎เกิดคุณภาพการศึกษาที่เห็นเป็น
รูปธรรมอยํางชัดเจน ดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ ผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู๎เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)มีคําเฉลี่ยสูงกวําระดับประเทศ โรงเรียนบ๎านนาอ๎อม ได๎รับรางวัลระดับประเทศ 7 
รางวัล ผู๎บริหารสถานศึกษา ได๎รับรางวัลระดับประเทศ 11 รางวัล และครูผู๎สอน ได๎รับรางวัล
ระดับประเทศ 5 รางวัล ดังนั้นหนํวยงานต๎นสังกัดควรสํงเสริม กระตุ๎นให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎ใช๎รูปแบบ
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การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา และควรมีการ
ประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ตํอเนื่องสม่ําเสมอ เพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมตํอไป 
 2.  ข๎อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
  2.1  จัดให๎มีการศึกษาสัมฤทธิ์ผลที่เกิดจากการใช๎รูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่กํอให๎เกิดประสิทธิภาพทั้งด๎านความประหยัด คุ๎มคํา และเกิดประโยชน๑สูงสุดทาง
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียน   
  2.2  จัดให๎มีการวิจัยประเมินผลการใช๎รูปแบบการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งด๎านป๓จจัยที่สํงผลตํอความสําเร็จ และไมํสําเร็จ กระบวนการบริหารจัดการผลผลิต ผลลัพธ๑ 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการ 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค๑การวิจัยครั้งนี้ คือ ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ ประชากรที่
ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม เรื่องกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ แบํงเป็น 5 ด๎าน 
ได๎แกํ ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านการวัดผลประเมินผล ด๎านการสะท๎อนการ
เรียนรู๎ และด๎านการพัฒนา วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวํา กระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด๎านการ
จัดการเรียนการสอน ด๎านการวางแผน ด๎านการวัดผลประเมินผล และด๎านการพัฒนา ตามลําดับ 
ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษา สํวนใหญํใช๎เทคนิคการสอนแบบสร๎างความรู๎ ทักษะการสื่อสารโดยใช๎ทําทาง 
และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด ด๎านการวางแผนมีความสอดคล๎องสัมพันธ๑กันของ
องค๑ประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให๎บรรลุจุดมุํงหมายของการสอนตามหลักสูตร 
ด๎านการจัดการเรียนการสอน พบวําครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษา ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู๎กํอนแล๎วนํา
แนวคิดจากทฤษฎีไปสูํการปฏิบัติคือการจัดการเรียนรู๎ ทําให๎การจัดการเรียนรู๎บรรลุวัตถุประสงค๑อยําง
รวดเร็ว ด๎านการวัดและประเมินผล พบวําผลของการวัดจะเชื่อถือได๎มากน๎อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูํกับ
เครื่องมือที่ใช๎ ถ๎าหากเครื่องที่ใช๎วัดมีคุณภาพไมํดีพอแล๎ว การวัดนั้นก็ให๎ผลที่ไมํเกิดคุณคําใดๆ ด๎าน
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การสะท๎อนการเรียนรู๎ พบวําควรใช๎การสะท๎อนคิดและสะท๎อนความคิดรวบยอดจะทําให๎ได๎ความรู๎ 
ด๎านการพัฒนา พบวําการประเมินคุณภาพครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาอยํางเชื่อถือนําเชื่อได๎ จะนํามาซึ่ง
การพัฒนาครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาได๎อยํางยั่งยืน 
ค าส าคัญ: ครูสังคมศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  จังหวัดเชียงใหมํ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the process of teaching and learning 
in social studies, religion and culture at Chiang Mai Province. The population of this 
study was 80 teachers in social studies, religion and culture at Chiang Mai province. 
Research tools Is questionnaire of The Process of Teaching and Learning of Social 
Studies into five areas: planning, teaching and learning, evaluation, reflection of 
learning, and  development. Data analysis by means of average and standard 
deviation. 

The study indicated that The process of teaching and learning in social 
studies, religion and culture at the secondary level in Amphoe Mueang, Chiang Mai. 
The average level was very high. When considering each aspect, it was found that 
the reflection aspect of learning. The highest average was the instructional 
management. Planning Evaluation And the development of sequential teachers of 
social studies. Most of them use knowledge-based teaching techniques. 
Communication skills using gestures And speech performance skills. The planning 
consistency of the components of the teaching and learning activities to achieve the 
aims of the curriculum. The teaching and learning. Find the teachers in social studies. 
Study the theory of learning first and then bring ideas from theory to practice, ie 
learning management. Make learning management attainable objectives quickly. 
Measurement and Evaluation Find out how reliable the measurement results are, 
depending on the tool used. If the measuring device is not good enough quality. 
Measurement results in no value. The reflection of learning. It is important to use 
reflective thinking and reflection to get the knowledge of development that the 
evaluation of the quality of teachers in social studies is reliable. This will lead to 
sustainable development of social studies teachers. 
Keywords: Social studies teachers, Teaching, Chiang Mai province 



 
 90 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บทน า 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา การศึกษาต๎องทําให๎เด็กไทยคิดเป็นโดย

คิดได๎ทั้งแบบคิดวิเคราะห๑ คิดเชิงโครงสร๎าง คิดรวบยอด และคิดเพ่ือสังคม สามารถรํวมกันทํางานเป็น
ทีม เพราะฉะนั้นรูปแบบการเรียนการสอนจึงควรยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง ฝึกฝนกระบวนการคิด 
กระบวนการประชาธิปไตย รวมทั้งฝึกฝน คุณธรรมและจริยธรรม (ชัยอนันต๑ สมุทวณิช 2540  , 27-
28) ระบบการศึกษาที่ประกอบไปด๎วย ครู นักเรียน ห๎องเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแตํละเนื้อหาเป็นป๓จจัยที่สําคัญ ในการกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาในด๎านตําง ๆ ความเข๎มแข็งของ
ทรัพยากรทางป๓ญญาในชาติ ทําให๎เกิดแนวคิด มีอิทธิพลตํอการจัดการศึกษาในยุคป๓จจุบันเป็นอยําง
มาก เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสําหรับการเตรียมคนและสังคม ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนจะชํวยพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียนให๎มากที่สุดและเป็นการศึกษาที่พัฒนาคนอยํางองค๑รวม ในยุค
ป๓จจุบันซึ่งเป็นยุคที่ “ความรู๎ คือ อํานาจ”  ผู๎ที่จะสามารถใช๎ข๎อมูลขําวสารตํางๆ ให๎เกิดอํานาจได๎นั้น 
จําเป็นต๎องมีความสามารถ ในการใช๎ปรับข๎อมูลขําวสาร ให๎อยูํในรูปขององค๑ความรู๎ และนํามาใช๎
ประกอบการดําเนินชีวิตด๎านตํางๆ ได๎อยํางเกิดประโยชน๑สูงสุด ซึ่งผู๎ที่จะสามารถเป็นเชํนนั้นได๎ 
จะต๎องมีคุณสมบัติประการหนึ่งในชีวิต นั่นคือ “คิดเป็น” (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ๑ศักดิ์, 2545) 
  ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาจึง มีความสําคัญ ในด๎านพัฒนา
คุณลักษณะตําง ๆ ของผู๎เรียนให๎เป็นพลเมืองดี มีเหตุผลด๎วยกุศลจิต คิดสร๎างสรรค๑มั่นในคุณธรรม นํา
ความรู๎ เ พ่ือการดําเนินชีวิตที่มีความสุข โดยใช๎เทคนิควิทยาการจากวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยี 
สังคมศาสตร๑ และมนุษยศาสตร๑มาปรับใช๎ในการดํารงชีวิตให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมทั้งทางธรรมชาติและ
สังคมได๎อยํางมีความสุข  

กลุํมวิชาสังคมศึกษาเป็นรายวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญอยํางยิ่ง ด๎วยเหตุผลที่วํา เป็นกลุํมวิชาที่
มุํงพัฒนาสมรรถนะของผู๎เรียนให๎สามารถเรียนรู๎การดํารงชีวิตอยูํในสังคม และการอยูํรํวมกับบุคคลอ่ืน
ได๎อยํางมีความสุข ตลอดจนสามารถนําเอาความรู๎ความเข๎าใจนั้นไปปรับใช๎ให๎เข๎ากับสภาพสังคมที่
แปรเปลี่ยนได๎อยํางเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎มีทักษะหลายๆ ด๎าน 
ทั้งทักษะทางสังคม  ทักษะทางการคิด  ทักษะการตัดสินใจ  และทักษะการแก๎ป๓ญหา  อีกทั้งยังเป็น
วิชาที่มํุงพัฒนาผู๎เรียนให๎ผู๎เรียนเป็นพลเมืองดีของสังคม ตั้งแตํระดับครอบครัว ไปจนถึงพลโลก ดังนั้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา หรือที่ในป๓จจุบันเรียกวํา สาระการเรียนรู๎สังคม
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จึงต๎องเป็นวิธีการเรียนรู๎ที่จะชํวยสร๎างเสริมเติมเต็มประสบการณ๑
ให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎สติป๓ญญา ความรู๎ความคิด  และความสามารถตําง ๆ  อยํางเต็มที่ ตลอดจน ต๎องจัดให๎
เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู๎เรียน ให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมจัดการเรียนรู๎ของตนเอง พัฒนาและ
ขยายความคิดของตนเองจากความรู๎ที่ได๎เรียน 
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การจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวําด๎วยการ
อยูํรํวมกันในสังคมที่มีความสัมพันธ๑กันและมีความแตกตํางอยํางหลากหลาย  เพ่ือชํวยให๎ผู๎เรียน
สามารถปรับตนเองเข๎ากับบริบทสภาพแวดล๎อม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู๎ ทักษะ 
คุณธรรม และคํานิยมที่เหมาะสม ความสําเร็จของการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
คือ การที่ผู๎เรียนเข๎าใจ และนํามาใช๎ในการดําเนินชีวิต ประจําวันได๎ ให๎เป็นชีวิตที่ดีงามและชํวย
สร๎างสรรค๑สังคม การจัดกระบวนการเรียนการสอนสังคมจึงเป็นสํวนสําคัญในการพัฒนาผู๎เรียนใน
หลายๆด๎าน เพ่ือให๎ผู๎เรียนพัฒนาศักยภาพ และสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมีความสุข  

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหลากหลายวิธีและ
หลากหลายกระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งขึ้นอยูํกับครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาแตํละคนที่
นํากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตํางๆ มาใช๎ในการจัดการจัดการเรียนการสอนให๎กับ
นักเรียน ดังนั้น คณะผู๎วิจัยจึงอยากศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํเพ่ือศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ และนํามาปรับใช๎กับกระบวนการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษา เพ่ือความยั่งยืนสืบไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชยีงใหมํ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑ในการดําเนินการวิจัย คือ ศึกษากระบวนการการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ ตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 11 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 80 
คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเรื่องกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหมํ มีจํานวน 3 ตอน ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป   ตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด๎านการวางแผน  จํานวน 5 ข๎อ ด๎านการจัดการ



 
 92 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เรียนการสอน จํานวน 6 ข๎อ ด๎านการวัดผลประเมินผล จํานวน 3 ข๎อ ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ 
จํานวน 4 ข๎อ ด๎านการพัฒนา จํานวน 5 ข๎อ ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย การสร๎างแบบสอบถามที่ใช๎ในการวิจัยมีขั้นตอนใน
การสร๎างดังนี้ แบบสอบถามเรื่องกระบวนการการจัดการเรียนการสอน คือ รวบรวมป๓ญหาของครู
สังคมศึกษา เพ่ือนํามาสร๎างแบบสอบถาม โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนป๓ญหาในการเรียนการสอนรายวิชาสังคมทั้งในบทความ หนังสือ เอกสาร และงานวิจัย
ตํางๆที่เกี่ยวข๎อง และได๎จากการสัมภาษณ๑ครูผู๎สอนในกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม รวมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกับครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยปรับจากแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ (System Approach)   

การสร๎างแบบสอบถามเรื่องกระบวนการการจัดการเรียนการสอน ศึกษาหลักการ วิธีการ 
และรูปแบบในการสร๎างแบบสอบถามจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ในด๎านการ
วางแผน ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านการวัดผลประเมินผล ด๎านสะท๎อนผลการจัดการเรียนรู๎ 
ด๎านการพัฒนา และรวบรวมป๓ญหาตํางๆ ที่ได๎จากการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องตํางๆ รวมทั้งการสัมภาษณ๑ครูผู๎ ใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎  มาปรับเป็นแบบสอบถาม
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดการเรียนการ
สอน ด๎านการวัดผลประเมินผล ด๎านสะท๎อนผลการจัดการเรียนรู๎ ด๎านการพัฒนา รวมทั้งป๓ญหาและ
ข๎อเสนอแนะของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในวิชาสังคมศึกษา 

การทดลองและการปรับปรุงแบบสอบถาม นําแบบสอบถามที่สร๎างขึ้น ให๎ผู๎เชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และความถูกต๎องด๎านภาษา ได๎คําความเที่ยงตรง IOC ที่
ระดับ 0.60 และนําแบบสอบถามที่ปรับแก๎ให๎ผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความสมบูรณ๑ของ
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ โดยผํานความ
เห็นชอบของผู๎เชี่ยวชาญและจัดพิมพ๑ เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการวิจัยตํอไป 

การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บข๎อมูลด๎วยตนเองพร๎อมทั้งคณะนักวิจัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ ผู๎วิจัยได๎ขอหนังสือนําสํงแบบสอบถามจากคณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ ถึงหัวหน๎าสถานศึกษา เพ่ือขอความรํวมมือด๎านกลุํมประชากรในการ
เป็นผู๎ให๎ข๎อมูล ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการแบํงหน๎าที่ให๎ผู๎ชํวยนักวิจัยเก็บข๎อมูล แบํงออกเป็น 3 
กลุํม กลุํมละ 2 คนโดยทําการแบํงโรงเรียน ทั้ง 11 โรงเรียนให๎แตํละกลุํมอยํางเทําๆ กัน จากนั้นจึง
เริ่มลงพื้นที่แตํละโรงเรียน 

การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมา ตรวจสอบจํานวนฉบับ จํานวนข๎อ
และความสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม หลังจากนั้นผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิ เคราะห๑ข๎อมูลด๎วยวิธีการทาง
สถิติ ดังนี้ 1.วิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปประกอบด๎วย เพศ โรงเรียนที่สังกัด ประสบการณ๑ในการสอนวิชา
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สังคม สาระการเรียนรู๎ที่สอน เทคนิคการสอนที่ใช๎ของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยหาคําร๎อยละของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม 2. วิเคราะห๑คําเฉลี่ยของกระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบํงเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดการเรียนการ
สอน ด๎านการวัดผลประเมินผล ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ และด๎านการพัฒนา โดยหาคําเฉลี่ย 
(Mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือคําเฉลี่ยของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 3.วิเคราะห๑ข๎อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นคําถามปลายเปิด  โดยการ
แจกแจงความถี่เนื้อหา และการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง กระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ตามลําดับดังตํอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของครูสังคมศึกษา 
 ครูสังคมศึกษาสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 56.3 เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 43.8 
โรงเรียนของกลุํมตัวอยําง พบวํา ประสบการณ๑การสอนในวิชาสังคมศึกษาสํวนใหญํมีประสบการณ๑ใน
การสอนวิชาสังคมศึกษา 10 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 61.3 รองลงมาประสบการณ๑ในการสอนวิชาสังคมศึกษา 
5 - 10 ปี ร๎อยละ 20 และประสบการณ๑ในการสอนวิชาสังคมศึกษาน๎อยกวํา 5 ปี ร๎อยละ 18.8 
ตามลําดับ สาระการเรียนรู๎ที่รับผิดชอบการสอนพบวํา ครูผู๎รับผิดชอบการสอนในหลายสาระการ
เรียนรู๎ สํวนใหญํสอนในสาระหน๎าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ร๎อยละ 22.1 รองลงมา 
คือ สาระประวัติศาสตร๑ ร๎อยละ 21.7 สาระศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม ร๎อยละ 19.6 สาระ
เศรษฐศาสตร๑ ร๎อยละ 18.7 สาระภูมิศาสตร๑ ร๎อยละ 17.0 อ่ืนๆนอกเนื่องจากสาระดังกลําวข๎างต๎น 
ร๎อยละ 0.9 ตามลําดับ การใช๎เทคนิคการสอนของกลุํมตัวอยําง พบวํา ครูผู๎สอนสํวนใหญํสอนใน
เทคนิคการสอนแบบสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ร๎อยละ 13.1 รองลงมา การสอนแบบสร๎างความคิดรวบ
ยอด ร๎อยละ 10.7 การสอนโดยใช๎วิธีการทางประวัติศาสตร๑ ร๎อยละ 10 การสอนแบบสร๎างสรรค๑องค๑
ความรู๎ ร๎อยละ 9.8 การสอนแบบฝึกปฏิบัติ ร๎อยละ 9.4 การสอนโดยใช๎คอมพิวเตอร๑ชํวยสอน ร๎อยละ 
8.3 การสอนแบบแก๎ป๓ญหา ร๎อยละ 7.4 การสอนการคิดแบบมีวิจารณญาณ ร๎อยละ 6.8 การสอน
แบบสืบสวนสอบสวน ร๎อยละ 5.9 การสอนแบบโครงงาน ร๎อยละ 5.7 การสอนแบบจัดหมวดหมูํ ร๎อย
ละ 4.4 การสอนแบบ Story line ร๎อยละ 2.8 การสอนแบบ KWL(Know-Want-Learned) ร๎อยละ 
2.6 การสอนแบบ CIPPA ร๎อยละ 1.5 การสอนแบบ 4 MAT ร๎อยละ 0.9 และอ่ืนๆนอกเหนือจาก
เทคนิคการสอนดังกลําวข๎างต๎น ร๎อยละ 0.7 ตามลําดับ  

ตอนที่ 2 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ผลการวิเคราะห๑ นําเสนอดังตํอไปนี้ 
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การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ด๎านภาพรวม อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.37 เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําทุกข๎ออยูํในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคําคะแนนเฉลี่ย ได๎แกํ ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.43 รองลงมา ได๎แกํ 
ด๎านการจัดการเรียนการสอน คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.40 ลําดับถัดมา ด๎านการวางแผน คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.36 
ด๎านการวัดผลประเมินผล คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.34 และลําดับถัดมาข๎อที่มี่คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด ได๎แกํ ด๎านการ
พัฒนา คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.31 

ด๎านการวางแผน การศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนกลุํมสําระสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม  ด๎านการวางแผน อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.36  เมื่อพิจารณารายข๎อ
พบวําทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด ได๎แกํ ผู๎สอนออกแบบหนํวยการเรียนรู๎และทํา
แผนการจัดการเรียนรู๎ คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.56 รองลงมา ได๎แกํ ผู๎สอนวิเคราะห๑หลักสูตร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.49 คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด คือผู๎สอนนํา
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มาวางแผนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยูํในระดับ
ปานกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.99 

ด๎านการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.40  เมื่อพิจารณาราย
ข๎อพบวําทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด ได๎แกํ ผู๎สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตาม
หนํวยการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎  คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.45 ลําดับถัดมาข๎อที่มีคําเฉลี่ยรองลงมา 
ได๎แกํ มีการจัดการเรียนรู๎เน๎นคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค๑และสมรรถนะสําคัญสอดแทรกหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.43 และลําดับที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด ได๎แกํ ผู๎สอนมีการบันทึกผล
หลังสอน คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.35 

ด๎านการวัดผลประเมินผล ภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.34 เมื่อพิจารณารายข๎อ
พบวําทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด ได๎แกํ การดําเนินการวัดผลและประเมินผล 
คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.49 รองลงมา ได๎แกํ การรายงานและนําผลการประเมินไปใช๎ คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.40  และ
ลําดับถัดมาข๎อที่มีคําเฉลี่ยน๎อยที่สุด ได๎แกํ การเพ่ิมประสบการณ๑ในการทําข๎อสอบระดับชาติ (O-NET) 
คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.14 

ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ ภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.43  เมื่อพิจารณารายข๎อ
พบวําทุกข๎ออยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด ได๎แกํ การสรุปองค๑ความรู๎ อยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.50 รองลงมา ได๎แกํ การให๎ขวัญและกําลังใจหรือเสริมแรง คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.49 และที่มี
คําเฉลี่ยที่น๎อยที่สุด ได๎แกํ การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.27 

ด๎านการพัฒนา ภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.31 เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําทุกข๎อ
อยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด ได๎แกํ การพัฒนาตนเอง และการพัฒนาข๎อสอบ อยูํใน



 
 95 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.44 คําเฉลี่ยรองลงมา ได๎แกํ การพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.24 
และข๎อที่มี่คําเฉลี่ยน๎อยที่สุด ได๎แกํ การพัฒนานวัตกรรม คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.20 
 ตอนที่ 3 ข๎อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม ที่มีตํอกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ข๎อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของกลุํมตัวอยํางที่มีตํอกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ ดังนี้  

วิชาสังคมศึกษาเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ๑โลกในยุคป๓จจุบันสิ่งที่เน๎นนักเรียนได๎มากที่สุด
คือนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน แก๎ไขป๓ญหาและดํารงตนอยูํในโลกยุคป๓จจุบันได๎อยํางมีความสุข  

การทําแบบทดสอบของนักเรียนต๎องเป็นไปตามตัวชี้วัด ควรมีการวัดผลประเมินทั้งกํอนเรียน 
ระหวํางเรียนและหลังเรียน และนําผลการประเมินมาปรับใช๎ในการจัดการเรียนการสอนตํอไป ควรให๎
มีการพัฒนาที่หลากหลายและใช๎ทันตํอเหตุการณ๑บ๎านเมือง ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาจําเป็นต๎องใช๎
เทคนิคกระบวนการจัดกิจกรรม หลายรูปแบบ แล๎วแตํความเหมาะสมกับเรื่องที่สอน   

ครูผู๎สอนสังคมศึกษาจําเป็นต๎องเป็นคนทันสมัย ใฝุรู๎ เนื่องจากเป็นวิชาที่พัฒนาให๎ผู๎เรียนทัน
ตํอโลกและเหตุการณ๑ พยายามทําให๎ดีที่สุดตามกระบวนการหน๎าที่บทบาทและบริบทของโรงเรียน
และตัวนักเรียน จัดทําแผนการเรียนรู๎หรือออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
และพบวําครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาไมํได๎จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนอยํางจริงจัง ครูผู๎สอนวิชาสังคม
ศึกษายังสอนหลายชั้น หลายวิชา ทําให๎ประสิทธิภาพในการสอนไมํเต็มศักยภาพ ไมํชํานาญในเรื่อง
การใช๎คอมพิวเตอร๑ในการสอน บางกิจกรรมไมํสามารถทําได๎ตามแผนที่ตั้งไว๎ เพราะกิจกรรมภาค
บังคับจากสํวนกลางกําหนดไว๎ จึงทําให๎ผลสัมฤทธิ์ไมํเป็นตามที่ตั้งไว๎ และควรยกตัวอยํางสาระการ
เรียนรู๎ทั้ง 5 สาระการเรียนรู๎ให๎ชัดเจน เพราะแตํละสาระการเรียนรู๎มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มี
ความแตกตํางกัน ครูผู๎สอนสังคมศึกษาควรมีการสรุปองค๑ความรู๎ แลกเปลี่ยนรู๎กับผู๎เรียนซึ่งให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับกับนักเรียน เพื่อตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนได๎เรียนรู๎ไปวําเข๎าใจหรือไมํ นอกจากนี้ควรให๎กําลังใจ
หรือการเสริมแรงทางบวกแกํผู๎เรียน 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 
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การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แบํงเป็น 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการวางแผน ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านการวัดผลประเมินผล ด๎าน
การสะท๎อนการเรียนรู๎ และด๎านการพัฒนา ภาพรวมการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในภาพรวม พบวํา กระบวนการการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ มี
คําเฉลี่ยคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านการวางแผน ด๎านการวัดผล
ประเมินผล และด๎านการพัฒนา ตามลําดับ 

ด๎านการวางแผน พบวํา ในภาพรวมครูผู๎สอนสังคมศึกษามีคําเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อ พบวํา พบวําครูผู๎สอนสังคมศึกษามีกระบวนการในระดับมากและปานกลาง ข๎อที่ครูผู๎สอน
สังคมศึกษามีคําเฉลี่ยคะแนนสูงสุดคือ ครูผู๎สอนสังคมศึกษาออกแบบหนํวยการเรียนรู๎และทําแผนการ
จัดการเรียนรู๎ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยคะแนนต่ําสุดคือ ครูผู๎สอนสังคมศึกษานําผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) มาวางแผนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ด๎านการจัดการเรียนการสอน พบวํา ในภาพรวมครูผู๎สอนสังคมศึกษามีคําเฉลี่ยในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําครูผู๎สอนสังคมศึกษามีคําเฉลี่ยในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่ครูผู๎สอนสังคม
ศึกษามีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู๎สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหนํวยการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ 
และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผู๎สอนมีการบันทึกผลหลังสอน  

ด๎านการวัดผลประเมินผล พบวํา ในภาพรวมครูผู๎สอนสังคมศึกษามีคําเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ครูผู๎สอนสังคมศึกษามีคําเฉลี่ยในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่ครูผู๎สอนสังคม
ศึกษามีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การดําเนินการวัดผลและประเมินผล และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ การ
เพ่ิมประสบการณ๑ในการทําข๎อสอบระดับชาติ (O-NET)  

ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ พบวํา ในภาพรวมครูมีกระบวนในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข๎อ พบวํา ครูมีกระบวนการในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่ครูมีคําเฉลี่ยคะแนนประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ 
การสรุปองค๑ความรู๎ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยคะแนนต่ําที่สุด คือ การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับ  

ด๎านการพัฒนา พบวํา ในภาพรวมครูมีกระบวนการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา ครูมีกระบวนการในระดับมากทุกข๎อ ข๎อที่ครูมีคําเฉลี่ยคะแนนสูงสุด คือ การพัฒนาตนเอง และ 
การพัฒนาข๎อสอบ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยคะแนนต่ําสุด คือ การพัฒนานวัตกรรม 

ข๎อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่มีตํอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
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ด๎านการวางแผน บางกิจกรรมไมํสามารถทําได๎ตามแผนที่ตั้งไว๎ เพราะกิจกรรมภาคบังคับจาก
สํวนกลางกําหนดไว๎ จึงทําให๎ผลสัมฤทธิ์ไมํเป็นตามที่ตั้งไว๎ และจัดทําแผนการเรียนรู๎หรือออกแบบ
หนํวยการเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน   

ด๎านการจัดการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษาเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ๑โลกในยุคป๓จจุบัน
สิ่งที่เน๎นนักเรียนได๎มากท่ีสุดคือนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันแก๎ไขป๓ญหาและดํารงตนอยูํในโลกยุค
ป๓จจุบันได๎อยํางมีความสุข ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาจําเป็นต๎องใช๎เทคนิคกระบวนการจัดกิจกรรม 
หลายรูปแบบ แล๎วแตํความเหมาะสมกับเรื่องที่สอน ครูสอนหลายชั้น หลายวิชา ทําให๎ประสิทธิภาพ
ในการสอนไมํเต็มศักยภาพ ควรยกตัวอยํางสาระการเรียนรู๎ทั้ง 5 สาระการเรียนรู๎ให๎ชัดเจน เพราะแตํ
ละสาระการเรียนรู๎มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความแตกตํางกัน  

ด๎านการวัดผลประเมินผล การทําแบบทดสอบของนักเรียนต๎องเป็นไปตามตัวชี้วัด และควรมี
การวัดผลประเมินทั้ง กํอนเรียน ระหวํางเรียนและหลังเรียน และนําผลการประเมินมาปรับใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนตํอไป  

ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาควรมีการสรุปองค๑ความรู๎ แลกเปลี่ยนรู๎
กับผู๎เรียนซึ่งให๎ข๎อมูลย๎อนกลับกับนักเรียนเพ่ือตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนได๎เรียนรู๎ไปวําเข๎าใจหรือไมํ 
นอกจากนี้ควรให๎กําลังใจหรือการเสริมแรงทางบวกแกํผู๎เรียน  

ด๎านการพัฒนา ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาจําเป็นต๎องเป็นคนทันสมัย ใฝุรู๎ เนื่องจากเป็นวิชาที่
พัฒนาให๎ผู๎เรียนทันตํอโลกและเหตุการณ๑ พยายามทําให๎ดีที่สุดตามกระบวนการหน๎าที่บทบาทและ
บริบทของโรงเรียนและตัวนักเรียน ไมํชํานาญในเรื่องการใช๎คอมพิวเตอร๑ในการสอน ควรให๎มีการ
พัฒนาที่หลากหลายและใช๎ทันตํอเหตุการณ๑บ๎านเมือง ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาไมํได๎จัดทํารายงาน
วิจัยในชั้นเรียนอยํางจริงจัง 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การศึกษากระบวนการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ สามารถนํา
ผลการวิจัยมาอภิปรายได๎ดังนี้  

1. ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาสํวนใหญํสอนในเทคนิคการสอนแบบสร๎างความรู๎ ซึ่งสอดคล๎อง
กับทฤษฎีของ Bloom’s Taxonomy (พิศิษฐ ตัณฑวณิช,2558) ได๎กลําวถึงการจําแนกการเรียนรู๎ตาม
ทฤษฎีของบลูม ซึ่งแบํงเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านพุทธิพิสัย ด๎านจิตพิสัย และด๎านทักษะพิสัย โดยในแตํละ
ด๎านจะมีการจําแนกระดับความสามารถจากต่ําสุดไปถึงสูงสุด เชํน ด๎านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู๎ 
ความเข๎าใจ การนําไปใช๎ การวิเคราะห๑ การสังเคราะห๑ การประเมิน นอกจากนี้ยังนําเสนอระดับ
ความสามารถที่มีการปรับปรุงใหมํตามแนวคิดของ Anderson and Krathwohl (2001) เป็นการจํา 
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(Remembering) การเข๎าใจ(Understanding) การประยุกต๑ใช๎ (Applying) การวิเคราะห๑ 
(Analyzing) การประเมินผล (Evaluating) และการสร๎างสรรค๑ (Creating) ด๎านจิตพิสัย จําแนกเป็น 
การรับรู๎, การตอบสนอง, การสร๎างคํานิยม, การจัดระบบ และการสร๎างคุณลักษณะจากคํานิยม ด๎าน
ทักษะพิสัย จําแนกเป็น ทักษะการเคลื่อนไหวของรํางกาย ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองสํวนหรือ
มากกวําพร๎อมๆกัน ทักษะการสื่อสารโดยใช๎ทําทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด  

2. ด๎านการวางแผน ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาควรออกแบบหนํวยการเรียนรู๎และทําแผนการ
จัดการเรียนรู๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ ชินธันย๑ จิตต๑การุณย๑ (2550) ให๎มีวางแผนการจัดการเรียนรู๎ มีการ
วิเคราะห๑หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู๎/ผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง และความต๎องการของผู๎เรียน เพ่ือ
การวางแผนกระบวนการเรียนรู๎ทางสังคมศึกษาอยํางยั่งยืน  

3. ด๎านการจัดการเรียนการสอน ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหนํวย
การเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎และมีความหลากหลายของเนื้อหา ซึ่งสอดคล๎องกับ ผลการเรียน
แบบรํวมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎นในประเทศไนจีเรีย ที่มีตํอแนวคิดเรื่องการศึกษาความ
หลากหมายทางวัฒนธรรมในสังคมศึกษา พบวํากลยุทธ๑การเรียนแบบรํวมมือมีประสิทธิภาพมากกวํา
กลยุทธ๑ทั่วไปในการสอนและการเรียนรู๎แนวคิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสาขาสังคมศึกษา 
ควรใช๎กลยุทธ๑การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมเพ่ือการสอนเรื่องและแนวคิดทางวัฒนธรรมในสาขาวิชาสังคม
ศึกษา (Salako et al.,2013) รวมทั้งการศึกษาของ Siti Malikhah Towaf (2016) ที่ใช๎แผนการ
จัดการเรียนรู๎ ให๎ความสําคัญของการปรับปรุงและตระหนักชํวยเสริมกระบวนการสอน การปฏิบัติ จะ
สํงเสริมสมรรถนะของครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาและนักเรียนได๎   

4. ด๎านการวัดและประเมินผล ให๎มีการดําเนินการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่ง
สอดคล๎องกับการศึกษาของ Emin et al.,(2015) ขอแนะนําให๎ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาและผู๎กําหนด
นโยบายควรหาแนวทางในการกําหนดหลักเกณฑ๑ให๎ชัดเจน เพ่ือประสิทธิภาพของวิชาสังคมศึกษา 
รวมทั้งการศึกษาของ Vlasta Hus1 & Jasmina Matjašič (2017) การวัดและประเมินผลทางสังคม
ศึกษา ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาในชั้นปีที่ 4 ในโรงเรียนประถมตํางๆในสโลเวเนีย ผู๎วิจัยพบวําครูสังคม
ศึกษา สํวนใหญํใช๎แบบวัดและแบบประเมินผลความรู๎แบบสรุป ความถูกต๎องเป็นองค๑ประกอบสําคัญ
ในรูปแบบใหมํของการวัดและการประเมินผล เนื่องจากข๎อเท็จจริงยังไมํชั ดเจนวําการวัดและการ
ประเมินผลที่แท๎จริงควรปฏิบัติอยํางไร 

5. ด๎านการสะท๎อนการเรียนรู๎ พบวําการสรุปองค๑ความรู๎เป็นมิติที่สําคัญที่สุดในการสะท๎อน
การเรียนรู๎ ซึ่ง Siti Malikhah Towaf (2016) ซึ่งครูผู๎สอนคอยตรวจสอบป๓ญหาการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑ของนักเรียนและหาแนวทางในการอภิปรายรํวมกัน และชํวยกันสรุปเป็นลักษณะ
กิจกรรม Field Experience Activity (FEA) ทําให๎สามารถสะท๎อนการเรียนรู๎ได๎มากขึ้น  
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6. ด๎านการพัฒนา พบวําการพัฒนาตนเองของครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาเป็นเรื่องสําคัญ 
นอกเหนือจากครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาจําเป็นต๎องเข๎าใจและพัฒนาตนเองด๎านเนื้อหาและยังต๎อง
เข๎าใจนักเรียนที่ต๎องสอนด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับ การศึกษาของ Timothy Lintner (2018) แหํง
มหาวิทยาลัยเซาท๑แคโรไลนา ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษายังจําเป็นต๎องรู๎ประสบการณ๑ชีวิตของนักเรียน
และนําเข๎ามาในห๎องเรียน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจในความตํางของประสบการณ๑ชีวิตและความคิดเห็น
ของผู๎เรียนไปปรับเปลี่ยนได๎มากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอเสนอแนวคิดที่อาจเป็นประโยชน๑ตํอการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน ดังตํอไปนี้ 

ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาควรใช๎เทคนิคในการการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให๎กับ
นักเรียน และเอ้ือตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน เพ่ือให๎นักเรียนได๎เข๎าใจถึงเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น ด๎วย
การพูดที่ชัดเจนและอธิบายให๎มากข้ึน   

ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาควรมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนโดยนําผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) มาวางแผนพัฒนาแนวทางในการยกผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน  และ
วางแผนการจัดทําสื่อการเรียนเรียนการสอน เครื่องมือวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ด๎วยการเพ่ิม
ทักษะการอํานอยํางเป็นระบบ  

ควรจัดการเรียนการสอนตามหนํวยการเรียนรู๎เน๎นกระบวนการ ทักษะที่ปฏิบัติและลงมือทํา
จริง สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกให๎นักเรียนสรุปองค๑ความรู๎จากการเรียน และ
นําเสนอและสร๎างบุคลิกภาพที่ดีให๎กับตนเอง  

ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลให๎เน๎นตามหลักสูตรสอดคล๎อง
กับแนวปฏิรูปการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ควรมีการสํงเสริมให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวม การวัดผล
ประเมิน ซึ่งมีรูปแบบวิธีที่หลากหลาย  

ควรมีการให๎ขวัญกําลังใจ หรือการเสริมแรงแกํนักเรียน ฝึกให๎นักเรียนได๎วิเคราะห๑คําถามที่ใช๎
การสะท๎อนความคิด หรือให๎นักเรียนฝึกสรุปองค๑ความรู๎และแลกเปลี่ยนรู๎กับผู๎เรียนซึ่งให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับกับนักเรียนเพ่ือตรวจสอบสิ่งที่นักเรียนได๎เรียนรู๎ไป  

ครูผู๎สอนวิชาสังคมศึกษาควรพัฒนาตนเองอยูํเสมอและในทุกๆด๎านเพ่ือให๎ทันตํอโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วและเข๎าใจในสิ่งที่ผู๎เรียนต๎องการ  หรือประยุกต๑ใช๎การจัดการเรียนการ
สอนให๎กับผู๎เรียน และควรจัดทําวิจัยในชั้นเรียนอยํางตํอเนื่อง  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ 1) สร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย  สําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 75/75 2) 
ทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน  เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียน
เชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  3) ศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน  เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 กลุํมตัวอยําง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
โรงเรียนบ๎านห๎วยท๎องฟาน จํานวน 13 คน โดยมีแผนการวิจัยแบบ One – group Pretest – 
Posttest  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน  แบบวัด
ความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล  ได๎แกํ  คําร๎อยละ  คําเฉลี่ย (  )  
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คําประสิทธิภาพ E1/E2  และการทดสอบคํา t–test Dependent , 
t–test One Samples 

ผลการวิจัยพบวํา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐานมีความเหมาะสม
อยูํในระดับมากที่สุดและมีประสิทธิภาพ 82.21/81.94  2) นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเชิง
สร๎างสรรค๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน  และหลังเรียนสูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 75 อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิตที่ระดับ .05  3) นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็น
ฐานอยูํในระดับมาก 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรม  การเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน  การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑   
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Abstract 
The purpose of this research was to: 1) to create and to find out the 

efficiency of learning activities package on brain-based learning in order to promote 
creative writing ability for students in Prathom Suksa 3 (grade 3); 2) to experiment 
with the brain-based learning activities; and 3) to study the students' satisfaction 
toward the use of the brainstorming activities. The resources for creating and finding 
out the effectiveness of the series are 5 experts and 42 students in prathomsuksa 3 
of Ban Pah Dang school. The sample used in this research is the third grade enrolled 
in the second semester of the academic year 2017 at Ban Huai Thong Phan school. 
There are 13 participants in the school under the jurisdiction of the Office of Primary 
Education, Phitsanulok District 3. The research plan is One-group Pretest – Posttest 
with the instruments used in the study were brain activity learning activities in 
accordance with creative writing ability. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation (S.D.), E1 / E2, and t-test of dependent, and t-
test one samples.  
The research found that 

1) A set of brain activity learning activities promoting in creative writing ability, 
the performance was 82.21 / 81.94, which was in accordance with the set 
criteria 75/75. 

2) Prathom Suksa 3 students learning by using brain-based learning activities 
promoting creative writing ability showed that their creative writing ability was 
higher than before learning at the .05 level. 

3) Prathom Suksa 3 students learning by using brain-based learning activities 
promoting creative writing ability showed that their creative writing ability was 
higher than 75% at the .05 level of significance. 

4) Prathom Suksa 3 students learn by using brain-based learning activities 
promoting creative writing ability found that they were very satisfied. 

Keywords: Activity package, brain-based learning, Creative writing ability 
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บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารที่สําคัญ จึงจําเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจทาง
ภาษาไทยอยํางถูกต๎องและสมบู รณ๑  เ พ่ือสร๎ า งความเข๎า ใจและความสัมพันธ๑ที่ ดี ตํอกัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน๎า 37)  การเรียนการสอนภาษาไทยในป๓จจุบันต๎องเน๎นการสอน
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู๎ให๎รู๎อยํางแท๎จริง  สื่อสารได๎ถูกต๎อง  โดยสามารถใช๎ทักษะการ
ฟ๓ง  การอําน  การดู  และใช๎ทักษะการพูดและการเขียน  เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  การเขียนเป็น
ทักษะหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการสื่อสาร  เพราะการเขียนเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได๎ยิ่ง
กวําทักษะอ่ืนๆในการนําเสนอความรู๎ ความคิด  และประสบการณ๑ตํางๆของผู๎สํงสารสูํผู๎รับสาร 
(กระทรวงศึกษาธิการ ,2551, หน๎า 1) สอดคล๎องกับ นภเนตร ธรรมบวร (2549, หน๎า 35) ที่กลําววํา  
การเขียนทําให๎ความคิดของเราเป็นรูปธรรมมากขึ้นและชํวยให๎เราสามารถตรวจสอบสํารวจพัฒนา
และแก๎ไขความคิดของเราได๎ สอดคล๎องกับ เกศินี จุฑาวิจิตร (2552, หน๎า 5-6) ที่กลําววํา ทักษะการ
เขียนเป็นทักษะที่ต๎องศึกษาและฝึกฝนให๎เกิดความชํานาญ  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการเขียนเชิง
สร๎างสรรค๑เป็นการเขียนที่ผู๎เขียนนําเสนอแนวคิดและจินตนาการด๎วยกลวิธีการใหมํ  โดยเป็นสิ่งที่
สร๎างขึ้นเองหรือพัฒนาจากสิ่งที่มีอยูํจะต๎องเป็นผลงานที่จรรโลงใจ  ยกระดับความคิดและประเทือง
ป๓ญญาแกํผู๎อํานด๎านใดด๎านหนึ่ง สอดคล๎องกับ อัจฉรา ชีวพรรณ (2547,หน๎า 25)  การเขียนเชิง
สร๎างสรรค๑เป็นการเขียนซึ่งมีลักษณะของการริ่ เริม  โดยที่ผู๎ เขียนจะต๎องใช๎จินตนาการและ
ประสบการณ๑ของตนมาเชื่อมโยงความคิดในการเขียน  เนื่องจากการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑มีความสําคัญ
ตํอการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญของการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑จึงได๎ กําหนด
เรื่องการเขียนไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, หน๎า 37) เมื่อพิจารณาจากสาระการเรียนรู๎แกนกลางใน
ระดับประถมศึกษาตอนต๎น  ก็จะปรากฎอยูํในระดับประถมศึกษาปีที่ 3  สาระที่ 2  มาตราฐาน ท 2.1  
ตัวชี้วัดที่ 5 คือ เขียนเรื่องตามจินตนาการ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551,หน๎า 14) 
 แม๎วําการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑จะมีความสําคัญ  แตํพบวําผลการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
เขียนยังไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร  ดังจะเห็นได๎จากการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยวํา การ
สํารวจการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ จํานวนประมาณ 6 
แสนคน พบวํา มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีป๓ญหาอําน ไมํออก เขียนไมํได๎เลย จํานวน 35,000 
คน  คิดเป็น 5%  และอีกประมาณ 2 แสนคน  หรือ 1 ใน 3 ของนักเรียนมีป๓ญหาอํานไมํคลํอง เขียน
ไมํคลํอง  ซึ่งตัวเลขนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อํานไมํออก เขียนไมํได๎ 35,000 คน ถือเป็นตัว
เลขที่คํอนข๎างสูงมาก (กมล รอดคล๎าย, 2557)  และลักษณะข๎อสอบการเขียนแบํงออกเป็น 2 ฉบับ 
คือ ฉบับที่ 1 การเขียนคํา เป็นการวัดความสามารถในการเขียนคําตามคําบอก ฉบับที่ 2 การเขียน
เรื่อง เป็นการวัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการจากภาพ (สถาบันภาษาไทย , 2558, 
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หน๎า 2) ซึ่งการประเมินการเขียนฉบับที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นการประเมิน
การเขียนตามมาตราฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัด ท 2.1 ป3/5  คือ  เขียนเรื่องตามจินตนาการ จากผล
การทดสอบการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  พบวํา  การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยูํ
ในระดับไมํผํานเกณณ๑ คิดเป็นร๎อยละ 18.74  ถึงแม๎วําจะเป็นตัวเลขที่ไมํมากนัก  แตํอยํางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบของโรงเรียนในสังกัด พบวํามีบางโรงเรียนมีนักเรียนไมํผํานเกณฑ๑การประเมิน
ทุกคน  เชํน  โรงเรียนบ๎านห๎วยท๎องฟาน เป็นต๎น  (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 3, 2558) ดังนั้นจึงควรหาแนวทางหรือวิธีการในการปรับปรุงแก๎ป๓ญหาเรื่องการเขียน
เชิงสร๎างสรรค๑  เพราะการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ในระดับประถมต๎นเป็นสิ่งแรกเริ่มในการถํายทอด
ความรู๎สึกและจินตนาการผํานตัวอักษร  เพื่อการพัฒนาทักษะการเขียนสูํการเรียนระดับสูงตํอไป  

จากสภาพป๓ญหาการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ อาจเกิดจากการจัดกิจกรรมที่ยังไมํสามารถ
กระตุ๎นความคิดและการนําเสนอความคิดแปลกใหมํในการเขียนของผู๎เรียนได๎  หรือการให๎เวลาผู๎เรียน
ได๎ฝึกฝนเขียนเรื่องจากจินตนาการยังไมํสม่ําเสมอ  จึงสํงผลทําให๎การสอนเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ไมํ
ประสบผลสําเร็จ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วนิดา  กุลภัทร๑แสงทอง (2554, หน๎า 3) และ มณฆน
กร เจริญรักษา (2552, หน๎า 4) ที่ได๎กลําวไว๎วํา  การเรียนรู๎เรื่องการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑นั้นครูต๎อง
หมั่นศึกษาหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  เพ่ือเร๎าให๎นักเรียนเกิดความคิดและ
จินตนาการ  เพื่อที่จะได๎ถํายทอดออกมาเป็นงานเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ได๎ ซึ่ง ปริชมน กาลพัฒน๑ (2554, 
หน๎า 1) ได๎กลําววํา การนําความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการทํางานของสมองมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎
จะชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพและเป็นการสร๎างศักยภาพของผู๎เรียน  สอดคล๎องกับเกศสุดา ใจคํา (2552, 
หน๎า 69) ที่กลําววํา การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน (Brain-based learning :BBL) เป็นการ
ปฏิรูปการเรียนรู๎  โดยการนําความรู๎เรื่องสมองมาประยุกต๑ใช๎กับการจัดการศึกษา และกระบวนการ
เรียนรู๎ให๎เข๎ากับการทํางานของสมอง  เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู๎เรียน สอดคล๎องกับ วิมลรัตน๑         
สุนทรโรจน๑ (2553, หน๎า 72-73) กลําววํา  เป็นการจัดกิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎มีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริง  รู๎จักฝึกฝน ศึกษา  สร๎างองค๑ความรู๎หรือผลงาน  โดยการรํวมคิดรํวมทําและยังมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทําให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสฝึกฝนความสามารถหรือทักษะ ซึ่งสอดคล๎องกับ กฤติกา สิง
หะ (2555, หน๎า 90) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎านการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ด๎วยการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน (BBL) พบวํา นักเรียนมีคะแนนความสามารถ
ด๎านการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ด๎วยเหตุผลดังกลําวนี้  ผู๎วิจัยจึงได๎ทําการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมอง
เป็นฐาน  เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ให๎สูงขึ้น
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และจะได๎นําผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ในการ
จัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน  
เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 75/75 

2.  เพ่ือทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน  เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเขียน  เชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ดังนี้  

 2.1  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน 

2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 หลังเรียนกับเกณฑ๑ร๎อยละ 75 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎
สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ ภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest-
Posttest Design มีรายละเอียดการดําเนินการวิจัยโดยสังเขป ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดใช้สมองเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 

1.  ผู๎ให๎ข๎อมูลในการสร๎างและประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตาม
แนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน  จํานวน  5 ทําน ดังนี้ 

 1.1  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเนื้อหาวิชาภาษาไทย       จํานวน  2  ทําน  
 1.2  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิจัยและประเมินผล       จํานวน  2  ทําน 
 1.3  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน   จํานวน  1 ทําน 
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2. ผู๎ให๎ข๎อมูลในการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านปุาแดง อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  ปี
การศึกษา 2559  จํานวน 42 คน ประกอบด๎วย              

2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน 
2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 9 คน 
2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 30 คน 

การสร้างเครื่องมือ  
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. การสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน 

1.1 ผู๎วิจัยสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 4 ชุด และแบบวัดความสามารถในการเรียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากนั้นนําแบบประเมินความเหมาะสมของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิง
สร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทําน  

1.2 นําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํ งเสริม
ความสามารถในการเขียน เชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 นําไปทดลองใช๎กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 3 กลุํม คือ กลุํมที่ 
1 จํานวน 3 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว โดยตรวจสอบด๎านภาษา และเวลาที่ใช๎ ในการจัด
กิจกรรม กลุํมท่ี 2 จํานวน 9 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบกลุํม และกลุํมที่ 3 จํานวน 30 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพภาคสนาม เพ่ือหาประสิทธิภาพ E1/E2 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. คําเฉลี่ย ( x ) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแบบประเมินความเหมาะสมของชุด

กิจกรรม 
2. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (E1 / E 2) โดยใช๎เกณฑ๑ 75/75  
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ขั้นตอนที่ 2 เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ๎านห๎วยท๎องฟาน 
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต  3 
จํานวน 1 ห๎องเรียน จํานวน 13 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพื่อสํงเสริมความสามารถในการเขียน
เชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

2.  แบบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบกํอนเรียน  
 2. ดําเนินการทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กับกลุํมทดลอง จํานวน 4 ชุด เป็นเวลา 14 ชั่วโมง โดยไมํรวมเวลาทดสอบกํอน
เรียนและหลังเรียน 
 3. เมื่อสิ้นสุดการการใช๎ชุดกิจกรรมทั้ง 4 ชุด แล๎วให๎กลุํมตัวอยํางทดสอบหลังเรียนด๎วยแบบ
วัดความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันที่ใช๎ทดสอบกํอนเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  หาคําเฉลี่ย ( x ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 2.  เปรียบเทียบคําเฉลี่ยของผลการทดสอบระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช๎สถิติทดสอบที แบบไมํอิสระ
หรือ t – test แบบ dependent  
 3.  เปรียบเทียบคําเฉลี่ยของผลการทดสอบหลังเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิด
ใช๎สมองเป็นฐาน  เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
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สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 กับเกณฑ๑ร๎อยละ 75 โดยใช๎สถิติทดสอบที แบบกลุํมเดียว 
หรือ t – test แบบ One Sample 
 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดใช้สมองเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 

กลุํมตัวอยํางเดียวกับข้ันตอนที่ 2 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

หลังการทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เสร็จสิ้นลง ผู๎วิจัยได๎ให๎กลุํมตัวอยํางทําแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอ
การใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน   
การวิเคราะห์ข้อมูล 

หาคําเฉลี่ย ( x ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแบบวัดความพึงพอใจ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสร๎างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือ
สํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 จํานวน 4 ชุด ประกอบด๎วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง ประโยคบอกเลําและ
ประโยคปฏิเสธ ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ 2 เรื่อง ประโยคแสดงความต๎องการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ 
3 เรื่อง ประโยคคําถาม ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ 4 เรื่อง จินตนาการตามความฝ๓น พบวํา  

1.1 ผู๎เชี่ยวชาญได๎ประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎
สมองเป็นฐาน โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด ( x = 4.67 , S.D. = 0.03 )  

1.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพเทํากับ 
82.21/81.94 สูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนด 

2. ผลการเปรียบเทียบการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหวําง
คําเฉลี่ยของคะแนนสอบกํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎ สมองเป็น
ฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียน เชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏผล ดังตาราง 1  
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D

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ของการทดสอบ     เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ( n = 13) 

คะแนน N X  S.D.  
DDS ..  t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 13 30.12 3.06 17.96 2.18 29.66* 0.0000 

หลังเรียน 13 48.08 2.83 

* p < .05 
จากตาราง 1 พบวํา การทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ที่เรียนด๎วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียน
เชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระ การเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนเฉลี่ย
เทํากับ 30.12 คะแนน และ 48.08 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางคะแนนกํอน
เรียนกับหลังเรียน พบวํา คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 หลังเรียนด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถใน
การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 กับ
เกณฑ๑ร๎อยละ 75 ปรากฏผลดังตาราง 2 

 
ตาราง 2    แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ

ของการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนและเกณฑ์ร้อยละ 75 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 (n = 13) 

การทดสอบ n คะแนน
เต็ม

 คะแนนผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 75 

% of 
Mean 

X  S.D. t Sig. 
(1-tailed) 

หลังเรียน 13 60 45 80.13 48.08 2.83 3.94* 0.001 

* p < .05 
จากตาราง 2 พบวํา การทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด๎วย

ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิง
สร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 มีคะแนนเฉลี่ย 
เทํากับ 48.08 คะแนน คิดเป็นร๎อยละ 80.13  และเม่ือเปรียบเทียบระหวํางเกณฑ๑กับคะแนนสอบหลัง
เรียนของนักเรียน พบวํา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกวําเกณฑ๑ 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎
สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบวํา ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่3 จํานวน 13 คน  ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก  ( x = 4.14 , S.D.= 0.11 )  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือ
สํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ตามเกณฑ๑ 75/75 พบวํา ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยภาพรวมอยูํในระดับ
มากที่สุด และมีประสิทธิภาพ (E1/E 2) เทํากับ 82.21/81.94 สูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนด 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่เรียนด๎วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถใน
การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน พบวํา คะแนนทดสอบหลังเรียน สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และระหวํางหลังเรียนกับเกณฑ๑ร๎อยละ 75 พบวํา คะแนนทดสอบหลังเรียนสูง
กวําเกณฑ๑ที่กําหนด อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎
สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบวํา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก  

 
อภิปรายผล 

1. ผลการสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน 
เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมขององค๑ประกอบตํางๆของชุดกิจกรรมจาก
ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทําน พบวํา มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากในการสร๎าง
ชุดกิจกรรม ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย หลักการและทฤษฎีที่เกียวกับชุดกิจกรรมของ ชัยยงค๑ พรหมวงศ๑ (2523, 
หน๎า 115-116) ได๎กลําววํา การสร๎างชุดกิจกรรมคิดหลัก 5 ประการ คือ 1) ทฤษฎีความแตกตําง
ระหวํางบุคคล 2) เปลี่ยนการสอนจากเดิม 3) การใช๎สื่อที่หลากหลาย 4) ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางครูกับ
นักเรียน 5) ทฤษฎีการเรียนรู๎และหลักจิตวิทยา นอกจากนี้ยังศึกษาการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็น
ฐาน ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่มีรูปแบบการเรียนรู๎แบบเน๎น
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สมองเป็นฐาน แล๎วจึงดําเนินการสร๎างชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมอง   เป็นฐาน และ
ปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนําของอาจารย๑ที่ปรึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับ ประนอม พรมมารักษ๑ (2554, 
หน๎า 110) ได๎การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํม
สาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา การสร๎างชุดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ที่ผํานกระบวนการสร๎างตามขั้นตอนอยํางเป็นระบบ วิธีการที่เหมาะสม ตลอดจนผํานการ
ปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนําของอาจารย๑ที่ปรึกษา จึงทําให๎ชุดกิจกรรมมีองค๑ประกอบตํางๆที่
เหมาะสม  

สําหรับการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือ
สํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นนั้น พบวํา ประสิทธิภาพอยูํในเกณฑ๑ 82.21/81.94 ไมํเป็นไปตาม
เกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ เนื่องคําประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรม การเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน มี
ความคลาดเคลื่อนสูงกวําคําประสิทธิภาพที่ตั้งไว๎เกิน ± 2.5 ซึ่งสอดคล๎องกับ ชัยยงค๑  พรหมวงศ๑ 
(2556, หน๎า 8-11) ได๎กลําววํา คําคํา E1หรือ E2 ที่ถือวําเป็นไปตามเกณฑ๑ จะคําต่ํากวําเกณฑ๑ไมํเกิน 
2.5% และสูงกวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ 2.5% แตํอยํางไรก็ตามหากการทดสอบได๎ผลสูงกวําคําประสิทธิภาพ
ที่ตั้งไว๎เกิน 2.5 ก็สามารถปรับเกณฑ๑ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น  ทั้งนี้แสดงวําผู๎วิจัยสามารถปรับเกณฑ๑ให๎สูงขึ้น
ได๎ เพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐานมีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ และเมื่อ
สังเกตคํา E1 และ E2 พบวํามีคําใกล๎เคียงกันและหํางกันไมํเกิน 5 % ซึ่งเป็นการยืนยันได๎วํานักเรียนมี
การพัฒนาอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับ ชัยยงค๑ พรหมวงศ๑ (2556, หน๎า 11) ที่กลําววํา หากสื่อหรือชุด
การสอนได๎รับการออกแบบและพัฒนาอยํางดี คํา E1 และ E2 ที่คํานวนได๎จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพ จะต๎องใกล๎เคียงกันและหํางกันเกิน 5% เป็นตัวชี้วัดที่ยืนยันได๎วํานักเรียนมีความรู๎จริง
ไมํใชํทํากิจกรรมหรือทําข๎อสอบได๎เพราะการเดา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎วิจัยได๎ศึกษาขั้นตอนในการหา
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมจาก ชัยยงค๑ พรหมวงศ๑ (2556,    หน๎า 11-12)  ได๎กลําววํา ขั้นตอนการ
ทดสอบประสิทธิภาพมี ขั้นตอนดังนี้  คือ การทดสอบประสิทธิ ภาพแบบเดี่ยว การทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุํมและการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎มีการตรวจสอบและ
หาประสิทธิภาพตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของ ชัยยงค๑ พรหมวงศ๑ คือ นําไปทดลองใช๎กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 3 ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 ทดลองใช๎กับนักเรียนจํานวน 3 คน 
เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว โดยตรวจสอบด๎านภาษาและเวลาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม นํามา
ปรับปรุงแก๎ไข แล๎วนําไปทดลองใช๎ครั้งที่ 2 กับนักเรียนจํานวน 9 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพแบบกลุํม 
พบวําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ 4 นักเรียนมีความกังวลและกดดันในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
ผู๎สอนจึงแก๎ไขโดยการสร๎างบรรยากาศที่สนุกสนานมีการนําเกมเข๎ามาสอดแทรกให๎นักเรียนมี
ความรู๎สึกผํอนคลาย และชี้แจงเกณฑ๑การให๎คะแนนผลงานแกํนักเรียน ตลอดจนมีการเสริมแรง
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ทางบวกเพ่ือสร๎างแรงจูงใจและเป็นกําลังใจให๎กับนักเรียน และครั้งที่ 3 นําไปใช๎กับนักเรียน 1 
ห๎องเรียน จํานวน 30 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพภาคสนาม เพ่ือยืนยันวําเมื่อนําชุดกิจกรรมการเรียนรู๎
ไปใช๎จริงในสถานการณ๑จริง สอดคล๎องกับ ประนอม พรมมารักษ๑ (2554, หน๎า 110) และ จารีรัตน๑ 
นทีประสิทธิพร (2556, หน๎า 78) ได๎การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมความสามารถการ
เขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ได๎กลําววํา ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สร๎างผําน
กระบวนการหาประสิทธิภาพโดยเริ่มตั้งแตํการประเมินประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ประสิทธิภาพแบบ
กลุํม และประสิทธิภาพแบบภาคสนาม จึงทําให๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ประสิทธิภาพ 

2. การทดลองใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเขียน   เชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 พบวํา ผลการวัดความสามารถใน  การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ได๎คะแนนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 75 อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเพราะผู๎วิจัยได๎ใช๎รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน ซึ่ง
มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมความพร๎อม เป็นการจัดเตรียมสภาพแวดล๎อมในห๎องเรียนเพ่ือ
ปรับคลื่นสมองให๎เอ้ือตํอการเรียนรู๎ที่ดี สูํการตื่นตัวที่ผํอนคลายพร๎อมที่จะเรียนรู๎  2) ขั้นเรียนรู๎ โดยใช๎
กิจกรรมกลุํม กระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเองจากการปฏิบัติจริง  3) ขั้นขยาย
รายละเอียดเพ่ิมเติม โดยให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการเข๎าใจสิ่งที่เรียนได๎ลึกซึ้งขึ้นจากการแสดงความ
คิดเห็นภายในกลุํม รวมถึงการชี้แนะแนวทางจากครูผู๎สอนและได๎ข๎อมูลย๎อนกลับจากการนําเสนอหน๎า
ชั้นเรียน เพ่ือตรวจสอบแก๎ไขข๎อมูลที่ผิดพลาด ทบทวน และประเมินงานของตนเองและผู๎อ่ืน  4) ขั้น
สร๎างชิ้นงาน ผู๎เรียนมีอิสระในการเขียน สามารถคิดเค๎าโครงเรื่อง เลือกคําศัพท๑ ประโยคมาใช๎ในการ
เขียนเรื่องของตนเองได๎  นักเรียนสามารถแสดงความรู๎สึกนึกคิดและจินตนาการได๎อยํางเต็มที่  5) ขั้น
ประเมิน วัดผลประเมินผลโดยให๎นักเรียนทําข๎อสอบเป็นรายบุคคล  ในแตํละขั้นตอนนั้นมีการจัด
กิจกรรมที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนได๎มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง  สร๎างองค๑ความรู๎หรือผลงาน  โดยการรํวมคิด
รํวมทําและยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ทําให๎ผู๎เรียนได๎มีโอกาสฝึกฝนความสามารถหรือทักษะชํวยให๎
นักเรียนกล๎าแสดงออกในการถํายทอดอารมณ๑  ความรู๎สึกนึกคิด  จินตนาการและประสบการณ๑โดย
เชื่อมโยงลําดับความคิดให๎เป็นถ๎อยคําที่สละสลวย แปลก  ไมํซ้ําแบบใคร  เพ่ือการกระตุ๎นให๎นักเรียน
ได๎ใช๎สมองทั้ง 2 ซีก  โดยสมองซีกซ๎ายทําหน๎าที่ จําแนกรายละเอียด การใช๎เหตุผล  การเรียนรู๎ภาษา  
และการคิดคํานวณ สํวนสมองซีกขวาเกี่ยวข๎องกับ  สุนทรียภาพ  จินตนาการ  ความรู๎สึกโดยรวมและ
มิติสัมพันธ๑  เมื่อสมองซีกซ๎ายและซีกขวาได๎ทํางานรํวมกันจึงทําให๎การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑เกิดการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับ งานพัฒนาสมองเพ่ือการเรียนรู๎ (2558, หน๎า 9) ได๎กลําววํา สมองซีกซ๎ายจะ
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โดดเดํนในการทําความเข๎าใจ ภาษา  เหตุผล  สมองซีกขวาจะโดดเดํนในการทําความเข๎าใจมิติ  
จินตนาการ  ความรู๎สึกภาพรวม  การผสาน  การรับรู๎และมุมมองของสมองทั้งสองซีก  ทําให๎เห็นภาพ
และเข๎าใจความหมายของสิ่งตํางๆได๎อยํางชัดเจน อีกทั้ง อัครภูมิ จารุภากร และ พรพิไล เลิศวิชา 
(2550, หน๎า 56) ก็ได๎กลําววํา  ความรู๎และความชํานาญเกิดจากการทํางานประสานกันของสมองทั้ง 
2 ซีก  ซึ่งเป็นการใช๎ศักยภาพของสมองสองซีกพร๎อมกัน โกวิท ประวาลพฤกษ๑ (2549, หน๎า 19) 
กลําวเพ่ิมเติมวํา  สมองทํางานได๎ดีเมื่อจิตใจ  อารมณ๑เบิกบาน  ไมํกังวล  ครูเริ่มต๎นด๎วยการขจัดความ
กังวลใจของผู๎เรียน  ทําให๎ผู๎เรียนมีอารมณ๑ทางบวกด๎วยการบอกเกณฑ๑ตํางๆอยํางชัดเจน  ดังนั้นผู๎วิจัย
จึงมีเกณฑ๑การประเมินผลงานที่ชัดเจนเพื่อให๎นักเรียนลดความกังวลและมีแนวทางในการสร๎างผลงาน
ของตนเอง สอดคล๎องกับ กฤติกา สิงหะ (2555, หน๎า 90) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
ภาษาไทย  ด๎านการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด๎วยการเรียนรู๎โดยใช๎สมองเป็นฐาน 
(BBL) พบวํา นักเรียนมีคะแนนความสามารถด๎านการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน  
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล๎องกับ ลภัสรดา จูเมฆา (2555, หน๎า 196) ได๎พัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบเน๎นสมองเป็นฐานและกลวิธีการสอนอํานเพ่ือสํงเสริมการอํานวิเคราะห๑
และการเขียนเพ่ือการสื่อสารภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น  ผลการวิจัยพบวํา  
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 และ 
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 80  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 
ทั้งนี้เป็นเพราะรูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบเน๎นสมองเป็นฐาน  เน๎นความสําคัญการจัดบรรยากาศ
แบบผํอนคลาย  ลักษณะกิจกรรมที่ท๎าทายหรือดึงดูดความสนใจผู๎เรียน และสํงเสริมพัฒนาการทาง
สมองหลายด๎าน  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมอง
เป็นฐาน  เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบวํา     ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด๎าน  พบวําทุกด๎านที่มีความพึงพอใจ อยูํในระดับมาก  โดยเฉพาะด๎านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีคะแนนมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องจากชุดกิจกรรมที่สร๎างขึ้น มีรูปแบบการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย  กระบวนการเรียนรู๎มีขั้นตอนเรียงลําดับจากงํายไปยาก  ทําให๎นักเรียนเกิด
ความสนใจ ตลอดจนได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  นักเรียนสามารถสร๎างสรรค๑ผลงานและ
ประเมินผลได๎ด๎วยตนเอง  เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนได๎คิดอยํางสร๎างสรรค๑  และฝึกทักษะในการ
เขียนสามารถนําไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎  สอดคล๎องกับ ประนอม พรมมารักษ๑ (2554, หน๎า 
112) ได๎ศึกษาความพึงพอใจในการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบวํา นักเรียนมี
ความพึงพอใจในระดับ มาก  เนื่องจากการเรียนโดยใช๎ชุดกิจกรรมมีสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย  
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นักเรียนได๎ฝึกปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู๎และมีทักษะในการคิดเพ่ือนําไปสูํการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ ซึ่ง
สอดคล๎องกับ จารีรัตน๑ นทีประสิทธิพร (2556, หน๎า 80) ได๎ศึกษาความพึงพอใจในการใช๎ชุดกิจกรรม
การเรียนรู๎เพ่ือสํงเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบวํา  นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด  เนื่องจากการเรียนรู๎โดยใช๎
ชุดกิจกรรมทําให๎นักเรียนเข๎าใจในเรื่องที่เรียน  สามารถเขียนคําได๎อยํางหลากหลาย เขียนข๎อความ
หรือนิทานและเรียนรู๎ด๎วยความสนุกสนาน  มีการเสริมแรงโดยใช๎คําชมเพ่ือให๎นักเรียนมีกําลังใจในการ
เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการใช๎ชุดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐาน เพ่ือสํงเสริมความสามารถใน

การเขียนเชิงสร๎างสรรค๑  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 พบ
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

1. จากการทดลองพบวํา  นักเรียนแตํละคนมีศักยภาพในการเรียนรู๎ที่แตกตํางกัน สําหรับ
นักเรียนที่ไมํถนัด การเขียนจะเกิดความกังวลตั้งแตํการเขียนสะกดคํา  จนผู๎เรียนขาดความมั่นใจใน
การคิดจินตนาการและเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ ดังนั้นผู๎สอนควรให๎คําแนะนําและสะกดคําที่ถูกต๎องให๎แกํ
นักเรียน ตลอดจนมีการปรึกษากันระหวํางเพ่ือนได๎  เพ่ือให๎นักเรียนกล๎าแสดงออกในการถํายทอด
อารมณ๑ ความรู๎สึก  จินตนาการและประสบการณ๑ผํานการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ได๎  

2. จากการทดลองพบวํา  นักเรียนบางคนไมํถนัดกับการประเมินแบบอัตนัยมองการเขียน
เป็นเรื่องยาก  ทําให๎ไมํตั้งใจในการทําแบบทดสอบ ดังนั้นครูควรอธิบายเกณฑ๑การให๎คะแนนแกํ
นักเรียน เพ่ือให๎รู๎เปูาหมายมีแนวทางในการเขียนมากขึ้นและสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการทําข๎อสอบแบบ
อัตนัย หรืออาจสร๎างแรงจูงใจโดยการให๎รางวัลแกํนักเรียน 

3. จากการทดลองพบวํา  นักเรียนสํวนใหญํเขียนตัวอักษรไมํเป็นระเบียบ อํานยาก ดังนั้น
ควรจะมีการเพิ่มเกณฑ๑การประเมินด๎านมารยาทการเขียน  อาจจะให๎คําน้ําหนักที่น๎อยลง ทั้งนี้เพ่ือให๎
นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญมารยาทในการเขียน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากการทดลองพบวํา  นักเรียนบางคนยังมีการเขียนสะกดคําที่ผิด  ดังนั้นควรจะมี

การศึกษาพัฒนาการเขียนสะกดคําพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนชั้นอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานในการเรียนที่ดี
ของนักเรียนตํอไป 
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2. จากการทดลองพบวํา การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดใช๎สมองเป็นฐานในครั้งนี้เป็น
กิจกรรมที่เน๎นการเขียนเชิงสร๎างสรรค๑ โดยอาศัยประสบการณ๑และจินตนาการของนักเรียน ทั้งนี้อาจ
บูรณาการทักษะด๎านอื่นๆ เชํน การอําน เพื่อให๎มีประสบการณ๑ตํอยอดให๎เกิดการเขียนตํอไป  
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยนี้สําเร็จได๎ด๎วยความกรุณาและความอนุเคราะห๑จากบุคคลหลายทํานโดยเฉพาะอยําง
ยิ่งทําน  ดร.สายฝน  วิบูลย๑รังสรรค๑ อาจารย๑ที่ปรึกษา ที่ได๎สละเวลาให๎คําปรึกษาชี้แนะทางการวิจัย
และตรวจสอบแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ตั้งแตํเริ่มดําเนินการจนจบแล๎วเสร็จ มีความถูกต๎องและสมบูรณ๑ 
ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานที่กรุณาให๎คําแนะนํา แก๎ไข และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช๎ใน
การวิจัยครั้งนี้โดยสมบูรณ๑ ขอขอบพระคุณทุกทํานที่เกียวข๎องกับการดําเนินงานทุกขั้นตอนของการ
ทํางานวิจัยในครั้งนี้ให๎สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี  และขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนพ่ี 
เพ่ือน น๎องและทุกทํานที่ให๎การชํวยเหลือ สนับสนุน และเป็นกําลังใจในการจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 75/75 
เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการ
เสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน จากการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการ
เสริมตํอการเรียนรู๎ กลุํมตัวอยํางเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านรํองห๎า อ.เมือง จ.
พะเยา ปีการศึกษา 2559 จํานวน 15 คน ได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช๎เก็บข๎อมูลประกอบด๎วยแผนการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือ
สํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบ
ประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตํอการ
จัดการเรียนรู๎ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปประมวลผลข๎อมูลและวิเคราะห๑หาคําร๎อยละ 
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบวํา กระบวนการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือ
สํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ประกอบด๎วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สร๎างความสนใจให๎นักเรียนเรียนรู๎ด๎วยความสมัครใจ ขั้นที่ 2 ใช๎
ประสบการณ๑ของผู๎เรียนในการปรับบริบทการเรียนรู๎ ขั้นที่ 3 สร๎างความคิดให๎ชัดเจน ขั้นที่ 4 
ตรวจสอบทบทวนความคิด ขั้นที่ 5 ลงมือเขียนตามผังมโนทัศน๑ ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานและ
ปรับปรุง คําเฉลี่ยคะแนนระหวํางการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ คิดเป็นร๎อย
ละ 81.11  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 5.17  คําเฉลี่ยคะแนนหลังจากการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ คิดเป็นร๎อยละ 81.17 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
3.59 แสดงให๎เห็นวํา  การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ มีคําเทํากับ 81.11/81.17  ซึ่งสูงกวํา
เกณฑ๑ 75/75 ที่กําหนดไว๎  คําเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการตรวจสอบการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ของนักเรียน เทํากับ 
162.33 คิดเป็นร๎อยละ 81.17 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 3.59 และความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎  

เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก ( x̄ =2.57,  
S.D.= 0.08) เมื่อพิจารณารายข๎อ เรียงลําดับคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนได๎รับคําอธิบายเพ่ิมเติมใน

สิ่งที่นักเรียนยังไมํเข๎าใจ อยูํในเกณฑ๑มาก (x̄ =2.86, S.D.= 0.35) และคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ นักเรียน

ได๎เรียนรู๎กับเพ่ือนๆอยํางสนุกสนาน อยูํในเกณฑ๑ปานกลาง (x̄ =2.33, S.D.= 0.61) 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย  ความสามารถในการเขียน  การเสริมตํอการเรียนรู๎    
 

Abstract 
 The research purposes were to construct creation and validate the efficiency 
of Thai language learning management using scaffolding to promote imaginative 
writing ability to be effective 75/75,to study imaginative writing ability, and to explore 
the  satisfaction of the 3rd grade students. Samples selected from Purposive Sampling 
were 15 of the  3rd grade students at Ban Rong Ha School, Muang District, Phayao 
Province. Research instruments were lesson plans, writing evaluation form, and 
statistics in this research were the Percentile, Mean, and Standard Deviation.  
 The research results showed that the average score of Thai language 
learning management using scaffolding was 81.11% and the standard deviation was 
5.17. The average score after the Thai language learning was 81.17%, and the 
standard deviation was 3.59. These showed that Thai language learning management 
using scaffolding to promote imaginative writing for the 3rd grade students was 
effective as 81.11 / 81.17, higher than the 75/75. The average score on writing ability 
of the 3rd grade students was 162.33, 81.17%, standard deviation of 3.59.The 
satisfaction of the 3rd grade students on the Thai language learning management 

using scaffolding to promote imaginative writing overall was high ( x̄ = 2.57, S.D. = 
0.08). The students with highest mean was when students gained additional 

explanations of what they do not understand at the mean score ( x̄ = 2.86, S.D. = 
0.35) and the least mean score was students have fun with their friends at moderate 

level. ( x̄ = 0.33, SD = 0.61.) 
Keywords: Thai language learning management, writing ability, scaffolding 
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บทน า 
 ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือนําไปใช๎ในชีวิตจริง หนึ่งในนั้นคือ การเขียน อันได๎แกํ การเขียน
สะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสาร โดยใช๎ถ๎อยคําและรูปแบบตํางๆ ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการ
เขียนเรียงความ ยํอความ รายงานชนิดตํางๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห๑วิจารณ๑ และเขียน
เชิงสร๎างสรรค๑ เปูาหมายสําคัญของการเรียนจากมาตรฐานการเรียนรู๎ของกลุํมสาระภาษาไทย สาระที่ 
2 การเขียน ที่ระบุวํา มาตรฐาน ท 2.1 ใช๎กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ยํอความ 
และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตํางๆ  เขียนรายงานข๎อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค๎นคว๎าอยําง
มีประสิทธิภาพ และระบุคุณภาพผู๎เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไว๎วํา มีทักษะในการคัดลายมือ
ตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจําวัน เขียนจดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับ
ประสบการณ๑  เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน (ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู๎
แกนกลาง กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  2552) 
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ คือ การเขียนเรื่องท่ีมาจากความคิด ความรู๎สึก ความใฝุฝ๓น ของผู๎เขียน
เอง เป็นการเขียนแบบอิสระ ผู๎เขียนควรมีความคิดสร๎างสรรค๑และชํางสังเกต การพัฒนาทักษะการ
เขียนจึงควรพัฒนาควบคูํไปกับทักษะการคิด ผู๎วิจัยในฐานะครูผู๎สอนวิชาภาษาไทย พบวําผู๎เรียนสํวน
ใหญํมีป๓ญหาในการเขียน คือไมํสามารถเขียนเพ่ือสื่อสารได๎ เนื่องจากผู๎เรียนไมํมีแนวทางในการเขียน 
ไมํรู๎จะเขียนอะไร ขาดความกระตือรือร๎นในการเขียนมีป๓ญหาในการเรียบเรียงประโยค อีกทั้งครูผู๎สอน
ภาษาไทยสํวนใหญํสอนโดยยึดตัวเองเป็นศูนย๑กลางและเน๎นความจํา เน๎นการสอนเขียนที่มีกฎเกณฑ๑
และตีกรอบจินตนาการ ขาดการกระตุ๎น พัฒนาและสํงเสริมการเขียนเรื่องตามจินตนาการของเด็กใน
ระดับประถมศึกษา ทําให๎นักเรียนเกิดความยากที่จะเขียน เกิดความลําบากใจในการเขียน เมื่อ
ประมวลบริบทเกี่ยวกับการสอนในป๓จจุบันได๎มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพ่ือ
ตอบสนองการเรียนรู๎ของผู๎เรียนอยํางหลากหลาย ทางเลือกหนึ่งที่นําสนใจก็คือ การสอนแบบการ
เสริมตํอการเรียนรู๎ (Scaffolding) เป็นการประยุกต๑แนวคิดของ วีกอตสกี้ มาสูํการเรียนการสอน ซึ่ง
สามารถใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเรียนให๎แกํผู๎เรียนได๎อยํางเป็นระบบ   โดย
การให๎การชํวยเหลือ  สนับสนุนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยการสาธิต ปฏิบัติหรือทําให๎ดู การใช๎คําถาม
กระตุ๎นเตือน การให๎ข๎อมูลปูอนกลับ โดยมีครูผู๎สอนคอยให๎การชํวยเหลือ  หรือผู๎เรียนให๎การชํวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  เปูาหมายของการชํวยเหลือคือการให๎ผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผู๎เรียนไมํสามารถทํา
ให๎สําเร็จด๎วยตนเอง ให๎เสร็จสมบูรณ๑ได๎ด๎วยตนเอง โดยการชํวยเหลือจะคํอย ๆ เปลี่ยนแปลงและ
ลดลง ในขณะที่ผู๎เรียนคํอย ๆ เพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานด๎วยตนเอง (Rosenshine; & 
Guenther, 1992, pp.35 – 41) โดยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข๎องกับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน 
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โดย(ดวงกมล  สวนทอง,2556) ดังนี้ 1) ผู๎เรียนต๎องมีปฏิสัมพันธ๑ทางสังคม ได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ความ
คิดเห็นและประสบการณ๑จากบุคคลอ่ืน 2) ผู๎เรียนจะมองเห็นเปูาหมายของความสําเร็จที่ตั้งไว๎ และ
รับรู๎ความสามารถของตนในขณะนั้น 3) ผู๎เรียนจะได๎รับการชํวยเหลือเพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงาน
ได ๎ และการชํวยเหลือนั้นจะยุติลงเมื่อผู๎เรียนสามารถปฏิบัติงานได๎ด๎วยตนเอง  4) งานที่มอบหมายให๎
ผู๎เรียนควรเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง  5) มีการประเมินความสามารถของผู๎เรียนเป็นระยะ 
โดยการสอนแบบการเสริมตํอการเรียนรู๎นั้น ไมํได๎กําหนดตายตัววําครูผู๎สอนจะต๎องปฏิบัติตามขั้นตอน
การสอนกี่ขั้นตอน ครูเพียงแตํยึดหลักการพ้ืนฐานในการสอน คือ การทําให๎ดูเป็นตัวอยํางและการ
แนะนําอยํางตํอเนื่อง สม่ําเสมอ จากการชํวยเหลือของครู แล๎วคํอยๆ ลดความชํวยเหลือลงจน
นักเรียนทํางานสําเร็จได๎ด๎วยตนเอง การสอนแบบการเสริมตํอการเรียนรู๎ เป็นการที่ครูให๎ความ
ชํวยเหลือแนะนําผู๎เรียนในการทํางานชิ้นใหมํ หรืองานที่ในครั้งแรกผู๎เรียนยังไมํสามารถทําได๎ด๎วย
ตนเอง  ให๎สามารถทําด๎วยตนเองได๎แม๎วําจะไมํมีความชํวยเหลือจากครูแล๎ว    ในการสอนแบบการ
เสริมตํอการเรียนรู๎ (Scaffolding) นั้น  ครูเป็นผู๎เลือกเทคนิควิธีตําง ๆ ที่เห็นวําเหมาะสมกับการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน เชํน การใช๎ตัวแบบที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับกลุํมผู๎เรียนและการพูดชักจูงวําผู๎เรียนก็
สามารถทํางานให๎สําเร็จได๎(ดวงกมล  สวนทอง,2556)   
 ผู๎วิจัยจึ งมีความสนใจการจัดการเรียนรู๎ โดยการสอนแบบการเสริมตํอการเรียนรู๎ 
(Scaffolding) ไปพัฒนาการเขียนเรื่องตามจินตนาการระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากเด็กในวัยนี้
เป็นชํวงวัยสําคัญที่สามารถพัฒนาความคิดสร๎างสรรค๑ทางด๎านภาษาได๎เป็นอยํางดี  นักเรียนจึงควร
ได๎รับการจัดการเรียนรู๎ที่จะชํวยในการพัฒนาในด๎านการเขียน ให๎มีนักเรียนมีการทํางานรํวมกับผู๎อ่ืน 
ด๎วยการชํวยเหลือสนับสนุนจากผู๎สอน และระหวํางผู๎เรียนด๎วยกันให๎ได๎ทํางานตามความสมัครใจและ
การมีแรงจูงใจที่มีผลตํอการเรียนรู๎ที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาไทยให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือสร๎างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 75/75 
 2.เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ จากการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 3.เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู๎
ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการ
เขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุํมตัวอยํางเป็น นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านรํองห๎า อ.เมือง จ.พะเยา ปีการศึกษา 2559 จํานวน 15 คน ได๎มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีระยะเวลาที่ใช๎ในการศึกษาในการศึกษาค๎นคว๎า
ครั้งนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช๎เวลาในการทดลอง 10 ครั้ง ครั้ง
ละ 1 ชั่วโมง โดยผู๎วิจัยดําเนินการสอนด๎วยตนเอง 
 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา  
 ตัวแปรต้น  การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎  
 ตัวแปรตาม  1. ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
   2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย 
 แหล่งข้อมูล 
 การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการ
เขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
 1.ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาตําแหนํง
วิทยฐานะทางการศึกษาระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน 2 คน และผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการวัดและ
การประเมินผล ชั้นประถมศึกษา ตําแหนํงวิทยฐานะทางการศึกษาระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน  1 
คน 
 2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านต๐อม อ.เมือง จ.พะเยา ปีการศึกษา 2559 
จํานวน 9 คน  
 3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ๎านรํองห๎า อ.เมือง จ.พะเยา ปีการศึกษา 2559
จํานวน 15 คน ซึ่งใช๎การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย  
ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ (Scaffolding)   
เพื่อสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่อง 
ตามจินตนาการ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

 

1. ความสามารถในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ 
2.ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอํการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู๎ภาษาไทย  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยสนใจศึกษา การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ 
(Scaffolding) เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  กรอบแนวคิดในการวิจัย สามารถสรุปได๎ดังแสดง ในภาพประกอบ 1 
  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม  
  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจํานวน 10 แผน ใช๎เวลา 10 ชั่วโมง มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ ตามแนวคิดการเรียนรู๎ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎จํานวน 10 
แผน (แผนละ 1 ชั่วโมง) ใช๎เวลาการสอนทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง ซึ่งแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎จะ
ประกอบด๎วย มาตรฐานการเรียนรู๎ สาระ ตัวชี้วัด สาระสําคัญ จุดประสงค๑การเรียนรู๎ สาระการเรียนรู๎ 
กิจกรรม/กระบวนการเรียนรู๎ ชิ้นงาน/ภาระงาน การวัดและประเมินผลสื่อการเรียนรู๎/แหลํงการเรียนรู๎ 
และใบกิจกรรม โดยกระบวนการจัดการเรียนรู๎ วิธีการจัดการเรียนรู๎ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ 
(Scaffolding) โดยมีครูเป็นผู๎ให๎ความรู๎ชํวยเหลือ มีความสัมพันธ๑กันในกลุํมเพ่ือน กระทั่งลดการ
ชํวยเหลือ จนเห็นผลของความชํวยเหลือในท๎ายที่สุด  
 2.แบบประเมินความสอดคล๎องแผนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี
ผู๎เชี่ยวชาญเป็นผู๎ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ 
 3. แบบประเมินความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบประเมิน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ที่มีการจัดการเรียนรู๎ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ใช๎เกณฑ๑วัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตามระดับคะแนน 
(Rubric Scores) โดยความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ  ได๎มาจากผลการจัดการเรียนรู๎ 
จากการเรียนด๎านการสร๎างภาพในจิตใจของนักเรียนใน 10 ลักษณะดังนี้ 1.การเขียนคําจากภาพ 2.
การเขียนเรื่องจากคํา 3.การเขียนบรรยายภาพ 4.การเขียนเรื่องจากภาพและคํา 5.การแตํงเรื่องตํอ
จากประโยคขึ้นต๎น 6.การเขียนลําดับเหตุการณ๑ 7.การเขียนแสดงความรู๎สึก 8.การเขียนแสดงความ
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ต๎องการ 9.การเขียนตอนจบของเรื่อง10.การเขียนนิทานจากความคิดและจินตนาการ โดยใช๎การเสริม
ตํอการเรียนรู๎ 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎
ภาษาไทยด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ โดยความพึงพอใจ 
ได๎มาจาก ความรู๎สึกและความคิดเห็น ซึ่งมีอิทธิพลตํอการแสดงออกของพฤติกรรมหลังจากการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎(Scaffolding)ซึ่งวัดได๎จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู๎วิจัยสร๎าง
ขึ้น แบํงเป็น 3 สํวน  ดังนี้  1.ด๎านบรรยากาศในการเรียนภาษาไทย  2.ด๎านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย 3.ด๎านประโยชน๑ที่ได๎รับจากการจัดการเรียนรู๎ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ (Scaffolding) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 1.1 ผู๎วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎ที่กําหนดครบทั้ง 10 แผน  
 1.2 ผู๎วิจัยจัดการเรียนรู๎ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ซึ่งประกอบด๎วย 6 ขั้นตอน ดังตํอไปนี้  

ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ ครูใช๎สื่อหลากหลาย 
กระตุ๎นความสนใจของนักเรียนและเปิดโอกาสให๎นักเรียนเลือกเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง 

ขั้นที่ 2 ใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนในการปรับบริบทการเรียนรู้ ครูใช๎คําถามเพ่ือ
เสริมสร๎างประสบการณ๑และปรับบริบทการเรียนรู๎ของนักเรียน 

ขั้นที่ 3 สร้างความคิดให้ชัดเจน นักเรียนแตํละคนกําหนดแผนในการเขียนอยํางเป็น
ลําดับขั้นตอน 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด ให๎นักเรียนจับกลุํมหรือจับคูํคละความสามารถ 
(เกํง ปานกลาง อํอน) เพ่ือตรวจสอบผลงาน 

ขั้นที่ 5 ลงมือเขียนตามผังมโนทัศน์  ให๎นักเรียนจับกลุํมหรือจับคูํคละความสามารถ 
(เกํง ปานกลาง อํอน) เขียนผังมโนทัศน๑สรุปความรู๎ 

ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานและปรับปรุง นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการ
ได๎ด๎วยตนเอง 

2. ขั้นการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 2.1 นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎  
 2.2 ผู๎วิจัยตรวจผลงานการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนจากใบกิจกรรมของ
นักเรียนโดยใช๎เกณฑ๑การประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบสมมติฐาน 

 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามระเบียบวิจัย ดังนี้  
 1.การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 10 แผน 
ด๎วย E1/E2 
 เกณฑ๑ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 10 แผน 
ใช๎เกณฑ๑ 75/75 
 75 ตัวแรก หมายถึง คําเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียนทําได๎จากกระบวนการเรียนระหวํางเรียน
จากการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ด๎วยการ
เสริมตํอการเรียนรู๎ จํานวน 10 แผน 
 75 ตัวหลัง หมายถึง คําเฉลี่ยร๎อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําได๎จากการทํา 
ใบกิจกรรมหลังการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ จํานวน 10 แผน 
 วิธีค ำนวณหำประสิทธิภำพ 
          1.การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย โดยใช๎เกณฑ๑ E1/E2 เป็นวิธีการที่
สามารถชี้วัดประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยได๎ทั้งภาพรวมในลักษณะกว๎าง และวัด
สํวนยํอยเป็นรายจุดประสงค๑ทําให๎ได๎ผลการวัดที่ชัดเจน นําข๎อมูลที่ได๎มาเป็นเครื่องตัดสินใจได๎โดยไมํ
ต๎องใช๎วิธีการอ่ืนมาประกอบให๎เกิดการซ้ําซ๎อนอีก 
 เกณฑ๑ที่ใช๎คือ E1/E2 อาจเทํากับ 75/75 แตํถ๎ากําหนดเกณฑ๑ไว๎ต่ําเกินไปอาจทําให๎ผู๎ใช๎การ
จัดการเรียนรู๎ไมํเชื่อถือคุณภาพของการจัดการเรียนรู๎  
 2.การศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
  2.1 วิเคราะห๑ข๎อมูลเพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ 
  2.2 หาคําเฉลี่ย และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน การเขียนเรื่องตาม
จินตนาการหลังการได๎รับการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ไปเทียบเกณฑ๑ที่ตั้ง
ไว๎ ดังนี้ เกณฑ๑การให๎คะแนน ใช๎เกณฑ๑วัดความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ตามระดับ
คะแนน (Rubric Scores) คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีหัวข๎อเนื้อหาการประเมิน คือ 1.การตั้งชื่อ
เรื่อง 2.การเขียนเรื่อง 3.การใช๎ภาษา 4. สาระที่ได๎เกิดจากจินตนาการ 5.การเขียนสะกดคํา จากนั้น
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ให๎นําคะแนนมาเทียบกับเกณฑ๑ เกณฑ๑การให๎คะแนน ใช๎เกณฑ๑วัดความสามารถในการเขียนเรื่องตาม
จินตนาการ ตามระดับคะแนน (Rubric Scores) คะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้ 

ช่วงคะแนน    การแปลผล 
    16 – 20    ดีเยี่ยม 
    14 – 15    ดีมาก 
    12 – 13    ดี 
    10 – 11    พอใช๎ 
    8 – 9    ปรับปรุง 
    6 – 7    ปรับปรุงเรํงดํวน 
    0 – 5    เขียนไมํได๎ 

  2.3 ผู๎วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากข๎อ 2.1 ในรูปของตาราง  
 3.วิเคราะห๑ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการได๎รับการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการ
เสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสํวน 
เปรียบเทียบกับเกณฑ๑ ตามวิธีของ เบสท๑ (Best) ดังนี้ 
 
 2.50 - 3.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจน๎อย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎  เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลได๎ดังนี้ 
1. ผลการสร๎างและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 75/75   
 1.1 ผลการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการ
เรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีจํานวน 10 แผน ใช๎เวลา 10 ชั่วโมง สรุปข๎อมูลในแตํละ
แผนการจัดการเรียนรู๎ได๎ดังนี้ 
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 เรื่อง ภาพนี้มีคํา เป็นการเขียนเรื่องราวตําง ๆ จากความรู๎และ
ประสบการณ๑เดิมของนักเรียนโดยใช๎ภาพ  เป็นสื่อกลางในการคิดเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ๑
ลํวงหน๎า ตามความรู๎สึก ความต๎องการ จินตนาการ ของผู๎เขียน  นําไปสูํการเขียนคําจากภาพที่
กําหนดให๎ การตั้งชื่อเรื่องและเขียนเรื่องราว  โดยครูสร๎างความสนใจที่จะเรียนรู๎ด๎วยความสมัครใจ  
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ครูใช๎สื่อหลากหลาย กระตุ๎นความสนใจของนักเรียน และเปิดโอกาสให๎นักเรียนเลือกเรียนรู๎ด๎วยตนเอง
ได ๎ 
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 เรื่อง นําคําสร๎างเรื่อง การเขียนเรื่องราวตํางๆ จากคํา โดยสร๎าง
เรื่องราวและเหตุการณ๑ลํวงหน๎า ตามความคิดของผู๎เขียน ในการนําคํามาสร๎างเรื่อง ครูใช๎สื่อ
หลากหลาย กระตุ๎นความสนใจของนักเรียน และเปิดโอกาสให๎นักเรียนเลือกเรียนรู๎ด๎วยตนเองได๎ 
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 เรื่อง เขียนเรื่องด๎วยภาพ การเขียนเรื่องราวตําง ๆ จากความรู๎
และประสบการณ๑เดิมของนักเรียนโดยใช๎ภาพ  เป็นสื่อกลางในการคิดเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ๑
ลํวงหน๎า ตามความรู๎สึก ตามความต๎องการ ตามจินตนาการ ของผู๎เขียน  นําไปสูํการเขียนตั้งชื่อเรื่อง
และเขียนเรื่องราวจากภาพที่กําหนดให๎  โดยครูใช๎คําถามเพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ๑และปรับบริบท
ในการเรียนรู๎ของนักเรียน  
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 เรื่อง ภาพและคําได๎เรื่อง การเขียนเรื่องราวตําง ๆ โดยใช๎ภาพและ
คํา  เป็นสื่อกลางในการคิดเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ๑ตํางๆ ตามความคิดความรู๎สึก ความ
ต๎องการ จินตนาการ ของผู๎เขียน  นําไปสูํการเขียนตั้งชื่อเรื่อง เขียนเรื่อง จากคําและภาพที่กําหนดให๎  
โดยครูใช๎คําถามเพ่ือเสริมสร๎างประสบการณ๑และปรับบริบทในการเรียนรู๎ของนักเรียน   
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 5 เรื่อง แตํงเติมใหมํให๎ดูดี การเขียนเรื่องราวตําง ๆ ตามความคิด 
ความรู๎สึก ความต๎องการ จินตนาการ ของผู๎เขียนโดยการคิดคาดเดาถึงเหตุการณ๑ เรื่องราว หรือ
สถานการณ๑ท่ีนําจะจะเกิดข้ึนในลําดับตํอไปเอาไว๎ลํวงหน๎า นําไปสูํการจับกลุํมเขียนมโนทัศน๑และเขียน
เรื่องตามจินตนาการเพ่ิมเติมจากประโยคที่กําหนดให๎ 
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 6 เรื่อง จัดเรียงใหมํให๎เข๎าที การคิดเรียบเรียงลําดับเหตุการณ๑
เรื่องราวตําง ๆ ตามความคิด ความรู๎สึก ความต๎องการ จินตนาการ ของผู๎เขียนโดยคาดคะเน
เหตุการณ๑ที่จะเกิดขึ้นเป็นลําดับอยํางตํอเนื่องกัน นําไปสูํการเขียนผังมโนทัศน๑และเขียนเรื่องตาม
จินตนาการเรียงลําดับเหตุการณ๑จากภาพที่กําหนดให๎ 
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 7 เรื่อง ตอนนี้ฉันรู๎สึก...การเขียนแสดงความรู๎สึกตามความคิด ความ
ต๎องการ จินตนาการ ของผู๎เขียน  นําไปสูํการเขียนตั้งชื่อเรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ แล๎วนักเรียน
จับคูํกันตรวจสอบผลงานและผลัดกันแสดงความคิดเห็นตํอผลงานของกันและกัน 
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 8 เรื่อง ฉันคิดอยากเป็น...การเขียนแสดงความรู๎สึก ตามความคิด 
ความต๎องการ จินตนาการ ของผู๎เขียน  นําไปสูํการเขียนตั้งชื่อเรื่อง เขียนเรื่องตามจินตนาการ แล๎ว
นักเรียนจับคูํกันตรวจสอบผลงานและผลัดกันแสดงความคิดเห็นตํอผลงานของกันและกัน 
 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 9 เรื่อง ตอนจบครบเรื่อง การเขียนตอนจบของเรื่องราวตาม
ความคิด ความรู๎สึก ความต๎องการ จินตนาการ ของผู๎เขียนให๎เชื่อมโยงและสอดคล๎องกับเรื่องราวและ
บทสนทนาในตอนต๎น โดยนักเรียนแตํละคนกําหนดแผนในการเขียนอยํางเป็นลําดับขั้นตอน 
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 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 10 เรื่อง อยากคิดอยากเขียน การเขียนตั้งชื่อเรื่อง เขียนเรื่องตาม
จินตนาการได๎ด๎วยตนเอง ตามความคิด ความรู๎สึก ความต๎องการ ประสบการณ๑ จินตนาการ ของ
ผู๎เขียน 
 สําหรับการดําเนินกิจกรรมจะได๎ชิ้นงานเขียนเรื่องตามจินตนาการ 1 ชิ้นงานจากทุกกิจกรรม
ในแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยนักเรียนเขียนชิ้นงานเป็นรายบุคคล เพ่ือวัดผลและประเมินผลในการ
เขียนเรื่องตามจินตนาการได๎อยํางชัดเจน เมื่อผู๎ศึกษาสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎การจัดการเรียนรู๎
ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ได๎นําไป
ให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาและผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทําน พิจารณาเพ่ือคําแนะนําในการปรับปรุงแก๎ไข ผล
ปรากฏวํา ผู๎เชี่ยวชาญ มีความคิดเห็นสอดคล๎องกันวํา สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการ
เสริมตํอการเรียนรู๎ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถที่จะนําไปพัฒนาความสามารถในการเขียน
เรื่องตามจินตนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได๎ ดังนี้ 
 
ตาราง 1 แสดงคําเฉลี่ยผลการประเมินความสอดคล๎อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย 

ด๎วยการเสริมตํอ การเรียนรู๎  
ข๎อ
ที ่

รายการประเมิน ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 

ดัชนีความ
สอดคล๎อง 

1 2 3 
1 แผนการจดัการเรียนรู๎มีองค๑ประกอบสําคัญครบถ๎วน +1 +1 +1 1.00 
2 การเขียนสาระสําคญัมีความสัมพนัธ๑สอดคล๎องกับจดุประสงค๑การ

เรียนรู ๎
+1 +1 +1 1.00 

3 จุดประสงค๑การเรียนรู๎มีความสอดคล๎องสัมพันธ๑กับสาระการเรียนรู๎ +1 +1 +1 1.00 

4 หลักฐานการเรียนรู๎มีความสัมพันธ๑ สอดคล๎องกับจุดประสงค๑การ
เรียนรู/๎กิจกรรมการเรียนรู ๎

+1 +1 0 0.67 

5 วิธีการวัดผลประเมินผลมีความสัมพันธ๑กับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ของ
ผู๎เรยีน 

+1 +1 +1 1.00 

6 เครื่องมือวัดผลประเมินผล มีความสัมพันธ๑กับจดุประสงค๑การเรียนรู๎
ของผู๎เรียน 

+1 +1 +1 1.00 

7 กิจกรรมการเรียนรูม๎ีความสัมพันธ๑สอดคล๎องกับจดุประสงค๑การเรียนรู๎  
ทักษะ/กระบวนการของผู๎เรียน 

+1 +1 +1 1.00 

8 สื่อ/อุปกรณ๑/แหลํงเรียนรู๎ มีความสัมพันธ๑สอดคล๎องกับกิจกรรมการ
เรียนรู ๎

+1 0 +1 0.67 

9 มีหลักฐาน อาทิ สื่อ ใบกิจกรรม ใบความรู๎ เครื่องมือวัด ฯ ที่ปรากฏใน
แผนการจดัการเรียนรู๎ครบถ๎วน 

+1 +1 +1 1.00 
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ข๎อ
ที ่

รายการประเมิน ผู๎เชี่ยวชาญ 
คนท่ี 

ดัชนีความ
สอดคล๎อง 

1 2 3 
10 กิจกรรมการเรียนรูม๎ีความเหมาะสม ครบถ๎วนทุกขั้นตอนตามวิธีสอน 

หรือกระบวนการ หรือเทคนิคการสอนที่ระบไุว๎ในแผนการจัดการ
เรียนรู ๎

+1 +1 +1 1.00 

คําเฉลี่ย  IOC 1 0.9 0.9 0.93 

จากตาราง 1 แสดงให๎เห็นวํา ปรากฏวํามีคําดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร๎าง
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1-10 ต่ําสุดคือ 0.67 สูงสุดคือ 1.00 คําเฉลี่ย  IOC คือ 0.93 

 
 1.2 ผลการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 75/75 
 
ตาราง 2 แสดงคะแนน คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร๎อยละของคะแนน จากการตรวจสอบ

ระหวํางการใช๎ แผนการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ แผน ที่ 1 และ 
5 ของนักเรียนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง 

กลุ่มตัวอย่าง 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

รวม (40) ร้อยละ 
แผน 1 แผน 5  

คนท่ี 1 14 16  30 75 

คนท่ี 2 15 16  31 77.5 
คนท่ี 3 15 15  30 75 

คนท่ี 4 15 17  32 80 
คนท่ี 5 16 18  34 85 

คนท่ี 6 17 18  35 87.5 
คนท่ี 7 16 15  31 77.5 
คนท่ี 8 18 17  35 87.5 
คนท่ี 9 16 18  34 85 

คะแนนรวม 142 150  292 730 

 ̅ 15.78 16.67  32.44 81.11 
S.D. 1.20 1.22  2.07 5.17 

 จากตางรางที่ 2 พบวํา คะแนน คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร๎อยละของคะแนน
จากจากการตรวจสอบการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ แผน ที่ 1 
และ 5  นักเรียนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง พบวํา แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 15.78 มีคํา
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สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.20  และแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 5 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 16.67 มีคํา
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 1.22 และคิดเป็นร๎อยละของคะแนนรวมเทํากับ 81.11  
 
2. ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ หลังจากการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
ตาราง 3 แสดงคะแนน คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร๎อยละของคะแนนจากหลังการจัดการ

เรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎แผนที่ 1-10 
 

นักเรียน 
คนที่ 

คะแนน (20)  
รวม 

(200) 

 
ร้อย
ละ 

แผน 
1 

แผน 
2 

แผน 
3 

แผน 
4 

แผน 
5 

แผน  
6 

แผน 
7 

แผน 
8 

แผน 
9 

แผน 
10 

1.  14 14 15 15 14 15 16 15 16 17 151 75.5 

2.  14 15 16 18 18 17 16 17 17 18 166 83 
3.  15 16 16 15 17 18 18 16 18 18 167 83.5 

4.  14 16 17 15 16 16 16 17 17 17 161 80.5 
5.  15 14 16 16 17 17 17 16 17 18 163 81.5 

6.  16 15 13 14 14 15 17 16 17 18 155 77.5 

7.  16 18 17 17 15 17 16 16 16 17 165 82.5 
8.  17 15 14 15 16 16 17 17 18 18 163 81.5 

9.  15 14 16 16 14 15 14 13 17 17 151 75.5 

10.  16 16 17 17 18 18 17 20 20 20 179 89.5 
11.  16 15 17 14 16 16 14 20 19 19 166 83 

12.  14 15 14 14 16 16 16 16 17 19 157 78.5 
13.  15 14 16 16 17 16 18 18 19 20 169 84.5 

14.  15 15 14 15 16 16 17 17 18 18 161 80.5 

15.  14 17 16 15 15 15 17 17 18 17 161 80.5 
ค่าเฉลี่ย 15.00 15.40 15.73 15.47 15.87 16.13 16.40 16.73 17.60 18.00 162.33 81.17 

S.D. 1.00 1.24 1.22 1.19 1.36 1.06 1.18 1.75 1.12 1.07 7.19 3.59 

จากตาราง 3 แสดงให๎เห็นวํา คําเฉลี่ยคะแนนจากการตรวจสอบการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎
ของนักเรียน เทํากับ 162.33 คิดเป็นร๎อยละ 81.17 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 3.59 
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 คําเฉลี่ยคะแนนจากระหวํางการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ คิดเป็น
ร๎อยละ 81.11  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 5.17  คําเฉลี่ยคะแนนจากหลังจากการจัดการเรียนรู๎
ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เทํากับ 162.33 คิดเป็นร๎อยละ 81.17 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 3.59 แสดงให๎เห็นวํา  การจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ในการเขียน
เรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ มีคําเทํากับ 81.11/81.17  
ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 75/75 ที่กําหนดไว๎ 
 
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย 
ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
 
ตาราง 5  แสดงคะแนน คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 หลังจากการ จัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริม
ความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 

 
ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความพึงพอใจ การ 
แปลผล 

คําเฉลี่ย 

x̄  

สํวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

ด้านบรรยากาศในการเรียนภาษาไทย 

1) นักเรียนได๎รับคําอธิบายเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนยังไมํเข๎าใจ 2.86 0.35 มาก 

2) นักเรียนมสีํวนรํวมในการทํากิจกรรมการเขียนอยํางเตม็ที ่ 2.67 0.59 มาก 

3) นักเรียนได๎เรียนรู๎กับเพื่อนๆอยํางสนุกสนาน 2.33 0.61 ปานกลาง 

ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 

4) นักเรียนชอบเรยีน เรื่อง การเขียนเรื่องตามจินตนาการ 2.60 0.50 มาก 

5) การจัดการเรยีนการสอนนี้ทําให๎นักเรียนกลา๎คิดกล๎าตอบ 2.46 0.63 ปานกลาง 

6) การจัดการเรยีนการสอนนี้สํงเสริมการเรยีนรู๎รํวมกัน 2.60 0.50 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) 

7) การเสริมตํอการเรียนรู๎ชํวยให๎นักเรียนสร๎างความเข๎าใจด๎วยตนเองได๎ 2.67 0.48 มาก 

8) การเสริมตํอการเรียนรู๎ทําให๎นักเรยีนนําวิธีการเรยีนรูไ๎ปใช๎ในวิชาอื่นๆ 
ได ๎

2.67 0.48 มาก 
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ประเด็นการพิจารณา 

ระดับความพึงพอใจ การ 
แปลผล 

คําเฉลี่ย 

x̄  

สํวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

S.D. 

9) การเสริมตํอการเรียนรู๎ทําให๎นักเรยีนรู๎จักเพื่อนมากขึ้น 2.53 0.51 มาก 

10) การเสริมตํอการเรียนรู๎ทําใหไ๎ด๎ทํางานรํวมกับผู๎อื่น 2.73 0.45 มาก 

โดยรวม 2.57 0.08 มาก 

จากตาราง 5 แสดงให๎เห็นวํา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการ
จัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตาม

จินตนาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก (x̄ =2.57,S.D.=0.08) เมื่อพิจารณารายข๎อ เรียงลําดับคําเฉลี่ย

มากที่สุดคือ นักเรียนได๎รับคําอธิบายเพ่ิมเติมในสิ่งที่นักเรียนยังไมํเข๎าใจ อยูํในเกณฑ๑มาก ( x̄ =2.86, 

S.D.= 0.35)  การจัดการเรียนการสอนนี้ทําให๎นักเรียนกล๎าคิดกล๎าตอบ อยูํในเกณฑ๑ปานกลาง ( x̄ 
=2.46, S.D.= 0.63) และคําเฉลี่ยน๎อยที่สุดคือ นักเรียนได๎เรียนรู๎กับเพ่ือนๆอยํางสนุกสนาน อยูํ 

ในเกณฑ๑ปานกลาง (x̄ =2.33, S.D.= 0.61) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1.ผลการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริมความสามารถ ใน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ มีคําเทํากับ 
81.11/81.17 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ 75/75 ที่กําหนดไว๎ จากผลการวิจัยนี้แสดงให๎เห็นวํา การจัดการเรียนรู๎
ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ มีคุณภาพที่นําเชื่อถือเหมาะสมที่จะนําไปใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎ภาษาไทย เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได๎ ทั้งนี้อาจพิจารณาได๎อันเนื่องมาจากการเสริมตํอการเรียนรู๎ ( Scaffolding ) 
โดยแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 ภาพนี้มีคํา และแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 นําคําสร๎างเรื่อง  มีการเสริม
ตํอการเรียนรู๎โดยครูใช๎สื่อหลากหลาย กระตุ๎นความสนใจของนักเรียน   แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 
เขียนเรื่องด๎วยภาพ  และแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 ภาพและคําได๎เรื่อง มีการเสริมตํอการเรียนรู๎โดย
ครูใช๎คําถามเพ่ือเสริมเสร๎างประสบการณ๑และปรับบริบทการเรียนรู๎ของนักเรียน  แผนการจัดการ
เรียนรู๎ที่ 5 แตํงเติมใหมํให๎ดูดี มีการเสริมตํอการเรียนรู๎โดยนักเรียนจับกลุํม หรือเขียนผังมโนทัศน๑ด๎วย
ตนเอง แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 6 จัดเรียงใหมํให๎เข๎าท ีมีการเสริมตํอการเรียนรู๎โดยนักเรียนจับคูํ หรือ
เขียนผังมโนทัศน๑ด๎วยตนเอง แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 7 ตอนนี้ฉันรู๎สึก...และแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 8 
ฉันคิดอยากเป็น...มีการเสริมตํอการเรียนรู๎โดยให๎ นักเรียนจับคูํ ตรวจสอบผลงาน แผนการจัดการ
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เรียนรู๎ที่ 9 ตอนจบครบเรื่อง นักเรียนแตํละคนกําหนดแผนในการเขียนอยํางเป็นลําดับขั้นตอน และ
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 10 อยากคิดอยากเขียน นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได๎ดีด๎วย
ตนเอง ดังนั้นจึงเป็นวิธีการสอนทั้งในด๎านการจัดกิจกรรม การเสริมสร๎างประสบการณ๑ ตลอดจนการ
จัดสิ่งแวดล๎อมและกระบวนการอ่ืน ๆ รํวมกับสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบการเสริมตํอการเรียนรู๎ ( Scaffolding ) วิธีการจัดการเรียนรู๎ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ 
(Scaffolding) โดยมีครูเป็นผู๎ให๎ความรู๎ชํวยเหลือ มีความสัมพันธ๑กันในกลุํมเพ่ือน กระทั่งลดการ
ชํวยเหลือ จนเห็นผลของความชํวยเหลือในท๎ายที่สุด ด๎วยกระบวนการ 6 ขั้นตอน ดังตํอไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ ครูใช๎สื่อหลากหลาย กระตุ๎น
ความสนใจของนักเรียนและเปิดโอกาสให๎นักเรียนเลือกเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
 ขั้นที่ 2 ใช้ประสบการณ์ของผู้เรียนในการปรับบริบทการเรียนรู้ ครูใช๎คําถามเพ่ือเสริมสร๎าง
ประสบการณ๑และปรับบริบทการเรียนรู๎ของนักเรียน 
 ขั้นที่ 3 สร้างความคิดให้ชัดเจน นักเรียนแตํละคนกําหนดแผนในการเขียนอยํางเป็นลําดับ
ขั้นตอน 
 ขั้นที่ 4 ตรวจสอบทบทวนความคิด ให๎นักเรียนจับกลุํมหรือจับคูํคละ 
ความสามารถ (เกํง ปานกลาง อํอน) เพ่ือตรวจสอบผลงาน 
 ขั้นที่ 5 ลงมือเขียนตามผังมโนทัศน์  ให๎นักเรียนจับกลุํมหรือจับคูํคละความสามารถ(เกํง 
ปานกลาง อํอน) เขียนผังมโนทัศน๑สรุปความรู๎ 
 ขั้นที่ 6 ตรวจประเมินผลงานและปรับปรุง นักเรียนสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได๎
ด๎วยตนเอง 
 2.ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ซึ่งความสามารถในการทําใบ
กิจกรรมการเขียนเรื่องแสดงความรู๎สึกนึกคิดตามจินตนาการของตนเองอยํางอิสระ จากการจัดการ
เรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   คิดเป็นร๎อยละ 
81.17  และนักเรียนมีคะแนนคําเฉลี่ยของคะแนนจากการตรวจสอบการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎ของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ดังเห็นได๎จากนักเรียนมีคะแนนคําเฉลี่ยคะแนนแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 
1 เทํากับ 15.00 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 มีคะแนนคําเฉลี่ยเทํากับ 15.40 แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 
3 มีคะแนนคําเฉลี่ยเทํากับ 15.73 จนกระทั่งแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 10 มีคะแนนคําเฉลี่ยเทํากับ 
18.00 โดยการประเมินการเขียนเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนจะประเมินตามเกณฑ๑การประเมิน
การเขียนเรื่องตามจินตนาการ ซึ่งมีความสอดคล๎องกับกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน
เนื่องมาจากการได๎รับประสบการณ๑หรือการฝึกหัดและการเปลี่ยนแปลงนั้นคํอนข๎างที่จะถาวร (กานดา 
เดชวงศ๑ญา,2553 หน๎า 30)   
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3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎  
เพ่ือสํงเสริมความสามารถในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หมายถึง ความรู๎สึกและความคิดเห็น ซึ่งมีอิทธิพลตํอการแสดงออกของพฤติกรรมหลังจากการจัดการ
เรียนรู๎ด๎วยการเสริมตํอการเรียนรู๎ (Scaffolding)ซึ่งวัดได๎จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู๎วิจัยสร๎าง
ขึ้น แบํงเป็น 3 สํวน  ดังนี้  1.ด๎านบรรยากาศในการเรียนภาษาไทย  2.ด๎านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทย   3.ด๎ านประโยชน๑ที่ ได๎ รั บจากการจัดการ เรี ยนรู๎ ด๎ วยการ เสริมตํอการเรียนรู๎  
(Scaffolding)โดยรวมอยูํในระดับมาก  (x̄  = 2.57, S.D.=0.08)  ด๎านบรรยากาศในการเรียน
ภาษาไทย นักเรียนได๎เรียนรู๎กับเพ่ือนๆอยํางสนุกสนานอยูํในระดับปานกลาง (x̄  = 2.33, S.D.=0.61)  
และด๎านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยการจัดการเรียนการสอนนี้ทําให๎นักเรียนกล๎าคิดกล๎าตอบ   
อยูํในระดับปานกลาง   (x̄  = 2.46, S.D.=0.63) สอดคล๎องกับการจัดการเรียนการสอนในศาสตร๑การ
สอน : องค๑ความรู๎เพ่ือการจัดการกระบวนการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ (ทิศนา  แขมมณี, 2550) มี
ข๎อเสนอแนะหลายประการเพ่ือให๎การเสริมตํอการเรียนรู๎ประสบความสําเร็จ สรุปได๎ดังนี้  1. ควร
คํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียน 2. การให๎ความชํวยเหลือควรมีความเหมาะสม 3. 
กิจกรรมและงานที่จัดเตรียมไว๎ต๎องท๎าทายผู๎เรียน 4. ลําดับขั้นตอนและทิศทางมีความถูกต๎องและ
ชัดเจน 5. วัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายที่ชัดเจน 6. เนื้อหาสาระเหมาะสมกับผู๎เรียน 7. มีแหลํงเรียนรู๎ที่
สะดวกและหลากหลาย 8. ดูแลเอาใจใสํผู๎เรียน 9. สํงเสริมให๎มีการเรียนรู๎แบบรํวมมือรํวมใจ ผู๎สอน
ต๎องตรวจสอบเนื้อหาที่จะให๎เด็กเรียนรู๎ เพ่ือกําหนดขอบเขตและปรับปรุงบทเรียนให๎มีความเหมาะสม
กับผู๎เรียน ขจัดอุปสรรคตํางๆ ที่จะเกิดขึ้น ลดความไมํแนํนอน ความงุนงงสงสัย และความไมํพึงพอใจ
ในเนื้อหาสาระของผู๎เรียน เพ่ือทําให๎การเรียนรู๎มีประสิทธิภาพสูงสุด  ผู๎สอนต๎องดูแลเอาใจใสํผู๎เรียนให๎
ตั้งใจทํางานที่มอบหมาย ในการเรียนรู๎แม๎ผู๎เรียนสามารถตัดสินใจด๎วยตนเองได๎วําจะเรียนรู๎ไปใน
ทิศทางไหนหรือมีสิ่งใดที่จะต๎องเรียนรู๎บ๎าง แตํผู๎เรียนไมํสามารถที่จะออกนอกลูํนอกทางได๎ เพราะ
จะต๎องทํางานที่ได๎กําหนดไว๎แล๎ว   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การเขียนเรื่องตามจินตนาการเป็นทักษะที่ต๎องใช๎เวลาในการฝึกฝนเพ่ือให๎เกิดความ
คลํองแคลํว ดังนั้นควรจัดเวลาให๎เกิดการฝึกฝนอยํางตํอเนื่อง 
 2. การใช๎ภาพเทคโนโลยีตําง ๆ ในการประกอบกิจกรรมการสอน ครูควรเลือกสรรภาพที่
สามารถกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจหรืออาจเป็นภาพที่ท๎าทายความคิด เร๎าอารมณ๑ความรู๎สึกของ
ผู๎เรียน นอกเหนือจากนี้ครูผู๎สอนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโดยการใช๎สื่อประเภทอ่ืนที่หลากหลาย ทั้ง
สื่อสิ่งพิมพ๑และสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ให๎มีความเหมาะสมแกํตัวผู๎เรียน 
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 3. บทบาทของครูผู๎สอนมีผลตํอการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย ในการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 
ดังนั้นผู๎สอนปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองคือเป็นผู๎กระตุ๎น สํงเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร๎าและจัดกิจกรรม
ให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาให๎เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตํละ
บุคคล การจัดกิจกรรมจึงต๎องเป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดการเรียนรู๎และค๎นพบ
ความรู๎ด๎วยตนเอง โดยการชํวยเหลือจะคํอย ๆ เปลี่ยนแปลงและลดลง ในขณะที่ผู๎เรียนคํอย ๆ เพ่ิม
ความสามารถในการปฏิบัติงานด๎วยตนเอง 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลํวงลงไปได๎อยํางบริบูรณ๑เนื่องด๎วยความกรุณา
อยํางสูงจาก ผศ.ดร.อมรรัตน๑ วัฒนาธร อาจารย๑ผู๎ให๎คําปรึกษา ให๎กําลังใจ แนะนํา ตรวจสอบ 
ชํวยเหลือ แก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ ด๎วยความเอาใจใสํอยํางดียิ่งมาโดยตลอด และขอกราบ
ขอบพระคุณคณาจารย๑สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง วิทยาลัยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกทํานที่ได๎ประสิทธิประสาทวิชาความรู๎อันเป็นทรัพย๑ทางป๓ญญาที่มีคุณคํายิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย๑ ครูปุนิกา  จิตตะวงค๑  ครูอาภรณ๑  เดียวสุรินทร๑ และ   ครู
บังอร  ศรีใจ ซึ่งเป็นผู๎เชี่ยวชาญที่กรุณาให๎คําแนะนํา และข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช๎ใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให๎มีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณผู๎อํานวยการ คณะครูอาจารย๑ โรงเรียนบ๎านรํองห๎า สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่อนุเคราะห๑ให๎ใช๎กลุํมตัวอยําง
พร๎อมกับอํานวยความสะดวกในการเก็บข๎อมูลตําง ๆ เป็นอยํางดีมาโดยตลอด และขอขอบใจนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดีในการดําเนินการวิจัย 
 สุดท๎ายนี้ขอขอบพระคุณ คุณพํอสวําง คํามอญ คุณแมํทิม คํามอญ คุณพํอนิน ไชยชนะ และ
คุณแมํเรณู ไชยชนะ ทุกคนในครอบครัว ที่สํงเสริม ชํวยเหลือ สนับสนุน เป็นกําลังใจและให๎
ทุนอุดหนุนในการศึกษาเลําเรียนจนสําเร็จการศึกษา ญาติพ่ีน๎องทุกคนให๎กําลังใจผู๎วิจัยมีโอกาสศึกษา
เลําเรียนในสิ่งที่ใฝุฝ๓นจนสําเร็จการศึกษา   
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พัฒนาจากแบบสอบถามของกราชาและไรช์แมน 
(Grasha & Riechmann) โดยแบ่งรูปแบบการเรียนรู้เป็น 6 รูปแบบคือ แบบอิสระ แบบพ่ึงพา แบบ
ร่วมมือ แบบหลีกเลี่ยง แบบแข่งขัน และแบบมีส่วนร่วม ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.929 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ และสถิติไคสแควร์ 
ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด ร้อยละ 22.88 
รองลงมาคือ รูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา ร้อยละ 20.34 และรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและ
แบบอิสระ ร้อยละ 16.10 และ 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สาขาวิชา และผลการ
เรียนทีแ่ตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้   
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการเรียนรู้ กราชาและไรช์แมน 
 

Abstract 
 The purposes of correlative study were 1) to study learning styles of 
undergraduates in Computer Department, Chiang Mai Rajabhat University, and 2) to 
study relationships between personal factors and learning styles of students. The 
samples of this research were 118 first year students in 2017. The research 
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instrument used for collecting data was a five-likert scale from Grasha and 
Riechmann’s questionnaire that assessed learning style preferences on a six 
dimensions, including independence, avoidance, collaboration, dependence, 
competitiveness, and participation style which had reliability coefficient of 0.929. 
Data were analyzed in terms of frequency, percentage and chi-square test. The 
findings of this research were as follows: 1) The majority of respondents chose 
participant learning style (22.88%), followed by dependent (20.34%), collaborative 
and independence (16.10%) learning styles respectively. 2) The learning styles of 
students classified by sex, branch and GPA were not significantly different. 
Keywords: Personal factors, Learning styles, Grasha and Reichman 
 
บทน า 
 กระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ส าคัญส าหรับผู้สอนอย่าง
มาก เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ได้
ง่าย ซึ่งทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู้ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ดังนั้นการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่
ถึง (ปราณี อ่อนศรี, 2558) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนให้ประสบความส าเร็จได้ วิธีการหนึ่งที่
ผู้สอนควรจะน ามาใช้คือ การศึกษาถึงรูปแบบการเรียนรู้ (Learning Style) ของผู้เรียนแต่ละคน โดย
รูปแบบการเรียนรู้คือ ลักษณะทางกายภาพ ความคิดและความรู้สึกที่บุคคลใช้ในการรับรู้ ตอบสนอง
และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน เพ่ือน และสภาพแวดล้อมค่อนข้างคงที่ ซึ่งมีความส าคัญที่จะส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเรียน และประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน (Grasha, 1996; Koorsse et al., 
2010) แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมีนักการศึกษาได้จัดท าขึ้นไว้หลากหลาย ส าหรับ
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้แนวคิดของ กราซาและไรซ์แมน 
เนื่องจากเป็นแบบสอบถามที่ได้รับการยอมรับว่าสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา (อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ และยุวัลดา ชูรักษ์, 2556) กราซาและไรซ์แมนได้แบ่งรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้เรียนไว้เป็น 6 รูปแบบได้แก่ (Grasha & Reichman, 1975) 

1. แบบอิสระ (Independent Style) คือ ผู้เรียนมีความคิดอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ชอบ
ท างานด้วยตนเอง ชอบท างานคนเดียว เรียนเฉพาะเนื้อหาที่ตนเองเห็นว่าส าคัญ เชื่อมั่นความสามารถ
ของการเรียนรู้ของตนเอง ไวต่อการตอบสนอง 
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2. แบบหลีกเลี่ยง (Avoidant Style) คือ ผู้เรียนที่มีลักษณะไม่มีความต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหารายวิชาที่เรียน ไม่ชอบเข้าชั้นเรียน ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้สอนและเพ่ือน
ในชั้นเรียน รู้สึกต่อต้านทิศทางของการเรียนการสอน 

3. แบบร่วมมือ (Collaborative Style) คือ ผู้เรียนที่มีลักษณะชอบกิจกรรมการเรียนที่ได้มี
ส่วนร่วม และการร่วมมือกัน ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กัน รู้สึกสนุกในการท างานกลุ่ม 

4. แบบพ่ึงพา (Dependent Style) คือ ผู้เรียนลักษณะที่ต้องอาศัยผู้สอนให้ค าแนะน า 
ต้องการความช่วยเหลือและแรงจูงใจภายนอก เช่น ค าชม รางวัล ไม่ค่อยไวในการตอบสนองโต้ตอบ มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนไม่มาก และมักจะท าตามความคิดของผู้น า 

5. แบบแข่งขัน (Competitive Style) คือ ผู้เรียนที่มีลักษณะของการแข่งขันและยึดตนเอง
เป็นศูนย์กลาง สนใจแต่ตนเอง และมีแรงจูงใจในการเรียนจากการได้ชนะผู้อ่ืน การได้คะแนนสูงกว่า
ผู้อื่น 

6. แบบมีส่วนร่วม (Participant Style) คือ ผู้เรียนที่มีลักษณะสนใจอยากจะรู้เกี่ยวกับเนื้อหา
ของวิชาที่เรียน สนุกกับการเรียนในชั้นเรียน คล้อยตามและติดตามทิศทางของการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีจ านวนทั้งสิ้น 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ ซึ่งเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และยังไม่เคยมีการศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนมาก่อน ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 หลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถามตามแนวคิดของกราซาและไรซ์แมน เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สอนในการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น และมีความคาดหวังว่าจะช่วยลดอัตราการออกกลางคัน (Drop Out) ของผู้เรียน
ได ้
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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สมมุติฐานการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

กรอบแนวคิดของงานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ (Correlative Study) เพ่ือ
ศึกษารูปแบบและความสัมพันธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สังกัดภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน คือ เพศ  สาขาวิชา ผลการเรียน ตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้และแบบวัดการเรียนรู้
ของ กราซาและไรซ์แมน ซึ่งแบ่งรูปแบบการเรียนรู้เป็น 6 แบบ ได้แก่ แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง แบบ
ร่วมมือ แบบพ่ึงพา แบบแข่งขัน และแบบมีส่วนร่วม 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีดังนี ้

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรเป็นนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 118 คน โดยจ าแนกเป็นสาขาวิชา

      ปัจจยัสว่นบุคคล 

      - เพศ 

      - สาขาวชิา 

      - ผลการเรยีน 

รปูแบบการเรยีนรูข้อง 

กราชาและไรซแ์มน 

(1) แบบอสิระ 

(2) แบบหลกีเลีย่ง 

(3) แบบรว่มมอื 

(4) แบบพึง่พา 

(5) แบบแข่งขนั 

(6) แบบมสีว่นรว่ม 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 33 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 52 คน และสาขาวิชา
การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ จ านวน 33 คน 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สาขาวิชา และผลการเรียน 
ซึ่งได้จัดผลการเรียนออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีผลการเรียนเก่ง มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.00-4.00 
กลุ่มท่ีมีผลการเรียนปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00-2.99 และกลุ่มที่มีผลการเรียนอ่อน มีผลการ
เรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00  
    ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของ กราชาและไรซ์แมน (Grasha 
and Riechmann, 1975) จ านวน 60 ข้อที่มีลักษณะแบบประมาณค่า (Likert Scale) มีตัวเลือก 5 
ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จากนั้นได้หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.929 แบบสอบถามทั้ง 60 ข้อได้มีการแบ่งตาม
รูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 6 รูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีข้อค าถามแบบละ 10 ข้อ จัดวางสลับกันดังนี้ 

แบบอิสระ  ประกอบด้วยค าถามข้อที่ 1  7  13  19  25  31  37  43  49 และ 55 
แบบหลีกเลี่ยง  ประกอบด้วยค าถามข้อที่ 2  8  14  20  26  32  38  44  50 และ 56 
แบบร่วมมือ  ประกอบด้วยค าถามข้อที่ 3  9  15  21  27  33  39  45  51 และ 57 
แบบพ่ึงพา  ประกอบด้วยค าถามข้อที่ 4  10  16  22  28  34  40  46  52 และ 58 
แบบแข่งขัน  ประกอบด้วยค าถามข้อที่ 5  11  17  23  29  35  41  47  53 และ 59 
แบบมีส่วนร่วม  ประกอบด้วยค าถามข้อที่ 6  12  18  24  30  36  42  48  54 และ 60 

 3) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามและขอความร่วมมือจากหัวหน้าหมู่เรียน
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 3 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บช่วยเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากนั้นได้มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม และเตรียมข้อมูลให้
เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กับปัจจัยส่วนบุคคลด้วยการทดสอบไคสแควร์   (Chi-Square Test) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีดังต่อไปนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์จ านวนและค่าร้อยละ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สาขาวิชา 
และผลการเรียน แสดงดังตารางที่ 1 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของนักศึกษาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (N=118) 

          ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ       
          ชาย 71 60.17 
          หญิง 47 39.83 
สาขาวิชา   
          วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33 27.97 
          เทคโนโลยีสารสนเทศ 52 44.06 
          การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 33 27.97 
ผลการเรียน   
          3.00 – 4.00 41 34.75 
          2.00 – 2.99 70 59.32 
          ต่ ากว่า 2.00 7 5.93 
 

จากตารางที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 118 คน 
จ าแนกตามเพศ พบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเพศชาย จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 60.17 นักศึกษา
เพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 39.83 จ าแนกตามสาขาวิชา พบว่านักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 44.06 รองลงมาเป็นสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษาสาขาวิชาการโปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ 
จ านวนสาขาละ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 27.97 และจ าแนกตามผลการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มีผล
การเรียนระหว่าง 2.00-2.99 มากที่สุด จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 59.32 รองลงมาคือ ผลการ
เรียนระหว่าง 3.00-4.00 จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 34.75 และผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 
 2. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แสดงดังตารางที่ 2 
 
 
 
 



 
 146 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา (N=118) 

          รูปแบบการเรียนรู้ จ านวน ร้อยละ 
แบบอิสระ 19 16.10 
แบบหลีกเลี่ยง 12 10.17 
แบบร่วมมือ 19 16.10 
แบบพ่ึงพา 24 20.34 
แบบแข่งขัน 17 14.41 
แบบมีส่วนร่วม 27 22.88 
รวม 118 100.00 

  
จากตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา

คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามรูปแบบการเรียนรู้ของ กราชาและไรซ์แมน พบว่า 
จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 118 คน นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 22.88 รองลงมาเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อย
ละ 20.34 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระจ านวนเท่ากันคือ จ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 รูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41 
และจ านวนน้อยที่สุดคือรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
สาขาวิชา และผลการเรียน แสดงดังตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 5 ดังนี้ 

 
ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ (N=118) 

ปัจจัย รูปแบบการเรียนรู ้ รวม    P-
value ด้าน

เพศ 
แบบ
อิสระ 

แบบ
หลีกเลี่ยง 

แบบ
ร่วมมือ 

แบบ
พึ่งพา 

แบบ
แข่งขัน 

แบบมี
ส่วนร่วม 

ชาย 12 
(10.17%) 

10 
(8.47%) 

10 
(8.47%) 

19 
(16.10%) 

8 
(6.78%) 

12 
(10.17%) 

71 
(60.17%) 

10.827 0.055 

หญิง 7 
(5.93%) 

2 
(1.69%) 

9 
(7.63%) 

5 
(4.24%) 

9 
(7.63%) 

15 
(12.71%) 

47 
(39.83%) 

  

รวม 19 
(16.10%) 

12 
(10.17%) 

19 
(16.10%) 

24 
(20.34%) 

17 
(14.41%) 

27 
(22.88%) 

118 
(100.00%) 
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ตารางที่ 3 เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ พบว่า 
นักศึกษาเพศชายส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพามากที่สุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.10 รองลงมาคือรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระและรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จ านวน
รูปแบบละ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 ส าหรับเพศหญิงมีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.71 รองลงมาคือรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและรูปแบบการ
เรียนแบบแข่งขันจ านวนเท่ากันคือ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.63 และเม่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างเพศกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
ตาราง 4 จ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา (N=118) 
ปัจจัย รูปแบบการเรียนรู ้ รวม    P-

valu
e 

ด้านสาขาวิชา แบบ
อิสระ 

แบบ
หลีกเลี่ยง 

แบบ
ร่วมมือ 

แบบ
พึ่งพา 

แบบ
แข่งขัน 

แบบมี
ส่วนร่วม 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

6 
(5.08%) 

2 
(1.69%) 

5 
(4.24%) 

10 
(8.47%) 

2 
(1.69%) 

8 
(6.78%) 

33 
(27.97%) 

16.74
3 

0.08
0 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9 
(7.63%) 

10 
(8.47%) 

6 
(5.08%) 

6 
(5.08%) 

9 
(7.63%) 

12 
(10.17%) 

52 
(44.07%) 

  

การโปรแกรม
และการรักษา
ความปลอดภัย

บนเว็บ 

4 
(3.39%) 

0 
(0.00%) 

8 
(6.78%) 

8 
(6.78%) 

6 
(5.08%) 

7 
(5.93%) 

33 
(27.97%) 

  

รวม 19 
(16.10%) 

12 
(10.17%) 

19 
(16.10%) 

24 
(20.34%) 

17 
(14.41%) 

27 
(22.88%) 

118 
(100.0%) 

  

 
ตารางที่ 4 เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า 

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพามากที่สุด จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.47 รองลงมาคือ รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 
และรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ จ านวน 6 คน คิดเป็น  ร้อยละ 5.08 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 
รองลงมาคือรูปแบบการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47 และสาขาวิชาการ
โปรแกรมและการรักษาความปลอดภัยบนเว็บ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และรูปแบบการ
เรียนรู้แบบพ่ึงพามากที่สุด จ านวนเท่ากันคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 รองลงมาคือรูปแบบการ
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เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
สาขาวิชากับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามผลการเรียน (N=118) 
ปัจจัย รูปแบบการเรียนรู ้ รวม    P-

value ด้านผลการ
เรียน 

แบบ
อิสระ 

แบบ
หลีกเลี่ยง 

แบบ
ร่วมมือ 

แบบ
พึ่งพา 

แบบ
แข่งขัน 

แบบมี
ส่วนร่วม 

3.00-4.00 8 
(6.78%) 

8  
(6.78%) 

7  
(5.93%) 

6  
(5.08%) 

4 (3.39%) 8  
(6.78%) 

41 
(34.75%) 

12.854 0.232 

2.00-2.99 9  
(7.63%) 

4  
(3.39%) 

11  
(9.32%) 

15  
(12.71%) 

12 
(10.17%) 

19  
(16.10%) 

70  
(59.32%) 

  

ต่ ากว่า 2.00 2  
(1.69%) 

0  
(0.00%) 

1  
(0.85%) 

3  
(2.54%) 

1 (0.85%) 0  
(0.00%) 

7  
(5.93%) 

  

รวม 19  
(16.10%) 

12  
(10.17%) 

19  
(16.10%) 

24  
(20.34%) 

17 
(14.41%) 

27  
(22.88%) 

118 
(100.0%) 

  

 
ตารางที่ 5 เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามผลการเรียน พบว่า 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนระหว่าง 3.00-4.00 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง 
และแบบมีส่วนร่วม จ านวนเท่ากันคือ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 รองลงมาคือรูปแบบการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 นักศึกษาที่มีผลการเรียนระหว่าง 2.00-2.99 มี
รูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากท่ีสุด จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 รองลงมาคือรูปแบบ
การเรียนรู้แบบพ่ึงพา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.71 และรูปแบบการเรียนรู้แบบแข่งขัน 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  10.17 ตามล าดับ และนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 มี
รูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพามากที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 รองลงมาคือ รูปแบบการ
เรียนรู้แบบอิสระ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.69 ส่วนรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบ
แข่งขันมีจ านวนเท่ากันคือ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.85 และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
เรียนกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการวิเคราะห์จ านวนและร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 118 คน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ 
สาขาวิชา และผลการเรียน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เป็นนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง  

2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ พบว่ามีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ช่างทอง (2559) ที่ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอก
สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานวิจัยของ ศิริ
รัตน์ จ าปีเรือง และคณะ (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและแบบการเรียน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้แบบการเรียนแบบมีส่วน
ร่วมสูงที่สุดเช่นกัน และงานวิจัยของ อภินันท์ สิริรัตน์จิตต์ และยุวัลดา ชูรักษ์ (2556) ได้ศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งพบว่า
นักศึกษามีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและแบบพ่ึงพาเป็นอันดับที่หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะ 
นักศึกษาส่วนใหญ่จะให้ความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้ในชั้นเรียน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ควรให้มีการอภิปรายในชั้นเรียนร่วมกัน สร้างบรรยากาศการสนทนาซักถาม และการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกคนมีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สาขาวิชา และผลการเรียน กับรูปแบบการ
เรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีรูปแบบ
การเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินันท์ สิริรัตน์จิตต์ และยุวัลดา ชูรักษ์ (2556) 
ที่เปรียบเทียบเพศ ชั้นปี และสาขาวิชาที่แตกต่างกันมีรูปแบบการเรียนรู้ไม่ต่างกัน และได้อภิปรายไว้
ว่า นักศึกษามีพฤติกรรมเป็นไปตามกลุ่มและตามธรรมชาติของสาขาวิชา ถ้ากลุ่มมีอิทธิพลอย่างไร 
ผู้เรียนก็จะปฏิบัติตัวตามกลุ่มไปด้วย งานวิจัยของ ภาวนา กีรติยุตวงศ์ และคณะ (2558) ได้ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบการเรียนรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ช่างทอง (2559) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน เพศ 
ชั้นปี และผลการเรียนหรือเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาที่ต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ
เรียนรู้ 
 4. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศชายส่วนใหญ่มี
รูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพามากที่สุด ส่วนเพศหญิงมีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด ที่
เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายที่มีการเรียนการสอนในศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์จะต้องมีการ
ฝึกปฏิบัติในการเขียนโปรแกรม จึงท าให้เพศชายรู้สึกว่าจะต้องพ่ึงพาบุคคลอ่ืนในการเรียนรู้ ส่วนเพศ
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หญิงที่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม อาจเนื่องมาจากเพศหญิงชอบการเรียนการสอนแบบ
ปัจจุบันที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ลงมือปฏิบัติและคิดร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม เป็นต้น 
 5. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า นักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพามากที่สุด นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมากที่สุด และสาขาวิชาการโปรแกรมและ
การรักษาความปลอดภัยบนเว็บ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ และรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพา
มากที่สุด จะเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละสาขาในระดับ “มากที่สุด” มีความแตกต่างกัน ซึ่งทั้ง 
3 หลักสูตรมีรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพาและแบบมีส่วนร่วมอาจจะเนื่องมาจากนักศึกษาที่ผู้วิจัย
ท าการศึกษาเป็นนักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 การเข้ามาศึกษายังรู้สึกตื่นเต้นและสนใจกับ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในทุก ๆ ด้าน และอยากปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่ใช้ระบบการท างานเป็นทีม การใช้
ความร่วมมือกันของกลุ่ม จึงท าให้ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้ดังกล่าวจ านวนมาก 
 6. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามผลการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มี
ผลการเรียนระหว่าง 3.00-4.00 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบอิสระ แบบหลีกเลี่ยง และแบบมี
ส่วนร่วม และนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบพ่ึงพามากที่สุด อาจเป็น
รายวิชาส่วนใหญ่ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นการฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนที่เรียนอ่อนจึงต้องการความพ่ึงพาจาก
เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน ผู้สอนควรมีวิธีการกระตุ้น และปรับวิธีการเรียนรู้ให้นักศึกษากลุ่มเรียนอ่อน โดย
การท างานเป็นกลุ่ม และให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน อยู่กลุ่มเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางพ้ืนฐาน
ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการวางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก เพศ สาขาวิชา และผลการเรียนที่อาจจะ

มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้ของกราชาและไรช์แมน 
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2. ควรเก็บจ านวนแบบสอบถามจากผู้เรียนให้มากขึ้น และใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลมาจ าแนก
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวของกราชาและไรช์แมน เช่น อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ หรือ 
Neural Network เพ่ือให้ได้โมเดลการพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
เอกสารอ้างอิง 
จุฑารัตน์ ช่างทอง. (2559). รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และ

บรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. Veridian E-Journal (สาขา
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ), 9(3),  165-176. 

ปราณี  อ่อนศรี. (2558). บทบาทผู้สอนต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาล
ทหารบก, 16 (3), 8-13. 

ภาวนา กีรติยุตวงศ์ สุวรรณี มหากายนันท์ นารีรัตน์ บุญเนตร และวชรีกร อังคประสารทชัย. (2558). 
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา. Rama Nurs J , 21(3), 382-
394. 

ศิริรัตน์ จ าปีเรือง จิราจันทร์ คณฑา และวงศ์สิริ แจ่มฟูา. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลและแบบการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ, 4(2), 21-28. 

อภินันท์ สิริรัตนจิตต์ และยุวัลดา ชูรักษ์. (2556). รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. ใน การประชุมวิชาการหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4. 
สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

Grasha, A., & Riechmann, S. (1975). Grasha-Riechmann Student Learning Style Scales. 
[Online]. Retrieved from http://www.angelfire.com/ny3/toddsvballpage/ 
Cognitive/GR.pdf 

Grasha, A.F. (1996). Teching with style. Pittsburgh, PA: Alliance. 
Koorsse, M., Cilliers, C.B., & Calitz, A.P. (2010). Motivation and learning preferences of 

information technology learners in South African secondary schools. In 
Proceedings of the 2010 Annual Research Conference of the South African 
Institute of Computer Scientists and Information Technologists. Bela Bela: 
South Africa. 

 
 

 



 
 152 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การสังเคราะห์ชุดการฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
SYNTHESIS OF WAREHOUSE MANAGEMENT TRAINING KIT  

WITH COMPUTER PROGRAM 
เอ้ืออังกูร มาฟู(Uaanggoon Mafu)*  ทนงศักดิ์ ค าจันทร์(Thanongsak Khumjun) 

ก าพล จินตอมรชัย(Kumphol Jintaamornchai)  สมควร สงวนแพง(Somkuan Sanguanpang) 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา เชียงราย 

*Email : uaanggoon.04@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกระบบการจัดการคลังสินค้า
ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ โดยมีวิธีการวิจัย คือ ศึกษาโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า
และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์แบ่งหน่วยการฝึกอบรมและก าหนดวัตถุประสงค์หน่วยการ
ฝึกอบรม จากนั้นท าการสร้างชุดฝึกตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย 
1) ใบความรู้ 2) ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3) ใบงาน 4) แบบทดสอบ 5) สื่อประกอบการฝึกอบรม 
และน าชุดฝึกท่ีสร้างไปประเมินหาความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ หลังจากที่ผ่านการประเมินหาความ
เที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน าชุดฝึกไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิ
สติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพ่ือหาประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจของชุดฝึกระบบการจัดการคลังสินค้า โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ คือ E1/E2 = 
80/80 ผลการวิจัยพบว่า ชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 
81.53/81.95 ซึ่งหมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้น โดยชุดฝึกอบรม
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลั งเรียนของผู้
เข้าฝึกอบรมที่ใช้ชุดฝึก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความพึงพอใจของผู้เข้า
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
ค าส าคัญ: ชุดฝึกอบรม  ระบบการจัดการคลังสินค้า  การหาประสิทธิภาพ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to Create and find the efficiency of the training kit warehouse 
management system. The International Skill Development Institute. There are research 
methods is education program, and related theory. Analysis of training units and define 
training unit objectives. Then create training sets according the purpose of each training 
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unit. Include 1) knowledge sheet, 2) procedure, 3) work sheet, 4) test and  
5) media. And the training kit is built to evaluate accuracy by experts. After evaluating 
the accuracy of the experts, then try the training kit. To find the efficiency and 
satisfaction of training kit management system. The efficiency of the test is E1/E2 = 80/80 
the study indicated that training kit for efficient warehouse management. At 81.53/81.95 
percent. This means that trainees have increased knowledge and understanding. The 
training kit is effective through the criteria and Comparison of mean scores before and 
after learning of trainees using training sets. The difference was statistically significant at 
the 0.01 level. The satisfaction of the participants was 4.18. 
Keywords: Training kit, Warehouse Management System, Determination of efficiency 
 
บทน า 
 จากการลงนามข้อตกลงระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย เพ่ือที่จะพัฒนาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการ เช่น สห
กิจศึกษา การศึกษางานวิจัย ปริญญานิพนธ์ หรือทักษะฝีมือชั้นสูง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้
เกิดประโยชน์สูงสุด อันได้แก่ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร อาคารสถานที่ และปัจจัยอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้เขียนไว้ในกรอบความร่วมมือในข้อตกลง จึงได้มีโครงการสหกิจศึกษาเพ่ือน า
นักศึกษาเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 
โดยผู้วิจัยได้เข้ามาฝึกสหกิจศึกษาในฝุายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
ยานยนต์และก่อสร้าง จากการศึกษากระบวนการภารกิจของฝุายพัฒนาฝีมือฯ มีการฝึกอบรมหลาย
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคนิคการขับรถยก
สินค้า และเทคนิคการจัดการงานขนส่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการฝึกอบรม ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ (2545) ได้กล่าวว่ากิจกรรมส าคัญๆ ของกระบวนการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) การหาความต้องการและความจ าเป็นในการฝึกอบรม 2) การก าหนด
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 3) การออกแบบ/ก าหนดหลักสูตรในการฝึกอบรม 4) การเลือกเทคนิค
วิธีการฝึกอบรม 5) การวางแผนการฝึกอบรม 6) การด าเนินงานฝึกอบรม 7) การประเมินและติดตาม
ผลการฝึกอบรม 8) การน าผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุงการฝึกอบรม และผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
กระบวนการฝึกอบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ โดยมีกระบวนการในการอบรม ดังนี้ 1) หาความต้องการความจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม 2) ก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 3) ก าหนดหลักสูตรในการอบรม 4) เลือกเทคนิค
การฝึกอบรมที่เหมาะสม 5) วางแผนในการฝึกอบรม 6) ด าเนินการฝึกอบรม จากการที่ผู้วิจัยได้ท า
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การสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลจากการฝึกสหกิจ พบว่าในส่วนของกระบวนการฝึกอบรมในการ
ก าหนดหลักสูตรในการอบรมของหลักสูตรเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาตินั้น ขาดชุดฝึกอบรมที่จะใช้ในการประเมินและติดตามผลตาม
กระบวนการฝึกอบรมที่ดี จึงท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่เพ่ิมขึ้นหรือไม่ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่สร้างชุดการฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เป็นไปตามกระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ โดยการสังเคราะห์ชุดฝึกอบรม 
ซึ่ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์(2554) ได้ให้ความหมายของการสังเคราะห์ คือ กระบวนการรวบรวม
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความคิด สิ่งของ ฯลฯ ผสมผสานกลมกลืนเข้าไว้จนเป็นสิ่งใหม่ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการสังเคราะห์ชุดฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย ใบความรู้ ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบ
งาน แบบทดสอบ และสื่อการเรียนรู้แบบผสม เพ่ือส่งเสริมให้กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ
และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับ สุวิชัย ธรรมศรีสกุล  (2543) ที่
ได้น าใบงานหรือใบความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการทบทวนความรู้ด้วยการปฏิบัติควบคู่การเรียน โดยน าใบงานและใบความรู้มาใช้ในการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้ฝึกทักษะ อาจเป็นภาพประกอบตามขั้นตอนสิ่งที่จะท าหรือจ าเป็นต้องใช้ ตลอดจน
ข้อแนะน าหรือควรระวังในการปฏิบัติงานนั้นๆ อย่างละเอียด และถูกต้อง ผลปรากฏว่าผู้เรียนมีความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาทางด้านปฏิบัติงานนั้นๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่มีระเบียบเป็นขั้นเป็น
ตอนท าให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้คุ้นเคย และรู้จักใช้เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนอกจากนี้ สันทนา สงครินทร์  (2555) ได้สร้างและหา
ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย ใบงาน แบบทดสอบ โดยการน าชุดเอกสาร
ประกอบการสอนมาใช้สอนในวิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ผลปรากฏว่าเอกสารประกอบการสอนมี
ประสิทธิภาพและนักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน และ ปณภา ภิรมย์นาค (2557) ได้ใช้สื่อการสอนเชิง
มัลติมีเดีย เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการอธิบายถึงการใช้สื่อการสอนเชิงมัลติมีเดีย ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการการขนส่ง ผลปรากฏว่านักศึกษาที่ใช้สื่อการสอนเชิง
มัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผู้วิจัยจึงท าการสังเคราะห์ชุดฝึกอบรมเรื่อง การจัดการ
คลังสินค้า ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู้ ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบทดสอบ และสื่อ ให้มี
ประสิทธิภาพตาม E1/E2 = 80/80 เพ่ือส่งเสริมให้กระบวนการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ และผู้วิจัย
คาดว่าจะท าให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ได้มีชุดฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และผู้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะฝีมือในเรื่องการจัดการคลังสินค้า  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างชุดฝึกอบรมส าหรับระบบการจัดการคลังสินค้า 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกส าหรับระบบการจัดการคลังสินค้า 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยท าการก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยจะท าการก าหนดประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในการสร้างชุดฝึกอบรมและการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ซึ่งมีดังนี้ 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม 
   1.1.1 ประชากรที่ใช้ในการสร้างชุดฝึกอบรมชุดนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้าน
การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การจัดท าคู่มือการสอน  
   1.1.2 ประชากรที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมนี้ ได้แก่ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ของสถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม 
   1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างชุดฝึกอบรมชุดนี้ ได้แก่ หัวหน้าและวิทยากรของ
ฝุายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์.เทคโนโลยียานยนต์และก่อสร้าง สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย และ อาจารย์หลักสูตร วิศวกรรมโลจิสติกส์ สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ทั้งหมดจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เลือกกลุ่มตัวอย่างนี้จะพิจารณาจากการ
ตัดสินใจของผู้วิจัยเอง โดยจะใช้กลุ่มตัวอย่างนี้ในการหาค่าความเที่ยงตรงของชุดฝึกอบรม  
   1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับ
ปริญาตรี ชั้นปี 1-4 จ านวน 41 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 
sampling) โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างในช่วงที่มีการฝึกอบรมและมีการใช้ชุดฝึกอบรม หลักสูตร
เทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยจะท าการเก็บข้อมูลในการสร้างชุดฝึกอบรมและ
เก็บข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ 
  2.1 การเก็บข้อมูลในการสร้างชุดฝึกอบรม 
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   ข้อมูลปฐมภูมิ 
  1) ข้อมูลจากการสังเกตการณ์และสอบถามความต้องการชุดฝึกอบรมจากหัวหน้า
ฝุายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยียานยนต์และก่อสร้าง สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานนานาชาติ 
  2) ข้อมูลจากการประเมิน (IOC) เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างชุดฝึกอบรม จ านวน 3 ท่าน  
  2.2 การเก็บข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึก 
   ข้อมูลปฐมภูมิ 
  1) ข้อมูลจากการใช้ชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จ านวน 41 คน โดยใช้แบบทดสอบที่ผ่านการประเมิน (IOC) จาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 
  2) ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมของกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา เชียงราย จ านวน 41 คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม และแบบประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 ชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ซึ่ง
ชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย  
  1) ใบความรู้ จ านวน 7 หน่วย คือ 1) เรื่อง พ้ืนฐานงานคลังสินค้า 2) เรื่อง การ
จัดท าข้อมูลทะเบียนเบื้องต้น 3) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 4) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 5) 
เรื่อง การจัดท าใบสั่งขาย (SO) 6) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 7) เรื่อง การจัดท าใบโอน
สินค้า  
  2) ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน จ านวน 6 หน่วย ประกอบไปด้วย 1) เรื่อง การ
จัดท าข้อมูลทะเบียนเบื้องต้น 2) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 3) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 4) 
เรื่อง การจัดท าใบสั่งขาย 5) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 6) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า  
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  3) ใบงาน จ านวน 6 หน่วย ประกอบไปด้วย 1) เรื่อง การจัดท าข้อมูลทะเบียน
เบื้องต้น 2) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 3) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 4) เรื่อง การจัดท าใบสั่ง
ขาย 5) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 6) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า 
  4) สื่อประกอบการฝึกอบรม มีเนื้อหาทั้งหมด 7 หน่วย ประกอบด้วย 1) เรื่อง 
พ้ืนฐานงานคลังสินค้า 2) เรื่อง การจัดท าข้อมูลทะเบียนเบื้องต้น 3) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 4) 
เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 5) เรื่อง การจัดท าใบสั่งขาย (SO) 6) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะ
สินค้า 7) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า 
  5) แบบทดสอบหน่วยพ้ืนฐานงานคลังสินค้า ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ   
  3.2 แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม เป็นการทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับการหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรการจัดการคลังสินค้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  3.3 แบบประเมิน    
   3.3.1 แบบประเมิน (Index of Item Objective Congruence: IOC) ส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่
มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยได้เลือก
ผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้ประเมิน IOC ของชุดฝึกอบรม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติในการประเมินดังนี้ 
  1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการฝึกอบรมสาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของฝุายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์.เทคโนโลยียานยนต์
และก่อสร้าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ โดยมีประสบการณ์ด้านการศึกษาเนื้อหาการ
ฝึกอบรมสาขาเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
  2) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสอนการใช้งานโปรแกรมการจัดการคลังสินค้าของฝุาย
พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์.เทคโนโลยียานยนต์และก่อสร้าง สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานนานาชาติ โดยต้องมีประสบการณ์ด้านงานสอนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  3) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและการจัดท าคู่มือการสอน โดยต้องมีประสบการณ์ใน
การศึกษางานวิจัยและจัดท าคู่มือการสอนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี  
   3.3.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้า ที่
มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  4.1 ศึกษาปัญหาและที่มา จากการสังเกตการณ์และได้น าเสนอปัญหากับหัวหน้าฝุาย
พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยียานยนต์และก่อสร้าง สถาบันพัฒนาฝีมือ
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แรงงานนานาชาติ พบว่า ในส่วนของหลักสูตรเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ขาดชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางผู้วิจัยจึงท าการศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีจากเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างชุดฝึกอบรม 
  4.2 ท าการตั้งชื่อชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
นานาชาต ิ
  4.3 ท าการแบ่งหน่วยการฝึกอบรม โดยการน าค าอธิบายหลักสูตรของหลักสูตรเทคนิค
การจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาจัดเรียงเป็นหน่วยการฝึกอบรม โดยในแต่ละหน่วย
การฝึกอบรมจะมีทั้งหัวข้อใหญ่และหัวข้อรองของหน่วยการฝึกอบรม 
  4.4 ก าหนดวัตถุประสงค์ของชุดฝึก เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการคลังสินค้าและ
กิจกรรมหลักของระบบการจัดการคลังสินค้า โดยใช้การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  4.5 ด าเนินการสร้างชุดฝึก โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์และการสอดคล้องของโปรแกรม
การจัดการคลังสินค้า โดยแบ่งหน่วยและล าดับการสร้าง ดังนี้ 
   4.5.1 ใบความรู้ การสร้างใบความรู้จะวิเคราะห์เนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
จัดล าดับความส าคัญของเนื้อหาเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของเนื้อหากับวัตถุประสงค์และใช้ภาพประกอบ
เพ่ือเพ่ิมความสนใจของเนื้อหาและเขียนเนื้อหาสาระกระชับอ่านเข้าใจง่ายแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้
สร้างใบความรู้ขึ้นจ านวน 7 หน่วย คือ 1) เรื่อง พ้ืนฐานงานคลังสินค้า 2) เรื่อง การจัดท าข้อมูลทะเบียน
เบื้องต้น 3) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 4) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 5) เรื่อง การจัดท าใบสั่ง
ขาย (SO) 6) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 7) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า 
   4.5.2 ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสร้างใบขั้นตอนการปฏิบัติงานจะเขียนเป็นคู่มือการ
ใช้งานของโปรแกรมที่ถูกต้อง โดยท าการศึกษาจากตัวโปรแกรมการจัดการคลังสินค้าแล้วน าข้อมูลที่
ได้มาพิจารณามาวางแผนและท าการเขียนรายละเอียดตามโครงร่างคู่มือที่ได้จัดท าไว้ในขั้นตอนการ
วางแผน และท าการตรวจสอบคู่มือที่สร้างโดยการทดลองใช้งาน และปรับปรุงเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการในการด าเนินงานของโปรแกรมการจัดการ
คลังสินค้า ได้สร้างใบขั้นตอนการปฏิบัติงานขึ้นจ านวน 6 หน่วย คือ 1) เรื่อง การจัดท าข้อมูลทะเบียน
เบื้องต้น 2) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 3) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 4) เรื่อง การจัดท าใบสั่ง
ขาย 5) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 6) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า 
   4.5.3 ใบงาน การสร้างใบงานจะศึกษาเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ใช้ในการ
ทดลองตั้งแต่ต้นจนถึงการสรุปผลของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมจะต้องพิจารณาขั้นตอนการด าเนินการ
อย่างละเอียดและวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นในแต่ละหน่วยการฝึกอบรม เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างใบงานและ
เป็นเปูาหมายในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยการฝึกอบรม ในแต่ละใบงาน เมื่อมีการออกแบบใบงาน
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ตามหน่วยการฝึกอบรมและวัตถุประสงค์แล้ว จากนั้นจะสร้างใบงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่
ละใบงาน น ามาสร้างโจทย์เงื่อนไขในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติโจทย์เงื่อนไข
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ส าเร็จ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหน่วยการฝึกอบรมแต่ละหน่วยเพ่ิมมาก
ขึ้นและทบทวนความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปในตัว ได้สร้างใบงานขึ้นจ านวน 6 ใบงาน คือ 1) 
เรื่อง การจัดท าข้อมูลทะเบียนเบื้องต้น 2) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 3) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า 
(GR) 4) เรื่อง การจัดท าใบสั่งขาย 5) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 6) เรื่อง การจัดท าใบโอน
สินค้า 
   4.5.4 สื่อประกอบการฝึกอบรม การสร้างสื่อจะใช้เนื้อหาของ ใบความรู้ ใบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน มาสร้างเป็นสื่อในรูปแบบการน าเสนอพาวเวอร์พ้อยประกอบการใช้งานโปรแกรมการจัดการ
คลังสินค้าที่ใช้ควบคู่กับการฝึกอบรม เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อประกอบการ
ฝึกอบรมที่สร้างขึ้นจะมี 7 หน่วย คือ 1) เรื่อง พ้ืนฐานงานคลังสินค้า 2) เรื่อง การจัดท าข้อมูลทะเบียน
เบื้องต้น 3) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 4) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 5) เรื่อง การจัดท าใบสั่ง
ขาย (SO) 6) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 7) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า 
   4.5.5 แบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบโดยการน าเนื้อหาในส่วนของทฤษฎีหรือในส่วน
ของใบความรู้มาด าเนินการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ  
  4.6 น าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน 
โดยใช้แบบประเมิน (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือประเมินความเที่ยงตรงของ
เนื้อหาต่อวัตถุประสงค์และความเหมาะสมชุดฝึกอบรม  
  4.7 ทดลองใช้ชุดฝึกกับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อหาประสิทธิภาพของชุด
ฝึกอบรมของโปรแกรมการจัดการคลังสินค้าการหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกจะก าหนดโดยเกณฑ์
ประสิทธิภาพ คือ E1/E2 = 80/80 โดย E1 จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าใบงานของแต่ละหน่วยการ
ฝึกอบรม และ E2 จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม  
  4.8 ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการใช้งานชุดฝึกอบรมโปรแกรมการ
จัดการคลังสินค้า โดยใช้แบบประเมินเพ่ือหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับความ
พึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการใช้งานชุดฝึกอบรมโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า 
  4.9 สรุปและรายงานผลการสังเคราะห์ชุดฝึก 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างชุดฝึกอบรมและวิเคราะห์
ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างชุดฝึกอบรม 
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   5.1.1 สถิติที่ใช้หาค่า (IOC) การวิเคราะห์ชุดฝึกเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558) ค านวณค่าตามสูตร
ดังนี้  

         
∑ 

 
      (1) 

 

  เมื่อ  ∑  คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
                   N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึก 
   5.2.1) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค านวณเพ่ือหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลคะแนนใบทดสอบ และ
คะแนนแบบประเมินพึงพอใจเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของใบทดสอบหรือชุดฝึก โดยใช้ค่าเฉลี่ยส าหรับการ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูล (พร้อม
พรรณ อุดมสิน, 2544) 

    X         
∑ 

 
      (2) 

 
  เมื่อ X   คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย 

   ∑ x  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n  คือ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   5.2.2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรส าหรับการวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูลค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2549) 

           √
∑    ̅  

 
    (3) 

  เมื่อ (S.D.)  คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 
   X   คือ คะแนนเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   X  คือ คะแนนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละคน 

      คือ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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   5.2.3 การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยใช้เกณฑ์ E1/E2 เป็นวิธีการที่สามารถชี้
วัดประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เกณฑ์ที่ใช้คือ E1/E2 อาจเท่ากับ 80/80 (อนุสสรา เฉลิม
ศร,ี 2555)  

        
 ∑  

 
    

 
     (4) 

 

        
 ∑  

 
    

 
     (5) 

 

  เมื่อ ∑   คือ คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดหรือการประกอบกิจกรรม
ระหว่างการฝึกอบรม 

       คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จากการท าแบบฝึกหัด 

       คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม 

   ∑   คือ คะแนนรวมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากการท าแบบทดสอบ
หลังการฝึกอบรม 
   A  คือ คะแนนเต็มของแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการฝึกอบรม 
   B  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม 
   N  คือ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
   5.2.4 การหาความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ (บุญชม ศรีสะอาด, 
2545) เพ่ือค านวณหาค่าความแตกต่างคะแนนจากแบบทดสอบระหว่างก่อนเข้ารับฝึกอบรมและหลัง
เข้ารับฝึกอบรม 

      
∑ 

√ ∑    ∑   

   

     (6) 

 
  เมื่อ D  คือ ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังฝึกอบรมแต่ละคน 
   N  คือ จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม มีผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลของการสร้างชุดฝึกอบรม 
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  1.1 ได้ชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ชุดฝึกอบรม
ดังต่อไปนี้ 
   1.1.1 ใบความรู้ จ านวน 7 หน่วย ประกอบด้วย 1) เรื่อง พ้ืนฐานงานคลังสินค้า 2) เรื่อง 
การจัดท าข้อมูลทะเบียนเบื้องต้น 3) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 4) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 
5) เรื่อง การจัดท าใบสั่งขาย (SO) 6) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 7) เรื่อง การจัดท าใบโอน
สินค้า 
   1.1.2 ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน จ านวน 6 หน่วย ประกอบไปด้วย 1) เรื่อง การจัดท า
ข้อมูลทะเบียนเบื้องต้น 2) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 3) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 4) เรื่อง 
การจัดท าใบสั่งขาย 5) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 6) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า 
   1.1.3 ใบงาน จ านวน 6 หน่วย ประกอบไปด้วย 1) เรื่อง การจัดท าข้อมูลทะเบียน
เบื้องต้น 2) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 3) เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 4) เรื่อง การจัดท าใบสั่ง
ขาย 5) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะสินค้า 6) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า 
   1.1.4 สื่อประกอบการฝึกอบรม มีเนื้อหาทั้งหมด 7 หน่วย ประกอบด้วย 1) เรื่อง 
พ้ืนฐานงานคลังสินค้า 2) เรื่อง การจัดท าข้อมูลทะเบียนเบื้องต้น 3) เรื่อง การจัดท าใบสั่งซื้อ (PO) 4) 
เรื่อง การจัดท าใบรับสินค้า (GR) 5) เรื่อง การจัดท าใบสั่งขาย (SO) 6) เรื่อง การจัดท าปูายแสดงสถานะ
สินค้า 7) เรื่อง การจัดท าใบโอนสินค้า 
   1.1.5 แบบทดสอบ ปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ 
  1.2 ผลการประเมินคุณภาพ ใบความรู้ ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบงาน สื่อประกอบการ
ฝึกอบรม 
 
ตารางที่ 1 ค่าความเที่ยงตรงของ ใบความรู้ ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใบงาน สื่อประกอบการ

ฝึกอบรม 
รายการประเมิน IOC ผล 

1..ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร 
2..ความสอดคล้องเหมาะสมของระยะเวลา 
3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึก  
4. ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
5. ความเหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียน 
6. ความเหมาะสมของทฤษฎีในการสอน 
7. ความเหมาะสมของปก 
8. ความเหมาะสมของภาพ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.67 
1 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
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รายการประเมิน IOC ผล 

9. ความเหมาะสมของเนื้อหา 
10. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 
11. ความเหมาะสมของการใช้ภาษา 
12. ความเหมาะสมของแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติ 
13. ความเหมาะสมของแบบทดสอบภาคปฏิบัติ 
14. ความเหมาะสมของการเรียบเรียง 
15. ความเหมาะสมของรูปเล่ม 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของชุดฝึกอบรมโดยมีค่าความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาต่อวัตถุประสงค์ (IOC) ที่มากกว่า 0.5 ทุกข้อ โดยใช้เกณฑ์ (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558) 
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงและค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ แสดงว่า
ชุดฝึกที่สังเคราะห์ขึ้นมาสามารถน ามาหาประสิทธิภาพต่อได้เพราะชุดฝึกผ่านเกณฑ์ประเมินค่าความ
เที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 
 
ตารางที่ 2 ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 

รายการประเมิน IOC ผล 

1. กระบวนการของ WMS (Warehouse Management System) ได้แก่ข้อใด 
2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในคลังสินค้า 
3. ลักษณะของการใช้งาน WMS (Warehouse Management System) มีกี่ลักษณะ 
อะไรบ้าง 
4. จากค าถามข้อที่ 3 หากผู้รับการฝึกมีธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ผู้รับการฝึกควรเลือก
ลักษณะของการใช้งาน WMS ลักษณะใด 
5. ผู้เข้ารับการฝึกคิดว่าสินค้าประเภทผักหรือผลไม้ ควรจะท าการจ าแนกประเภทของ
การเบิกสินค้าแบบใด 
6. รหัสบาร์โค้ดที่ติดกับสินค้าทั้ง 13 หลัก หลักใดบ้างที่แสดงถึงประเทศที่ท าการผลิต
สินค้า 
7. รหัสบาร์โค้ดที่ติดกับสินค้าทั้ง 13 หลัก หลักใดบ้างที่แสดงถึงบริษัทหรือโรงงานที่ท า
การผลิตสินค้า 
8. ข้อใดคือการนาเอา Hand Held มาประยุกต์ใช้กิจกรรมภายในระบบ WMS 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ผ่าน 
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รายการประเมิน IOC ผล 

(Warehouse Management System) 
9. ข้อใดคือความหมายของระบบ RFID 
10. องค์ประกอบของระบบ RFID ได้แก่อะไรบ้าง 
11. การน าระบบ RFID มาประยุกต์ใช้กับระบบ WMS จะเกิดผลตามข้อใด 
12. ข้อใดคือความหมายของทะเบียนสินค้า SKU (Stock Keeping Unit) 
13. ข้อมูลทะเบียนเบื้องต้น (Master Data) ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
14. ในกระบวนการสั่งซื้อสินค้า จะมีการน า 7 R (Right) มาค านึงในการจัดซื้อสินค้า 
ยกเว้นข้อใด 
15. ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใบสั่งซื้อสินค้า ได้แก่อะไรบ้าง 
16. ข้อความต่อไปนี้หมายถึงกระบวนการใด 
17. ข้อใดคือคุณสมบัติของการสั่งขายสินค้า 
18. “ระบบการเบิกสินค้าที่เข้าจัดเก็บทีหลังแต่ให้ท าการเบิกก่อน เช่น สารเคมี สินค้าที่
มีอายุจ ากัด” คือระบบการเบิกสินค้าแบบใด 
19. ข้อใดคือความหมายของกระบวนการโอนสินค้า 
20. หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือสินค้าหมดอายุ สินค้านั้นจะสามารถท าการโอน
สินค้าได้หรือไม ่

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 
ผ่าน 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยมีค่าความ
เที่ยงตรงมากกว่า 0.5 ทุกข้อ โดยใช้เกณฑ์ (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558) ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 จะคัดเลือด
ไว้และค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 น ามาพิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้งตามความเหมาะสม แสดงว่าแบบทดสอบ
ผ่านเกณฑ์ประเมินค่าความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ผลคะแนนแบบทดสอบ 

รายการประเมิน X  (S.D.) N คะแนนเต็ม ร้อยละ 

แบบทดสอบก่อน
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบหลัง
ฝึกอบรม 

16.39 
32.78 

6.14 
5.88 

41 40 
40.98 
81.95 
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 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผลคะแนนจากแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและหลังการ
ฝึกอบรม โดยให้กลุ่มตัวอย่าง  คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบ ซึ่งได้ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของทั้งก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรม โดยใช้สมการที่ (2) และ (3) ก่อนการ
ฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 16.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.98 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 6.14 
และหลังการฝึกอบรมได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.78 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.95 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 5.88 แสดงว่าชุดประกอบการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพในการฝึกอบรมเพราะผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีผลการท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมมากกว่าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม ท าให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีพัฒนาการเพ่ิมมากข้ึนจากการใช้ชุดฝึก แต่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีพ้ืนฐานที่ต่างกันจึงท าให้มีค่าเบี่ยงเบนสูง 
 
ตารางท่ี 4 แสดงประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ  

หน่วย
ฝึกอบรม 

ระหว่างฝึกอบรม E1 หลังฝึกอบรม E2 จ านวนผู้
เข้ารับ
การ

ฝึกอบรม 
(N) 

ประสิทธิภาพ  
E1/E2 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

เฉลี่ย 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย ร้อย

ละ 

1 10 8.68 86.83 

81.53 40 32.78 81.95 41 81.53/81.95 

2 5 4.02 80.49 

3 5 3.98 79.51 

4 5 3.98 79.51 
5 5 4.10 81.95 

6 5 4.05 80.98 

7 5 4.07 81.46 
  
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 81.53/81.95 จาก
กระบวนการการฝึกอบรมจากการที่ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่าทดลองท าใบงานของแต่ละหน่วยการฝึกอบรม 
ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จากการท าแบบฝึกหัด (E1) มีค่าเท่ากับ 81.53 และ จากการท า
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรมประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (E2) มี
ค่าเท่ากับ 81.95 แสดงว่า ชุดประกอบการฝึกอบรม สื่อประกอบการสอน ใบงาน และใบความรู้ มี
ประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์หาความก้าวหน้าของการฝึกอบรม 

 
X  N ∑  ∑   t 

คะแนนแบบทดสอบก่อน
ฝึกอบรม 

คะแนนแบบทดสอบหลัง
ฝึกอบรม 

16.39 
32.78 

41 
41 

672 13752 12.69 

 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนคือ 16.39 คะแนน
และมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนคือ 32.78 คะแนน จากการเปรียบเทียบ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน แสดงว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยใช้
ชุดฝึกอบรม มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการส่งแบบประเมินความพึง
พอใจให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ จ านวน 41 คน 
ได้ผลดังในตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม 

รายการประเมิน 
X  ผล (S.D.) 

1. เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงประเด็น 
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรมมีเนื้อหาที่น่าสนใจ 
3. ความรู้ความเข้าใจที่น าเสนอแต่ละหัวข้อในเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม 
4. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
5. เอกสารประกอบการอบรมมีประโยชน์กับการเรียน การ
อบรมมากน้อยเพียงใด 
6. ใบงานประกอบการฝึกอบรม มีประโยชน์กับการเรียน การ
อบรมมากน้อยเพียงใด 
7. ใบงานเข้าใจง่าย 
8. ใบงานช่วยวัดผลการเรียนรู้ได้จริง 
9. การกระตุ้นให้ผู้ฝึกใช้ความคิด 

4.27 
4.10 
4.05 

 
4.41 
4.29 

 
4.24 

 
4.12 
4.15 
4.17 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

0.59 
0.70 
0.67 

 
0.63 
0.78 

 
0.58 

 
0.81 
0.73 
0.83 
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รายการประเมิน 
X  ผล (S.D.) 

10. เนื้อหาถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็น 
11. สื่อเข้าใจง่าย 
12. การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย 
13. ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอเหมาะสม 
14. สื่อมีความน่าสนใจ 
15. ความเพียงพอของเนื้อหา 
16. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 
17. วิทยากรสามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน 
18. ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอเหมาะสมและเข้าใจง่าย 
19. การตอบค าถามของวิทยากร 
20. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยายของ
วิทยากร 

4.17 
4.32 
4.07 
4.17 
3.98 
3.98 
4.20 
4.17 
4.29 
4.20 
4.22 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

0.77 
0.65 
0.91 
0.74 
0.85 
0.79 
0.71 
0.77 
0.78 
0.75 
0.65 

ความพ่ึงพอใจเฉลี่ย 4.18 มาก 0.73 
 
 จากตารางที่ 6 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกมี
ความพึงพอใจต่อชุดการฝึกอบรมมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.18 ซึ่งหมายถึงมีความพอใจในระดับ
มาก  โดยการแปลความหมาย การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการฝึกอบรมมาก  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการด าเนินงานวิจัยการสังเคราะห์ชุดการฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ พบว่าเมื่อสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงานนานาชาติ ได้น าชุดฝึกอบรมไปใช้ในการฝึกอบรม
หลักสูตรเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลปรากฏว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นในส่วนของการจัดการคลังสินค้า โดยที่ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 
81.53/81.95 ซึ่งหมายความว่า ชุดฝึกอบรมเกิดประสิทธิภาพต่อการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น และเมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังฝึกอบรมของผู้เข้าฝึกอบรมที่ฝึกอบรมที่ใช้ชุดฝึกพบว่าคะแนน
เฉลี่ยหลังฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 40.97 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มข้ึน และผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมที่มีต่อชุด
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ฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลปรากฏว่าโดยรวมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 นั้นแสดงว่า ผู้เข้าฝึกอบรมมีความคิดเห็นต่อชุดฝึกอบรมอยู่ในระดับดี 
 ผลการทดลองใช้ชุดฝึกอบรม ที่ประกอบด้วย 1) ใบความรู้ 2) ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 3) ใบ
งาน 4) แบบทดสอบก่อน-หลังการฝึกอบรม และ 5) สื่อประกอบการฝึกอบรม กับกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ผู้
ผ่านการฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมการจัดการคลังสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้น โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 40.97  จากผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อน
ฝึกอบรมอยู่ที่ ร้อยละ 40.98 และหลังฝึกอบรมอยู่ที่ ร้อยละ 81.95 ซึ่งวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยของผล
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการฝึกอบรม มีค่าสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนการ
ฝึกอบรม จึงเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมฝึกอบรม E1/E2 = 81.53/81.95 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ E1/E2 = 80/80 โดยไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ สุวิชัย ธรรมศรีสกุล 
(2543) ที่ได้น าใบงานหรือใบความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ฝึกอบรม สันทนา สงครินทร์ (2555) ที่ได้น าชุดเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย ใบงาน แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้ ซึ่งผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลการเรียนที่เพ่ิมขึ้น ปณภา ภิรมย์นาค 
(2557) ที่ได้น าสื่อการสอนเชิงมัลติมีเดียมาใช้ในการสอน ผลปรากฏว่าประสิทธิภาพภายหลังการเรียนมี
ประสิทธิภาพสูง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลสรุปและการอภิปรายผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
ดังนี้ คือ ในการวิจัยในครั้งต่อไป ควรพัฒนาชุดฝึกอบรมในส่วนของใบงานและใบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการฝึกอบรม ให้มีโจทย์ที่เพ่ิมมากขึ้นและให้มีความละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น ขยายเนื้อหาการฝึกอบรมให้ครอบคลุมการจัดการคลังสินค้า เพ่ือกระตุ้นแนวความคิด ประเมิน
ความสามารถ ประเมินทัศนคติของผู้เข้าฝึกอบรม ในเรื่องการจัดการคลังสินค้าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี
ขึ้นและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ทางผู้วิจัยขอขอบคุณบุคลากรประจ าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงรายทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในด้านของข้อมูลต่าง ๆ และอนุญาตให้ใช้สถานที่ในการ
ท าวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมและ 2) 
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Learning) กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 111 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) คู่มือการจัดกิจกรรมโฮม
รูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 2) แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท าให้
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 79.40 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ าแนก
ตามระดับชั้น ทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้  2) ผลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 จ าแนกตามระดับชั้น 
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้นทุกระดับชั้น แสดงว่า ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท าให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมข้ึนทุกระดับชั้น 
ค าส าคัญ: กิจกรรมโฮมรูม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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Abstract 
The purpose of this research were 1) To study the patterns effectiveness of 

Homeroom activities and 2) to develop Desirable Student Characteristics through 
using Homeroom activities with participatory learning. The target groups used in 
research were 111 students studying in Prathomsuksa one (1) to Prathomsuksa six (6) 
in Wat Premsattha School, Singhanakorn District, Songkhla Province, during the first 
semester of the 2016 academic year. The instruments used in the research were 1) 
the Homeroom Guide to Develop Desirable Student and 2) the Students’ Descriptive 
Measure; Qualities. Statistics used in data analysis were: percentage, mean and 
standard deviation. The results are as follows: 1) Homeroom activities create the 
desired student features, as a whole. 79.40 percent passed the criteria. Classified by 
Year level, every Grade passed the criteria. This indicates that the pattern of 
Homeroom activities influences the develop the desired student characteristics. 2) 
Desirable Student Characteristics, overall. Before using a homeroom-based activity, 
an average of 3.48 of the students were at the moderate level. After using 
homeroom-based activities, this average rose to 3.97 at the high level. Classified by 
Grade levels, the higher the cost to desired grade, the higher the grade. This shows 
that the development of desired student attributes, using a homeroom-based 
activity, provides more desirable student attributes  
Keywords :  Homeroom activities, Desired Student Characteristics  
 
บทน า 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และได้ก าหนดเปูาหมายที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา
ไว้ว่า ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตน
ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้อันเป็นสากลและมี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยที่ดี รักการออกก าลังกาย มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มี
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จิตสาธารณะที่มุ่งประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ยังมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุลต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทาง
สมองและพหุปัญญา โดยก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ในการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนจะ
ได้รับการพัฒนาเพ่ือการเกิดสมรรถนะส าคัญ  5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งผู้เรียนต้องได้รับการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 4-5) 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) หมายถึง ลักษณะที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการ ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านึก
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งให้เกิดกับผู้เรียน 
ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการในการพัฒนา มีครูที่รับผิดชอบการ
จัดกิจกรรมพัฒนา โดยอาจจะด าเนินการพัฒนาด้วยรูปแบบการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  
กลุ่มสาระ จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดโครงการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวันของสถานศึกษา แล้วให้ครูผู้สอนครู
ประจ าชั้นครูที่ปรึกษา หรือครูวิชาการ เป็นผู้ประเมินผลการพัฒนา การพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น  สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน โดยพิจารณาจากนิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบ่งชี้ที่จะพัฒนา การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งใช้เวลาในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมเพ่ือน ามา
ประเมินและตัดสิน (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  2551: 6-7) 
 ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษานั้น คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 ท่าน ครูผู้สอน จ านวน 3 ท่านด้วย
ประเด็นค าถามที่ว่า “ในสถานศึกษาของท่าน มีแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อย่างไร”และ”การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่านมีวิธีการประเมินอย่างไร”พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนแสดงความเห็น
ว่า “ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถานศึกษาจัดโดยการให้ครูผู้สอนบูรณาการในกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้ง
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า การก าหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มีปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ มีการสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน ส่วน
การประเมิน ครูโฮมรูมหรือครูประจ าชั้นเป็นผู้ประเมิน จะเห็นได้ว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดกับ
ผู้เรียนจึงยังไม่ตกผลึกฝังลึกในตัวผู้เรียน คุณลักษณะต่างๆที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนยังไม่เป็นตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงปรากฏพบปัญหาทางพฤติกรรมของนักเรียนหรือเยาวชนอย่าง
หลากหลายในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่เป็นนักเรียนยุคปัจจุบันมีชีวิตบนโครงสร้างหลักของ
ยุคทุนนิยม โลกาภิวัฒน์ บริโภคนิยม เพศเสรี ยาเสพติด สื่อออนไลน์ ซึ่งก าลังกลายเป็นวิถีชีวิตพ้ืนฐาน 
เชื่อมโยงในหลายมิติท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของนักเรียนตามที่กล่าว ท าให้ยิ่งปรากฏคุณลักษณะที่ไม่พึง
ประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การขาดวินัยและความรับผิดชอบ ไม่มีทักษะชีวิต การยอมรับและมอง
ความส าเร็จของบุคคลจากการผิดศีลธรรมและไม่ซื่อสัตย์ คอรัปชัน การใช้ชีวิตฟูุงเฟูอฟุุมเฟือย ไม่สู้
งาน รักความสบาย ไม่สนใจเรียน เลียนแบบวัฒนธรรมของชาติทางตะวันตก เกาหลีและญี่ปุุน ขาดจิต
อาสา ขาดจิตส านึกต่อสังคมส่วนรวม ขาดคุณธรรม ไม่มีการเสียสละเพ่ือคนอ่ืน หรือการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมแสวงหาความรู้ที่ไม่ถูกต้องจากการใช้อินเทอร์เน็ตและมีค่านิยมที่ผิด เป็นต้น 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเด็กและผู้มีความต้องการพิเศษคณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2554 : 1-9) 

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็น รูปแบบในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น 
คณะผู้วิจัยในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนใจรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom Activities) จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมโฮมรูม เป็นรูปแบบใน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง กิจกรรมโฮมรูมมีเปูาหมายให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในหลากหลายด้านและเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานใน
ต่างประเทศนิยมน ามาใช้ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการเรียนและชีวิตทุกด้าน 
มีผลการประเมินยืนยันถึงข้อดีของการใช้กิจกรรมโฮมรูมจากโรงเรียนหลายแห่งว่า สามารถช่วยลด
ปัญหาทางพฤติกรรม และช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในแต่ละด้านทั้งด้านอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาดีขึ้น อีกทั้งโฮมรูมเป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มีลักษณะเหมือนบ้าน คือ ให้นักเรียน
และครูมีความคุ้นเคยกัน เป็นการจัดการดูแลนักเรียนเป็นกลุ่ม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจ
และประเมินตนเอง ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี ฝีกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝีกทักษะและการแก้ปัญหา 
และกิจกรรมโฮมรูมจะช่วยปูองกันปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้วย (กรมสุขภาพจิต. 
2546:  2) จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยพบว่า การใช้กิจกรรมโฮมรูมท าให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีระเบียบวินัยการมีสัมมาคารวะและมีความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
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รักษาสาธารณะสมบัติ ด้านความขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการมีความเมตตา
กรุณา มีมนุษยสัมพันธ์และเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) สูงขึ้นในทุกด้าน (เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล. 2552:  170-171) 
เช่นเดียวกับที่ กิตติคุณ รุ่งเรือง (2550 : 11-14) ได้ท าการศึกษาผลการพัฒนาความมีวินัยและความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชุด
กิจกรรมโฮมรูม พบว่า การใช้ชุดกิจกรรมโฮมรูมท าให้ความมีวินัยและความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนสูงขึ้น 

คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมโฮมรูม 
กับกลุ่มเปูาหมายโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา
เป็นโรงเรียนที่ได้ก าหนดปรัชญาของโรงเรียน ในการสร้างคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้น าสังคมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน คือ ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจคุณธรรม ทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบของกิจกรรมโฮมรูมซึ่งมีหลัก
ในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยหลักการมีส่วนร่วม จะท าให้ผู้ เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและลึกซึ้งอันจะน าไปสู่การเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเปูาหมาย
ของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และตามหลักสูตร นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข 
เติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

2. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย   

เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 111 คน  

การใช้และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.  แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ใช้ข้อค าถามแบบวัดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน  
จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย คุณลักษณะด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ
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เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ จ านวน 55 ข้อ
ค าถาม มาก าหนดเป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ สูงที่สุด 
สูงมาก ปานกลาง ต่ า ต่ าที่สุด 

2. คู่มือโฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนตามแผนการจัดกิจกรรมหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มี
ลักษณะที่ส าคัญ คือ  

- ขั้นประสบการณ์ (Experience) ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนน าความรู้และประสบการณ์เดิม จาก
ครู สื่อ จากการท างานกลุ่ม หรือจากชีวิตประจ าวัน 

- สะท้อนความคิด/ อภิปราย (Reflection and Discussion) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน สร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนแสดงออกด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ผู้เรียนและครูร่วมกันก าหนดประเด็นหัวข้อในการอภิปรายกลุ่มย่อย แล้วน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นโดยใช้ความรู้พ้ืนฐานจากประสบการณ์ของผู้เรียน 
     -ความคิดรวบยอด  (Concept) เป็นการสร้างความเข้าใจของผู้เรียนเอง โดยการวิเคราะห์
และสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากผลของการสะท้อนความคิดและอภิปรายเพ่ือน าไปสู่การเกิดความคิด
รวบยอดให้เป็นความรู้ของตนเอง 
     -ทดลอง  ประยุกต์แนวคิด (Experimentation/Application) ผู้เรียนน าผลจากขั้นความคิด
รวบยอดท่ีเกิดข้ึนใหม่ไปประยุกต์ใช้ในลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็นแนวทางของตนเอง                 

การด าเนินการวิจัย  
คณะผู้วิจัย ประชุมชี้แจงครูในโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ในภาคเรียนที่ 2/2559 เพ่ือสร้างความ

เข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการจัดกิจกรรมโฮมรูม รวมทั้งการใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ครูประจ าชั้นซึ่งเป็นครูที่จัดกิจกรรมโฮมรูมเก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มเปูาหมายในแต่ละ
ระดับชั้น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลคะแนนก่อนการทดลอง (Pretest) ครูประจ าชั้นใช้คู่มือการจัดกิจกรรม
โฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-
6 จ านวน 18 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมโฮมรูม ครูใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน เก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มเปูาหมายในแต่ละระดับชั้น เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลคะแนนหลังการ
ทดลอง (Posttest) ได้แบบวัดที่สมบูรณ์จ านวน 74 ชุด คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มาวิเคราะห์ผล  

สถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของกิจกรรมโฮมรูม ใช้สถิติวิเคราะห์ความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item-Objective Congruence: 
IOC)  
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การวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้การหาค่าร้อยละ ก าหนดเกณฑ์ร้อยละ 70 
ส่วนค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ าสุด และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ใช้การวิเคราะห์เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ
กลุ่มเปูาหมาย พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปรากฏผลดังนี้ 

 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม หลังการใช้

รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

จ านวนนักเรียน N ร้อยละ เกณฑ์ (ร้อยละ 70) 
74 79.40 ผ่าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ภาพรวม หลังการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ พบว่า นักเรียน จ านวน 74 คน มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 79 ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัด

กิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จ าแนกตามระดับชั้น เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ระดับชั้น ร้อยละ เกณฑ์ (ร้อยละ 70) 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

92.40 
80.20 
77.40 
76.00 
79.00 
73.00 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หลังการใช้รูปแบบกิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จ าแนกตามระดับชั้น 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เปรียบเทียบกับเกณฑ์ พบว่า ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ผ่านเกณฑ์ระดับสูง
เรียงจากสูงไปต่ า ดังนี้ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
คิดเป็นร้อยละ 92.40 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 80.20 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 77.40 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 76.00 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
คิดเป็นร้อยละ 79.00 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 73.00 ทุกระดับชั้นมีค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม 
คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมาวิเคราะห์

ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงมาตรฐานของข้อมูล มาพิจารณาค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้าน ก่อนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้
กิจกรรมโฮมรูมและหลังการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม ดัง
แสดงในตาราง 

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม ก่อนและหลังการ

ใช้กิจกรรมโฮมรูม  

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 

74 3.48 0.58 ปานกลาง 3.97 0.50 สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
ภาพรวม ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง  = 3.48  หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับสูง  = 3.97  

 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม

โฮมรูม จ าแนกเป็นระดับชั้น 

ระดับชั้น  ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย      ความหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 

3.80 
3.88 

0.55 
0.66 

สูง 
สูง 

4.62 
4.01 

0.37 
0.51 

สูงมาก 
สูง 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ระดับชั้น  ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย      ความหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

 ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.69 
2.77 
3.54 
3.34 

0.21 
0.34 
0.38 
0.24 

สูง 
ปานกลาง 

สูง 
ปานกลาง 

3.87 
3.80 
3.95 
3.65 

0.30 
0.57 
0.29 
0.27 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกเป็นระดับชั้น พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เท่ากับ 3.80, 3.88 3.69, และ3.54ตามล าดับ ส่วนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 2.77 และ 3.34  

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ อยู่ในระดับสูงมาก    เท่ากับ 4.62  ส่วนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับสูง   
เท่ากับ 4.01, 3.87, 3.80, 3.95 และ 3.65 ตามล าดับ 

 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย ̅    ความหมาย 

74 3.68 0.54 สูง 4.10 0.45 สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรม
โฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ 3.68 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม  อยู่ใน
ระดับสูง   เท่ากับ 4.10และเมื่อพิจารณาตัวเลขค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ภาพรวมด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรม
โฮมรูม 

 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 
ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

          ความหมาย           ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
  ประถมศึกษาปีที่ 
6 

3.86 
4.18 
3.88 
2.94 
3.57 
3.65 

0.49 
0.53 
0.18 
0.24 
0.32 
0.23 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 
สูง 

4.77 
4.37 
3.94 
3.75 
3.95 
3.91 

0.26 
0.40 
0.20 
0.42 
0.12 
0.14 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ก่อนการ
ใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ 3.86, 4.18, 3.88, 3.57 และ  3.65 ตามล าดับ ส่วน
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับปานกลาง   
เท่ากับ 2.94  

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับสูงมาก   เท่ากับ 4.77 และค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ 4.37, 3.94, 3.95, 3.75, 3.95 และ 
3.91 ตามล าดับ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านซื่อสัตย์สุจริต 
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 
74 3.52 0.75 สูง 4.17 0.55 สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับสูง x  เท่ากับ 3.52 
หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน

ระดับสูง x  เท่ากับ 4.17 และเมื่อพิจารณาตัวเลขค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านซื่อสัตย์ สุจริต หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

 
 ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านซื่อสัตย์ สุจริต ก่อนและ
หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

          ความหมาย          ความหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

 ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.79 
4.24 
3.92 
2.91 
3.51 
2.86 

0.66 
0.78 
0.43 
0.44 
0.50 
0.44 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.57 
4.67 
4.02 
3.82 
4.09 
3.89 

0.42 
0.36 
0.54 
0.62 
0.30 
0.25 

สูงมาก 
สูงมาก 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ก่อนการใช้
กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับสูง   
เท่ากับ 3.79, 4.24, 3.92 และ 3.51 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 2.91 
และ 2.86  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับสูงมาก   เท่ากับ 4.57, 4.67 
ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูง   
เท่ากับ 4.02, 3.82, 4.09 และ 3.89 ตามล าดับ 

 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านมีวินัย ก่อนและ

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย           ความหมาย 
74 3.46 0.65 ปานกลาง 3.96 0.59 สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนภาพรวม ด้านมีวินัย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮม
รูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.46 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูงมาก  เท่ากับ 3.96 

 
 ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านมีวินัย ก่อนและหลังการ
ใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย         ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.64 
3.81 
3.79 
2.87 
3.50 
3.27 

0.67 
0.84 
0.26 
0.53 
0.46 
0.46 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.52 
3.88 
3.98 
3.82 
4.02 
3.60 

0.52 
0.57 
0.45 
0.78 
0.36 
0.31 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ด้านมีวินัย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮม
รูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงคน์ักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ 3.64, 
3.81, 3.79, และ 3.50 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 2.87 และ 
3.27  
 หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ 3.88, 3.98, 3.82, 4.02 และ 3.60 
ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ใน
ระดับสูงมาก   เท่ากับ 4.52 
 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านใฝุเรียนรู้ ก่อน
และหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 

74 3.29 0.70 ปานกลาง 3.64 0.69 สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านใฝุเรียนรู้ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.29 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูงมาก   เท่ากับ 3.64 

 

 ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝุเรียนรู้ ก่อนและหลัง
การใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

         ความหมาย           ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 

  ประถมศึกษาปีที่ 5 
  ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.85 
3.54 
3.28 
2.60 
3.42 
3.25 

0.70 
0.87 
0.47 
0.54 
0.50 
0.38 

สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

4.30 
3.51 
3.50 
3.80 
3.45 
3.31 

0.67 
0.90 
0.54 
0.66 
0.40 
0.46 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ด้านใฝุเรียนรู้ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรม
โฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่2 อยู่ในระดับสูง x  เท่ากับ 3.85 และ 3.54 ส่วนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.28, 2.60, 3.42 และ 3.25 
ตามล าดับ  

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับสูง  เท่ากับ 4.30, 3.51, 3.50 และ 3.80 ตามล าดับ ส่วนค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.45 และ 3.51 

 
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านอยู่อย่าง

พอเพียง ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 

74 3.39 0.64 ปานกลาง 3.94 0.60 สูง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ภาพรวม ด้านอยู่อย่างพอเพียง ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.39 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูงมาก   เท่ากับ 3.94 

 
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านอยู่อย่างพอเพียง ก่อน

และหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 
ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย         ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 

3.72 
3.75 

0.61 
0.68 

สูง 
สูง 

4.75 
3.75 

0.39 
0.62 

สูงมาก 
สูง 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย         ความหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

  ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.63 
2.58 
3.53 
3.36 

0.37 
0.39 
0.47 
0.31 

สูง 
ปานกลาง 

สูง 
ปานกลาง 

3.87 
3.81 
4.02 
3.59 

0.12 
0.74 
0.35 
0.32 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ด้านอยู่อย่างพอเพียง ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ก่อนการใช้
กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับสูง   
เท่ากับ 3.72, 3.75, 3.63 และ 3.53 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 
2.58 และ 3.36 ตามล าดับ 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับสูงมาก   เท่ากับ 4.75 ส่วนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ 3.75, 3.87, 
3.81, 4.02 และ 3.59 ตามล าดับ 

 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านมุ่งมั่นในการ

ท างาน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

          ความหมาย            ความหมาย 

74 3.40 0.69 ปานกลาง 3.84 0.69 สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านมุ่งมั่นในการท างาน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮม
รูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.40 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูงมาก   เท่ากับ 3.84 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านมุ่งมั่นในการท างาน 
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

         ความหมาย          ความหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

 ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.82 
3.71 
3.55 
2.64 
3.55 
3.33 

0.58 
0.89 
0.33 
0.50 
0.47 
0.52 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.58 
3.80 
3.65 
3.84 
3.93 
3.33 

0.42 
0.77 
0.55 
0.75 
0.44 
0.55 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ด้านมุ่งม่ันในการท างาน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ก่อนการใช้
กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับสูง   
เท่ากับ 3.82, 3.71, 3.55 และ 3.55 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 
2.64 และ 3.33 ตามล าดับ 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับสูงมาก   เท่ากับ 4.58 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ 3.80, 3.65, 3.84, 4.94 ส่วนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.33 

 
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านรักความเป็น

ไทย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 
จ านวน ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 

74 3.48 0.57 ปานกลาง 4.01 0.55 สูง 



 
 186 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านรักความเป็นไทย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.48 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง   เท่ากับ 4.01 และเมื่อพิจารณาตัวเลขค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวมด้านรักความเป็นไทย หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

 
 ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านรักความเป็นไทย ก่อน
และหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

         ความหมาย          ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

  ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.99 
3.75 
3.55 
2.77 
3.57 
3.49 

0.54 
0.60 
0.23 
0.35 
0.26 
0.41 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.84 
3.88 
4.01 
3.68 
4.06 
3.76 

0.30 
0.58 
0.07 
0.59 
0.33 
0.30 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ด้านรักความเป็นไทยก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ก่อนการใช้
กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับสูง    
เท่ากับ 3.99, 3.75, 3.55 และ 3.57 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 
2.77 และ 3.49 ตามล าดับ 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับสูงมาก    เท่ากับ 4.84 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ อยู่ใน
ระดับสูง   เท่ากับ 3.88, 4.01, 3.68, 4.06, 3.76 ตามล าดับ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านมีจิตสาธารณะ 
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย           ความหมาย 
74 3.60 0.64 สูง 4.09 0.54 สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านมีจิตสาธารณะ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับสูง    เท่ากับ 3.60 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง   เท่ากับ 4.09 และเมื่อพิจารณาตัวเลขค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวมด้านมีจิตสาธารณะ หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

 
 ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านจิต
สาธารณะ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

          ความหมาย           ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.73 
4.12 
3.95 
2.85 
3.66 
3.47 

0.52 
0.77 
0.18 
0.36 
0.40 
0.49 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.65 
4.20 
3.98 
3.90 
4.08 
3.81 

0.41 
0.55 
0.41 
0.69 
0.31 
0.31 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 20 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ด้านจิตสาธารณะ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น พบว่า ก่อนการใช้
กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับสูง   
เท่ากับ 3.73, 4.12, 3.95 และ 3.66 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 
2.85 และ 3.47 ตามล าดับ 
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หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับสูงมาก   เท่ากับ 4.65 ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับสูง   เท่ากับ อยู่ใน
ระดับสูง    เท่ากับ 4.20, 3.98, 3.90, 4.08 และ 3.81 ตามล าดับ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้วยหลักการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่มีขั้นตอนส าคัญของการจัดกิจกรรม ได้แก่ การพูดคุยประสบการณ์  
(Experience)  การสะท้อนความคิดและอภิปราย (Reflection and Discussion) การสร้างความคิด
รวบยอด (Concept) และการสนับสนุนให้นักเรียนน าไปทดลอง ประยุกต์แนวคิด 
(Experimentation/Application) ท าให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็น
ไทย และมีจิตสาธารณะ ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมสามารถพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐมน พันธ์ชาตรี (2547) ได้ใช้
โปรแกรมการจัดกิจกรรมโฮมรูม ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 
โรงเรียนพาณิชยการราชด าเนิน ธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พบว่าโปรแกรมการจัด
กิจกรรมโฮมรูมสามารถพัฒนาความมีระเบียบวินัยด้านการแต่งกายและความรับผิดชอบด้านการเรียน
ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติคุณ รุ่งเรืองและคณะ (บทคัดย่อ : 2550) ที่พัฒนาความมีวินัย
และความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยใชชุดกิจกรรมโฮมรูม ผลการวิจัยพบวา ความมีวินัยและความฉลาดทางอารมณนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชชุดกิจกรรมโฮมรูมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรมโฮมรูม อยางมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

นอกจากนี้ ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูมด้วย
หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ท าให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมขึ้นทั้งในภาพรวม ในทุก
ระดับชั้น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน เพ่ิมขึ้นทุกด้าน สอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ เจ่า
สกุล (2552) ท าการศึกษาวิจัยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมงโฮมรูม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ระดับมัธยมศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะที่ พึงประสงค์จากการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของตนเอง และเพ่ือนเป็นผู้ประเมิน เมื่อไดรับการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมงโฮม
รูม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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(ศึกษาศาสตร์) ระดับพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนก่อนท ากิจกรรมสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในชั่วโมง โฮมรูม อยู่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่ 1 มีระเบียบ
วินัย มีสัมมาคารวะและมีความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากส่วนด้านอ่ืนๆ อยู่ในระดับปานกลาง หลัง
ท ากิจกรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน และผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรู
มด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านใฝุเรียนรู้ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
โฮมรูม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านและด้านมุ่งมั่นในการท างานก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการออกแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมโฮมรูมให้นักเรียนท า
กิจกรรมจ านวน 1 ครั้ง การตกผลึกของความมุ่งมั่นจึงยังไม่ตกตะกอนที่ท าให้นักเรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะด้านนี้ หรืออาจจะต้องเพ่ิมความเข้มข้นของกิจกรรมการปฏิบัติให้มากขึ้น และข้อสังเกตที่
ส าคัญในงานวิจัย พบว่าผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมากเกือบทุกด้าน อาจเนื่องมาจากเมื่อเด็กอายุ 7 ปี มีความพยายามที่จะ
ท าให้งานส าเร็จมีมากขึ้น มีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้น และจะท างานทีละอย่างได้ ชอบการแข่งขัน 
และต้องการการยอมรับจากครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. 
2555) จึงท าให้นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับสูงมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลจากการใช้กิจกรรมโฮมรูม สามารถน าไปพัฒนาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ โดยผู้ที่จะน ากิจกรรมโฮมรูมไป
ประยุกต์ใช้ ควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  (Participatory 
Learning :  PL)  รวมถึงรูปแบบของระบบกิจกรรมโฮมรูม แนวทางในการจัดระบบกิจกรรมโฮมรูม 
การฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมก่อนที่จะน าไปประยุกต์ใช้ตามความ
เหมาะสมของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านต่างๆของนักเรียน  
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
      กิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ควรวิจัยการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้กิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกลุ่มประชากร
อ่ืนๆ ได้แก่ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ
ผู้บริหาร ครูโรงเรียนวัดเปรมศรัทธา อ.สิงหนคร จ. สงขลา ที่ได้น าคู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปใช้ และให้ความอนุเคราะห์ในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสง ค์
ของนักเรียน และขอขอบคุณ ดร.จงกล บัวแก้ว อาจารย์โปรแกรมวิชาวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษหลังการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อายุระหว่าง 3 - 6 ปีที่ไม่มีความพิการซ้ าซ้อนที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive selection) จ านวน 5 คน ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองกับผู้ปกครอง โดยท าการ
วิจัยเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที รวมทั้งหมด 40 ครั้ง แบบแผนการ
ทดลองคือ One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ 
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง และแบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ มัธยฐาน (Median) ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range : IQR) และ The 
Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษหลังการใช้โปรแกรมการอบรม
ผู้ปกครองมีทักษะการช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับดีมาก 
 2. เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการฝึกโดยใช้
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองสูงกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก 
ค าส าคัญ: เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทักษะการช่วยเหลือตนเอง: โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study on self helping skills of children 
with special need disability before and after. Acquired through using the parents 
training program. The sample consisted 0f 5 students with special need disability, 
aged 3-6 years old, Who had limited on self help skills at Special Education 
Development Institute Songkhla Rajabhat University. Selected by purposive selection. 
The experiment was carried by the researcher for 8 weeks 5 days a week and 30 
minutes per day,totally 40 times. The instruments of this study were the self helping 
skills – parents training program and the self helping skills checklist. The study was 
One Group Pretest – Posttest Design  The data was analyzed by The Wilcoxon 
Matched – Pairs Signed – Ranks Test. 
The results were as follows : 
 1. Self  helping skill level of children with special need disability after using the 
parent training program changed from need approved to very good level. 
 2. Self  helping skill level of children with special need disability after using the 
parent Training program were signficanthy higer than before at 0.5 level. 
 3. The result of the satisfaction using the parents training program of children 
with special need to very good level. 
Keywords: Children with Special Need, Self helping skills, Using the parent traing 
program 
 
บทน า 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีลักษณะที่แตกต่างจากเด็กปกติในหลายด้าน เช่น ความแตกต่าง
ทางด้านสติปัญญา ความแตกต่างทางด้านการสื่อสาร ความแตกต่างทางด้านประสาทสัมผัส ความ
แตกต่างทางด้านพฤติกรรม ความบกพร่องทางร่างกายและความพิการซ้ าซ้อน ครอบครัวที่มีเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ย่อมส่งผลกระทบต่อครอบครัวที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ วิกฤตการณ์หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ เรื่องของการดูแลเด็กพิเศษ 
(อรนุช  ลิมตศิริ.2554: 4) ปัญหาในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ
ทักษะการช่วยเหลือตนเอง เช่น การใส่เสื้อผ้า การรับประทานอาหาร การใส่รองเท้า การแปรงฟัน 
เป็นต้น ซึ่งเด็กท าไม่ได้ต้องพ่ึงพาคนอ่ืนในการช่วยเหลือ จึงเป็นการเพ่ิมภาระให้กับครอบครัว ซึ่งจาก
ผลการศึกษาของ Skola และคณะ ได้ศึกษาการให้คุณค่าทักษะหลักสูตรของผู้ปกครองเด็กที่มีความ
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บกพร่องระดับปานกลางและมาก พบว่า ความคิดเห็นด้านหลักสูตร จากผู้ปกครองของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางและมาก ให้คะแนนทักษะการด ารงชีวิตและทักษะทางสังคม/
มนุษยสัมพันธ์เท่ากัน ส่วนทักษะวิชาการเป็นทักษะที่ส าคัญน้อยที่สุด 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดภาระ และได้ช่วยเหลือแนะน าผู้ปกครองที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษอยู่ด้วยนั้น ผู้วิจัย จึงเล็งเห็นว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเองเป็นทักษะพ้ืนฐานที่
ส าคัญที่สุดในระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากปัญหาดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นผู้วิจัย 
มีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการช่วยเหลือผู้ปกครอง ให้สามารถช่วยเหลือและดูแลเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม เพราะในชีวิตของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผู้ที่มีความส าคัญและมี
อิทธิพล มีความใกล้ชิดต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษมากที่สุด คือ ผู้ปกครอง ซึ่งถ้าหากผู้ปกครอง มี
ความเข้าใจพื้นฐานทางกายและอารมณ์ของเด็กเป็นอย่างดี จึงควรอบรมให้ความรู้ แนะน าเทคนิคการ
สอนต่างๆ ให้กับผู้ปกครอง โดยผู้วิจัยจะใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง ส าหรับใช้สอนทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งจัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปกครองสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมไปพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ท าให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้นและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในด้านอ่ืนๆ ได้เต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่นในสังคม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรม
การอบรมผู้ปกครอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลัง
การใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และ
เด็กออทิสติก อายุระหว่าง 3 – 6 ปี ไม่มีความพิการซ้ าซ้อน จ านวน 12 คน สถาบันพัฒนาการศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
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  กลุ่มตัวอย่าง เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติก ที่ยังไม่สามารถมี
ทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีความพิการซ้ าซ้อน อายุระหว่าง 3 – 6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ที่ 
สถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  1. กิจกรรมการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง (ครูฝึกผู้ปกครอง) 
   1.1 ขั้นเตรียมการสอน 
   1.2 ขั้นท าความเข้าใจและข้อตกลงกับผู้ปกครอง 
   1.3 ขั้นสาธิตการสอน 
   1.4 ขั้นฝึกอบรมให้ผู้ปกครองทดลองท า 
   1.5 สรุป ทบทวน ร่วมแสดงความคิดเห็น 
  2. กิจกรรมปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือตนเอง (ผู้ปกครองฝึกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ) 
  3. กิจกรรมการประเมินผลทักษะการช่วยเหลือตนเอง ผู้วิจัยประเมินความสามารถเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยใช้แบบประเมินการสังเกต 
 
  ขอบเขตด้านตัวแปร 
   ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง 
   ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองในการสอน
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประกอบไปด้วย 
  1. โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง 
  2. แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
 การรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองในการสอน
ทักษะการช่วยเหลือตนเองจ านวน 8 สัปดาห์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1. ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองที่เป็นผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  2. จัดโครงการอบรมผู้ปกครองในการสอนทักษะการช่วยเหลือตนเองส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ เป็นระยะเวลา 5 วัน มีจ านวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 8 คน ตามรายละเอียดของกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

   2.1 กิจกรรมการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเอง (ครูฝึกผู้ปกครอง) 
    2.1.1 ขั้นเตรียมการสอน 
    2.1.2 ขั้นท าความเข้าใจและข้อตกลงกับผู้ปกครอง 
    2.1.3 ขั้นสาธิตการสอน 
    2.1.4 ขั้นฝึกอบรมให้ผู้ปกครองทดลองท า 
    2.1.5 สรุป ทบทวน ร่วมแสดงความคิดเห็น 
  3. ผู้ปกครองฝึกเด็กทีมีความต้องการพิเศษกิจกรรมปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือตนเองเป็น
เวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ 
  4. ผู้วิจัยท าการประเมินผลทักษะการช่วยเหลือตนเองประเมินความสามารถเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษโดยใช้ แบบประเมินทักษะการช่วยเหลือตนเองและการสังเกตประกอบการพิจารณา 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการใช้
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ มัธยฐาน (Median) 
ค่าพิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range : IQR) 
  2. การเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและ
หลังการทดลองการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย The Wilcoxon 
Matched – Pairs Signed – Ranks Test 
  3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรม โปรแกรมทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของผู้ปกครองท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการใช้
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง 
 
ตาราง 1 คะแนนทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ

อบรมผู้ปกครอง จ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน 
1.  ทักษะการสวมเสื้อยืดคอกลม 

คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
2 
4 
0 
2 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

15 
14 
16 
15 
14 

ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
ดี 

Mdn 
IQR 

2 
2.5 

ปรับปรุง 15 
1.5 

ดี 

2.  ทักษะการถอดเสื้อยืดคอกลม 

คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
5 
4 
3 
5 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

16 
17 
15 
16 
15 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

Mdn 
IQR 

4 
2 

ปรับปรุง 16 
1.5 

ดี 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 1 คะแนนทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครอง จ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

3.  ทักษะการสวมกางเกงขาสั้นเอวยืด 

คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 
1 
2 
3 
4 
5 

6 
4 
3 
3 
5 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

17 
16 
17 
17 
16 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

4 
2.5 

ปรับปรุง 17 
1 

ดีมาก 
 

4.  ทักษะการถอดกางเกงขาสั้นเอวยืด 

คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 
1 
2 
3 
4 
5 

5 
7 
5 
4 
6 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

17 
18 
18 
17 
17 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

5 
2 

ปรับปรุง 17 
1 

ดีมาก 

5.  ทักษะการสวมถุงเท้า 
คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 

4 
5 
5 
6 
3 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

15 
16 
18 
17 
15 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 

Mdn 
IQR 

5 
2 

ปรับปรุง 16 
2.5 

ดีมาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 1 คะแนนทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครอง จ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

6.  ทักษะการถอดถุงเท้า 

คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 
1 
2 
3 
4 
5 

7 
6 
8 
5 
7 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

17 
19 
19 
18 
18 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

7 
2 

ปรับปรุง 17 
1.5 

ดีมาก 

7.  ทักษะการสวมรองเท้าที่ติดด้วยเวลโคร(Velcro) 

คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 
1 
2 
3 
4 
5 

5 
7 
5 
7 
6 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

16 
17 
15 
17 
15 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

Mdn 
IQR 

6 
2 

ปรับปรุง 16 
1 

ดีมาก 
 

8.  ทักษะการถอดรองเท้าที่ติดด้วยเวลโคร(Velcro) 
คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
6 
7 
5 
7 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

19 
19 
18 
17 
17 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

7 
1.5 

ปรับปรุง 18 
2 

ดีมาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 1 คะแนนทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครอง จ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

9.  ทักษะการล้างมือ 

คนที่ ก่อนฝึก (20 คะแนน) ระดับ หลังฝึก (20 คะแนน) ระดับ 
1 
2 
3 
4 
5 

7 
8 
7 
8 
6 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

19 
19 
18 
17 
18 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

7 
1.5 

ปรับปรุง 17 
1.5 

ดีมาก 

 จากตาราง 1 แสดงว่า ทักษะในการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยการใช้
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง โดยก่อนการสอนมีคะแนน โดยรวมภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง หลัง
การฝึกทักษะในการช่วยเหลือตนเอง โดยการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองนั้น เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษมีทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับดีและดีมาก 
 
 2. การเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและ
หลังการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง 
ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ

ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน 
1.  ทักษะการสวมเสื้อยืดคอกลม 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
2 
4 
0 
2 

15 
14 
16 
15 
14 

12 
12 
12 
15 
12 

2.5 
2.5 
2.5 
5 

2.5 

2.5 
2.5 
2.5 
5 

2.5 

 0* 

รวม T+ =7.5 T- = 0  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

2.  ทักษะการถอดเสื้อยืดคอกลม 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
5 
4 
3 
5 

16 
17 
15 
16 
15 

13 
12 
11 
13 
10 

4.5 
3 
2 

4.5 
1 

4.5 
3 
2 

4.5 
1 

 0* 

รวม T+ =7.5 T- = 0  

3.  ทักษะการสวมกางเกงขาสั้นเอวยืด 
 

คนที่ 
คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
4 
3 
3 
5 

17 
16 
17 
17 
16 

11 
12 
14 
14 
11 

1.5 
3 

4.5 
4.5 
1.5 

1.5 
3 

4.5 
4.5 
1.5 

 0* 

รวม T+ =15 T- = 0  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

4.  ทักษะการถอดกางเกงขาสั้นเอวยืด 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
7 
5 
4 
6 

17 
18 
18 
17 
17 

12 
11 
13 
13 
11 

3 
1.5 
4.5 
4.5 
1.5 

3 
1.5 
4.5 
4.5 
1.5 

 0* 

รวม T+ =15 T- = 0  

5.  ทักษะการสวมถุงเท้า 
 

คนที่ 
คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

4 
5 
5 
6 
3 

15 
16 
18 
17 
15 

11 
11 
13 
11 
12 

2 
2 
5 
2 
4 

2 
2 
5 
2 
4 

 0* 

รวม T+ =15 T- = 0  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

6.  ทักษะการถอดถุงเท้า 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
6 
8 
5 
7 

17 
19 
19 
18 
18 

10 
13 
11 
13 
11 

1 
4.5 
2.5 
4.5 
2.5 

1 
4.5 
2.5 
4.5 
2.5 

 0* 

รวม T+ =15 T- = 0  

7.  ทักษะการสวมรองเท้าที่ติดด้วยเวลโคร(Velcro) 
 

คนที่ 
คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
7 
5 
7 
6 

16 
17 
15 
17 
15 

11 
10 
10 
10 
9 

5 
4.5 
4.5 
4.5 
1 

5 
4.5 
4.5 
4.5 
1 

 0* 

รวม T+ =19.5 T- = 0  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

8.  ทักษะการถอดรองเท้าที่ติดด้วยเวลโคร(Velcro) 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
6 
7 
5 
7 

19 
19 
18 
17 
17 

12 
13 
11 
12 
10 

3.5 
5 
2 

3.5 
1 

3.5 
5 
2 

3.5 
1 

 0* 

รวม T+ =15 T- =0   

9.  ทักษะการล้างมือ 
 

คนที่ 
คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
8 
7 
8 
6 

19 
19 
18 
17 
18 

12 
11 
11 
11 
12 

4.5 
2 
2 
2 

4.5 

4.5 
2 
2 
2 

4.5 

 0* 

รวม T+ =15 T- = 0  

 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังจากการ
ฝึกโดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองสูงขี้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่าทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการใช้
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองสูงขึ้นกว่าก่อนการสอน 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
ตาราง 3 ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครอง 

 
ข้อ 

รายการประเมิน ร้อยละความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ปรับปรุง 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
 

9. 
 

10. 

สามารถน าประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ได้จริง 
เนื้อการอบรมสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองของเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ 
เนื้อหาตรงตามความ
ต้องการ 
ของผู้ปกครอง 
สื่อที่ใช้สามารถส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้
ซักถาม 
ใช้วิธีการอบรมที่
หลากหลาย 
ผู้ปกครองมีโอกาสได้ปฏิบัติ
จริง 
วิทยากรมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
ผู้ปกครองเด็กพิเศษมีความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ 

4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
5 
4 
5 
5 
 
4 
 
4 

    1 
 
1                         
 
 
1      
 
1 
 
 

     4.8 
 
  4.8 
  
  
 4.8 
 
4.8 
 
5 
4.8 
5 
5 
 
4.8 
 
4.8 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 จากตาราง 3 แสดงว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดในทุกประเด็น 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
  1. ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนการใช้โปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครองอยู่ในระดับต้องปรับปรุง หลังจากการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองมีทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับดีมาก 
  2. ทักษะการช่วยเหลือตนเองท าให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
โดยรวมสูงกว่าก่อนการใช้ โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองอยู่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ในทุกประเด็น 
 อภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษที่ใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง สามารถน าผลมาอภิปรายได้ ดังนี้ 
  1. จากการศึกษา พบว่า ทักษะในการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่มี
ความพิการซ้ าซ้อน อายุระหว่าง 3 – 6 ปี โดยภาพรวม และรายพฤติกรรมที่สูงขึ้นนั้น ปัจจัยที่ช่วย
ส่งผลให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษประสบผลส าเร็จในการมีทักษะการสวมและถอดเสื้อยืดคอกลม 
ทักษะสวมและถอดกางเกงขาสั้นเอวยืด ทักษะการสวมและถอดถุงเท้า ทักษะการสวมและถอด
รองเท้า และ ทักษะการล้างมือ โดยอาศัยโปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง โดยใช้หลักการวิเคราะห์งาน
มาแบ่งเนื้อหาเป็นขั้นตอนในการฝึกเป็นขั้นตอนย่อยๆ บรรยาย ให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจ 
น าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการฝึกให้กับลูกของตนเองที่บ้าน ทุกวัน โดยทั้ง 5 ทักษะเป็นกิจกรรมที่
ต้องท าเป็นกิจวัตรประจ าวันทุกวัน ผู้ปกครองแต่ละท่านจะให้กลุ่มตัวอย่ างได้ฝึกท าเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน ทุกวัน 2 ช่วงเวลา คือ ตอนเช้าและตอนเย็น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คนนี้ เป็นเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 3 คน และเด็กออทิสติก 2 คน เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองน้อย แต่ลักษณะที่คล้ายกันของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษทั้ง 2 กลุ่มนี้คือ ต้องสอนแบบซ้ าๆ หลายๆ ครั้งให้เป็นกิจวัตรประจ าวันถึงจะได้ผลที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
  2. การเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและ
หลังจากการฝึก โดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ
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อบรมผู้ปกครองสูงขึ้นกว่าก่อนการสอนที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง
โดยใช้หลักการวิเคราะห์งานมาแบ่งเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนย่อย เริ่มจากการรับรู้ทางสายตาจากการ
สังเกตวิธีการปฏิบัติกิจกรรมโดยการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 5 ทักษะ การฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเป็น
แนวทาง เป็นการลดภาระและช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้อง ท าให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษมีอิสระในการด ารงชีวิตมีศักยภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 3. จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครองของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ 
วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง เนื้อหา
ตรงตามความต้องการของผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม สามารถน าประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ได้จริง เนื้อการอบรมสามารถส่งเสริมพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ  ใช้วิธีการอบรมที่หลากหลาย สื่อที่ใช้สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก   ผู้ปกครอง
เด็กพิเศษมีความร่วมมือซึ่งกันและกัน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรท าวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การอาบน้ า การแปรงฟัน การรับประทานอาหาร การซักเสื้อผ้า เป็นต้น 
 2. ในการท าเอกสารที่ใช้ประกอบการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองควรใช้ภาพสีเพราะจะมี
ความชัดเจนของภาพและสวยงามมากกว่า 
 3. จากผลการวิจัยพบว่าทักษะการสวมและถอดเสื้อยืดคอกลมหลังการฝึกยังอยู่ในระดับดี
ดังนั้นจึงควรจะหาวิธีพัฒนาเพิ่มเติม 
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การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย 
ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ 

The Development of document studying for practice typing Thai 
language to enhance typing skill for hill tribe students “Pagagayor” 

เกตุสุดา  แคแดง (Ketsuda Kaedaeng)1   
1สังกัด (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

*Corresponding author. E-mail: chzpuang@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ 2) เพ่ือศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์
ภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังเรียน ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชาวเขาเผ่าปกา
เกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 31 
คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพิมพ์ภาษาไทย และ 3) แบบ
ประเมินการให้คะแนนทักษะการพิมพ์, ด้านความเร็วและความแม่นย า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติ
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าร้อยละ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) และและสถิติทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย มีประสิทธิภาพ 81.00/81.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้  2) ดัชนีประสิทธิ ผล
การเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 
0.7006   คิดเป็นร้อยละ 70.06 และ 3) นักเรียนชาวเขาเผ่า ปกาเกอะญอ มีทักษะการพิมพ์
ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการเรียน  การฝึกพิมพ์ภาษาไทย  ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ 
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Abstract 
 The purpose of this research is 1) to create and find the efficiency document 
studying for practice typing Thai language for hill tribe students Pagagayor. 2) to study 
the student effectiveness index by using the document studying which is about 
practice typing Thai language for hill tribe students Pagagayor, and 3) to compare 
Thai language typing skill between before study and after study by document 
studying which is about the practice typing Thai language for hill tribe students 
Pagagayor. The sampling group including, hill tribe students Pagagayor secondary 
education class 1/1  BanMaerameong school Semester 2/2017 with a total of 31 
students. By purposive sampling method, the tools for this research including, 1) 
Document studying which is about the practice typing Thai language 2) Learning 
management plan which is about practice typing Thai language and 3) The 
assessment score of typing skills, the speed and accuracy, analysis of statistical data 
by using mean (Mean) standard deviation (Standard Deviation) percentage index of 
accordance (IOC) and t-test analysis. 
 The research showed that 1) The efficiency of document studying which is 
about practice typing Thai language for students effective at 81.00 / 81.05 which is 
higher than the 80 / 80 2) The student effectiveness index by using the document 
studying which is about practice typing Thai language equal to 0.7006 or 70.06 
percent, and 3) Hill tribe students Pagagayor with typing skills in Thai language have 
skill after study higher than before study with the statistical significance level of .05. 
Keywords:  Document studying, Practice typing Thai language, Hill tribe Pagagayor 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทักษะการพิมพ ์หมายถึง นักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการพิมพ์
อย่างถูกวิธี การนั่ง และการก้าวนิ้วที่ถูกหลักวิธี มีสมาธิในการจดจ าตัวอักษรบนแปูนพิมพ์ และหมั่น
ฝึกฝนทักษะความแม่นย าในการพิมพ์บ่อย ๆ จนเกิดความช านาญ จึงจะสามารถพิมพ์สัมผัสได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของนักเรียนที่ได้ เรียนเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่องการฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้วท าการ
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ทดสอบพิมพ์ภาษาไทย จ านวน 2 บทความ และน าคะแนนการพิมพ์ภาษาไทยทั้ง 2 บทความ มา
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยพิจารณาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 22 ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด และตามมาตรา 
24 ก าหนดไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินการจัด
เนื้อหาสาระการเรียนการสอน และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้อันเป็นสากล ให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะความสามารถและมีศักยภาพใน
การจัดการการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี การปรับวิธีการคิด วิธีการท างานได้เหมาะสมกับทุก
สถานการณ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
มาตรา 64 – 67 ได้กล่าวถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิต มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในการแสวงหาค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตจากการใช้สื่อในการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
รอบตัวเอง และการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน จึงท าให้ครูผู้สอนเกิดการปฏิรูป
แบบการเรียนการสอนให้เป็นแบบใหม่ โดยครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า และจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
น าสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย มาให้แก่ผู้เรียน และต้องจัดให้การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษานั้นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีการศึกษา เช่น 
ต ารา สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แบบเรียน เทคโนโลยี เป็นต้น ล้วนเข้ามาช่วยในการศึกษาทั้งสิ้น 
รัฐบาลจึงให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีการศึกษา และยังส่งเสริมให้นักเทคโนโลยีการศึกษาผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต ผู้ใช้เทคโนโลยีการศึกษา ให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิต ซึ่งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทางด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือผลิตสื่อการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกเวลาและทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2542) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน า
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ความรู้เกี่ยวกับการด ารงชีวิตการอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิด
สร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการท างาน และมี
เจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างพอเ พียงและ มีความสุข 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 204) 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก (อ าพร ไล้สมุทร์ และวารินทร์ ผลละมุด, 2549 ,หน้า 2) คอมพิวเตอร์ยัง
เป็นส่วนส าคัญของการท างานในเรื่องการท าเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ในส านักงาน โดยการ
ท างานกับคอมพิวเตอร์นั้น จ าเป็นต้องมีทักษะการปูอนข้อมูลผ่านแปูนพิมพ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก (ซีไอเอส, 2535, หน้า 4) ดังนั้น ทักษะการใช้แปูนพิมพ์จึงควรเป็น
ทักษะพ้ืนฐานที่ทุกคนในยุคปัจจุบันควรได้เรียนรู้ เพราะการใช้แปูนพิมพ์คือการเชื่อมต่อเข้าสู่
คอมพิวเตอร์ อาจกล่าวได้ว่าทักษะการใช้แปูนพิมพ์เปรียบเสมือนความสามารถพ้ืนฐานในการเขียน
ของยุคคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้ จึงต้องมีความจ าเป็นที่จะพัฒนาพฤติกรรมการใช้แปูนพิมพ์ที่ถูกต้อง
ตั้งแต่เริ่มต้น การฝึกพิมพ์จนช านาญโดยมีวิธีการพิมพ์สัมผัสที่เน้นความแม่นย าและรวดเร็ว ซึ่งจะ
กระท าได้นั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้หลักวิธีการพิมพ์ที่ถูกต้องก่อนการลงมือปฏิบัติ และเวลาปฏิบัติ 
ต้องอาศัยความอดทน ความเพียรพยายามในการฝึกพิมพ์แปูนอักษรทีละแปูน (สุรศักดิ์ พิมพ์สวัสดิ์, 
2549, หน้า 17) 
 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 377 หมู่ที่ 8 ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง  
จังหวัดตาก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็น
ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอทั้งหมด เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง  ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูงตามแนวเทือกเขาถนนธงชัย มีเขตแดน
ติดต่อกับประเทศพม่า  อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลจากความเจริญ อาทิเช่น ไฟฟูา โดยใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) สัญญาณโทรศัพท์ และน้ าประปา (กระทรวงการคลัง, พ้ืนที่พิเศษ, 2560) 
ราษฎรส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง  หรือปกาเกอะญอ ด้านโภชนาการยังไม่ได้รับการ
พัฒนา  ประกอบอาหารแบบชาวปุาเพ่ือเลี้ยงชีพ ท าให้ยังขาดสาธารณูปโภคที่ใช้ในการด าเนินชีวิต 
(วิชาการ.โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง, 2558) ชนเผ่าปกา-เกอะญอ หรือเรียกตัวเองว่าคนกะเหรี่ยงนั้น เป็น
กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ตามจารีตประเพณีของชุมชนกับการท ามาหากินเป็นเรื่องที่ผูกพันกันมา
โดยตลอด โดยเฉพาะการใช้ชีวิตอยู่กับปุา ได้อาศัยประโยชน์จากปุาเพ่ือด ารงชีวิต และเป็นแหล่ง
อาหารชุมชน เป็นยารักษาโรค เป็นแหล่งพักพิงอาศัย ตลอดจนเป็นทั้งปัจจัยสี่ในการด ารงชีพมาโดย
ตลอด (อุไรวรรณ ต้นกิมหยง, มปพ.) ท าให้นักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอขาดโอกาสทางการเรียนรู้
ในเรื่องการใช้เทคโนโลยี และไม่มีพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
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 จากการส ารวจและสอบถามสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา นักเรียนเรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ทฤษฎีในหนังสือเรียน ไม่ได้ฝึกปฏิบัติ ท าให้นักเรียนไม่มีความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เลย เพราะฐานะทางบ้านยากจน ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน  นักเรียนจึงขาดทักษะใน
การพิมพ์ภาษาไทย ซึ่งนักเรียนไม่รู้ต าแหน่งตัวอักษรบนแปูนพิมพ์ ท าให้การเรียนในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (เพ่ิมเติม) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างช้า เพราะนักเรียนยังขาดทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะในการพิมพ์ 
 เอกสารประกอบการสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เป็นสื่อกลางให้ครูผู้สอน
สามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ และทักษะไปนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จะเอ้ือต่อ
การศึกษาเล่าเรียนด้วยการช่วยให้เกิดความรู้ทักษะ (ชัยยงค์ พรมหมวงศ์ , 2542 .หน้า 3) ซึ่งเอกสาร
ประกอบการเรียนมีประโยชน์ทั้งต่อครูผู้สอนและนักเรียน กล่าวคือ 1) นักเรียนสามารถเรียนได้ตาม
อัตราความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล 2) เหมาะส าหรับการทบทวน 3) เหมาะส าหรับการ
เรียนรู้ที่ดีวิธีหนึ่ง 4) ช่วยลดบทบาทของครูในการสอน โดยจะมุ่งเน้นการสอนโดยยึดนักเรียนเป็น
ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรในปัจจุบัน 5) เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ 6) เป็นสื่อการ
เรียนการสอน 7) เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ 8) เป็น
ตัวเชื่อมระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนที่จะท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาตรงกัน และสามารถถ่ายทอด
เข้าสู่ตัวนักเรียนได้โดยตรง (กิดานันท์ มะลิทอง, 2543. หน้า 112) ดังนั้น เอกสารประกอบการเรียน
จึงเป็นสื่อกลางที่ดีที่ท าให้นักเรียนกับครูจะเข้าใจตรงกัน และสามารถด าเนินไปถึงเปูาหมายได้ 
นักเรียนสามารถน ากลับไปทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา 
 จากปัญหาและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาทักษะการพิมพ์ภาษาไทย 
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการฝึกพิมพ์ภาษาไทย น าแผนการเรียนรู้มาช่วยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และน าโปรแกรมฝึกพิมพ์ Typing Master มาช่วยในการฝึกทักษะการ
พิมพ์ภาษาไทย ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพิมพ์ภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่าป
กาเกอะญอ ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งทักษะในการพิมพ์เป็นพ้ืนฐานของการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนต้องมีพ้ืนฐานในเรื่องการพิมพ์ เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนเรื่อง
การใช้โปรแกรมต่าง ๆ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ทักษะในการพิมพ์จึงมีความจ าเป็น
ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงวางแผนด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยได้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 
เน้นพัฒนาทักษะการพิมพ์ภาษาไทย เพ่ิมความสามารถในการพิมพ์ที่ถูกวิธี รู้ต าแหน่งตัวอักษรบน
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แปูนพิมพ์ และทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการน าไปสู่การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถน าประสบการณ์และทักษะที่ได้จากการพิมพ์สัมผัสไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังเรียน ที่เรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัด
ตาก มีจ านวนทั้งสิ้น 127 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 
2   ปีการศึกษา 2560 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน ซึ่งได้จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
โดยผู้วิจัยได้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 อยู่แล้ว 

 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าป
กาเกอะญอ การหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย

มากที่สุด ( ̅ = 4.60, S.D. = 0.06) และเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 81.00 และมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ คิด
เป็นร้อยละ 81.05 
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 2.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพิมพ์ภาษาไทย การหาคุณภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้ เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย พบว่า ผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ( ̅ = 4.13, 
S.D. = 0.32) 
 3.  แบบประเมินการให้คะแนนทักษะการพิมพ์และด้านความเร็วและความแม่นย า ผลการ
ประเมินเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลด้านความเร็วและความแม่นย า ในการพิมพ์ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ได้ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 5 ท่านแล้ว และสามารถใช้ได้ 
 
การรวบรวมข้อมูล 
 1. การด าเนินการทดลอง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชาวเขาเผ่า     ปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 31 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โดยทดสอบวัดทักษะการพิมพ์ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ แล้วท าการ
บันทึกคะแนนก่อนเรียน เพ่ือดูคะแนนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยทดสอบในชั่วโมงเรียน ใช้
เวลา 2 ชั่วโมง จ านวน 20 สัปดาห์  
  1.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และ
เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย เพ่ือเน้นทักษะการพิมพ์ 
เพ่ือการเรียนการสอน และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน จ านวน  8 แผนการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมกับเก็บรวบรวมคะแนนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหาที่ท าการสอน ได้แก่ ประวัติ
พิมพ์ดีด หลักการพิมพ์ การวางนิ้วมือ การก้าวนิ้ว การเคาะแปูนอักษร โดยให้นักเรียนฝึกทักษะการ
พิมพ์สัมผัสภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 8 หน่วย ได้แก่ 
    1.3 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อสิ้นสุดการด าเนินการการทดลองแล้ว ให้
นักเรียนทดสอบหลังเรียน โดยการทดสอบวัดทักษะการพิมพ์ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 
และน าไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และหาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ผู้เรียนท าได้  
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1 หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาค่า E1 

และ E2 (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 49)  
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  2.2 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สูตร หาค่าดัชนีประสิทธิผล (กรมวิชาการ.2545:83) 

  2.3 เปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ที่วัดจากคะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ ก่อนเรียนและ
หลังเรียน สูตรที่ใช้ค านวณคะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้สูตรการ
หาค่า t-test for dependent (บุญชม ศรีสะอาด และคณะ. 2545: 109) 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 

  1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของเกณฑ์การวัด
ทักษะการพิมพ์ โดยใช้สูตร IOC หาค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน  
  1.2 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน โดยการหาค่า E1  และ E2   

1.3 หาค่าดัชนีประสิทธิผล  
  1.4 สูตรที่ใช้ค านวณคะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติก่อนเรียน และหลังเรียน 
โดยใช้สูตรการหาค่า t-test for dependent  
 2. สถิติพื้นฐาน 
  2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน  
  2.2 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยค านวณจากสูตร  
  2.3  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าเสนอ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ตามล าดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การ
ฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ศึกษาดัชนีประสิทธิผลเพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย  

ตอนที่  3 วิเคราะห์ทักษะการพิมพ์ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง    การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่วัดจาก
คะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึก

พิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏดังตาราง 2 
 จากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการเรียน และน าไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินโครงสร้างด้านองค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียน ด้านเนื้อหา และ
ด้านการออกแบบ ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ท าให้ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึก
พิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหา มี
จ านวน 8 หน่วย ได้แก่ 
 บทที ่1 เรื่อง ประวัติพิมพ์ดีดไทย การเริ่มต้นพิมพ์ 
 บทที่ 2 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูนเหย้า ฟ ห ก ด่  ส ว แปูนอักษรตาย เ    ้  ง 
 บทที่ 3 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูน า  พ  ะ   ั    ี  ร และอักษรแปูน    แ อิ ท  ืม   
 บทที่ 4 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูน ๆ ไ ผ ป น ย ใ และ แปูน    ภุ ถึ ค ฅ   
 บทที่ 5 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูน บ ล ฝ  และ  / - จ บ ช   
 บทที่ 6 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูน  โ ฌ   ฑ ธ   ณ  และ ฎ ฏ ษ ฆ “ ”ศ ฯ  
 บทที่ 7 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูนอักษร ฮ ฉ   ู ฒ ฤ () ฬ ซ ญ ฐ , . ฦ  
 บทที่ 8 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูนตัวเลขไทย ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 
 มีองค์ประกอบดังนี้ คือ ปก ค าน า สารบัญ หน้าค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน หน้าค าชี้แจง
ส าหรับนักเรียน บทเรียน จ านวน 8 หน่วย และหนังสืออ้างอิง  
 
ตาราง 2  แสดงผลการประเมินคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การพิมพ์ภาษาไทย  

ส าหรับนักเรียนชาวเขา ปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ
ที ่

รายการ 
ผลการประเมิน 

 ̅ S.D ระดับความคิดเห็น 
1 ด้านองค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียน 4.70 0.30 เห็นด้วยมากที่สุด 
2 ด้านเนื้อหา 4.60 0.26 เห็นด้วยมากที่สุด 
3 ด้านการออกแบบ 4.60 0.26 เห็นด้วยมากที่สุด 

รวม 4.60 0.06 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
จากตาราง 2  การหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
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เห็นด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.60, S.D.=0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ด้าน

องค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียน อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.70, S.D.=0.30) 

ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.60, S.D.=0.26) และด้านการออกแบบ อยู่ในระดับ

เห็นด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.60, S.D.=0.26) 
 จากการที่ได้น าเอกสารประกอบการเรียน ไปทดลองใช้ (Try - out)กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 กลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง โดยน าทฤษฎีของชัยยงค์ พรหม
วงศ์ เก่ียวกับการหาค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน โดยด าเนินการหาค่าประสิทธิภาพ
ตามความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ซึ่งได้ท าการทดลอง 3 ครั้งดังนี้ 1) การหาคุณภาพ
เครื่องมือเป็นรายบุคคล 2) การหาคุณภาพเครื่องมือเป็นกลุ่มเล็ก 3) การหาคุณภาพเครื่องมือ
ภาคสนาม แล้วจึงท าให้เอกสารประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้ 
 
ตาราง  3  แสดงผลประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับ

นักเรียนชาวเขาเผ่า ปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการ 
คะแนนระหว่างจัดการเรียนการสอน (N = 31) 

รวม 
หลัง
เรียน 

หน่วย
ที่ 1 

หน่วย
ที่ 2 

หน่วย
ที่ 3 

หน่วย
ที่ 4 

หน่วย
ที่ 5 

หน่วย
ที่ 6 

หน่วย
ที่ 7 

หน่วย
ที่ 8 

คะแนนเต็ม 31 31 31 31 31 31 31 31 248 24 
ร ว ม ค ะ แ น น
นักเรียนทุกคน 

760 790 789 777 781 767 767 796 6227 603 

คะแนนเฉลี่ย 24.52 25.48 25.45 25.06 25.19 24.74 24.74 25.68 200.87 19.45 

S.D. 2.10 1.39 2.05 2.06 2.09 1.95 1.92 1.75 7.83 1.62 

ร้อยละ 79.08 82.21 82.10 80.85 81.27 79.81 79.81 82.83 81.00 81.05 
E1/E2 81.00 81.05 

จากตาราง 3 พบว่าเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีประสิทธิภาพกระบวนการคิดเป็นร้อยละ 81.00 และมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละ 
81.05 ดังนั้น ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชาวเชาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.00/81.05  
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ตอนที่ 2 ผลศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ปรากฏดังตาราง 12 

 
ตาราง 4  แสดงผลค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการฝึกพิมพ์ภาษาไทยที่

ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

คะแนน 
 

ผลคะแนนการทดสอบ (N = 31) 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผล 
คะแนนเต็ม 24 24  
รวมคะแนน 273 603 

0.7006 คะแนนเฉลี่ย 8.81 19.45 

ร้อยละ 36.96 81.05 
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ

เรียน เรื่องการฝึกพิมพ์ภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกา
เกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7006 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.06 

ตอนที่ 3 ผลเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ภาษาไทย ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การ
ฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่วัดจากคะแนน
ทดสอบภาคปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่า t-test ( Dependent Samples) 
ปรากฏผลดังตาราง 5 
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ตาราง 5  แสดงผลคะแนนการทดสอบทักษะการพิมพ์ภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกา
เกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คะแนน 
 
 

ผลคะแนนการทดสอบ (N = 31)  
คะแนนทดสอบ
ภาคปฏิบัติก่อน

เรียน 

คะแนนทดสอบ
ภาคปฏิบัติหลัง

เรียน 
D D2 

คะแนนเต็ม  24  24   
รวมคะแนน 273 603 

330 3632 คะแนนเฉลี่ย 8.81 19.45 

ร้อยละ 36.96 81.05 

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนจ านวน 31 คน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบการพิมพ์
ภาษาไทยก่อนเรียน  เท่ากับ 8.81 จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน คะแนนทดสอบการพิมพ์ภาษาไทย
ภาคปฏิบัติหลังเรียน  เท่ากับ 19.45 จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน คะแนนรวมของผลต่าง เท่ากับ 
330 และคะแนนรวมผลต่างยกก าลังสองเท่ากับ 3632 
 
ตาราง 6   แสดงผลเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบการพิมพ์ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ของ

นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การ
ทดสอบ 

n  ̅ S.D  ̅ S.D.D t 
Sig (1-

taileed) 

ก่อนเรียน 31 8.81 1.45 
10.65 1.99 29.75 * 0.00 

หลังเรียน 31 19.45 1.65 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตาราง 6 พบว่าการทดสอบการพิมพ์ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่

เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกา
เกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.81 คะแนน และ 19.45 คะแนน ตามล าดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย 

จากการด าเนินการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึก
พิมพ์ภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 สามารถอภิปรายผลในประเด็นส าคัญ ดังนี้  

1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ ส าหรับ
นักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการประ เมินความเหมาะสมของ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ดังนี้ เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ด้านองค์ประกอบของเอกสารประกอบการเรียน อยู่ในระดับเห็น

ด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.70, S.D.=0.30) ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.60, 

S.D.=0.26) และด้านการออกแบบ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.60, S.D.=0.26) ผลประเมิน

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.60, S.D.=0.06)  
ผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ท าให้ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์

ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยเนื้อหา มี
จ านวน 8 หน่วย ได้แก่ 1) บทที่ 1 เรื่อง ประวัติพิมพ์ดีดไทย การเริ่มต้นพิมพ์ 2) บทที่ 2 เรื่ อง การ
วางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูนเหย้า ฟ ห ก ด่  ส ว แปูนอักษรตาย เ    ้  ง 3 ) บทที่ 3 เรื่อง การวางนิ้ว
และพิมพ์อักษรแปูน า  พ  ะ   ั    ี  ร และอักษรแปูน แ อิ ท  ืม  4) บทที่ 4 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์
อักษรแปูน ๆ ไ ผ ป น ย ใ และ แปูน ภุ ถึ ค ฅ  5 ) บทที่ 5 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูน บ 
ล ฝ  และ  / - จ บ ช  6) บทที่ 6 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูน  โ ฌ   ฑ ธ   ณ  และ ฎ 
ฏ ษ ฆ “ ”ศ ฯ 7) บทที่ 7 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูนอักษร ฮ ฉ   ู ฒ ฤ () ฬ ซ ญ ฐ , . ฦ 
8) บทที่ 8 เรื่อง การวางนิ้วและพิมพ์อักษรแปูนตัวเลขไทย ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ มีองค์ประกอบ
ดังนี้ คือ ปก ค าน า สารบัญ หน้าค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน หน้าค าชี้แจงส าหรับนักเรียน บทเรียน 
จ านวน 8 หน่วย และหนังสืออ้างอิง   

การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ที่ส่งเสริ ม
ทักษะการพิมพ์ ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีประสิทธิภาพ 
81.00/81.05 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ หมายความว่า นักเรียนทั้งหมดได้คะแนนเฉลี่ยจาก
การวัดความรู้ ฝึกปฏิบัติ และการสังเกตพฤติกรรม จากการเรียนทั้ง 8 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 81.00 
และคะแนนเฉลี่ยการพิมพ์ภาษาไทยภาคปฏิบัติหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.05 อาจเนื่องมาจากได้
เริ่มจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเอกสารประกอบการเรียน เทคนิค เนื้อหา
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เกี่ยวกับการพิมพ์ภาษาไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ผู้วิจัยได้
น ามาเป็นแนวทางในการสร้าง เพ่ือให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง และนักเรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียนด้วยตนเอง นักเรียนสามารถอ่านแล้วเข้าใจง่าย ท าให้
การศึกษาเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนประสบผลส าเร็จ ซึ่งเอกสารประกอบการเรียนได้ผ่าน
การตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพ 3 ครั้ง และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง สอดคล้องกับ  โสภา กรรณ
สูต (2542 : 3) เอกสารประกอบการเรียนรู้เป็นวัสดุอุปกรณ์ (Materials) ที่ผู้สอนน ามาใช้เป็นตัวกลาง
ในการสื่อสาร และถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ทัศนะคติ แนวคิด ตลอดจนทักษะต่าง ๆ จากผู้สอน
ไปสู่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนได้
ก าหนดไว้  

ซึ่งสอดคล้องกับ ฐิติมา แสงส าลี (2547 : 139 ) ได้ศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 พบว่า ผลการทดสอบก่อนและหลัง การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน พบว่า ผลการทดสอบ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผล
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี สอดคล้อง
กับ นงนุช เนียมบุญน า (2550 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง 
นาฏศิลป์ และเซิ้งประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
บ้านฝางวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เรื่อง นาฏศิลป์ไทย และเซิ้ งประยุกต์ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 
87.30/83.60 สูงกว่าที่ตั้งไว้ 80/80 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.5920 ซึ่งสอดคล้อง
กับ นิวัฒน์ ไพรแก่น (2549 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง กีฬาแชร์
บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านร่องกะถิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชนบูรณ์ เขต 2 ผลการศึกษาพบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
เรื่อง กีฬาแชร์บอล มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การ
ฝึกพิมพ์ภาษาไทย มีค่าดัชนีประสิทธิผลค่าเท่ากับ 0.7006 แสดงว่านักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีทักษะการพิมพ์ภาษาไทยก้าวหน้าในการเรียน 0.7006 หรือคิดเป็นร้อยละ 
70.06 ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าบริบทของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ให้สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งโปรแกรมฝึกพิมพ์ Typing Master ท าให้นักเรียนมีความตื่นตัวที่จะ
เรียนและเกิดความสนใจที่จะเรียนฝึกพิมพ์ เอกสารประกอบการเรียนมีสีสันที่จะกระตุ้นความสนใจ
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ให้กับนักเรียน ซึ่งมีโปรแกรมฝึกพิมพ์ Typing Master ให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ นักเรียนสามารถเลือกที่
จะเรียนในหน่วยย่อยได้ ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้การทักษะการพิมพ์ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 (กระทรวงศึกษาธิการ.2542 : 2) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าให้ผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้
ด้วยตอนเองฝึกทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบ นกจากนี้การจัด
กิจกรรมยังท าให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่มีขั้นตอนการฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ นงนุช 
เนียมบุญน า (2550 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง นาฏศิลป์ และเซิ้ง
ประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 
0.5920 นักเรียนที่สอนโดยเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ วิภัสรา ศรนารายณ์ 
(2555 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่า
เท่ากับ 0.7410 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน 0.7410 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.10 ซึ่ง
สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ไชยชาติ (2556 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
กระบวนการที่ส่งผลต่อทักษะการฝึกพิมพ์แบบสัมผัสภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ เรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง หลักการพิมพ์และการเคาะแปูนอักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิภาพผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการที่
ส่งผลต่อทักษะการฝึกพิมพ์แบบสัมผัสภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการพิมพ์และการเคาะ
แปูนอักษร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีค่าเท่ากับ 0.7636 แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะกระบวนการ เรื่อง หลักการพิมพ์และการเคาะแปูนอักษร ท าให้ผู้เรียนมีคะแนนความก้าวหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 76.36 

3. ผลการเปรียบเทียบการพิมพ์ภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปรากฏว่า นักเรียนมีคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่านักเรียนมีทักษะการฝึกพิมพ์ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มีการตรวจสอบ 
ทดลองสอนก่อน เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ก่อนน าไปใช้สอนจริง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้ได้
แนวทางที่เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ซึ่งนักเรียนจะต้องอาศัยการ
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ฝึกฝนบ่อย ๆ และต้องมีสมาธิ นักเรียนจะมีต้องมีความเพียรพยายามในการฝึกฝนในการพิมพ์ และ
การใฝุรู้ใฝุเรียนที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ท าให้การฝึกพิมพ์ภาษาไทยของนักเรียนประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ นารีรัตน์ โฉมอินทร์ (2548, น.ง) การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการพิมพ์ที่ดี ความสามารถในการพิมพ์ที่รวดเร็ว และแม่นย าทางการเรียนในวิชาพิมพ์ดีดไทย 
ด้วยคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกบริหารธุรกิจ ใช้วิธีการฝึกปฏิบัติตามเนื้อหา 
และการเรียนรู้ในห้องเรียน ชุด ผลการวิจัยผู้เรียนสามารถพัฒนาการพิมพ์ได้รวดเร็ว และแม่นยิ่งขึ้น
จากการฝึกปฏิบัติหลังจากได้รับการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้อง และบ่อยครั้งขึ้น และสอดคล้องกับ สุวิมล ภูริ
สัตย์ (2552, น.ก) เรื่อง รายงานผลการพัฒนาการพิมพ์สัมผัสพิมพ์ดีดไทย โดยใช้ชุดฝึกทักษะ ใน
รายวิชา ง30281 งานพิมพ์ดีด เรื่อง การเรียนรู้แปูนอักษรต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ชุดฝึกทักษะในรายวิชา ง 30281 งานพิมพ์ดีด เรื่องการ เรียนรู้
แปูนอักษรต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ 88.89/90.48 เมื่อ
พิจารณาแล้ว ถือว่าเป็นชุดฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพที่ยอมรับได้ สรุปได้ว่าชุดฝึกทักษะในรายวิชา ง 
30281 งานพิมพ์ดีด เรื่องการเรียนรู้แปูนอักษรต่าง ๆ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ความสามารถในการพิมพ์ดีด ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ สิริเพ็ญ ชลเทพ (2547, น.ง) ศึกษาการพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด
ไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
พิมพ์ใช้เวลา 10 สัปดาห์ ในการฝึกทักษะการพิมพ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 มีการ
พัฒนาทักษะความแม่นย า และความเร็วในการพิมพ์ สามารถพิมพ์งานได้ถูกต้อง มีความแม่นย า และ
ความรวดเร็วเพ่ิมข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการด าเนินการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ 
ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การศึกษาค้นคว้า มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
1.1 ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ครูผู้สอนต้องศึกษา

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการฝึกพิมพ์ภาษาไทย จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การเรียน ศึกษาเกณฑ์
การให้คะแนน ศึกษาโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด เครื่องวัดผลทักษะการพิมพ์ ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มสอน 

1.2 ครูผู้สอนจะต้องอธิบายขั้นตอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ 
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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1.3 การจัดกิจกรรมให้การฝึกพิมพ์ ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยเรียน 

1.4 ควรมีการอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน ประเมินระหว่างเรียนให้นักเรียนทราบ เพ่ือ
เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ ในลักษณะพัฒนา

วิธีการสอนให้ลักษณะอ่ืน ๆ 
 2.2 ควรมีการวิจัยถึงสื่ออ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อทักษะการพิมพ์  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 2) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) โดย 2.1) เปรียบเทียบความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน 2.2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาดัชนี
ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
สร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และท าการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเนิน
สะอาดพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของภาษา เนื้อหา เวลา แล้วปรับปรุงแก้ไข จากนั้น
น าไปทดลองภาคสนาม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 คน ใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pretest-
Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
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เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 2) แบบบันทึกภาคสนาม 3) แบบวัดความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าที t-test แบบ depedent sample 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผลการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ได้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ซึ่งมีขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนคือ 1) กระตุ้นความสนใจ 2) 
สะท้อนประสบการณ์ 3) สร้างความคิดรวบยอด 4) เสริมองค์ความรู้ 5) ลงมือปฏิบัติ 6) อธิบาย
แนวคิด 7) ตรวจสอบความรู้ 8) สรุปความรู้และเชื่อมโยง  โดยมีความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียน

รู้อยู่ในระดับมาก (( ̅ = 4.28, S.D. = 0.75) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 5 แผนการ

จัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมของคู่มือการใช้กิจกรมอยู่ในระดับมาก ( ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.57) 
และมีดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) เท่ากับ 0.523 
 2. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบว่า 
     2.1 ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
    2.2 นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณในระหว่างจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) โดยนักเรียนสามารถเขียนสรุป
ความคิดรวบยอดเป็นของตนเองได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และสามารถพิจารณาตัดสินข้อมูลได้ 
ค าส าคัญ :กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH), การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
 

Abstract 
 The purpose of this research were 1) to construct and evalute the 
Effectiveness Index of using 4MAT system with science writing heuristic (SWH) learning 
activies 2) to study the result of using 4MAT system with science writing heuristic 
(SWH) learning activities 2.1) to compare the critical thinking by using 4MAT system 
with science writing heuristic (SWH) 2.2) to study the result of teaching by using 4MAT 
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system with science writing heuristic (SWH). Steps of research and development were 
as follows: 
 Step 1: 4MAT system with science writing heuristic (SWH) was constructed and 
certified the learning activities, manual activities by five experts then tried out the 
appropriateness of language, content, and time by 3 students of Matthayomsuksa 4 
at Nernsaard Phittayakom school under the office of the Secomdary Education 
Service Area 39 in the second semester of academic year 2017. After the learning 
activities was revised, it was tried out with 31 students of Matthayomsuksa 4 at 
Wangprong Phitthayakom School under the office of the Secomdary Education 
Service Area 39 in the second semester of academic year 2017 to evalute the 
Effectiveness Index. 
 Step 2: The 4MAT system with science writing heuristic (SWH) learning 
activities was Implemented by the sample group of 38 Matthayomsuksa 4 students 
at Saiyoi Phitthayakom School in the first semester of academic year 2018. One 
Group Pretest-Posttest Design was used in this research. The tools of this research 
were 4MAT system with science writing heuristic (SWH)  learning activities and manual 
activities, the field notes, and critical thinking test. The data was analyed by mean, 
standard deviation and T-test depentdent sample. 
 The resulf of the study:  
 1. 4MAT system with science writing heuristic (SWH) learning activity had 8 
teaching steps; to stimulate attention, to reflect on experience, to create a concept, 
to enhance knownledge, to do an experiment, to explain a concept, to check 
students knowledge, and to the knowledge summary. The result of learning activities 

had appropriate and high quality ( ̅ = 4.28, S.D. = 0.75). The manual learning 

activities had appropriate and highest quality ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.57). The 
Effectiveness Index was at 0.523 
 2. The resulf of using 4MAT system with science writing heuristic (SWH) 
learning activities were as fallows: 
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   2.1 Compare of critical thinking using t-test indicated that students had 
critical thinking after learning higher than that before learning at the .05 level of 
significance. 
   2.2 The students  had on ability of critical thinking during the study. 
Students could summarise the knowledge based on scientific principles by searching 
for and considering information from reliable source.  
Keywords: 4MAT system with science writing heuristic (SWH) learning activities, critical 
thinking. 
 
บทน า 
 รากฐานส าคัญของการศึกษาที่แท้จริงคือการสอนให้คนรู้จักคิดและคิดเป็น และการคิดที่
ส าคัญคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical  Thinking) ซึ่งถือเป็นกรอบการคิดที่ส าคัญและยอมรับ
กันอย่างกว้างขวางในการที่จะช่วยให้เราปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วและมีความซับซ้อนมากขึ้น (บรรจง  อมรชีวัน, 25556, หน้า 1) ในปัจจุบันทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจฐานความรู้ใหม่ ซึ่งความรู้ เศรษฐกิจระดับโลกล้วน
ขับเคลื่อนด้วยสารสนเทศและเทคโนโลยี การที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้อย่างมี
ประสิทธิผล เศรษฐกิจโลกใหม่นับว่ามีความต้องการเพ่ิมขึ้นในเรื่องของทักษะทางปัญญาที่มีความ
ยืดหยุ่นและมีความสามารถในการวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลจากแหล่ งความรู้ต่างๆในการช่วย
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในยุคที่สังคมมีแหล่งข้อมูลข่าวสารมากมาย การคิดอย่างมี
วิจารณญาณจึงเป็นทักษะการคิดที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันที่ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน บรรจง  อมรชีวิน (2556, หน้า 16-19) 

แต่จากสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันพบว่า ผู้เรียนยังขาดทักษะ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือน ามาใช้หาเหตุผล หรือตอบปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง 
ที่ได้จากการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการทดลอง ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียน จนสามารถสร้างองค์ความรู้และน าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ แต่การที่ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญคือ 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคการสอนในชั้นเรียน (เตชทัต  เรืองธรรม, 2559, หน้า 7 ) ในยุค
สมัยที่การท าแบบทดสอบมาตรฐาน เช่น O-NET PAT GAT หรือ PISA เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการ
ประเมินคุณภาพของครู ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆแนวทางปฏิบัติที่อาจจะ
เกิดขึ้นในชั้นเรียนคือ การจัดการสอนแบบบรรยายเพ่ือพยายามครอบคลุมเนื้อหาที่จะมีในข้อสอบให้
ครบ แล้วฝึกฝนให้นักเรียนท าข้อสอบ ในระยะสั้นผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีดังกล่าวอาจเป็นที่น่า
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พอใจ แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และสมรรถนะของก าลังคนที่เป็นที่ต้องการใน
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและอนาคต แนวทางดังกล่าวอาจเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกัน (รักษพล  ธนา
นุวงศ,์ 2558, หน้า 13) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในปี พ.ศ.2559 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ 33.40 
และในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 33.55 โดยคะแนนเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้ที่ 1 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  มาตรฐาน  ว 1.1 : เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่ งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตของตนเองและ
ดูแลสิ่งมีชีวิต มีค่าเฉลี่ยในระดับประเทศอยู่ที่ 34.52 โดยคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ที่ 
34.72 ซึ่งต่ ากว่าร้อยละ 50 และเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่ทุกโรงเรียนต้องเร่งพัฒนา (สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ, 2559) 

สาเหตุที่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคะแนนต่ า เนื่องจากผู้เรียนขาด
ความเข้าใจความคิดรวบยอดในเนื้อหาที่เรียน รวมไปถึงยังขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่ง
เป็นทักษะการคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกระบวนการคิดที่มี
เหตุผล พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ มีหลักเกณฑ์ หลักฐานที่เชื่อถือได้ เพ่ือน าไปสู่การสรุปและ
การตัดสินใจที่ถูกต้อง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก สิ่งใดควรท า ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในยุคที่สังคมมี
แหล่งข้อมูลข่าวสารมากมาย การคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นทักษะการคิดที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน
ที่ครูผู้สอนจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนควบคู่ไปกับบทเรียนในชั้นเรียน เพราะกระบวนการคิด
ของมนุษย์นับได้ว่าเป็นกระบวนการท างานของสมองที่มีกลไกละเอียดอ่อนและซับซ้อน ถือเป็นทักษะ
ที่ส าคัญที่ต้องอาศัยศักยภาพของสมองที่มีความซับซ้อนมากข้ึน  

รูปแบบการสอนโดยใช้การสอนแบบ 4MAT เป็นการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 
โดยค านึงถึงการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบและความ
ต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมบางช่วงจะตอบสนองให้ผู้เรียนแต่
ละแบบมีความสุขในการเรียนในช่วงกิจกรรมที่ตนถนัด และรู้สึกท้าทายในช่วงที่ผู้ อ่ืนถนัด ซึ่ง
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) ที่ให้ความส าคัญกับการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนจะต้องระบุข้อมูลที่ได้จากการ
ทดลอง ใช้ข้อมูลและความรู้ เดิมเพ่ือสร้างและสนับสนุนข้อสรุปได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนทั้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่มโดยส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหลักและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่
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มีอยู่ รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าความรู้เดิมที่มีนั้นมีความคลาดเคลื่อนหรือถูกต้องตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ 4MAT และเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยมองเห็นความส าคัญและสภาพปัญหาของความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับใช้เทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การ
รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2.เพื่อทดลองใช้และศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
                2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  

    2.2 เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ส าหรับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development)  โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดของการด าเนินงานวิจัย  ดังนี้ 

 
 ขั้นตอนที่ 1  การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์(SWH)   
  แหลง่ข้อมูล 
 1.  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5  ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์(SWH)   
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
     2.1 ขั้นทดลองกลุ่มย่อย ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนเนินสะอาดพิทยาคม จ านวน 3 คน แบ่งนักเรียนที่เป็น
นักเรียนเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษา เวลา 
และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข  
      2.2 การทดลองภาคสนาม ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จ านวน 1 ห้องเรียน 31 คน เพ่ือ
พิจารณาหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2.  แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ขั้นตอนด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 1.  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH)   
 1.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT ตามแนวคิดของ แมคคาร์ธี (McCarthy, 1987) ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) แฮนด์  และ คีย์ (Hand and Key, 1999) โดยได้พัฒนาขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนคือ 1) กระตุ้นความสนใจ 2) สะท้อนประสบการณ์ 3) สร้าง



 
 233 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ความคิดรวบยอด 4) เสริมองค์ความรู้ 5) ลงมือปฏิบัติ 6) อธิบายแนวคิด 7) ตรวจสอบความรู้ 8) สรุป
ความรู้และเชื่อมโยง  
 1.2 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 
15 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 เรื่อง 
 1.3 ด าเนินการสร้างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
 1.4 น ากิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบในส่วนที่บกพร่อง และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 1.5 น ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม

การเรียนรู้ พบว่ามีความเหมาะสมระดับมาก ( ̅= 4.28, S.D. = 0.75) 
 1.6 ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ตามข้อบกพร่องที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 
 1.8 น ากิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิค
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ไปทดลองกลุ่มย่อยกับนักเรียนโรงเรียนเนินสะอาดพิทยาคม  
อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จ านวน 3 
คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา  ภาษา  เวลา  กิจกรรม แล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรุง
แก้ไข 
 1.9 ทดลองภาคสนาม กับนักเรียนโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  อ าเภอเนินมะปราง จังหวัด
พิษณุโลกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จ านวน1 ห้องเรียน 31 คน เพ่ือพิจารณา
หาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้สูตร E.I (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2560, 
หน้า 218 – 219) 

E.I. = 
      

         
 

  เมื่อ    P1  แทน ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนทุกคน 
      P2 แทน ผลรวมของคะแนนหลังเรียนทุกคน 
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 1.10 น ากิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิค
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง  และจัดพิมพ์เป็นเอกสารฉบับ
สมบูรณ์เพื่อน าไปใช้ในการทดลองจริงต่อไป 
 2. การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH)  
 2.1 ก าหนดเนื้อหาและหัวข้อที่ต้องการประเมิน  ดังนี้ 
   2.1.1 การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH)  
   2.1.2 การประเมินความเหมาะสมของของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH)  
 3. การหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 3.1 ด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเนินสะอาดพิทยาคม  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง  เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษา เวลา กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือน าผล
มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 3.2 ด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรม โดยน าไปทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  31 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมก่อนน าไปใช้ทดลองจริงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิค
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง
การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 แหล่งข้อมูล 
 ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
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 ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 
 กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม  อ าเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 1 ห้องเรียน จ านวน  38 คน ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  
 2. แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต 
 3. แบบบันทึกภาคสนาม 
ขั้นตอนด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ขั้นสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต 
 1. ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และวิธีสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 2. ศึกษาขอบเขตเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิต 

3. สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิตเป็นแบบวัดอัตนัย  ประกอบด้วยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด แต่ละสถานการณ์จะเป็น
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยจะวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็น 5 องค์ประกอบคือ 1)ความสามารถในการนิยามปัญหา  2) ความสามารถใน
การการก าหนดสมมุติฐาน 3) ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล  4) ความสามารถ
ในการประเมินพิจารณาตัดสินข้อมูล  5) ความสามารถในการสังเคราะห์/สรุปข้อมูล โดยออกข้อสอบ
เป็น 2 เท่าของข้อสอบที่ต้องการใช้  แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ต้องการใช้
คือ 5 สถานการณ์ออกข้อสอบจ านวน 10 สถานการณ์ และประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยการให้คะแนนเป็นแบบมาตราต่างระดับ (Rubric Score) 
 4. สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
เกณฑ์การวัดแบบมาตราต่างค่าระดับ (Rubric Score)  
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 6. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ไขปรับปรุงแล้วเสร็จเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแบบวัด 
 7.  ผลการพิจารณาแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 10 
สถานการณ์  สถานการณ์ละ 5 ข้อย่อย  รวม 50 ข้อ โดยการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน 
พบว่า แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต มีค่า
ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.00 จ านวน 48 ข้อ 
 8. น าแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 10 สถานการณ์  แต่ละ
สถานการณ์มีค าถาม 5 ข้อย่อย  ไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 28 คน ที่เคยผ่านการเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง การ รักษาดุลย
ภาพของสิ่งมีชีวิต  เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ดังนี้ 
  ผลการหาค่าความยาก  และค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต  พบว่า มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.81 
ซึ่งสามารถใช้ได้ 5 สถานการณ์  รวมจ านวน 25 ข้อ และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.66 
โดยผู้วิจัยท าการเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์  จ านวน  5 สถานการณ์ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด แบบวัด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 
 9. จัดพิมพ์เป็นแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  ขั้นสร้างแบบบันทึกภาคสนาม  เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมกาเรียนรู้แบบ 4MAT 
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
 ผู้ท าวิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบบันทึกภาคสนาม  ซึ่งเป็นแบบบันทึกที่ผู้วิจัยใช้บันทึก
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบบันทึก
ภาคสนาม 
 2. สร้างแบบบันทึกภาคสนาม  ตามแบบของ รัตนะ  บัวสนธ์ (2551, หน้า 217) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในขณะที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
 3. น าแบบบันทึกภาคสนามทีสร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความ
ถูกต้อง 
 4. ปรับปรุงและแก้ไข  และจัดพิมพ์แบบบันทึกภาคสนามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการ
เก็บข้อมูล 
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ผลการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1  การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ  4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4  
 1. ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิค
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การ
รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีข้อสรุปดังนี้ 
 1.1 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ผู้วิจัย
สร้างตามแนวคิดของ McCarthy (1987) ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้จ านวน 8 ขั้นตอน และน ามาเสริม
ด้วยเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) จึงได้ขั้นตอนการเรียนรู้ จ านวน 8 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 
กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 สะท้อนประสบการณ์ ขั้นที่ 3 สร้างความคิดรวบยอด ขั้นที่ 4 เสริมองค์
ความรู้ ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 6 อธิบายแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นที่ 8 สรุปความรู้และ
เชื่อมโยง โดยเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้มี 5 เรื่องคือ เรื่องที่1 การล าเลียงสารผ่านเซลล์  เรื่องที่ 2 
กลไกการรักษาดุลยภาพน้ าของพืช เรื่องที่ 3 กลไกการรักษาดุลยภาพของสารในร่างกาย เรื่องที่ 4 
การรักษาอุณหภูมิในร่างกาย และเรื่องที่ 5 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย   
 1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4MAT ร่วมกับเทคนิคการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตามความ

คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.28, S.D. 
= 0.75) และคู่มือการใช้กิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.57) 
 1.3 การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) โดยการน ากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 31 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 0.52 
 ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลย
ภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
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 2. ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
  2.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม อ าเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 38 คน มีคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับ
เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.2 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์
จากการบันทึกภาคสนาม พบว่าในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนให้ความสนใจ 
กระตือรือร้น ในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกันอภิปรายเพ่ือก าหนดปัญหาและค าถามของเนื้อหาที่เรียน 
พบว่านักเรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยนักเรียนสามารถนิยามปัญหาของ
เรื่องท่ีจะเรียนได้ เพ่ือเป็นการก าหนดประเด็นเพ่ือแสวงหาค าตอบ ตั้งปัญหาและค าถามเหมาะสมกับ
เนื้อหา การเขียนความคิดรวบยอด นักเรียนสามารถเขียนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้เพ่ือสนับสนุนแนวความคิดของตนเองว่าถูกต้อง 
เป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ สามารถสืบค้นในประเด็นเนื้อหาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
เรียนได้ นักเรียนระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ในการตั้งสมมุติฐานทางการทดลองเพ่ือ
ตรวจสอบความเข้าใจ และตอบค าถามประเด็นปัญหาที่นักเรียนได้ตั้ งไว้ นักเรียนสามารถ
ตั้งสมมติฐานคาดคะเนผลการทดลองที่จะเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยความรู้เดิมและอาศัยความรู้ใหม่ที่
นักเรียนได้รับจากการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือได้ และจาการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียน หลังจากที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทดลองเพ่ือค้นหา
ค าตอบของปัญหาและตรวจสอบสมมติฐาน นักเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิดของตนเองบนพ้ืน
ฐานข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องได้ การน าเสนอผลงานของแต่ละ
กลุ่มท าให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และฝึกให้นักเรียนเป็นผู้รับฟังการวิจารณ์จากเพ่ือน
ที่ดี ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่เกิดขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ของกลุ่มเพ่ือนในชั้นเรียน 
นักเรียนสามารถประเมินพิจารณาตัดสินข้อมูลได้ว่าหลังจากการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มเพ่ือนในชั้น
เรียน แนวคิดของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
และนักเรียนยังสามารถสังเคราะห์สรุปข้อมูลโดยใช้หลักเหตุผลและข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
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 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละขั้นตอน พบว่านักเรียนให้ความสนใจและกระตือรือร้นใน
การเรียน จากการสอบถามนักเรียน พบว่านักเรียนให้ความสนใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากการทดลอง
ในทุกเรื่องท่ีเรียน สามารถเห็นตัวอย่างได้ชัดเจน ได้ฝึกทักษะการคิดและการท างานเป็นกลุ่ม มีการใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม ได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆที่ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน 
และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในชั้นเรียน ท าให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปในเชิงบวก 
และนักเรียนสามารถเรียนรู้ในเนื้อหาจนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การ
รักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 น ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
  ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการ
เขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

( ̅ = 4.28, S.D. = 0.75) คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง

วิทยาศาสตร์ (SWH) มีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.54, S.D. = 0.57) และมี
ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับร้อยละ 52 เนื่องมาจากในขั้นตอนกระบวนการสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้สร้างตามขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการศึกษากิจกรรม
การเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เทคนิค
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ McCarthy (1987) อ้างถึงในวีณา ประชากูล 
และประสาท เนืองเฉลิม (2555, หน้า 113-114)  และเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ได้ใช้แนวคิด
ของ Hand and Key (1999) และท าการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT กับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือเชื่อมโยงเป็นขั้นการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ซึ่งได้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มาทั้งหมด 8 ขั้น โดยยึดขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นแกนหลักเสริมด้วย
เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เข้าไปในทุกขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากนั้น
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต วิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้ ว 1.1 ตัวชี้วัดช่วงชั้นที่ 4-6 และ
มาตรฐานการเรียนรู้  ว 8.1 ตัวชี้วัด 1 -12 ในการด าเนินพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT 
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่อง
ของกิจกรรมการเรียนรู้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และได้เสนอกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เพ่ือหาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือการใช้กิจกรรม ซึ่ง
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนคือ 1) กระตุ้นความสนใจ 2) สะท้อนประสบการณ์ 3) สร้างความคิดรวบยอด 4) เสริมองค์
ความรู้ 5) ลงมือปฏิบัติ 6) อธิบายแนวคิด 7) ตรวจสอบความรู้ 8) สรุปความรู้และเชื่อมโยง ซึ่งมี
เนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การล าเลียงสารผ่านเซลล์ 2) กลไกการรักษาสมดุลน้ าใน
พืช 3) กลไกการรักษาดุลยภาพของสารในร่างกาย 4) การรักษาอุณหภูมิในร่างกาย 5) ภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 15 ชั่วโมง ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 ขั้น มีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีการอภิปราย
ร่วมกันในการก าหนดประเด็นปัญหาในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติในการทดลองเพ่ือหาค าตอบ สืบค้น
ข้อมูลเพ่ือน ามาอ้างอิงในการเขียนสรุปองค์ความรู้ให้ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีการ
ท างานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และพิจารณาตัดสินข้อมูลได้
อย่างสมเหตุสมผล 
 ทดลองกลุ่มย่อยกับนักเรียนจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหา ภาษา เวลา กิจกรรม และ
สื่อการเรียนรู้ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเนินสะอาด
พิทยาคม อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมการ
เรียนรู้ ก่อนน ามาทดลองภาคสนามเพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ 0.52  ตามแนวของ เผชิญ  กิจกระการ และสมนึก  
ภัททิยธนี (2545, หน้า 30-36) ที่กล่าวว่าการหาพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้นของผู้เรียน โดยอาศัยการหาค่า 
t-test (Dependent sample) เป็นการพิจารณาดูว่านักเรียนมีการพัฒนาการที่เพ่ิมข้ึนอย่างเชื่อถือได้
หรือไม่ โดยท าการทดสอบกับนักเรียนทุกคนก่อนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) แล้ว
น ามาหาค่า t-test หากมีนัยส าคัญทางสถิติ ถือว่านักเรียนกลุ่มที่ผู้วินิจฉัยก าลังศึกษามีการพัฒนาการ
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เพ่ิมขึ้นอย่างเชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้องกับ รักษพล  ธนานุวงศ์ (2558 , หน้า 42) ได้กล่าวถึงการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งผลเชิงบวกกับนักเรียนโดยต้องให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นผู้ค้นพบ
ความรู้ด้วยตนอง มีความรู้สึกเป็นเจ้าของของสิ่งที่ได้เรียนรู้ นักเรียนได้ฝึกฝนการน าความรู้และทักษะ
ที่ได้เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาที่ท้าทาย เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และมีลักษณะสถานการณ์ในชีวิตจริง 
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และให้นักเรียนมีโอกาส
วิพากษ์วิจารณ์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ แนวคิดของตนเอง แนวคิดของเพ่ือนร่วมชั้น ผ่านการถาม -ตอบ และ
การอภิปรายในชั้นเรียน สอดคล้องกับ เตชทัต เรืองธรรม (2559, หน้า 7) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ จ าเป็นต้องเน้นให้ผู้เรียนรู้สืบเสาะหาความรู้ เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริง อธิบายความคิด
รวบยอดหรือแนวคิดหลักซึ่งสอดคล้องกับหลักการ กฎ ทฤษฎี ข้อสรุป หรือสมมติฐานที่ตั้งขึ้น รวมทั้ง
สามารถน ามาเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ สุวิทย์   มูลค า  และอรทัย  
มูลค า (2546, หน้า 155-159)  ได้กล่าวว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  4MAT  เป็นการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเรื่องการศึกษาแผนใหม่ (Progressivism)  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบ
ก้าวหน้าที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการกระท านั้น  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ซึ่งผู้เรียน
ที่มีการเรียนรู้ในลักษณะที่แตกต่างกัน   ถ้าผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
ประเภทผู้เรียนก็จะประสบความส าเร็จในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาได้น าเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เข้ามาเสริมรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ในทั้ง 8 ขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) มีความแตกต่างจากการเขียนบันทึกผลการทดลองตามปกติ ที่ไม่ได้เน้นการอ้าง
ถึงประจักษ์พยานที่เหมาะสมเพียงพอที่จะสนับสนุนการสรุปผลการทดลอง นักเรียนได้ฝึกก าหนด
ปัญหาหรือตั้งค าถามท่ีต้องการหาค าตอบจากการทดลอง ลงมือปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
สืบค้นหาข้อมูลและประจักษ์พยานจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ มีการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสร้างความคิดรวบยอดที่ถูกต้องตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์เป็นของตนเองได้ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 
คือ 1) ความสามารถในการนิยามปัญหา 2) ความสามารถในการก าหนดสมมติฐาน 3) ความสามารถ
ในการรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 4) ความสามารถในการประเมินพิจารณาตัดสินข้อมูล 5) 
ความสามารถในการสังเคราะห์/สรุปข้อมูล และบทบาทของครูผู้ สอนเปลี่ยนแปลงไปจากผู้ถ่ายทอด
ความรู้ไปเป็นการให้ความร่วมมือและค าแนะน าเมื่อผู้เรียนมีปัญหาในการเรียนรู้  ใช้ค าถามเพ่ือ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ซึ่งเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีกระบวนการคิด นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณธา กิตติภัทท์ (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
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ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA พบว่าการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.73/78.37 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6004 ช่วยให้นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนโดยการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIPPA อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมท าให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน และ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จึงควรให้การสนับสนุนให้คุณครูน าแผนเหล่านี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลตามจุดประสงค์ของรายวิชา 
และสอดคล้องกับ ชิง เหมย เทียง (Ching-mei Tseng, 2014) ได้ท าการวิจัยศึกษาและเก็บข้อมูลผล
ของการใช้เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) โดยเปรียบเทียบผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของการใช้แบบบันทึกผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบดั้งเดิม และแบบการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) ในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ านวน 4 ,417 
คน โดยใช้แบบทดสอบฟอร์ม X ของคอร์เนล  วัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พบว่านักเรียนที่
เรียนด้วยการใช้เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์มีคะแนนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่า
กลุ่มของนักเรียนที่เรียนด้วยการเขียนรายงานผลการทดลองแบบดั้งเดิม 
 2. ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  2.1 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH)  โดยสร้างแบบ
วัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นสถานการณ์จ านวน 5 สถานการณ์ โดยมีลักษณะ
อิงเนื้อหาที่เรียน น าไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 38 คน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้  เนื่องมาจากในขั้นตอนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิค
การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ผู้วิจัยสร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย
ศึกษาแนวคิดของการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จากนักการศึกษาหลายๆท่าน และจากต าราหลายๆ
เล่ม พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT  McCarthy (1987) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบ 4MAT เป็นคนแรก ได้ ซึ่งเขาได้ประสบการณ์จากการสอนหลายระดับและเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน านักเรียน จึงท าให้เข้าใจถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนด้านสติปัญญา การรับรู้และ
การเรียนรู้ โดยน ารูปแบบการเรียนรู้ (Learning styles) ของคอล์บมาเป็นแนวทางในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นรูปแบบการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้าน
การคิด ซึ่งมี 8 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างคุณค่าและประสบการณ์ของสิ่งที่เรียน 2) ขั้นวิเคราะห์
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ประสบการณ์ 3) ขั้นปรับประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด 4) ขั้นพัฒนาความคิดรวบยอด 5) ขั้นลง
มือปฏิบัติจากกรอบความคิดที่ก าหนด 6) ขั้นสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนความเป็นตัวเอง 7) ขั้นวิเคราะห์
คุณค่าและการประยุกต์ใช้ 8) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับผู้อ่ืน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ิมเติม พบว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้
ที่ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) นักเรียนจะได้
ฝึกก าหนดปัญหาหรือตั้งค าถามที่ต้องการหาค าตอบจากการทดลอง ลงมือปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบ
สมมุติฐานทั้งไว้ สืบค้นหาข้อมูลและประจักษ์พยานจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ มีการอภิปรายกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสร้างความคิดรวบยอดที่
ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นของตนเองได้ ผู้วิจัยจึงได้สังเคราะห์ขั้นของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) โดยยึดขั้นการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT เป็นแกนหลัก ได้ 8 ขั้น คือ 1) กระตุ้นความสนใจ 2) สะท้อนประสบการณ์ 3) สร้าง
ความคิดรวบยอด 4) เสริมองค์ความรู้ 5) ลงมือปฏิบัติ 6) อธิบายแนวคิด 7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8) 
สรุปความรู้และเชื่อมโยง โดยผู้วิจัยก าหนดเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 เรื่อง ได้แก่ 1) การ
ล าเลียงสารผ่านเซลล์ 2) กลไกการรักษาดุลยภาพน้ าของพืช 3) กลไกการรักษาดุลยภาพของสารใน
ร่างกาย 4) การรักษาอุณหภูมิในร่างกาย 5) ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในแต่ละขั้นตอนได้ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการนิยาม
ปัญหา 2) ความสามารถในการก าหนดสมมติฐาน 3) ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์
ข้อมูล 4) ความสามารถในการประเมินพิจารณาตัดสินข้อมูล 5) ความสามารถในการสังเคราะห์/สรุป
ข้อมูล ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน นักเรียนได้ฝึกก าหนดปัญหา
หรือตั้งค าถามที่ต้องการหาค าตอบจากการทดลอง ลงมือปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้
นักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สืบค้นหาข้อมูล และประจักษ์พยานจากแหล่ง
อ้างอิงที่เชื่อถือได้ มีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ แนวคิดของตนเอง แนวคิดของเพ่ือนร่วมชั้น 
ผ่านการถาม-ตอบ และการอภิปรายในชั้นเรียน มีการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ และสามารถสร้างความคิดรวบยอดที่ถูกต้องตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นของตนเองได้ จนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับ 
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552, หน้า 80 – 81) กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณให้นักเรียนจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักคิดในสิ่งที่
เรียน ฝึกให้นักเรียนมีการอภิปรายร่วมกันจะท าให้นักเรียนมีทักษะในการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ 
วิจารณ์ มีทักษะในการลงข้อสรุปและรู้จักประเมินความคิดเห็นของผู้อ่ืน และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนด้วยใจเป็นกลาง ส่งเสริมให้นักเรียนวางแผนการท างาน ตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินงานโดยมี
ข้อมูลหลักฐานในการตรวจสอบและใช้เหตุผลในการพิจารณาตัดสินใจปรับปรุง หรือด าเนินงานตาม
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แผน และรู้จักวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นที่ 1
กระตุ้นความสนใจ โดยน าเอารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือวิดีโอที่มีความน่าสนใจ มากระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความสนใจ พร้อมกับตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสามารถตั้งประเด็นปัญหาที่สนใจ 
โดยนักเรียนสามารถนิยามปัญหา ระบุปัญหาส าคัญที่นักเรียนอยากรู้ของเรื่องที่เรียนได้อย่างชัดเจน 
ขั้นที่ 2 สะท้อนประสบการณ์ โดยให้นักเรียนเขียนความรู้เดิมของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนเป็น
ข้อความสรุปสั้นๆ และให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนเพ่ือเติมเต็มข้อมูลในส่วนที่นักเรียนอาจ
ยังขาด ท าให้นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาเพิ่มเติมในบางส่วนที่แตกต่างจากของตนเอง และนักเรียนเกิด
ความสามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ ขั้นที่ 3 สร้างความคิดรวบยอด นักเรียนเขียน
ความคิดรวบยอดของตนเองโดยมีลักษณะเป็นความเรียงที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และ
สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เพ่ือยืนยันความถูกต้องของความคิดรวบยอดที่
นักเรียนสรุป ท าให้นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสามารถพิจารณาประเมิน
ตัดสินข้อมูลได้ ขั้นที่ 4 เสริมองค์ความรู้ นักเรียนสืบค้นข้อมูลให้กว้างขึ้น และเป็นข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของตนเองโดยสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆที่มีความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล นักเรียนเกิดความสามารถในการประเมินพิจารณาตัดสินข้อมูล และ
ความสามารถในการสรุปข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ขั้นที่ 5 ลงมือปฏิบัติ นักเรียนทดลองเพ่ือตรวจสอบ
ปัญหาและสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง โดยออกแบบการทดลองและใช้
รูปแบบการบันทึกผลการทดลองตามรูปแบบการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความสามารถในการระบุข้อสันนิษฐานคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้น ขั้นที่ 6 อธิบายแนวคิด นักเรียน
เขียนอธิบายแนวคิดเชื่อมโยงระหว่างผลการทดลองที่ได้ความรู้ของนักเรียน กับหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยหาประจักษ์พยานมาสนับสนุนแนวคิดของตนเองให้มีความถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ นักเรียนสังเคราะห์เป็นแนวคิดของตนเอง ขั้นที่ 7 ตรวจสอบความรู้ นักเรียนอภิปรายใน
ชั้นเรียน โดยแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลจากการทดลองและ
ข้อมูลที่ได้จากแหล่งอ้างอิงภายนอกของกลุ่มอ่ืน และให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 
โดยกลุ่มเสนอรับฟังค าวิจารณ์ และพิจารณาตัดสินว่าแนวคิดของนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หรือไม่ พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงงานของตนเองให้ถูกต้อง ขั้นที่ 8 สรุปความรู้และเชื่อมโยง นักเรียน
ร่วมกันสรุปบทเรียน และน าความรู้ที่ได้เรียนไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริง โดยการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด ทั้งภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่ม นักเรียนสามารถสังเคราะห์และสรุปข้อมูลโดยใช้
เหตุผลได้ 
 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว พบว่าสอดคล้องกับ บลูมและกาเย่ (สุคน สินธพานนธ์, 2555 
และคณะ หน้า 197-198 อ้างอิงจาก Bloom.1961 และ Gagne.1985) ที่ได้ให้แนวทางในการสอน
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เริ่มจากสัญลักษณ์
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ทางภาษา จนโยงมาเป็นความคิดรวบยอด เป็นกฎเกณฑ์และน้ ากฎเกณฑ์ไปใช้ โดยมีขั้นตอน คือ การ
ให้ผู้เรียนสังเกตรับรู้ กิจกรรมการรับรู้ เข้าใจ ได้ความคิดรวบยอดท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
สรุปเป็นใจความส าคัญครบถ้วน ตรงตามหลักฐานข้อมูลให้ผู้เรียนอธิบายหรือตอบค าถาม แสดงความ
คิดเห็น เน้นการให้เหตุผลด้วยหลักการ กฎเกณฑ์ อ้างหลักฐานข้อมูลประกอบให้น่าเชื่อถือ ให้ผู้เรียน
ได้รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของตน ได้ฟังและได้ตอบค าถามตามความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน เน้นการปรับเปลี่ยนความคิดอย่างมีเหตุผล ให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความคล้ายคลึงของสิ่งต่างๆ จัดกลุ่มสิ่งที่เป็นพวกเดียวกัน หาเหตุผลหรือกฎเกณฑ์มาเชื่อมโยงจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์เหตุการณ์ ค ากล่าว แนวคิดหรือการประท าที่ก าหนด แล้วจ าแนกหา
ข้อดี ข้อด้อย ส่วนดี ส่วนด้อย ส่วนส าคัญหรือส่วนที่ไม่ส าคัญจากสิ่งนั้น ด้วยการยกเหตุผลและ
หลักฐานประกอบ ให้ผู้เรียนพิจารณาการกระท า หรือข้อมูลต่างๆที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันแล้วสรุปผล
อย่างตรงไปตรงมาตามหลักฐานข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ็นเอส  สเตปฟีซัน ( NS 
Stephenson, 2015) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ในห้องปฏิบัติการเคมีระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม 
โดยมีกลุ่มที่ใช้การเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) และกลุ่มที่ใช้การเขียนรายงานการทดลองแบบเดิม 
(TRAD) โดยทั้งสองกลุ่มการทดลองมีการสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนการ
ทดลอง โดยใช้แบบทดสอบ CCTST 2000 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มศึกษาที่ใช้รูปแบบการเขียนทา
วิทยาศาสตร์ (SWH) มีพัฒนาการด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณดีขึ้นกว่ากลุ่มที่ใช้การเขียนรายงาน
ผลการทดลองแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.2 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้กระตุ้นให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน และให้นักเรียนตั้งค าถามที่ต้องการหาค าตอบจากการทดลอง ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง  สืบค้นหาข้อมูล และ
ประจักษ์พยานจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ และสร้างแนวคิดรวบยอดเป็นของตนเอง มีโอกาส
วิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ แนวคิดของตนเอง แนวคิดของเพ่ือนร่วมชั้น ผ่านการถาม-ตอบ และการ
อภิปรายในชั้นเรียน มีการอภิปรายกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิพากษ์วิจารณ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถสร้างความคิดรวบยอดที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นของตนเองได้ จนเกิด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้ง 5 ด้านคือ 1) ความสามารถในการนิยามปัญหา 2) 
ความสามารถในการก าหนดสมมุติฐาน 3) ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล 4) 
ความสามารถในการประเมินพิจารณาตัดสินข้อมูล และ 5) ความสามารถในการสังเคราะห์/สรุป
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ข้อมูล จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ที่ได้มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต การการ
ประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, หน้า 92) ได้กล่าวว่า สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มี
ทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน มีการท า
กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์
(SWH) ในตัวแปรตามอ่ืนๆ เช่น การคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 2. ควรศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แต่ต้องปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับวัยและเนื้อหา
รายวิชา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) เพ่ือศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 3) เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
ระบบลงทะเบียนการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน ซึ่งได้จากการใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษา 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
ลงทะเบียนการศึกษา 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านการ
น าเสนอ มีค่าเฉลี่ยรวมกันเท่ากับ 4.40 ระดับมาก ด้านการออกแบบหน้าจอ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.30 ระดับมาก ด้านการน าทางในบทเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมกันเท่ากับ 4.44 และระดับมาก ด้านการ
เข้าถึงและการควบคุมบทเรียน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.33 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน์  ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
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Abstract 
 The objectives of this research were to development of e-learning 
courseware in study program registration systems for first year undergraduate 
students in Pibulsongkram Rajabhat University, to study the skills of e-learning about 
study program registration systems, and to assess student satisfaction with their 
learning by using online learning in study program registration systems. The sample in 
this study was 30 first year undergraduate students in Pibulsongkram Rajabhat 
University, first semester of academic year 2018. The sample selection method was 
purposive sampling. The instruments used in the study were e-learning in study 
program registration systems, achievements test before and after implemented the 
course by e-learning courseware in study program registration systems, and 
questionnaire assess student satisfaction with their learning by using online about 
study program registration systems. 
 The results of this research showed that the posttest achievement scored of 
the students learned by e-learning courseware in study program registration systems 
higher than the previous level of statistical significance at .05, and the students were 
satisfied with the presentation at a high level with the total average of 4.40, were 
satisfied with the screen design at a high level of 4.30, were satisfied with the 
navigation lesson at a high level of 4.44 and were satisfied with the access and 
control lesson at a high level of 4.33. 
Keywords: E-learning Courseware, Study Program Registration Systems 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการติดต่อสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมาก
ยิ่งขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม เช่น ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการคมนาคม ด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า จากความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้รูปแบบการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมที่ยึดครูหรือ
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จึงส่งผลให้มีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่งเสร้มการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจุดเน้นทางการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยมีเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเป็นตัวส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ส่วนช่วยท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ท าให้คนในสังคมมีการ
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ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายและรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านการศึกษาถูกน ามาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารด้านการศึกษา เช่น ระบบการ
ลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเพ่ิมโอกาสทางด้าน
การศึกษาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และยังสามารถสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ 
ภาษาต่างประเทศ ท าให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากขึ้น และเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เนื่องเป็นสื่อ
ประสมทั้งภาพและเสียง พร้อมทั้งนักเรียนสามารถเตรียมตัวก่อนเรียน หรือทบทวนบทเรียนด้วย
ตนเองเมื่อใดก็ได้ที่มีเวลาว่าง และยังมีบทบาทต่อการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทางด้านการศึกษาได้เป็น
อย่างดี ทั้งในและนอกสถานศึกษา นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่ทั้งครูและ
นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ในการท ารายงาน หรือเพ่ือศึกษาหา
ความรู้ เว็บไซต์ส าหรับค้นหาข้อมูลที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เช่น google.com, wikipedia.org เป็นต้น 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล
นักศึกษาตั้งแต่รับเข้าศึกษา ตลอดจนการส าเร็จการศึกษา และระบบการลงทะเบียนเรียนเป็นระบบ
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยจะจัดรายวิชาให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษา
ต้องลงทะเบียนด้วยตนเองเพ่ือตรวจสอบรายวิชาที่ตนเองต้องเรียน และรายวิชาที่ตนเองไม่ต้องเรียน
แล้วพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน พร้อมช าระค่าบ ารุงการศึกษา ทั้งนี้เป็นระบบออนไลน์ เมื่อนักศึกษา
ลงทะเบียนเสร็จแล้วรายชื่อนักศึกษาจะถูกส่งไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือใช้ในการกรอกผลการเรียนแบบ
ออนไลน์ แต่ถ้านักศึกษาไม่ได้ช าระค่าบ ารุงการศึกษา อาจารย์ผู้สอนก็ไม่สามารถกรอกผลการเรียนได้ 
ถ้าภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือ ผลการเรียนตก (F) นักศึกษาต้องตามเก็บ
รายวิชาซึ่งการลงทะเบียนเรียนต้องเรียนร่วมกับหมู่อ่ืน และปัญหาที่นักศึกษาพบเจอบ่อยจะเป็นเรื่อง
การลงทะเบียนเรียนไม่ได้ การลงทะเบียนเรียนร่วมผิดรายวิชา ก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
ตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ เป็นต้น เมื่อนักศึกษาพบปัญหาก็จะมาติดต่อที่กอง
บริการการศึกษาโดยตรง หรือก็ติดต่อสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ กองบริการการศึกษาจึงได้จัด
โครงการแนะน าน้องจองรายวิชา แต่ก็จะพบปัญหานักศึกษาบางคนเข้าร่วมกิจกรรมบ้างไม่เข้าร่วม
บ้าง และจ านวนผู้เข้าอบรมมาก จึงเป็นผลท าให้นักศึกษายังลงทะเบียนเรียนผิด และยังไม่เข้าใจการ
ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง (กองบริการการศึกษา, 2560) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่เป็นเทคโนโลยีที่มีการตอบสนองความต้องการการศึกษาที่
ไร้พรมแดน ไร้เงื่อนไขของเวลา และสถานที่ รวมทั้งการศึกษาโดยผู้เรียนเป็นส าคัญจะเป็นการศึกษา
ในสถานที่ ในห้องเรียน ที่บ้าน หรือที่ไหน ๆ ก็ได้โดยใช้เพียงคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน ที่มีการ
เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือเชื่อมต่อการใช้งาน และมีการน าทฤษฎี ADDIE Model (สมจิตร  
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จันทร์ฉาย, 2557) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อให้มีประสิทธิภาพของบทเรียน ยัง
มีจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมกับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
โครงการแนะน าน้องจองรายวิชา เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงครามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การจองรายวิชาเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ รายวิชาที่
เปิดสอน โครงสร้างหลักสูตร การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตลอดจนการขอส าเร็จการศึกษา และ
อ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ ในการใช้ชีวิตที่ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ

ลงทะเบียนการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนเรียน-หลังเรียน (One – Group 
Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 
1 รหัส 61 จ านวน 1,260 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ชั้นปีที่ 
1 รหัส 61 จ านวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2552) เพ่ือ
ความสะดวกในการทดสอบและรวบรวมข้อมูล 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น คือ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 

      1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ก่อน
และหลังใช้บทเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



 
 252 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

                  2) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. บทเรียนออนไลน์การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ตลอดจนการสร้างบทเรียนออนไลน์ในการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยอาศัยหลักการและขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอย่างมี
ระบบตามรูปแบบของ ADDIE Model ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

 
ภาพ 1 หลักการออกแบบนวัตกรรมของ ADDIE MODEL 

ที่มา หนึ่งฤทัย  แก้วแหร้ (2561) 
 

       1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  1.1.1 วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ จากเอกสาร ต ารา 
เอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน ก าหนดกลุ่มผู้เรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และผู้เรียนที่สามารถใช้วิธีการเรียนเนื้อหาแบบเป็นตอน ๆ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโยง
กันน่าจะมีความพร้อมในการเรียนด้วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ (Wildish, 1996) 
  1.1.3 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ 
  1.1.4 วิเคราะห์เนื้อหาโดยเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ จากเอกสาร คู่มือนักศึกษา 
ค าสั่งระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้ 
   หน่วยที่ 1 ประวัติกองบริการการศึกษา 
   หน่วยที่ 2 ปฏิทินการศึกษา และก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
   หน่วยที่ 3 การลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อื่น 
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   หน่วยที่ 4 ตารางเรียน ตารางสอบ ตรวจสอบผลการเรียน 
   หน่วยที่ 5 การขอส าเร็จการศึกษา และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
      1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการออกแบบ ดังนี้ 
  1.2.1 ก าหนดจุดปะสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์ 
  1.2.2 ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์  การเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนบบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  1.2.3 น าเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ไปตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
  1.2.4 แก้ไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
  1.2.5 จัดท าเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ 
  1.2.6 จ าแนกองค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์ เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
   1) เนื้อหาของบทเรียน (Content) 
   2) ระบบบริหารการเรียน (LMS : Learning Management System) 
   3) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
   4) การประเมินผล (Evaluation) 
      1.3 ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการพัฒนา ดังนี้ 
  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียน โดยใช้
เครื่องมือและโปรแกรมดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2) ระบบปฏิบัติการ 
3) เว็บไซต์ส าหรับสร้างบทเรียนออนไลน์ (https://sites.google.com) 
4) โปรแกรมตกแต่งภาพ 

การสร้างเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

 1) ศึกษาเนื้อหา และความรู้เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ 
2) ก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ

ลงทะเบียนการศึกษา  
 3) น าโครงสร้างและเนื้อหา มาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ 

4) บทเรียนที่ผ่านการพัฒนาแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ และตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
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      1.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการพัฒนา ดังนี้ 
  บทเรียนที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนที่จะน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มี
การทดสอบใช้ผ่านเว็บไซต์ https://sites.google.com/a/psru.ac.th/reg กับกลุ่มเจ้าหน้าที่กอง
บริการการศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รวมทั้งสิ้น 10 คน เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไขให้บทเรียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากนั้นน าบทเรียนออนไลน์มาใช้จริงกับนักศึกษา
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง การพิจารณาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนั้น ไม่มีขนาดของการสุ่มตัวอย่าง
ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการวิจัย ทั้งนี้ เพราะขนาดของตัวอย่างที่เหมาะสมที่จะใช้จริง ๆ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยที่ส าคัญคือ 

1) ความแปรปรวนของประชากรที่จะสุ่ม 
2) วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3) เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
4) งบประมาณ หากหน่วยต่าง ๆ ของประชากรมีความคล้ายคลึงกันมาก 

(Homogenous) 
 

ดังนั้น จ านวนตัวอย่างเพียงไม่กี่หน่วยก็สามารถจะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรกลุ่มนั้นได้(สุ
ชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2540) ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างให้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
(Homogenous Group) แต่สามารถครอบคลุมและเป็นตัวแทนประชากรต่าง ๆ ของนักศึกษาได้ โดย
ผู้วิจัยแจกลิงค์เว็บบทเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้ารายงานตัวรอบโควตาประจ าปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1,260 คน ให้เข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างเจาะจงจ านวน 30 คน 
      1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการประเมินผล ดังนี้ 
  หลังจากการน าบทเรียนออนไลน์ไปใช้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง 
เพ่ือน าไปประเมินหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ และหาความพึงพอใจของ
นักศึกษามีต่อการใช้งานบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 คน เกี่ยวกับ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
  2. ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วศึกษาบทเรียนให้ครบทุกบท 
แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นั กศึ กษาต่ อการ ใช้ ง านบท เ รี ยนออนไลน์  โ ดยการแบบสอบถามผ่ านระบบ เ ว็ บ ไซต์ 
https://sites.google.com/a/psru.ac.th/reg จ านวน 30 คน 
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  3. ผู้วิจัยรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจ จาก
เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/psru.ac.th/reg จ านวน 30 คน 
 

             
 

  ภาพ 2 แจกข้อมูลลิงค์เว็บบทเรียนออนไลน์     ภาพ 3 แจกข้อมูลลิงค์เว็บบทเรียนออนไลน์ 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา โดยใช้ t-test 
  2. วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง 
ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ 
https://sites.google.com/a/psru.ac.th/reg  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

มีเนื้อหาบทเรียน จ านวน 5 หน่วย ดังนี้ 
หน่วยที่ 1 ประวัติกองบริการการศึกษา 
หน่วยที่ 2 ปฏิทินการศึกษา และก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
หน่วยที่ 3 การลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อื่น 
หน่วยที่ 4 ตารางเรียน ตารางสอบ ตรวจสอบผลการเรียน 
หน่วยที่ 5 การขอส าเร็จการศึกษา และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ทั้งนี้การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง ระบบ
ลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย
มีแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แต่ละหน่วย จ านวน 5 
หน่วย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  เรื่อง 
ระบบลงทะเบียนการศึกษา แสดงดังภาพ 3 

 
 

ภาพ 3 เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
 

     
 

ภาพ 4 เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2. ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง  1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

การทดลอง n  ̅ S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 5.40 1.52 
-11.20* .000 

หลังเรียน 30 8.37 0.85 
*p < .05 
 จากตาราง 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบลงทะเบียน
การศึกษา ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
พบว่าก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 5.40 และหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.37 ซึ่งจะ
สังเกตุว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 

3. ผลการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่
มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยได้มีการแบ่งความพึงพอใจทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การน าเสนอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนด้านการออกแบบหน้าจอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนด้านการ
น าทางในบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง 2, ตาราง 3, ตาราง 4 และตาราง 5 ตามล าดับ ดังนี้ 
ตาราง 2  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการน าเสนอข้อมูล 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 

1. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook 
และ Email ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนได้ 

4.73 0.52 มากที่สุด 

2. มีการเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหาในเว็บไซต์อ่ืนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มี โอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

4.40 0.62 มาก 

3. มีแบบฝึกหัดที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ซึ่งก่อให้เกิด ความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน 

4.40 0.56 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

4. มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 4.40 0.50 มาก 
5. มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสม 4.37 0.61 มาก 
6. เนื้อหามีความสอดคล้องและครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์ 

4.30 0.60 มาก 

7. การน าเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และ วีดิทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ตรงตามเนื้อหา 

4.20 0.66 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.58 มาก 

 
จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากด้านการน าเสนอข้อมูล มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 ส าหรับผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook 
และ Email ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ
ผู้สอนได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเว็บไซต์อ่ืนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และแบบฝึกหัดที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาซึ่ง
ก่อให้เกิดความรู้ และทักษะเพ่ิมขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจนเข้าใจ
ง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.37 และเนื้อหามีความสอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และการ
น าเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ตรงตามเนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 

 
ตาราง 3  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. การแบ่งส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอออกเป็นส่วน ๆ ได้ชัดเจน
เหมาะสม 

4.56 0.63 มากที่สุด 

2. มีข้อแนะน าวิธีการใช้บทเรียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.43 0.63 มาก 
3. สีพื้นหลังของบทเรียนมีความเหมาะสม 4.33 0.61 มาก 
4. ปริมาณข้อความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสม 4.33 0.48 มาก 
5. รูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.30 0.65 มาก 
6. การจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุุมควบคุมต่าง ๆ มีความคงที่
สม่ าเสมอ 

4.26 0.64 มาก 

7. การใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.23 0.73 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

8. ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ มีความเหมาะสม
ชัดเจน 

4.17 0.70 มาก 

9. เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับ
เนื้อหา 

4.10 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.64 มาก 

 
จากตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากด้านการออกแบบหน้าจอ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.30 ส าหรับผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า การแบ่งส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอออกเป็นส่วน ๆ ได้
ชัดเจนเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ส่วนการมีข้อแนะน าวิธีการใช้บทเรียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และสีพื้นหลังของบทเรียนมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และปริมาณ
ข้อความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และรูปแบบและชนิดตัวอักษรมี
ความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนการจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุุมควบคุมต่าง ๆ มีความ
คงที่ สม่ าเสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และการใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.23 และภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ มีความเหมาะสมชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
และเสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
 
ตาราง 4  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการน าทางในบทเรียน 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 

1. จุดเชื่อมโยง เช่นปุุม (Button) สัญลักษณ์รูป (icon) มีความ
เหมาะสม  สื่อความหมายเข้าใจได้ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน 

4.43 0.63 มาก 

2. การเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกต้อง 4.37 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.68 มาก 
 

จากตาราง 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากด้านการน าทางในบทเรียน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส าหรับผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า จุดเชื่อมโยง เช่น ปุุม สัญลักษณ์รูป มี
ความเหมาะสม สื่อความหมายเข้าใจได้ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และการ
เชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 5  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 
1. สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว 4.40 0.72 มาก 
2. โครงสร้างบทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี สามารถเข้าใช้
งานได ้สะดวกและไม่สับสน 

4.33 0.71 มาก 

3. บทเรียนมีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถควบคุมล าดับการ
เรียนได้ ด้วยตนเอง 

4.27 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.71 มาก 
 

จากตาราง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากด้านการเข้าถึงและการควบคุม
บทเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส าหรับผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า การสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาใน
บทเรียนได้สะดวกและรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ส่วนโครงสร้างบทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี 
สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและไม่สับสนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และบทเรียนมีความยืดหยุ่น นักเรียน
สามารถควบคุมล าดับการเรียนได้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เรื่ อง บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ชั้ นปีที่  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ที่ พัฒนาขึ้น ในรูปแบบเว็บไซต์ 
https://sites.google.com/a/psru.ac.th/reg มีเนื้อหาบทเรียนจ านวน 5 หน่วย ได้แก่ ประวัติกอง
บริการการศึกษา, ปฏิทินการศึกษา และก าหนดการลงทะเบียนเรียน , การลงทะเบียนเรียน และ
ลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อ่ืน, ตารางเรียน ตารางสอบ ตรวจสอบผลการเรียน และการขอส าเร็จ
การศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และการวัดประเมินผลการศึกษา ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา แบบทดสอบท้าย
หน่วย หลังจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แต่ละหน่วยครบ 5 หน่วย และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
 2. ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่า นักศึกษามีคะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่า งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการวิเคราะห์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ เรื่องระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก ( ̅ =4.37) 
จากผลการวิจัย เรื่อง บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยได้ 
ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
ลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งมีผลท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
ลงทะเบียนการศึกษาท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนการออกแบบ และพัฒนาได้อย่างมีระบบ
ตามรูปแบบของ ADDIE Model โดยมีการบอกวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการเรียน มีการท าแบบทดสอบ
ก่อนการเรียน และท าแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อศึกษาบทเรียนครบทั้ง 5 หน่วย เพ่ือประเมินความรู้
ความเข้าใจบทเรียนโดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิชิต  แสงสว่าง (2560 : 142) ซึ่งพบว่าการ
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูง
กว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นเรศ  ขันธะ
รี (2558 : 295) ซึ่งพบว่าการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีคะแนนมัธยฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียน

ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.37) ซึ่งอาจเกิดจาก
การออกแบบบทเรียนออนไลน์ให้สามารถเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ เกิดความสะดวกสบายใน
การศึกษาบทเรียน และยังไม่ก่อให้เกิดความเครียดโดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาญจนา รัตนธีร
วิเชียร (2555 : 110) ซึ่งพบว่าการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาอัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง การเขียนผัง
งานส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
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ด้านเนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 ระดับดีมาก ด้านการออกแบบสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 
และระดับดีมาก ด้านประสิทธิภาพการสอน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.78 และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ไพโรจน์  ภู่ทอง (2560 : 227) ซึ่งพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์ เรื่องโปรแกรมน าเสนอผลงานของนักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24 

จากการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาที่ได้พัฒนาขึ้นมามีคุณภาพเหมาะสมที่จะ
น าไปใช้ในการจัดอบรมนักศึกษาต่อไป เนื่องด้วยการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียน
การศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น
สื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการศึกษาเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดเวลา สถานที่ และการสร้างบทเรียนยัง
เอ้ืออ านวยประโยชน์ให้กับนักศึกษาในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ตามความช้าเร็วของตนเอง จึง
ท าให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และผู้เรียนยังมีความพึงพอใจในการ
ใช้งานบทเรียน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างอย่างทันท่วงที 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ควรมีการจัดกิจกรรมการอบรมการใช้บทเรียนออนไลน์ระบบลงทะเบียน
การศึกษา โดยการปฏิบัติตามบทเรียนออนไลน์นั้น อาจารย์ผู้สอน หรือวิทยากรควรให้ค าแนะน าชี้แจง 
แนวทางปฏิบัติแก่นักศึกษาให้กระท าตามขั้นตอนแนะน าการใช้งาน และควรเน้น เรื่องความซื่อสัตย์ 
และความมีระเบียบวินัยในการศึกษาบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง เพ่ือให้การใช้งานบทเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) เป็นของตนเอง
เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว ส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาผลการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ กับตัวแปรอื่น ๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับคณะที่สังกัด เจตคติ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น 
  2. ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยค านึงถึงความแตกต่าง และศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ 
งานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในปีงบประมาณ 
2560 ตามนโยบายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จ านวน 10 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแบบสรุปสังเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการสังเคราะห์ พบว่า 
  1. ข้อมูลพ้ืนฐานของงานวิจัย พบว่า เป็นงานวิจัยที่ด าเนินการโดยอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
ประเภทงานวิจัยเป็นงานวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 เรื่อง เป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม 1 เรื่อง 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือพัฒนานักเรียน กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
  2. ผลการวิจัย พบว่า มี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน 
ด้านการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนานักเรียน ด้านการพัฒนานักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนและด้านการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ 
  3. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมของงานวิจัย พบว่า ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดจาก
งานวิจัยหลากหลายซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวใช้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่มีนักวิชาการได้ศึกษา
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มาแล้วในการพัฒนา จึงเป็นการยืนยันว่าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวยังคงน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  4. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า โรงเรียนที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ต้องประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของโรงเรียนนั้นๆ และมีการวิจัยต่อยอดตาม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปของงานวิจัยแต่ละเรื่อง  
 ค าส าคัญ:  การสังเคราะห์งานวิจัย  คุณภาพการศึกษา  กองทุนการศึกษา  คณะครุศาสตร์  ภาคี
เครือข่าย  
 

Abstract 
The purposes of this research were to synthesis of research package to 

improving school quality under the education fund project of the educational faculty 
and networking. The population is 10 research of faculty members who received the 
scholarship from Uttaradit Rajabhat University in the year 2016. It is the policy of the 
university to engage the society and improving school quality under the education 
fund project of the educational faculty and networking. The tools used to collect 
data are the research log and the summary of research synthesis. Data analysis uses 
content analysis. 

The results were as follows: 
1. The basics of the research were the researches were conducted by 10 

faculty members in the Faculty of Education. There are 9 of research and 
development and 1 of participatory research. The population included 10 researches 
that the policy of the university to engage the society and improving school quality 
under the education fund project of the educational faculty and networking. The 
tools used to collect data are frequency, percentage, average and standard 
deviation. Data analysis uses content analysis. 

2. The results of the research are four aspects: the development of learning 
media for the development of students, Teacher Development for Student 
Development, Student development by the participation of students, teachers, 
administrators, schools, parents, local and community organizations and the 
development of information systems for database management of engagement. 
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3. The results of the knowledge’s synthesis or innovation of the research 
found that the knowledge or innovation of the various researches that are based on 
the principle,  concept and theory that has been studied by scholars then they are 
confirmed them.  

4. The findings of the research suggest that the other schools that apply the 
research results should be applied to the basic information of the school. The 
research results are based on the results of the 10 researches to provide students 
with a wide range of competencies. 
Keywords:  synthesis of research, improving school quality, education fund project,   
 faculty of education, networking    
 
บทน า 

 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ  .ศ  .2547 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินโดยมีวัตถุประสงค์ให้มี
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการศึกษาวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่ งเสริมวิทยฐานะครู 
ดังนั้นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงด าเนินการตามภารกิจบทบาทหน้าที่ของการ
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะคณะครุศาสตร์มี
บุคลากรที่มีองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องศาสตร์การสอน การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ประกอบกับภารกิจหนึ่งที่ส าคัญและจ าเป็นของคณะครุ
ศาสตร์คือ การด าเนินงานสนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่จะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพ่ือสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน 
พัฒนาความรู้และปลุกจิตวิญญาณความเป็นครู ให้สวัสดิการครูและสร้างจิตส านึกให้ครูรักศิษย์และ
ศิษย์รักครู (ข่าวการศึกษา , 2560 สืบค้นจาก http://www.komchadluek.net/news/edu-
health/297942) จึงท าให้ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการวิจัยในโรงเรียนกอง
ทุนการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์คือ โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้
เพ่ือที่จะสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยท าการวิจัยที่มีเปูาหมายเป็นผลลัพธ์สุดท้าย
คือ การพัฒนานักเรียนซึ่งได้ใช้รูปแบบการพัฒนานักเรียนหลายๆ รูปแบบ ได้แก่ การพัฒนานักเรียน
โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาโดยใช้ภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการฐานข้อมูลการวิจัย
พันธกิจสัมพันธ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการวิจัยในโรงเรียนกองทุนการศึกษาครั้งนี้มีผลการวิจัยที่เป็นข้อ
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ค้นพบแต่ละมุมของปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาและเมื่อน าผลการวิจัยมาสังเคราะห์ร่วมกันผลการ
สังเคราะห์ที่ได้รับจะมีความกว้างขวาง ลุ่มลึกมากเกินกว่าที่จะได้รับจากงานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลักษณ์  
วิรัชชัย. 2542 : 34) และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อมวล
มนุษย์และสังคมได้อย่างกว้างขวาง    
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  สังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  1. ขั้นตอนการวิจัย 
  ขั้นที่ 1 รวบรวมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักวิจัยทั้ง 10 ท่านที่ได้รับทุนตาม
นโยบายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและข้อตกลงการพัฒนาโรงเรียนกองทุนการศึกษาใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 10 เรื่อง  
  ขั้นที่ 2 ศึกษา ค้นคว้าจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามข้อ 1 และวิเคราะห์ตามขอบเขตด้าน
เนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลพ้ืนฐานของงานการวิจัยประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ประเภท
ของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ่มเปูาหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านผลของการวิจัย ด้านองค์ความรู้หรือนวัตกรรมของงานวิจัยและด้าน
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
  ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากข้อ 2 ด้วยการศึกษา ค้นคว้าด้วยการสรุปและ
เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและจ าแนกองค์ความรู้ตามหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 
 2. กลุ่มเปูาหมาย 
 งานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ใน
ปีงบประมาณ2560 ตามนโยบายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและข้อตกลงการพัฒนา
โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 10 เรื่อง   
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกผลการวิเคราะห์และแบบสรุปผล
การสังเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของผู้เชี่ยวชาญ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ผู้วิจัยรวบรวมรายงานการวิจัยจากนักวิจัยทั้ง 10 ท่านตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
งานวิจัยแล้วท าการวิเคราะห์พร้อมบันทึกผลการวิเคราะห์ในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์ หากมี
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ประเด็นใดสงสัยหรือไม่ชัดเจนผู้วิจัยสอบถามนักวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือให้ยืนยันข้อมูลจากการวิเคราะห์อีก
ครั้งทั้งนี้เพราะให้ผลการวิเคราะห์มีความตรงตามท่ีผู้วิจัยรายงาน 
   4.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์เพ่ือสังเคราะห์ผลการวิจัย ตีความผลการวิเคราะห์ หาข้อสรุปโดยใช้
แบบสรุปผลการสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามขอบเขตด้านเนื้อหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐานของ
งานการวิจัยประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ประเภทของการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
กลุ่มเปูาหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลของการวิจัย 
องค์ความรู้หรือนวัตกรรมของงานวิจัยและข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
   4.3 ผู้วิจัยเขียนรายงานการสังเคราะห์เพ่ือเผยแพร่ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสังเคราะห์งานวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ผลการสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานการวิจัย พบว่า  
  1.1 ชื่อนักวิจัยและชื่องานวิจัยแสดงรายละเอียดในตาราง ดังนี้   
ที ่ ชื่อนักวิจัย ชื่อวิจัย 

1 อ.ดร.เบญจมาศ เกิดมาลัย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มวยพระยาพิชัยดาบหักเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคอม 
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2 อ.ทวีสิทธิ์  ปัญญายง 
และอ.คฑาวุธ                     
ชาติศักดิ์ยุทธ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยวิธีการบูรณาการการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

3 อ. อุษณีย์  เขนยทิพย์                                
คุณครูธนัชพร  มั่นเจ๊กและ
คุณครูจารุวรรณ 
เลียวฤวรรณ์ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยโดยใช้วิธีการ
สอนแบบเรียนปนเล่นผ่านสื่อการสอนอ่านสะกดค าและแจกลูก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

4 อ. วานิสสา                      
จันทรานุสรณ์   

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายครู 
ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 อ. ธนพร  สมผดุง การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านภาษาเกาหลี 

6 อ.ดร.ชลายุต ครุฑเมือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
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ที ่ ชื่อนักวิจัย ชื่อวิจัย 

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
7 อ. วราภรณ์ มิ่งขวัญ  

อ. พิชินี เดือนดาว ยาปัน             
อ. ศิริกาญจน์  ศรีวิศาล 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เชิงบูรณาการโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษภายใต้ความร่วมมือ
ของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
กองทุนการศึกษา 

8 อ.ดร.จามรี ศรีรัตนบัลล์ การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองและครูเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา : กรณีศึกษา
ความมีวินัย 

9 อ.ดร.วจี ปัญญาใส รูปแบบการจัดการเครือข่าย ครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น 

10 อ. พิสุทธ์  ศรีจันทร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย
พันธกิจสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
  1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย พบว่า มีวัตถุประสงค์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
นักเรียนโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาครูเพื่อพัฒนานักเรียน ด้านการพัฒนาครู ผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือพัฒนานักเรียนและด้านการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนานักเรียนและ
ด้านอื่นๆ 
 1.3 กลุ่มเปูาหมายในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
 1.4 ประเภทของการวิจัยแบ่งตามเกณฑ์เทคนิคและเนื้อหาเฉพาะ (รัตนะ  บัวสนธ์. 2551 
: 93 – 95) ได้แก่ ประเภทของการวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 เรื่อง และประเภทของการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม จ านวน 1 เรื่อง  
 1.5 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
 1.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 2. ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัยมี 4 ด้าน ดังนี้ 
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  2.1 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วยงานวิจัย 5 
เรื่องได้แก่ 1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มวยพระยาพิชัยดาบหักเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 2. การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการบูรณาการการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 3. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นผ่านสื่อการสอนอ่านสะกดค า
และแจกลูกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น 4. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนของ
นักเรียนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายครู ผู้ปกครองและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านภาษาเกาหลี ผลการ
สังเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยทั้ง 5 เรื่องสามารถพัฒนานักเรียนที่เป็นกลุ่มเปูาหมายให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ก าหนดได้ เช่น งานวิจัยเรื่อง . การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้มวย
พระยาพิชัยดาบหักเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถท าให้กลุ่มเปูาหมายผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการบูรณาการ
การสอนตามแนวสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้นและมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการบูรณาการ

การสอนตามแนวสะเต็มศึกษาในระดับดีมาก ( x̄ = 4.52, SD=0.51) งานวิจัยเรื่องกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบเรียนปนเล่นผ่านสื่อการสอนอ่านสะกดค า
และแจกลูกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นสามารถพัฒนากลุ่มเปูาหมายให้มีทักษะการอ่านที่

ถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่วและมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.71, 
SD=0.48)  งานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนในโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านภาษาเกาหลีท าให้กลุ่มเปูาหมายมีทักษะการ
สื่อสารภาษาจีนและภาษาเกาหลี 
  2.2 ด้านการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนานักเรียน ประกอบด้วยงานวิจัยจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 
จังหวัดอุตรดิตถ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
โดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษภายใต้ความร่วมมือของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนกองทุนการศึกษา ผลการสังเคราะห์ผลการวิจัย พบว่า งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องได้มีการ
พัฒนาครูโดยพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาและอบรมครูเพ่ือให้ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
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ซึ่งเมื่อพัฒนาครูแล้วพบว่า หลักสูตรมีประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ
ความสามารถ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และด้านเวลาที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรโดยรวม
ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน อีกทั้งความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรด้านพิธีเปิดปิด ด้าน
เนื้อหา/กิจกรรม ด้านวิทยากร ด้านเครื่องอ านวยความสะดวก ด้านสื่อประกอบการฝึกอบรม ด้าน
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ด้านการน าเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมาก                     

(x̄ = 4.26, SD=0.34) ส่วนการอบรมครูเพ่ือให้ครูมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิง
บูรณาการโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เมื่อครูได้รับการอบรมท าให้ครูมีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการสามารถท าให้กลุ่มเปูาหมายมีความสามารถในการใช้ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ดีขึ้น 
  2.3 ด้านการพัฒนานักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ประกอบด้วยงานวิจัย 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
และครูเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา : กรณีศึกษาความมี
วินัย และรูปแบบการจัดการเครือข่าย ครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น ผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องพบว่า งานวิจัยดังกล่าวมี
เปูาหมายในการพัฒนานักเรียนแต่การพัฒนานักเรียนนั้นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู 
ผู้บริหารโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
เพ่ือพัฒนานักเรียนโดยงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองและครูเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโครงการกองทุนการศึกษา : กรณีศึกษาความมีวินัย พบว่า สามารถพัฒนา
กลุ่มเปูาหมายให้มีวินัย ส่วนงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเครือข่าย ครู ผู้ปกครองและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น พบว่า ปัจจัยเสี่ยงของนักเรียนในโรงเรียน
กองทุนการศึกษา ประกอบด้วย ความคาดหวังเรื่องอนาคตจากผู้ปกครอง รองลงมาคือนักเรียนรู้สึก
กังวลในเรื่องบุคลิกลักษณะของตนเองและการที่ผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอนรวมทั้งนักเรียนรู้สึกมีปม
ด้อยด้านสติปัญญาและการปรับตัวและจากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้พัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่าย 
ครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวโดยมี 2 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น
ประกอบด้วย 1. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมด้านตัวบุคคลโดยการให้ความรู้แก่วัยรุ่นใน
เรื่อง การเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพ การแนะ
แนวศึกษาต่อและอาชีพ ด้านครอบครัวมีกิจกรรมระหว่างสมาชิกในครอบครัวและการให้ความรู้ใน
การเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น ด้านชุมชนมีการจัดพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้วัยรุ่น และ 2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมโดยมีการจัดตั้งเยาวชนจิตอาสา จัดตั้งเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาความ
เข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ องค์ประกอบที่ 2 เป็นบทบาทของครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น เช่น บทบาทของครูมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง บทบาทของผู้ปกครองคือ การเป็นแบบอย่างที่ดี การให้ความรัก 
ความอบอุ่น ยอมรับและเข้าใจในบุตร หลาน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การจัด
กิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน จัดตั้งกลุ่มเยาวชนจิตอาสาเพ่ือพัฒนาชุมชน จัดพ้ืนที่สร้างสรรค์และ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย ดังนั้นงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะพัฒนานักเรียนในมี
วินัยและมีภูมิคุ้มกันด้านปัจจัยเสี่ยงในตนเอง 
  2.4 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผลการสังเคราะห์ผลงานวิจัย พบว่า มีโปรแกรมระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์มีองค์ประกอบส าคัญ 3 องค์ประกอบที่
สัมพันธ์กัน ประกอบด้วย องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลนั กวิจัยทั้งระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลนักวิจัยร่วมในพ้ืนที่และองค์ประกอบระบบ
ที่ใช้ในการจับคู่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและโจทย์วิจัยในพ้ืนที่ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีประสิทธิภาพท า
ให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ระบบที่สามารถท าให้นักวิจัยมีโปรแกรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย
ที่ส าเร็จพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้ 
 ผลการสังเคราะห์ภาพรวมของผลการวิจัย พบว่า มีการหาวิธีการที่จะพัฒนานักเรียนใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งด้านความรู้ ทักษะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่ต้องการโดยมีการเก็บรวมรวบข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนกองทุนการศึกษาก่อนแล้ว
น าข้อมูลที่ได้ไปจัดท าเป็นสารสนเทศท่ีน าไปใช้ในการหาวิธีการพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องปัญหาและ
ความต้องการดังนั้นจึงท าให้ผลการวิจัยจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ท าให้สามารถพัฒนา
นักเรียนได้  
 3. ผลการสังเคราะห์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมการวิจัย พบว่า จากตารางที่ 1 งานวิจัยเรื่องที่ 
1 – 5 ได้ชุดกิจกรรมและชุดฝึกทักษะ งานวิจัยเรื่องที่ 6 – 7 ได้วิธีการที่จะพัฒนาทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ของครูให้มีประสิทธิภาพ งานวิจัยเรื่องที่ 8 – 9 เป็นการพัฒนานักเรียนโดยมีภาคีเครือข่าย
ประกอบด้วยนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมท าให้เกิดกระบวนการและรูปแบบในการท างานของภาคเครือข่ายในการพัฒนานักเรียน
และงานวิจัยเรื่องที่ 10 ได้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลการวิจัยในระดับต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 สรุปจากการวิจัยทั้ง 10 เรื่องท าให้ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากการวิจัยที่หลากหลายซึ่ง
องค์ความรู้ดังกล่าวพัฒนาขึ้นจากหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่มีนักวิชาการได้ศึกษามาแล้ว เช่น การ
ใช้สื่อประกอบการเรียนรู้จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ การพัฒนาครูจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
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จัดการศึกษาจะท าให้เกิดความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกัน การน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนและพัฒนาจะท าให้การพัฒนาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ดังนั้นองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันในการใช้หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษา 
ทบทวนมาแล้วจึงเป็นการยืนยันว่าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวยังคงน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 4. ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากการวิจัยพบว่ามี 2 ประเด็น ได้แก่ ข้อเสนอแนะจาก
ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป ผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
พบว่า ผลการวิจัยเป็นผลที่ใช้กับกลุ่มเปูาหมายที่อยู่ในโรงเรียนบ้านห้วยคอม ดังนั้นหากจะน าไปใช้ใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษาอ่ืน หรือสถานศึกษาอ่ืนที่มีสภาพและบริบทใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านห้วย
คอมควรมีการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนนั้นๆ ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง ส่วนผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมี
การวิจัยต่อยอดจากผลการวิจัยทั้ง 10 เรื่องเพ่ือให้เกิดการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น    
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยมีประเด็นที่น ามาสรุปและอภิปรายผลตามกรอบเนื้อหาของการวิจัย
ตามล าดับดังนี้ 
 1. ด้านข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยตามชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและภาคีเครือข่าย ได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ประเภทการ
วิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย กลุ่มเปูาหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย พบว่า เป็นงานวิจัยของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ที่ด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมโดยคณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในอ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและ
การสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2560 : 11 - 17) 
นอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังเป็นงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี
กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการพัฒนาเป็นนักเรียน ครูของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั้งนี้เป็น
เพราะคณะครุศาสตร์มีองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น าไปใช้ในการพัฒนาครูและนักเรียน
เพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับบทบาทของอาจารย์คณะครุศาสตร์ต่อแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ บทบาทด้านวิชาการที่อาจารย์มีการศึกษา ค้นคว้าและการจัด
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การศึกษารูปแบบต่างๆ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือน ามาลง
มือปฏิบัติจริงเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (วรันพร  แผนกุล และกรัณย์พล  วิวรรธมงคล. 2559 : 145 – 157) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนิภาภรณ์  ค าเจริญ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพการบริหารจัดการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า พบว่า บุคลากรของคณะครุศาสตร์จะต้องเป็น
บุคลากรที่เก่งใน 5 ด้านหลักๆ คือ เก่งวิจัย เก่งสอน เก่งวิชาการ เก่งการบริหารและเก่งความเป็นครู 
 2. ด้านผลการวิจัยตามชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาและภาคีเครือข่าย พบว่า ผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 4 ด้ าน ได้แก่ การ
พัฒนานักเรียน การพัฒนาครู การพัฒนาร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ การจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ทั้งนี้
เป็นเพราะนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้จัดการศึกษาตามปรัชญาของอุดมศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่นโดยยึดหลักการจัดการศึกษาในรูปแบบ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ด้วยการบูร
ณาการพันธกิจสัมพันธ์ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมแก้ปัญหาและชี้น า
ให้กับท้องถิ่นอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2559 : 1) ดังนั้นคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิจัยในชั้นเรียน 
ศาสตร์การสอน เทคนิควิธีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ของหลักสูตรต่างๆ ที่มี
ความหลากหลายถึง 21 หลักสูตรจึงมีแนวคิดการท างานโดยอาศัยพ้ืนฐานของงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับชุมชน เน้นการบูรณาการของศาสตร์การศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่คณะครุ
ศาสตร์มีความเชี่ยวชาญด้วยเหตุนี้จึงได้พัฒนาครูด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าครูได้รับการพัฒนาจะส่งผลถึง
นักเรียน ในขณะเดียวกันให้ผู้ปกครองรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการศึกษาสอดคล้องกับประเวศ  วะสี (2543 : 9 - 10) ที่กล่าวถึงความจ าเป็นที่ต้องให้ทุกฝุาย
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเป็นความหวังของสังคมและเป็น
เสมือนต้นทางแห่งสภาพจิตใจ ครอบครัว วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เป็น
กระบวนการทางการศึกษาจึงมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นกระบวนการที่เป็นกลาง ทุกคนจึง
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้และสอดคล้องกับส านักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 77 - 86) ที่มุ่งให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับและประเภทการศึกษา เช่น การมีส่วนร่วม
ในทางวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหาร การมีส่วนร่วมทางการเงินและการลงทุนสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชวลิต  ขอดศิริ (2560 : 10 – 127) ที่ศึกษาเรื่อง อนาคตภาพของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ด้านการวิจัย จะต้องมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร การวิจัย
ระดับสถาบัน การวิจัยระดับประเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการน างานวิจัย
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มาใช้ในการท าเอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ หรือผลงานอื่นๆ ตลอดจนมีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับงานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่
และแสวงหาแนวทางในการสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ กรอบการวิจัยของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับงานวิจัยของทัศน์เทพ  ดลโสภณ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท ารายงานสุขภาพจากฐานข้อมูลกลางของส านักงานสาธารณสุข จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท ารายงานสุขภาพจากฐานข้อมูลกลางของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานมีระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ รายงานการประเมิน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลตัวชี้วัดที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานในการดูข้อมูลรายงานรวมทั้งผู้บริหาร
สามารถใช้งานดูรายงานประเมินผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดท ารายงานสุขภาพจากฐานข้อมูลกลางของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ใช้แบบประเมินความพึงพอใจใน 4ด้าน ได้แก่ด้านการใช้งานระบบด้านระบบรายงานผล 
ด้านตัวชี้วัดแสดงผลข้อมูล ด้านภาพรวมของระบบรายงานตัวชี้วัดพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 
 3. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและภาคีเครือข่าย พบว่ามี 4 ด้าน ดังนี้ 
  3.1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือใช้
พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี การเสริมสร้าง
ความมีวินัยและปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น โดยน ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนโดยเป็ น
นวัตกรรมประเภทชุดกิจกรรมซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยสื่อหลากหลายที่มีความสัมพันธ์เข้า
ด้วยกันโดยสอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ประกอบด้วย ค าแนะน า เนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบฝึกหัดและการประเมินผลซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและกลุ่มได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถตรวจสอบค าตอบได้ทันที ได้ทราบผลการเรียนของ
ตนเองและถ้าศึกษาแล้วไม่เข้าใจสามารถเข้าไปศึกษาใหม่ได้อีกซึ่งครูจะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาดังนั้น
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยน านวัตกรรมการจัดการเรียนที่เรียกว่า ชุดกิจกรรม จึงเหมาะสมและมี
ความส าคัญต่อผู้เรียนที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ชัดเจนขึ้นส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์  พรหมวงศ์. 2553 : 494 - 495) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวราพรรณ  จิตรัมย์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูด
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ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค 
CLT มีค่าเท่ากับ 0.5824 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางพัฒนาการการเรียนรู้เท่ากับ0.5824 
หรือคิดเป็นร้อยละ 58.24 
  3.2 ด้านการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นนวัตกรรมซึ่งน าไปใช้ในการ
พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการท างานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะครูผู้สอนถือเป็นบุคคลส าคัญอย่างยิ่งในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนดังนั้นครูจึงต้องพัฒนานวัตกรรมที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 
(สุคนธ์  สินธพานนท์. 2553 : 7) ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาครูไปสู่ความเป็นมืออาชีพโดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วมให้เกิดโดยตัวครูเอง การเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมตามความสมัครใจ มีการพัฒนาครูเป็น
กลุ่มมากกว่าเป็นรายบุคคลรวมทั้งผู้เรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมและ
ส่วนสนับสนุน ภารกิจของงานการเรียนการสอนตามปกติของครูแต่ละวันสามารถผนวกเข้ากับ
หลักสูตรการพัฒนาครูในรูปการให้ข้อมูลปูอนกลับภายใต้กระบวนการนิเทศภายใน การประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูเป็นกลุ่มย่อยๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ครูน ามาใช้ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรคและการเปิดโอกาสให้ครูได้น าเสนอนวัตกรรม   การเรียนรู้ของตนต่อสาธารณะ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุพิษ  เหมือนทอง (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ ด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ครูผู้รับการพัฒนาตามหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษหลังได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น มี
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
โดยรวมและรายบุคคลในระดับมาก มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยรวมและรายบุคคลในระดับมากและนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้รับการ
พัฒนาตามหลักสูตรเสริมสร้าง สมรรถนะทั้งโดยรวมและรายโรงเรียนแต่ละแห่งมีทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูง 
  3.3 ด้านการพัฒนาเครือข่ายและการจัดการเครือข่ายเพ่ือเสริมสร้างความมีวินัยและ
ปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่นซึ่งเป็นการด าเนินงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน ทั้งนี้เป็นเพราะได้มีการท างาน
ร่วมกันในด้านต่างๆ ของชุมชนรวมไปถึงการพัฒนาการศึกษาของคนในชุมชนโดยยึดหลักการพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วม คือ การเชื่อว่าชุมชนต่างๆ มักมีภูมิปัญญาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ
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ตนในระดับหนึ่ง บางเรื่องที่ชาวชุมชนนับถือจึงต้องค่อยๆ ให้ปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก 
ประกอบกับต้องคิดว่ามนุษย์มีความสามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของตนให้ดีได้ถ้าได้รับโอกาสที่
จะร่วมคิด ร่วมเข้าใจและร่วมจัดการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ถ้าการมีส่วนร่วมท าให้คนในชุมชนมี
ความรู้สึกว่ามีอิสระ ได้รับความเสมอภาคและได้รับความจริงใจให้มีส่วนร่วมก็จะให้ความร่วมมือใน
การท างานให้ประสบผลส าเร็จ (นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา. 2546 : 14 - 15) ตลอดจนมุ่งให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดยให้มีส่วนร่วมในทางวิชาการ เช่น การมีส่วนร่วมทางการบริหาร 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การ
มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ การมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น 
ซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นคนเก่ง คนดี มีปัญญา มีความสุข มีความ
เป็นไทยและความเป็นสากล (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา. 2545 : 77 - 86) ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยน าภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมจึงส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจ านงค์  แจ่มจันทรวงศ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเครือขายพหุภาคเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ชาติ ผูบริหารมีทักษะในการบริหารจัดการ สร้างความสัมพันธ์และสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม 
ครูมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนส าคัญ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สังคมคาดหวัง ผูปกครอง ชุมชนเขาใจและให้ความรวมมือในการ
พัฒนาโรงเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) มีความพึงพอใจและใหการสนับสนุน 
  3.4 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ท าให้คณะครุศาสตร์มีโปรแกรมส าเร็จรูประบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ที่สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยที่ด าเนินการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพราะคณะครุศาสตร์มีงานวิจัยของ
อาจารย์ทุกปีอย่างต่อเนื่องและพบว่าในปัจจุบันงานวิจัยจะถูกเก็บในรูปของเอกสาร มีความเสี่ยงใน
การสูญหายและไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บที่เพียงพอ ดังนั้นโปรแกรมส าเร็จรูประบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์จึงเป็นระบบสารสนเทศที่ได้ออกแบบให้มีความสัมพันธ์
กับภารกิจของคณะครุศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารงศิลปวัฒนธรรมโดยโปรแกรมระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจ
สัมพันธ์เป็นระบบที่พัฒนาจากการศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ของคณะ
ครุศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาและปัจจุบันแล้วด าเนินการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ฐานข้อมูลงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ท าให้งานวิจัยของคณะครุศาสตร์ที่เก็บไว้เป็นจ านวนมาก มีการ
เปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลท าให้สะดวกในการบันทึกข้อมูล แก้ไขข้อมูล ค้นหา
ข้อมูลได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของธีระเดช  อยู่นิ่มและสุภชัย  ธนานุ
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วัตรพงศ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศและค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัยด้วยการท า
ดัชนี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า เมื่อน าระบบสารสนเทศและค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
ด้วยการท าดัชนีข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมาท าการเปรียบเทียบกับการสืบค้นข้อมูลจากชื่อเรื่องงานวิจัยโดย
ท าการสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลเดียวกัน พบว่า สามารถสืบค้นเจอกลุ่มค าอ่ืนๆ ที่มีความหมาย
คล้ายกันและให้ผลลัพธ์ได้หลากหลายกว่าการสืบค้นข้อมูลจากชื่อเรื่องงานวิจัยและเมื่อท าการ
เปรียบเทียบผลของความถูกต้องของผลลัพธ์แล้ว พบว่า ผลลัพธ์ของข้อมูลมีเนื้อหาและความหมาย
ตรงกับค าส าคัญที่ใช้ในการสืบค้นมากกว่าข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นโดยวิธีสืบค้นจากชื่อเรื่องงานวิจัย
และเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพในการสืบค้นงานวิจัยควรมีการจัดเก็บค่าน้ าหนักของบค าส าคัญเชิง
ความหมายและรายละเอียดของค าส าคัญให้มากที่สุดเพื่อที่งานวิจัยจะได้มีระดับความส าคัญที่ละเอียด
และแม่นย าในการสืบค้นมากยิ่งขึ้น 
 4. ข้อเสนอแนะจากชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาและภาคีเครือข่าย พบว่า มีข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไปซึ่งข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้นั้น พบว่า จะเป็นการ
พัฒนานักเรียน ครูและชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรงเรียนบ้านห้วยคอมเท่านั้น
ดังนั้นหากจะน าผลการวิจัยไปใช้ต้องปรับหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
ทั้งนี้เป็นเพราะในการพัฒนาสิ่งใดนั้นต้องศึกษาหรือส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานหรือบริบทที่เกี่ยวข้องเพราะ
จะได้พัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขได้สอดคล้องกับความต้องการเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาในแต่
ละพ้ืนที่สอดคล้องกับงานวิจัยของภูดิศ  พัดพิน (2557) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ก่อนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาของรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานที่พบ ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้านบริบท
สภาพแวดล้อมที่ขาดแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ฯลฯ ด้านการบริหารงานวิชาการที่ผู้เรียนยังขาดการ
ส่งเสริมให้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ขาดทักษะด้านกระบวนการคิด 
งานประกันคุณภาพของโรงเรียนขาดความต่อเนื่องและหลากหลาย ด้านการบริหารงานบุคคลที่มีครู
ไม่ครบชั้น ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก ครูให้ความสนใจในการท าเอกสารและผลงานทางวิชาการมาก
เกินไป มีเวลาให้นักเรียนไม่เต็มที่ ครูและบุคลากรมีภาระงานมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ก่อนน านวัตกรรมการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที่ได้จาก
ผลการวิจัยไปใช้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาอ่ืนๆ ต้องมีการศึกษาสภาพ ปัญหา
ตลอดจนความต้องการก่อนแล้วประยุกต์นวัตกรรมการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนานักเรียนและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยต่อยอดจากข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไปของงานวิจัยในแต่ละเรื่องที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักเรียนและครูอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนน าทักษะการจัดการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการพัฒนา
เพ่ือให้มีความหลากหลาย  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ 2) ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 3) ศึกษาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า อ าเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่  1 ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ แบบ
ประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. ความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 3. คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง จ านวนนับ 



 
 283 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับด ี
ค าส าคัญ  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์  ประถมศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to compare mathematics learning 
achievementsin the topic of Counting Numbers of Prathom Suksa VI students before 
and after learning with mathematics project activities ; 2) to study mathematics 
communication ability in the topic of Counting Numbers of Prathom Suksa VI 
students after learning with mathematics project activities; and 3) to study the quality 
of mathematics projects in the topic of Counting Numbers of Prathom Suksa VI 
students as results of mathematics project activities. The research sample consisted of 
34 Prathom Suksa VI students an intact classroom of Talukkhoinam School, Nakhon 
Sawan Province during the first semester of the 2017 academic year, obtained by 
cluster sampling. The employed research instruments were learning management 
plans in the topic of Counting  Numbers using mathematics project activities, a 
mathematics learning achievement test, an evaluation form for mathematics 
communication ability, and a quality assessment form for mathematics projects. 
Statistics employed for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test. 
 Research findings were that 1. the post-learning achievement in the topic 
of Type of Counting Numbers of Prathom Suksa VI students who learned with 
mathematics project activities was significantly higher than their pre-learning 
counterpart at the .05 level; 2. the post-learning Mathematics communication ability 
in the topic of Counting Numbers of Prathom Suksa VI students who learned with 
mathematics project activities was at the good level; and 3. the mathematics 
projects developed by Prathom Suksa VI students who learned with mathematics project 
activities had quality at the good level. 
Keywords : Mathematics project activities, Learning achievement, Mathematics 
communication, Mathematics project quality, Prathom Suksa 
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บทน า 
 สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาของประเทศ ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษที่ 21 ที่มีแนวโน้มจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และฉับพลันในหลากหลายมิติ ซึ่งจะ
ส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก การเร่งปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 จึงเป็นทางออกส าคัญของการจัด
การศึกษาเพ่ือให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ซึ่งระบุวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่  21” แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ
คุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลข
เป็น (Arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork, and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560: 78-80) 
สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างมหาศาล เด็กไทย 
เยาวชนไทย คนไทยจึงต้องเป็นนักเรียนรู้ (learner) ด้วยการเป็นนักสืบ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การอยู่
ร่วมกันในสังคม มีความเอ้ืออาทร แบ่งปันกันต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน เรียนรู้การท างานเป็นทีม แสดงความ
เป็นผู้น า ต้องสร้างคนไทยเป็นนักผลิตแทนการเป็นนักบริโภค คือเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ดังนั้นจึงต้องเสริมสร้างเด็กไทยให้เป็นนวัตกร ( innovator) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเสริมสร้างความเป็นนักผลิต หรือนวัตกร คือ การสอนโครงงาน หรือ
การเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (project-based learning) (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2556: 13-14)
 โครงงานคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนได้ทั้งสามด้าน คือด้านองค์ความรู้ ด้านทักษะและกระบวนการ และด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านองค์ความรู้  นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ในสาระที่
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เกี่ยวข้องของโครงงาน หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ค้นพบจากการท ากิจกรรมโครงงาน ด้านทักษะและ
กระบวนการนักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ เป็นขั้นตอน ฝึกการให้เหตุผลใน
ระหว่างการหาค าตอบของปัญหา ผลของการด าเนินงานตามโครงงานต้องมีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และสามารถน าคณิตศาสตร์มาอธิบายให้เหตุผลสนับสนุนที่ยอมรับได้  ฝึกการสื่อสาร 
สามารถน าเสนอแนวคิดของตนเอง สื่อสารและเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ เลือกรูปแบบการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย และน าเสนอด้วยวิธีการที่เหมาะสม ฝึกการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ หา
ความสัมพันธ์ของความรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกัน สามารถเชื่อมโยงความรู้ ในแต่ละสาระทาง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ และฝึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นวิธีการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาที่แปลก
ใหม่ในขณะที่ท าโครงงานคณิตศาสตร์ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน เคารพให้เกียรติผู้ร่วมงาน โครงงานคณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ท าให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างาน 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยใฝุเรียนรู้ และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555: 145; สมวงษ์ แปลงประสพโชคและคณะ 2550: 1; 
ปรีชา เนาว์เย็นผล 2554 : 13-14) แม้ว่าการพัฒนาประเทศจะให้ความส าคัญกับคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข คุณภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม (หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551: 56, 59) แต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คุณลักษณะ และทักษะอยู่ในระดับ ที่ยังไม่น่าพึงพอใจ ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน ในปีการศึกษา 2557-2559 ในวิชาคณิตศาสตร์ ปรากฏว่า ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผลการทดสอบเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 38.06  43.47 และ 40.47 ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับระดับโรงเรียน พบว่าโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ าได้ผลการทดสอบเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.33  
53.33 และ 51.00 ตามล าดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 2557 2558 2559) จากผลการ
ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้างต้น พบว่าคะแนนในแต่ละปีมีการขยับขึ้นลงบ้าง แต่โดย
ภาพรวมถือว่าคะแนนยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ เมื่อพิจารณาแบบทดสอบพบว่า เนื้อหาสาระที่ออกข้อสอบ
มากท่ีสุด คือ จ านวนนับ ซึ่งจ านวนนับเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในทุกสาระ และมี
ความส าคัญในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน จากผลการเรียนการสอนที่ผ่านมาของโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า 
เรื่อง จ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ไม่ผ่านจุดประสงค์
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
ผู้วิจัยจึงศึกษาหาวิธีพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ โดยเลือกการจัดการ
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เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์เพ่ือฝึกให้นักเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน เดิมผู้วิจัยเน้น
สอนเนื้อหาเป็นหลัก ไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ผู้เรียนขาด
ทักษะการสื่อสารอย่างเห็นได้ชัด ผู้เรียนใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ไม่ชัดเจน น าเสนอ
ผลงานไม่เป็นระบบ ขาดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การจัดการเรียนการสอนทีม่ี
ครูเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแต่เพียงผู้เดียว จะท าให้นักเรียนขาดโอกาสในการฝึกฝนด้านการ
สื่อสาร ที่เป็นพ้ืนฐานต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นในการจัดการเรียน
การสอนครูควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมกระท า กระตุ้นให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2550: 2) จากการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ สามารถฝึกทักษะการสื่อสาร ทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ในขณะที่ท า
โครงงาน (ปรีชา เนาว์เย็นผล 2554: 13-14) และผู้วิจัยเชื่อว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้นได้ สอดคล้องกับ การศึกษา
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (เจียม
ใจ จันทร์ศรี 2550; พรเนตร ตีระมาตย์ 2550; รัชนี ทุ่มแห่ว 2552; เรณู รัตนประเสริฐ 2554; จริยา 
หวันหะ 2556; มาติกา ถินกระโทก 2556; สายฝน มีชัย 2556; สุรรณา ตั้งแก้ว 2556; อุตรา ปั้นทอง 
2556; Greenword 2004; และ Hargrave 2004) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิม แสวงหาความรู้และขยายความรู้ ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน 
จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ของผู้เรียนให้ดีขึ้น ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  
 2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
 3. เพื ่อศึกษาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื ่อง จ านวนนับ ของนักเร ียนชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
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สมมติฐานการวิจัย    
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กลุ่มเครือข่าย
แม่วงก์เขาชนกัน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจ านวน 208 คน ซึ่ง
การจัดห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถ มีทั้งนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 34 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องจ านวนนับ 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ 
  2.3 แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  2.4 แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดก่อน
และหลังการทดลองการด าเนินการทดลองกิจกรรมโครงคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาเรียนปกติวัน
ละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนนับ ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง
จ านวนนับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อใช้เวลาสอบ 1 
ชั่วโมง 
  3.2 ผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นในแต่ละแผนได้น าการจัดท าโครงงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นด้วยโครงงานที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบแล้วค่อยๆ เพ่ิมองค์ประกอบ
ให้มากขึ้นจนครบ 10 องค์ประกอบเป็นโครงงานที่สมบูรณ์ รวมเวลาจ านวน 18 ชั่วโมง 



 
 288 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  3.3 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนกลุ่มตัวอย่างครบ 18 ชั่วโมงแล้วผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง จ านวนนับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
  3.4 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วบันทึกไว้ น าคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

  3.5 ประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ตามแบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยประเมินจากโครงงานคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์จ านวน 
8 โครงงาน 

  3.6 ประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ตามแบบประเมินคุณภาพโครงงาน
คณิตศาสตร์โดยประเมินจากโครงงานคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ จ านวน 8 โครงงาน 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้ 
  4.1 หาค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังได้รับการสอนและก่อน
ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ด้วยการทดสอบค่าที (t-test dependent 
samples) 
  4.3 ศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของ
นักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  4.4 ศึกษาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ผล
ดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนนับ ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n 
 

S.D. t 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

34 
34 

12.94 
19.56 

4.53 
4.61 

10.519* 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางที่ 1  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนบั หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
  การศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนนับ ประเมินจากการท า
โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ โดยการน าความรู้เรื่องจ านวนนับมาท าโครงงานจากความสนใจ
ของนักเรียน ได้ผลดังตารางที่ 2  และตารางที่ 3 
 
ตาราง 2  รายละเอียดของการท าโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ท่ีมีองค์ประกอบสมบูรณ์ 
 

ที ่           ชื่อโครงงาน ลักษณะโครงงาน ประเภทโครงงาน 

1 โครงงานส ารวจน้ าหนัก  
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

น าความรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร 
จ านวนนับ มาค านวณดัชนีมวลกายของเพื่อนใน
ห้อง 

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

2 โครงงานจิตอาสาพาลด
ขยะ 

น าความรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร 
จ านวนนับน ามาค านวณหาปริมาณขยะ ในโรงเรียน
บ้านตลุกข่อยน้ าแล้วหาวิธีช่วยกันลดปริมาณขยะ 

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

3 โครงงานปูายทะเบียนรถ 
สุดหรรษา 

น าความรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร และ
การบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนับ มาฝึก

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

X
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ที ่           ชื่อโครงงาน ลักษณะโครงงาน ประเภทโครงงาน 

ทักษะคิดเลขเร็วจากตัวเลขในทะเบียนรถ 
4 โครงงานค่าไฟฟูาพิชิต

คณิตศาสตร ์
น าความรู้เรื่องการประมาณ มาใช้ประมาณค่าไฟฟูาของ
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า และช่วยกันหาวิธี
ประหยัดไฟฟูา 

สัมพันธ์กับ
บทเรียน 

5 โครงงานออมวันนี้เศรษฐีวัน
หน้า 

น าความรู้เรื่องแบบรูปมาศึกษาและส ารวจรูปแบบ 
การออมเงินที่น่าสนใจในอินเตอร์เน็ต 

สัมพันธ์กับ
บทเรียน 

6 โครงงานปฏิทินชวนคิด น าความรู้เรื่องแบบรูปมาศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวเลขในปฏิทินแล้วน ามาฝึกทักษะการคิดค านวณ 

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

7 โครงงานโจทย์ปัญหาพา
สนุก 

น าความรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหามาใช้สร้าง
โจทย์ปัญหา แล้วสร้างเกมโจทย์ปัญหาพาสนุกให้
เพ่ือนได้เล่นเกมเพ่ือฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

8 โครงงานสรา้งโจทย์ปัญหาพา
เรียนรู ้

น าความรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหามาฝึกสร้าง
โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง  ๆในชีวิตจริง 

สัมพันธ์กับ
บทเรียน 
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ตาราง 3  ผลการศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนนับ จากการท า
โครงงานคณิตศาสตร ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงงาน 
 
 
 

พฤติกรรมที่แสดงออก 

 
 

 
S.D. 
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้เท
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ยใ
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เส
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ดูด
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าม
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ใจ
 

1. โครงงานส ารวจน้ าหนักเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ 

4 4 3 3 4 3.60 
0.55 

ดีมาก 

2. โครงงานจิตอาสาพาลดขยะ 3 3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 
3. โครงงานปูายทะเบียนรถสุดหรรษา 4 3 3 3 3 3.20 0.45 ดี 
4. โครงงานค่าไฟฟูาพิชิตคณิตศาสตร ์ 4 4 3 3 4 3.60 0.55 ดีมาก 
5. โครงงานออมวันนี้เศรษฐีวันหน้า 3 3 3 4 3 3.20 0.45 ดี 
6. โครงงานปฏิทินชวนคิด 2 3 3 2 2 2.40 0.55 พอใช้ 
7. โครงงานโจทย์ปัญหาพาสนุก 4 3 2 2 4 3.00 0.71 ดี 
8. โครงงานสร้างโจทย์ปัญหาพาเรยีนรู ้ 2 3 3 2 2 2.40 0.55 พอใช้ 

เฉลี่ยรวม      3.05 0.46 ดี 

 
  จากตารางที่ 3  พบว่า ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ 
จากการท าโครงงาน  ที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 
โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 25 อยู่ในระดับดี จ านวน 4 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ในระดับพอใช้ 
จ านวน 2 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 25 ค่าเฉลี่ยรวมของความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
เท่ากับ 3.05 แสดงว่าความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ อยู่ในระดับดี ตาม
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
 

X
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 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
  ผลการศึกษาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
เรื่องจ านวนนับ จากการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ ทั้งหมด 8 โครงงาน ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ ได้ผลดังตารางที่ 4 
 
ตาราง 4  ผลการศึกษาคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ 
 
 

ชื่อโครงงาน 
ค่าเฉลี่ย 

 
 

S.D. 
แปล
ผล 

เนื้อหา
ของ
โครงงาน 

กระบวน 
การท างาน 

การน าเสนอ
โครงงาน 

1. โครงงานส ารวจน้ าหนักเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ 

3.85 3.84 3.63 3.77 0.76 ดี 

2. โครงงานจิตอาสาพาลดขยะ 3.88 3.58 3.97 3.81 0.62 ดี 
3. โครงงานปูายทะเบียนรถสุด
หรรษา 

4.20 4.00 4.03 4.08 0.67 ดีมาก 

4. โครงงานค่าไฟฟูาพิชิต
คณิตศาสตร์ 

4.12 3.95 4.19 4.09 0.58 ดีมาก 

5. โครงงานออมวันนี้เศรษฐีวันหน้า 4.20 4.29 4.31 4.27 0.63 ดีมาก 
6. โครงงานปฏิทินชวนคิด 3.75 3.63 3.81 3.73 0.62 ดี 
7. โครงงานโจทย์ปัญหาพาสนุก 4.12 3.96 4.12 4.07 0.68 ดีมาก 
8. โครงงานสร้างโจทย์ปัญหาพา
เรียนรู้ 

3.88 3.71 3.88 3.82 0.75 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.00 3.87 3.99 3.96 0.66 ดี 

 
  จากตารางที่ 4  พบว่า คุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
จากการจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ ทั้งหมด 8 โครงงาน อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 
โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ในระดับดี จ านวน 4 โครงงาน คิดเป็นร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ยรวมของ
คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนนับ เท่ากับ 3.96 แสดงว่าคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์
เรื่องจ านวนนับอยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของโครงงานคณิตศาสตร์ 

X
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

1.2  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 

1.3  คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 2. อภิปรายผล 

  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยทั้งนี้
เนื่องจาก 

   2.1.1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นการจัดกิจกรรมที่
สอดแทรกการท าโครงงานเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากเรียนรู้เนื้อหาสาระจากบทเรียนแล้ว 
โครงงานมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่กระตุ้นให้นักเรียนได้หาตัวอย่างที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่
ก าลังเรียนได้ฝึกการค้นหาความรู้ในลักษณะกิจกรรมฝึกทักษะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ประยุกต์ใช้ความรู้รวมทั้งการขยายฐานความรู้ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับบทเรียนในลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป เพ่ิมงานและองค์ประกอบของการเขียนรายงานการจัดท าโครงงานให้มากข้ึน จนกระท่ังมีความ
สมบูรณ์ตามรูปแบบการเขียนรายงานการจัดท าโครงงานเพ่ือให้นักเรียนได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
สาระของบทเรียนและเชื่อมโยงความรู้ผ่านการท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้สืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและตามศักยภาพนักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ความคิดอย่างอิสระในประเด็นปัญหาที่สนใจใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย น าผลการเรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตจริงภายใต้การให้ค าแนะน าของครูโดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระชัดเจนยิ่งขึ้นสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กิจกรรมโครงงานของปรีชา เนาว์เย็นผล (2555: 32-42) ที่มีแนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมโครงงานมี 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เริ่มเรียนรู้สู่โครงงานเบื้องต้นให้นักเรียนจัดท าโครงงาน
จากกิจกรรมที่นักเรียนคุ้นเคยอยู่แล้วโดยการพัฒนาจากกิจกรรมการเรียนหรือจากการท าแบบฝึกหัด
ของนักเรียนที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดระยะที่ 2 ประสานสาระและระบุวิธีด าเนินงานนักเรียนมี
อิสระในการท ากิจกรรมในรูปโครงงานมากยิ่งขึ้นแต่ยังอยู่ภายในกรอบจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
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บทเรียน ระยะที่ 3 สอดประสานท าโครงงานที่สมบูรณ์เป็นระยะที่นักเรียนจะเพ่ิมพูนประสบการณ์ใน
การท าโครงงานที่อาจอยู่นอกกรอบของจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนมีอิสระในการคิดวางแผนและจัดท าโครงงานเอง และระยะที่  4 เพ่ิมพูนประสบการณ์ท า
โครงงานที่สนใจเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนจัดท าโครงงานโดยตรงเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มของ
นักเรียนคิดหัวข้อโครงงานเองตามความสนใจมีความเป็นอิสระมากขึ้นโครงงานอาจมีความเชื่อมโยงสาระ
คณิตศาสตร์หลายเรื่องหรือมีความเชื่อมโยงกับสาระอื่นในลักษณะบูรณาการก็ได้ การด าเนินตาม
ขั้นตอนดังกล่าวมีผลท าให้นักเรียนสามารถจัดท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจึงท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
  2.1.2  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ผู้เรียนได้สะท้อน
ความคิดของแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มออกมาในรูปของโครงงานคณิตศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
การท าโครงงานร่วมกันเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ต้องการเน้นให้นักเรียนมีความสามารถ
แตกต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกันเกิดความคิดร่วมกันความรับผิดชอบและการช่วยเหลือกันมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตลอดจนการฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนสอดคล้องกับพิมพันธ์ 
เดชะคุปต์ (2556: 13-14) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยการท าโครงงานส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความเอ้ืออาทร แบ่งปันกันต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน เรียนรู้การท างาน
เป็นทีม เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานศึกษาเอกสารความรู้น า
ความรู้ไปฝึกท าแบบฝึกปฏิบัติเมื่อสงสัยสอบถามกันเองภายในกลุ่มหากยังหาค าตอบภายในกลุ่มไม่ได้
นักเรียนก็มีครูผู้สอนเป็นที่ปรึกษาส่งผลให้นักเรียนเกิดความมั่นใจและเข้าใจสาระส าคัญของบทเรียน 
จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้าง และขยาย
แนวความคิดการที่นักเรียนมีโอกาสน าเสนอผลงานช่วยให้นักเรียนเกิดความคิดที่กระจ่างและเกิด
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จของกลุ่ม เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันท าให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งด้าน
ความรู้ทักษะกระบวนการและมีประสบการณ์มากขึ้นท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีสอดคล้องกับปรีชา เนาว์
เย็นผล (2554 : 6) ได้กล่าวว่าโครงงานคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งนักเรียนมี
โอกาสได้ส ารวจศึกษาค้นคว้าท าความเข้าใจแก้ปัญหาหรือแก้ข้อสงสัยเชื่อมโยงความรู้หรือขยายองค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในประเด็นที่สนใจรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่โดยประยุกต์ใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์นักเรียนได้คิดและท าอย่างอิสระภายใต้การดูแลให้ค าแนะน าของครูที่ปรึกษา
หรือผู้รู้ จะเห็นได้ว่าการท าโครงงานคณิตศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
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ตนเองและได้รับประสบการณ์ตรงท าให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนชัดเจนและ
จดจ าได้ดีขึ้นและเป็นความรู้ที่คงทนส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นสอดคล้องกับค ากล่าวของปรีชา เนาว์ เย็นผล (2555) ที่กล่าวว่าการ
จัดท าโครงงานท าให้เกิดการทบทวนเนื้อหาสาระของคณิตศาสตร์ เนื่องจากโครงงานคณิตศาสตร์ทุก
โครงงานต้องระบุถึงสาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องท าให้ผู้จัดท าโครงงานต้องศึกษาคณิตศาสตร์ที่ระบุนั้น
ให้เข้าใจ งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานหลายชิ้นมีข้อค้นพบว่ากิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริยา 
หวันหะ, 2556; ธนวิทย์ เฟ่ืองฟู, 2557; ดวงค า แดงคงรอด, 2555; เรณู รัตนประเสริฐ, 2554;วิลาวัลย์ 
ศุภพร, 2558; และสุวรรณา ตั้งแก้ว, 2556 ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน
หลังได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงานสูงกว่าก่อนเรียน 

2.2  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเป็นการส่งเสริมให้
น าสาระคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้หรือเชื่อมโยงความรู้กับประเด็นปัญหาที่สนใจ ได้จัดกิจกรรม
โครงงานให้นักเรียนได้น าความรู้ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆรอบตัวในชีวิตจริง เป็นกิจกรรมที่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรมโครงงานที่ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนของปรีชา เนาว์เย็นผล (2555, น.32-42) ดังนี้ 
   1)  ขั้นตอนที ่1 เริ่มเรียนรู้สู่โครงงานเบื้องต้น เป็นการฝึกท าแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร์โดยให้น าเสนอในรูปโครงงานอย่างง่ายฝึกการตั้งชื่อโครงงานก าหนดจุดประสงค์ของ
โครงงานระบุหัวข้อของเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเขียนรายงานผลการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์ซึ่งผลจากการท ากิจกรรมในขั้นตอนที่ 1 นี้นักเรียนสามารถท ากิจกรรมเป็น
รายบุคคล นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เขียนรายงานโครงงานอย่างง่าย 
และน าเสนอผลงานบนปูายนิเทศ โดยมีครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติม    
   2)  ขั้นตอนที่ 2 ฝึกฝนเติมสาระและระบุวิธีการด าเนินงาน เพ่ิมเติมหัวข้อจาก
ขั้นตอนที่ 1 โดยเพิ่มรายละเอียดของเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอย่างง่ายที่ท า
และเพ่ิมการเขียนวิธีด าเนินงานสั้นๆในการจัดท าโครงงานนักเรียนสามารถท ากิจกรรมเป็นรายบุคคล 
นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ผ่านการฟัง พูด อ่านและเขียนรายงานโครงงานอย่างง่าย แล้วน าเสนอผลงานบนปูายนิเทศ 
โดยมีครูให้ค าแนะน าเพิ่มเติม    
   3)  ขั้นตอนที่ 3 สอดประสานท าโครงงานที่สมบูรณ์ ฝึกท าโครงงานที่สัมพันธ์
กับบทเรียนให้มีความลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นเขียนรายงานการท าโครงงานท านองเดียวกันกับขั้นตอนที่ 1 
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และ 2 โดยให้มีความละเอียดชัดเจนขึ้นและเพ่ิมเติมหัวข้อที่ส าคัญในการเขียนรายงานให้สมบูรณ์ 
น าเสนอโครงงานให้ครบ 10 องค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อโครงงาน ผู้จัดท าโครงงาน ครูที่ปรึกษา ความ
เป็นมา จุดประสงค์ สาระคณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน สรุปและ
ข้อเสนอแนะ ซึ่งการท ากิจกรรมในขั้นตอนนี้นักเรียนในแต่ละกลุ่มมีความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์สามารถช่วยกันศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และ
น าเสนอผลงานบนปูายนิเทศ โดยมีครูให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
   4)  ขั้นตอนที่ 4 เพ่ิมพูนประสบการณ์ท าโครงงานที่สนใจ เพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าโครงงานประเภทต่างๆ นอกเหนือไปจากการจัดท าโครงงานที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการท าโครงงานอย่างเต็มที่อาจเป็นโครงงานที่นักเรียนสนใจ
ศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งมีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการกับเนื้อหาสาระหลายสาระก็ได้โดยในขั้นตอนนี้
นักเรียนในแต่ละกลุ ่มมีความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอ
โครงงานที่มีครบทั้ง 10 องค์ประกอบน าเสนอหน้าชั้นเรียน ครูและเพ่ือนๆซักถามข้อสงสัย  
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์สามารถฝึกฝนให้นักเรียน
สามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจอธิบายแนวคิดหรือกระบวนการคิดของตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการพูด เขียน และอภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นักเรียน
สามารถใช้ภาษา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เลือกใช้ ค าศัพท์ ตัวแปร ตาราง รูปภาพในการสื่อ
ความหมายและน าเสนอข้อมูลของตนเองได้ สอดคล้องกับค ากล่าวของปรีชา เนาว์เย็นผล  (2555) ที่
กล่าวว่าการจัดท าโครงงานเป็นกิจกรรมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ทั้งด้านฝึกการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ฝึกการสื่อสาร
และฝึกคิดหาหัวข้อเรื่องที่แปลกใหม่สอดคลองกับสภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM 
2000: 270-272) ที่กล่าวว่า การพัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับเกรด 6-8 ว่า 
ครูจะต้องจัดสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการส่งเสริมให้นักเรียนมีการอธิบาย การถกเถียง การอภิปราย 
และการให้เหตุผล ซึ่งเป็นวิธีที่ท าให้นักเรียนได้มีการสื่อสารท าให้เกิดการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นค้นหาปัญหาร่วมกัน รวมถึงการให้ค าแนะน าจากครู และสอดคล้องกับ Gredler (1997: 3) 
ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนมีการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ต้องมีการส่งเสริมทักษะด้าน
การฟัง การอ่าน การอภิปราย และการเขียน 
 2.3  คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ อยู่ในระดับดี ทั้งนี้เนื่องจาก 
  2.3.1  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตจริงและได้จัด
ประสบการณ์ให้นักเรียนได้จัดท าโครงงานจากโครงงานที่ง่ายๆ มีองค์ประกอบน้อยๆ จนกระทั่งไปสู่
โครงงานที่สมบูรณ์ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ภายใต้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาในบทเรียนที่
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นักเรียนก าลังเรียนอยู่ ท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นล าดับขั้นตอน มีความรู้ความเข้าใจ มี ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือหลายแหล่งได้
อย่างชัดเจนและครอบคลุมท าให้โครงงานที่ออกมามีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
  2.3.2  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ได้
ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมค่อนข้างมาก มีทั้งกิจกรรมการเรียนรู้รายบุคคล เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ และฝึกทักษะกระบวนการด้วยตนเองและกิจกรรมการเรียนรู้รายกลุ่ม เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการท างานเป็นกลุ่มโดยในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่คละความสามารถ นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนท าโครงงานคณิตศาสตร์ได้ส าเร็จและ 
มีคุณภาพ ภายใต้ค าแนะน าและการดูแลของครูผู้สอน ท าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน เข้าใจ
การน าเสนอในรูปแบบโครงงานท าให้นักเรียนสามารถจัดท าโครงงานฉบับสมบูรณ์ได้และท าให้โครงงาน
ที่ออกมามีคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับผลการวิจัยของธนวิทย์ เฟื่องฟู, 2557; ประสงค์ บุญหล่ า
,2552; เพชรี บุรินทร์โกษฐ์,2554; รัชนี ทุ่มแห่ว,2552; และสมชาย ทองบ่อ, 2551 ที่พบว่า คุณภาพ
โครงงานของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1  การจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องจ านวนนับ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการจัดกิจกรรมที่ผู้วิจัยต้องการให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้นักเรียนท าโครงงานทั้ง
แบบรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งครูผู้สอนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในเนื้อหาอ่ืนๆ 
หรือกับตัวแปรอื่น ๆ ในระดับชั้นอ่ืนๆ 
  1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรก าหนดเวลาให้เหมาะสมในแต่ละ
กิจกรรม บางกิจกรรมที่เวลาเรียนในชั่วโมงเรียนไม่เพียงพอครูควรมอบหมายงานให้นักเรียนท า
กิจกรรมนอกเวลาโดยครูคอยให้ค าแนะน า ถามแนวคิด คอยซักถามความคืบหน้า เพ่ือไม่ให้นักเรียน
คิดออกนอกกรอบของค าสั่งในกิจกรรมจะท าให้นักเรียน มีความมั่นใจในความคิดของตนและกระตุ้น
ความคิดของนักเรียนมากขึ้น 
 2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์กับการสอนรูปแบบอ่ืนๆ 
  2.2  ควรศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดกิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์กับการสอนรูปแบบอ่ืนๆ 
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  2.3  ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์กับนักเรียนที่มีความสามารถใน
การเรียนคณิตศาสตร์ต่างกัน    
  2.4 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความคงทนและเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ว่ามีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางใด 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากอาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์
สกุล ก้องโลก และรองศาสตราจารย์ ดร .ชานนท์ จันทรา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ติดตามการท าวิทยานิพนธ์ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มจนส าเร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
        ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วินิจ เทือกทอง อาจารย์ ดร.องอาจ ซึมรัมย์ และคณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อบรมสั่งสอนด้วยความ
เมตตา 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นางสาวกฤษณาพร สายรอด ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 นายกู้เกียรติ สุกใส ครูช านาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) นางสาวอนุสสรา เพชรมั่น ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียน
อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 
และขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า ตลอดจนครูและบุคลลากรทางการศึกษาโรงเรียน
บ้านตลุกข่อยน้ าทุกท่าน ที่กรุณาให้ความสะดวกสนับสนุนและช่วยเหลือในระหว่างการท าวิจัยครั้งนี้ 
 คุณค่าและผลประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 
ตลอดจนครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่านตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้วิชาการต่าง ๆ ให้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  จ านวน 32 คน ซึ่งได้จากการใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test) และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) บทเรียน
เลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล 2) แบบทดสอบ 3) สอบถาม 

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนโดยก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.0 และหลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.28 
ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังพบว่า คะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลการประเมินความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.30) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจด้านการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
นักเรียนมีความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ด้านการน าทางในบทเรียน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: อีเลิร์นนิง,รายวิชาวอลเล่ย์บอล,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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Abstract 
The research objectives of this study were to develop Volleyball subject e- 

learning lesson for Mattayom 2 students at Sapphawitthayakhom School, to study 
the learning achievement after learning Volleyball subject e- learning lesson of 
Mattayom 2 students at Sapphawitthayakhom School, and to assess students’ 
satisfaction for learning Volleyball subject e- learning lesson for Mattayom 2 students 
at Sapphawitthayakhom School. The samples of the research were 32 students 
studying in Mattayom 2 students at Sapphawitthayakhom School selected by 
purposive sampling method. The data were analyzed using percentage, mean, and 
standard deviation. The tools were Volleyball subject e- learning lesson, pre 
Volleyball subject learning achievement test and post Volleyball subject learning 
achievement test, and questionnaire assessing students’ satisfaction for learning 
Volleyball subject e- learning lesson. 
 The findings revealed that the learning achievement of students in post-test 
was higher than pre-test analyzed by mean scores were 9.0 (pre-test) and 18.28 
(post-test). The comparison on pre the learning achievement and post the learning 
achievement revealed that post-test was higher than pre-test score at statistically 
significant at  .05 . The satisfaction result was at a high level (µ=4.30). Mean in 
presentation part is at 4.28, lesson guide part is at 4.29 and lesson access and 
controlling is at 4.34.  
Keywords: Volleyball subject e- learning lesson, Mattayom 2 students at 
Sapphawitthayakhom School 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารสามารถท าได้
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ได้มีแค่ด้านเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงการเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบันที่เข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปซึ่งท าให้ผู้เรียน 
ผู้สอน สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกแห่งหน ทุกเวลาที่ผ่านสื่อการศึกษา การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเป็นความสามารถของผู้เรียนที่ท าให้สามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การสอนในยุคใหม่นี้จึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ห้องเรียนธรรมดาถูก
เปลี่ยนแปลงให้เป็นห้องเรียนที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจ ากัด วิธีการเรียนการ
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สอนเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น ครูจึงต้องมีวิธีการ
เรียนการสอนที่พัฒนาเข้าถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยผ่านเรียนการสอนใน
รูปแบบของการเรียนการสอนออนไลน์ (e – learning) การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) มา
ประกอบการเรียนการสอนรวมถึงมีการสร้างสื่อสอนประเภทวีดิโอแล้วอัปโหลดไว้บนโซเชียลมีเดียยู
ทูป (YouTube) จ านวนมากขึ้นท าให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้า และศึกษาได้ตลอดเวลา ดังนั้นครูจึงควร
พัฒนาการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้ทันสมัยกับการศึกษาในยุคปัจจุบัน
 การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมีแนวโน้มขยายตัวมากข้ึนในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามา
มีบทบาทส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ทางด้านการเรียนมากขึ้นมีการจัดการน าเอาเทคโนโลยีเครือข่าย
คอมพิวเตอร์มาใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
เนื้อหาโดยการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การจัดการเรียนการสอนที่ครูเป็นผู้วางแผนก าหนด
โปรแกรมการเรียนการสอน แผนการสอน เนื้อหารายวิชา และการประเมินผลผู้เรียนสามารถที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงในบทเรียนนั้นตามศักยภาพความสารถและความสนใจของผู้เรียนที่จะสามารถ
เรียนรู้จากเนื้อหาของบทเรียนที่ประกอบไปด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิโอ แบบฝึกหัดก่อนเรียน
และหลังเรียน กิดานันท์ มลิทอง (2544) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-
Learning) ว่าเป็นการศึกษาทางไกลที่อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเป็นอย่างมาก โดยผู้เรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหาบทเรียนต่างๆและกิจกรรมการเรียนการสอนได้จากอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเรียนและท างานตามที่มอบหมาย นอกจากนี้ยัง สามารถใช้พูดคุยกับผู้เรียนได้จึงทาให้เรียกได้ว่า
เป็นการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นต้น โดยครูจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน  การเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพ่ือใช้
ชีวิตในโลกที่เป็นจริงเน้นการศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น 
(flexible in how we teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียน การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศซึ่ง
ออกแบบมาส าหรับการสอนหรือการอบรม โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ ใน
การถ่ายทอดเรื่องราว และเนื้อหา ซึ่งช่วยลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ให้แก่ผู้เรียนและผู้สอน 
เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาและให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ดังนั้นผู้วิจัยฐานะในครูผู้สอนในโรงเรียน จึงมีความสนใจในการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวน
ทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) รวมทั้งการศึกษา
โดยผู้เรียนเป็นส าคัญจะเป็นการศึกษาในสถานที่ ในห้องเรียน ที่บ้านหรือสถานที่อ่ืนที่มีการเชื่อมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ตได้เพียงเท่านั้น และมีการน าทฤษฏี ADDIE Model สมจิตร  จันทร์ฉาย (2557) มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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โรงเรียนสรรพวิทยาคมขึ้นซึ่งในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเล่ย์บอล มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เป็นเอกสารประกอบการสอน แต่ยังขาดสื่อการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียนในรูปแบบต่างๆที่จะสามารถให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือสื่อการจัดการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความสะดวกในการ
เรียนรู้ มีโอกาสการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนเรียน-หลังเรียน (One – Group 
Pretest – Posttest Design) ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. แบบแผนการทดลอง  

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

E T1 X T2 
       E   แทนกลุ่มทดลอง 
           T1 แทนการสอบก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน 
           X   แทนการจัดกระท าหรือการให้ตัวแปรทดลอง (Treatment) ด้วยการสอนโดยใช้
บทเรียน E-Learning 
           T2 แทนการทดสอบหลังการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
สรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  จังหวัดตาก จ านวน 13 ห้องเรียน รวม 413 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียน
สรรพวิทยาคม จ านวน 32 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
เพ่ือความสะดวกในการทดสอบและรวบรวมข้อมูล 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น คือ บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) ความพึงพอใจ 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิงในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง
รายวิชาวอลเล่ย์บอลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อาศัยหลักการและ
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาอย่างมีระบบตามรูปแบบของ ADDIE Model ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1.1.1 วิเคราะห์หลักสูตรข้อมูลด้านการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย 

(E-Learning) จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.1.2 การวิเคราะห์ผู้เรียนก าหนดกลุ่มผู้เรียนโดยนักเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2/4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
1.1.3 วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนจากค าอธิบายรายวิชาเอกสารประกอบการสอน 

ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติวอลเล่ย์บอล 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กติกาวอลเล่ย์บอล 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิควอลเล่ย์บอลพื้นฐาน 

      1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการออกแบบ ดังนี้ 
  1.2.1 ก าหนดจุดปะสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนอีเลิร์นนิง 
  1.2.2 ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  1.2.3 น าเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ไปตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
  1.2.4 แก้ไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
  1.2.5 จัดท าเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนอีเลิร์นนิง 
  1.2.6 จ าแนกองค์ประกอบของบทเรียนอีเลิร์นนิง เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
   1) เนื้อหาของบทเรียน (Content) 
   2) ระบบบริหารการเรียน (LMS : Learning Management System) 
   3) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
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   4) การประเมินผล (Evaluation) 
       

 
 

ภาพ 1 บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล 
 
1.3 ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการพัฒนา ดังนี้ 

  1. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคมผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียน โดยใช้เครื่องมือและโปรแกรมดังนี้ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2) ระบบปฏิบัติการ 
3) เว็บไซต์ส าหรับสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง (https://sites.google.com) 
4) โปรแกรมตกแต่งภาพ 

2. การสร้างเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ศึกษาเนื้อหา และความรู้เกี่ยวกับบทเรียนอีเลิร์นนิง 
2) ก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา

วอลเล่ย์บอล  
3) น าโครงสร้างและเนื้อหา มาพัฒนาเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิง 
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4) บทเรียนที่ผ่านการพัฒนาแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบ
คุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิง และตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
      1.4 ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการพัฒนา ดังนี้ 
  น าบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล น ามาใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ผ่านเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/volleyballswm2/ 
      1.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการประเมินผล ดังนี้ 
  หลังจากการน าบทเรียนอีเลิร์นนิงไปใช้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง 
เพ่ือน าไปประเมินหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง และความพึงพอใจของนักเรียนมี
ต่อการใช้งานบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
วอลเล่ย์บอล 
  2. ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วศึกษาบทเรียนให้ครบทุกบท 
แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ
นัก เ รี ยนต่ อการ ใช้ ง านบทเรี ยน   อี เ ลิ ร์ นนิ ง โดยการแบบสอบถามผ่ านระบบเว็ บ ไซต์ 
https://sites.google.com/site/volleyballswm2/ จ านวน 32 คน 
  3. ผู้วิจัยรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจ  จาก
เว็บไซต์ https://sites.google.com/site/volleyballswm2/ จ านวน 32 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบ (Multiple Choices) ชนิด 4 ตัวเลือก โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลัง
เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติการทดสอบค่า ( t-
test) มีการด าเนินการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ โดยมีค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) เท่ากับ 0.95 

2. วิเคราะห์แบบประเมินแบบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง
รายวิชาวอลเล่ย์บอลนักเรียนสามารถวัดความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ที่มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
เท่ากับ 0.95 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัถตุ
ประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

https://sites.google.com/site/volleyballswm2/
https://sites.google.com/site/volleyballswm2/
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/ 
volleyballswm2/  มีเนื้อหาบทเรียน จ านวน 3 หน่วย ดังนี้  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติวอลเล่ย์บอล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กติกาวอลเล่ย์บอล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิควอลเล่ย์บอลพื้นฐาน 

ทั้งนี้การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอล
เล่ย์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมีแบบทดสอบท้ายหน่วยการ
เรียนรู้ หลังจากการเรียนด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิงแต่ละหน่วย จ านวน 3 หน่วย และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ แสดงดังภาพ 2 

 
 

ภาพ 2 บทเรียนอีเลิร์นนิง แบบทดสอบรายวิชาวอลเล่ย์บอล 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมีดังนี้ 
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ตาราง  1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

การทดลอง N  ̅ S.D. t p 
ก่อนเรียน 32 9.00 1.72 

-26.633* .000 
หลังเรียน 32 18.28 1.14 

*p < .05 
 จากตาราง 1 พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง

รายวิชาวอลเล่ย์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 9.0 และหลัง
เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.28 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่า คะแนน
สอบของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม  โดยได้มีการแบ่งความพึงพอใจทั้งหมด 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการน าเสนอ ด้านการออกแบบหน้าจอ  ด้านการน าทางในบทเรียนมี และด้านการ
เข้าถึงและการควบคุมบทเรียนมีดังนี้ 

 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการน าเสนอข้อมูล 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ 4.37 0.65 มาก 
2. มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสม 4.09 0.68 มาก 
3. มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 4.25 0.67 มาก 
4. การน าเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ 
   วีดิทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ตรงตามเนื้อหา 

4.37 0.60 มาก 

5. มีแบบฝึกหัดที่ ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาซึ่ง
ก่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 

4.18 0.69 มาก 

6. มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเว็บไซต์อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้มี 
   โอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

4.43 0.71 
 

มาก 

7. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook และ Email  
   ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
   ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนได้ 

4.46 0.62 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.66 มาก 
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จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจด้านการน าเสนอข้อมูลในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส าหรับผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า เนื้อหามีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  การ
น าเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ตรงตามเนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  มีแบบฝึกหัดที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาซึ่งก่อให้เกิดความรู้ และ
ทักษะเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเว็บไซต์อ่ืนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook และ 
Email ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนได้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ตามล าดับ 

 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ปริมาณข้อความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสม 4.31 0.73 มาก 
2. รูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.46 0.50 มาก 
3. การใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.09 0.68 มาก 
4. สีพื้นหลังของบทเรียนมีความเหมาะสม 4.18 0.69 มาก 
5. ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ มีความเหมาะสม
ชัดเจน 

4.21 0.70 มาก 

6. เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับ
เนื้อหา 

4.12 0.71 มาก 

7. การจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุุมควบคุมต่าง ๆ มีความ
คงที่ สม่ าเสมอ 

4.43 0.61 มาก 

8. มีข้อแนะน าวิธีการใช้บทเรียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.46 0.62 มาก 
9. การแบ่งส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอออกเป็นส่วน ๆ ได้ชัดเจน
เหมาะสม 

4.28 0.68 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.65 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน

ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส าหรับผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า ปริมาณข้อความ และขนาด
ของภาพมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31  รูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสมมี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46  การใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  สีพ้ืนหลังของ
บทเรียนมีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์ มีความ
เหมาะสมชัดเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับ
เนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  การจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุุมควบคุมต่าง ๆ มีความคงที่ สม่ าเสมอ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43  มีข้อแนะน าวิธีการใช้บทเรียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46  
และการแบ่งส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอออกเป็นส่วน ๆ ได้ชัดเจนเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 28 
ตามล าดับ 

 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการน าทางในบทเรียน 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกต้อง 4.37 0.70 มาก 
2. จุดเชื่อมโยง เช่นปุุม (Button) สัญลักษณ์รูป 
(icon) มีความเหมาะสมสื่อความหมายเข้าใจได้ชัดเจน 
สะดวกต่อการใช้งาน 

4.21 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.67 มาก 

จากตาราง 4 พบว่า ความพึงพอใจด้านการน าทางในบทเรียนในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส าหรับผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า การเชื่อมโยงภายในบทเรียน
ถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  และจุดเชื่อมโยง เช่นปุุม สัญลักษณ์รูป มีความเหมาะสม สื่อ
ความหมายเข้าใจได้ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ตามล าดับ 

 
ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการเข้าถึงและการควบคุม

บทเรียน 
ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1. โครงสร้างบทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี สามารถเข้าใช้
งานได้สะดวกและไม่สับสน 

4.34 0.70 มาก 

2. สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว 4.40 0.55 มาก 
3. บทเรียนมีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถควบคุมลาดับการ
เรียนได้ด้วยตนเอง 

4.28 0.68 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.34 0.64 ระดับมาก 
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จากตาราง 5 พบว่า ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียนในภาพรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส าหรับผลการวิเคราะห์รายข้อพบว่า โครงสร้าง
บทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและไม่สับสนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40  
เข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนได้สะดวกและรวดเร็วมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และบทเรียนมีความยืดหยุ่น 
นักเรียนสามารถควบคุมล าดับการเรียนได้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28  ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    ปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  
 1. ผลการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โ รง เรี ยนสรรพวิทยาคม ที่ พัฒนาขึ้ น ในรู ปแบบเว็ บ ไซต์  https://sites.google.com/site/ 
volleyballswm2/ มีเนื้อหาบทเรียนจ านวน 3 หน่วย ได้แก่ ประวัติวอลเล่ย์บอล, กติกาวอลเล่ย์บอล 
และเทคนิคพ้ืนฐานวอลเล่ย์บอล ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยบทเรียน
อีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ แบบทดสอบท้ายหน่วย หลังจากการเรียนด้วยบทเรียน      อีเลิร์นนิงแต่ละ
หน่วยครบ 3 หน่วย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์
นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนอี
เลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม พบว่า 
นักศึกษามีคะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
วอลเล่ย์บอล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.30) 
 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ เรื่อง บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอี

เลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม พบว่านักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วนัสนันท์ พัฒนจร (2553) ที่ได้ศึกษาการสร้างบทเรียนออนไลน์ ตาม
แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ พสวท. (สมทบ) ผลการศึกษาพบว่า การสร้าง
บทเรียนออนไลน์ ผู้เรียน สามารถเข้าเรียนแต่ละหน่วยได้ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าร้อยละ 80 พร้อมกับการประกอบด้วยขั้นตอนการ
ออกแบบและพัฒนาอย่างมีระบบตามรูปแบบของ ADDIE Model โดยมีการบอกวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนการเรียน มีการท าแบบทดสอบก่อนการเรียน และท าแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อศึกษา
บทเรียนครบทั้ง 3 หน่วย เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจบทเรียนโดยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
วิชิต  แสงสว่าง (2560 : 142) ซึ่งพบว่าการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง รายวิชาสัมมนาทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้
เห็นว่าการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ที่มีประสิทธิภาพแล้วน าไปใช้ในกิจกรรมด้านการ
เรียนการสอนหรือการส่งเสริมกระบวนการเรียนการเรียนรู้ของนักเรียน จะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( ̅ =4.30) ซึ่งอาจเกิดจากการออกแบบบทเรียนอีเลิร์นนิงให้สามารถเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดเวลา 
สถานที่ เกิดความสะดวกสบายในการศึกษาบทเรียน และยังไม่ก่อให้เกิดความเครียดโดยสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กาญจนา รัตนธีรวิเชียร (2555) ซึ่งพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับดีมากด้าน
เนื้อหาโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.91 ระดับดีมากด้านการออกแบบสื่อมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และ
ระดับดีมากด้านประสิทธิภาพการสอน มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.78 ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนอีเลิร์นนิง และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์
นนิงอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ รัตนา อนันต์ชื่น (2552) และผลงานวิจัยของ 
McLaughin (2001) ผลการวิจัย ที่พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนบนเว็บเช่นเดียวกัน 

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลที่ได้พัฒนาขึ้นมาในการวิจัยครั้งนี้มีคุณภาพเหมาะสม
ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนีเลิร์นนิง
บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเอกสารประกอบการสอนและสามารถเป็นสื่อการสอนที่
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆที่จะสามารถให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
หรือสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีความสะดวกในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ตามความช้าเร็วของตนเอง มีโอกาสการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างอย่างทันท่วงที 



 
 315 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ การวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา
วอลเล่ย์บอล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ที่สนใจจะน าสื่อดังกล่าวไปใช้ผู้วิจัยขอเสนอเพ่ิมเติม
จากผลการวิจัย ดังนี้ 

1.1 ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน าในระหว่างการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล 
1.2 โรงเรียนควรมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพ่ือความ

สะดวกในการน าไปใช้  
1.3 การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล ต้องค านึงถึงความแตกต่าง

ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาวิชา และศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาการสอน 

1.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล ร่วมกับวิธีการ
สอนแบบอ่ืนๆ เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบร่วมมือ วิธีการสอนแบบค้นคว้าอิสระ  
เป็นต้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.
บัญชา  ส ารวยรื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ธนสาร  
เพ็งพุ่ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ที่กรุณาชี้แนะแนวทาง ให้ค าปรึกษาและค่อยช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ด้วยความเมตตากรุณาเสมอมา ขอขอบพระคุณ ดร.ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล ที่ได้กรุณา
เสียสละเวลาในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนอีเลิร์นนิง ด้านเนื้อหา และด้านวัดผลประเมินผล และ
แก้ไขร่างรายงานวิจัยฉบับนี้มาโดยตลอด  ขอขอบคุณนายสหรัฐ ทองยัง บุคลากรและนักเรียนโรงเรียน
สรรพวิทยาคมท่ีคอยช่วยเหลือแนะน ามาโดยตลอด ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ (2)  ตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 1 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จ านวน 396 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวินิจฉัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความตรง ค่าความ
เที่ยง ค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และอ านาจการวินิจฉัย 

ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) แบบทดสอบวินิจฉัยที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 2 ทักษะ คือ 
ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสมการ ทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ สมการกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง การหาพ้ืนที่และความยาวรอบรูป 
และการด าเนินการทางจ านวน ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสมการ ได้แก่ สมการที่ก าหนดและไม่
ก าหนดตัวไม่ทราบค่าที่อยู่ในรูปของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร และระคน และ 
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(2) แบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องสมการ มี
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ  ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.930  ค่าความยาก 
0.54 - 0.78  ค่าอ านาจจ าแนก 0.21 - 0.84 และอ านาจการวินิจฉัยผ่านเกณฑ์ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า
แบบทดสอบมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ค าส าคัญ: แบบทดสอบวินิจฉัย  ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  
ประถมศึกษา   
 

Abstract 
              The purposes of this research were (1) to construct a diagnostic test of 
mathematical connection skills and word problem solving on equations for Prathom 
Suksa VI students in schools under Uttaradit Primary Education Service Area Office 1; 
and (2) to verify quality of the constructed diagnostic test of mathematical 
connection skills and word problem solving on equations for Prathom Suksa VI 
students in schools under Uttaradit Primary Education Service Area Office 1. 
              The research sample consisted of 396 Prathom Suksa VI students in 
schools under Uttaradit Primary Education Service Area Office 1, obtained by 
stratified random sampling. The instrument employed in this research was a 
diagnostic test of mathematical connection skills and word problem solving on 
equations.  Statistics for data analysis were the validity index, reliability coefficient, 
difficulty index, discrimination index, and diagnostic index. 
              Research findings revealed that (1) the constructed diagnostic test was 
composed of 2 skills: mathematical connection skill and word problem solving on 
equations skill.  The mathematical connection skill comprised equations with 
problem solving on weighting, finding the area and length around the image, and 
number operations; while the word problem solving on equations skill comprised the 
word problems equation with and without determination of the unknown in the 
forms of word problems on addition, subtraction, multiplication, division and the 
combination of addition, subtraction, multiplication, and division; and (2) the 
constructed diagnostic test of mathematical connection skills and word problem 
solving on  equations  was found to have content validity; reliability coefficient of 
0.93; difficulty indices ranging from 0.54 - 0.78; discrimination indices ranging from 
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0.21 - 0.84; and diagnostic indices passing the pre-determined criteria.  Thus, it could 
be concluded that quality of the test met the pre-determined criteria. 
Keywords: Diagnostic test, Mathematical connection skills, Word problem solving, 
Prathom Suksa   
 
บทน า 
              การศึกษาเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
ทุกด้าน จึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  คณิตศาสตร์เป็นวิชา
ที่ช่วยพัฒนาความคิดและสติปัญญา มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหา
เป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, น.56)  ความส าคัญ
ดังกล่าว วิชาคณิตศาสตร์จึงจัดไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษา สภาพความเป็นจริงพบว่าการจัดการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบผลส าเร็จ  ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2556-2559 
พบว่าในภาพรวมระดับประเทศและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
คะแนนเฉลี่ยคณิตศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 และเมื่อพิจารณาต่อในรายสาระ  พบว่าสาระที่มีระดับ
คะแนนต่ ามากเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตลอดทั้งในภาพรวมระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา คือ สาระพีชคณิต ตัวชี้วัด ค 4.2 ป 6/1เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้
สมการพร้อมทั้งตรวจค าตอบ ผู้เรียนจะมีความสามารถตามตัวชี้วัดนี้จ าเป็นต้องมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ และความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสมการ สมาคมครูผู้สอนคณิตศาสตร์แห่งชาติ (National Council 
Teachers of Mathematics) เห็นว่าการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาเป็นจุดประสงค์หลักของการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ หรือจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการสอนคณิตศาสตร์ การท าให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะการแก้โจทย์
ปัญหาเป็นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ โดยที่ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เป็น
ความสามารถของผู้เรียนในการสัมพันธ์ความรู้หรือปัญหาต่างๆทางคณิตศาสตร์ที่เรียนมากับปัญหา 
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หรือสถานการณ์อ่ืนที่ตนเองพบ การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และ
พัฒนาความเข้าใจ ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าความรู้ เนื้อหา
สาระ และหลักการทางคณิตศาสตร์ มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้และ
ทักษะกระบวนการที่มีในเนื้อหาคณิตศาสตร์กับงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา และการ
เรียนรู้แนวคิดใหม่ที่ซับซ้อนหรือสมบูรณ์ขึ้น (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2555, น. 84)  
              การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นกิจกรรมควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน มี
การจัดสอบประเมินความรู้ของผู้เรียนในหลายระดับทั้งในระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน และใน
ระดับประเทศ ผลการประเมินให้ข้อมูลว่าผู้เรียนอยู่ในระดับใด หรือใช้เพ่ือตัดสินผลการเรียน  ส่วน
ใหญ่ยังไม่มีการให้สารสนเทศจากการสอบในเชิงการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับไปยังผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง เกี่ยวกับจุดเด่นหรือจุดด้อยของผู้เรียน การ
ประเมินเพื่อวินิจฉัย เป็นการประเมินเพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนรู้ สาเหตุของข้อบกพร่อง และ
ตรวจสอบความพอเพียงของความรู้ความสามารถที่เป็นพ้ืนฐานจ าเป็นของผู้เรียน จะน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอน ให้สารสนเทศจากการประเมินที่มากกว่าการประเมินในรูปแบบปกติทั่วไป ผู้
ที่เก่ียวข้องสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน   เครื่องมือ
ที่สามารถค้นหาสาเหตุข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียนแต่ละคน คือ แบบทดสอบวินิจฉัย การ
สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมีความส าคัญอย่างมาก  เพราะแบบทดสอบวินิจฉัยมีประโยชน์ในการ
น าไปสู่การวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ สามารถใช้ทดสอบเพ่ือค้นหาจุดบกพร่อง  จุดที่เป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนแต่ละเรื่องของแต่ละคน  ใช้เป็นแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดยิ่งขึ้น  
              จากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
สาระพีชคณิตที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสมการ ประกอบกับความส าคัญของแบบทดสอบวินิจฉัย  ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจท าวิจัยเรื่อง  การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการ
แก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องทางการ
เรียนของผู้เรียนด้านทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องสมการ ใช้
ส าหรับวินิจฉัยข้อบกพร่องของนักเรียนในการเรียนการสอนได้ตรงจุด เป็นรายบุคคล  สอนซ่อมเสริม  
รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนของผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นต่อไป 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              1.  เพ่ือสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์
ปัญหา เรื่อง สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
              2.  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และ
การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
              1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          1.1  ประชากร  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จ านวน 2,361 คนจาก 173 โรงเรียน                  
       1.2  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป
ของเครจซีและมอร์แกน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้นและมีห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุ่ม  จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ได้ 20 โรงเรียน และนักเรียนจ านวน  396  คน  
 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2551 

แบบทดสอบวินิจฉัย 
ทักษะการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์และการแก้โจทย์
ปัญหาเรื่อง สมการ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  ประกอบด้วย 
ฉบับท่ี 1  ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร ์
ฉบับท่ี 2  ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ 
 

         คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย                       
1.  ความตรง                                                                
2.  ความเที่ยง 
3.  ความยาก                                                          

4.  อ านาจจ าแนก    

5.  อ านาจการวินิจฉัย                                              

ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

พุทธศักราช  2551 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

              2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วยแบบทดสอบ  2  ชุด  คือ  
       ชุดที่ 1  แบบทดสอบเพื่อส ารวจ  เป็นแบบทดสอบแบบเขียนตอบ เพ่ือส ารวจและ

รวบรวมค าตอบผิดและข้อบกพร่องต่าง ๆ มี 2  ฉบับ คือ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  45 ข้อ 
และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  80 ข้อ                        
                    ชุดที่ 2  แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบปรนัยแบบ  4  ตัวเลือก จ านวน  2  
ฉบับ  คือทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ จ านวน 36  ข้อ  และทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง 
สมการ จ านวน  50  ข้อ    
              3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ด าเนินการติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องและจัดเตรียมแบบทดสอบ 
2. น าแบบทดสอบเพ่ือส ารวจ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างวันที่ 6 - 8 

กันยายน 2560 จ านวน 102 คน เพ่ือส ารวจข้อบกพร่อง แล้วน าข้อบกพร่อง พัฒนาเป็นแบบทดสอบ
วินิจฉัยปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก   

3.  น าแบบทดสอบวินิจฉัย ทดสอบครั้งที่ 1 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่  
13-18 กันยายน 2560 จ านวน 120 คน วิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ  คัดเลือกข้อทดสอบที่อยู่ในเกณฑ์
ใช้ได ้
         4.  น าแบบทดสอบวินิจฉัยทดสอบครั้งท่ี 2 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่  27 
กันยายน - 3 ตุลาคม 2560 จ านวน 174 คน วิเคราะห์ข้อมูลหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
              4.  เกณฑ์การแปลผล 
         ค่าความยาก  0.20 - 0.80  อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 
         ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.20  ขึ้นไป อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
                   คะแนนจุดตัดของแบบทดสอบวินิจฉัย ตามวิธีการของแองกอฟฟ์ (Angoff) ได้คะแนน
จุดตัดร้อยละ 80  
   เกณฑ์อ านาจการวินิจฉัย  ก าหนดอ านาจการวินิจฉัยผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70   
 
ผลการวิจัย 
 แบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ 
หาคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ในทุกข้อ และหาคุณภาพ
ด้านอื่นๆ โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 1 ความยาก  อ านาจจ าแนก  และความเที่ยงของแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ  ( n = 174 ) 

ทักษะ เนื้อหา 
จ านวน 

ข้อสอบ (k) 
ความยาก 

(p) 
อ านาจจ าแนก 

(r) 

ความเที่ยง 

(   ) 

การเช่ือมโยง -สมการกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง 12 0.57 - 0.77 0.26 - 0.84 0.879 
ทาง -สมการกับการหาพื้นที่และความยาวรอบรูป 12 0.64 - 0.78 0.21 - 0.79 0.839 
คณิตศาสตร ์ -สมการกับการด าเนินการทางจ านวน 12 0.57 - 0.74 0.28 - 0.76 0.822 

  สรุป ทักษะการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ 36 0.57 - 0.78 0.21 - 0.84 0.938 
  การแก้โจทย ์
 

1.ก าหนดตัวไม่ทราบค่า     
ปัญหาสมการ   -โจทย์ปญัหาการบวก 5 0.71 - 0.78 0.54 - 0.83 0.845 
   -โจทย์ปญัหาการลบ 5 0.65 - 0.78 0.53 - 0.66 0.771 
   -โจทย์ปญัหาการคูณ 5 0.60 - 0.73 0.39 - 0.77 0.702 
   -โจทย์ปญัหาการหาร 5 0.55- 0.78 0.48 - 0.77 0.810 
   -โจทย์ปญัหาระคน 5 0.54- 0.76 0.51 - 0.79 0.821 

 2.ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า     
   -โจทย์ปญัหาการบวก 5 0.55 - 0.78 0.45 - 0.80 0.760 
   -โจทย์ปญัหาการลบ 5 0.59 - 0.71 0.49 - 0.66 0.703 
   -โจทย์ปญัหาการคูณ 5 0.59 - 0.69 0.43 - 0.67 0.707 
   -โจทย์ปญัหาการหาร 5 0.55 - 0.69 0.48 - 0.72 0.775 
   -โจทย์ปญัหาระคน 5 0.54 - 0.77 0.47 - 0.74 0.726 

  สรุป ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง สมการ 50 0.54 - 0.78 0.39 - 0.83 0.965 
สรุปภาพรวม 86 0.54 - 0.78 0.21 - 0.84 

 
0.930 

              จากตารางที่ 1 พบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้
โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ มี 2 ทักษะรวมจ านวน 86 ข้อ มีค่าความยาก 0.54 - 0.78 ค่าอ านาจ
จ าแนก 0.21 - 0.84 และค่าความเที่ยงภาพรวมเท่ากับ 0.930   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 325 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 2 อ านาจการวินิจฉัยของแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการ
แก้โจทย์ปัญหา  เรื่อง สมการ 

ทักษะ เนื้อหา 
จ านวน 

ข้อทดสอบ 
(k) 

อ านาจการวินิจฉัย 

กลุ่มสูง 
 ผ่าน        ไม่ผ่าน 
 ร้อยละ     ร้อยละ 

กลุ่มต่ า 
 ผ่าน        ไม่ผ่าน 
 ร้อยละ     ร้อยละ 

การเช่ือมโยง - สมการกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง 12 89.02 10.98 23.91 76.09 
ทาง -สมการกับการหาพื้นที่และความยาวรอบรูป 12 89.02 10.98 6.52 93.48 

คณิตศาสตร ์ - สมการกับการด าเนินการทางจ านวน 12 75.61 24.39 11.96 88.04 

สรุป  ทักษะการเชื่อมโยงทางคณติศาสตร ์ 36 91.46 8.54 9.78 90.22 

  การแก้โจทย ์
ปัญหาสมการ 

1.ก าหนดตัวไม่ทราบค่า      

  -โจทย์ปญัหาการบวก 5 98.96 1.04 32.05 67.95 

  -โจทย์ปญัหาการลบ 5 96.88 3.12 20.51 79.49 

   -โจทย์ปญัหาการคูณ 5 89.58 10.42 23.08 76.92 

   -โจทย์ปญัหาการหาร 5 75.00 25.00 21.79 78.21 

   -โจทย์ปญัหาระคน 5 70.83 29.17 10.26 89.74 

 2.ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า      

   -โจทย์ปญัหาการบวก 5 89.58 10.42 14.10 85.90 

   -โจทย์ปญัหาการลบ 5 85.42 14.58 20.51 79.49 

   -โจทย์ปญัหาการคูณ 5 76.04 23.96 20.51 79.49 

   -โจทย์ปญัหาการหาร 5 81.25 18.75 17.95 82.05 

   -โจทย์ปญัหาระคน 5 73.96 26.04 11.54 88.46 

สรุป ทักษะการแกโ้จทย์ปญัหาสมการ     50 80.21 19.79 6.41 93.59 

สรุป  ภาพรวม  2 ทักษะ  86 94.38 5.62 12.94 87.06 

              จากตารางที่ 2 พบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และทักษะ
การแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ มี 2 ทักษะรวมจ านวน 86 ข้อ มีอ านาจการวินิจฉัยกลุ่มสูงผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 94.38 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 5.62 กลุ่มต่ าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 12.94 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
87.06 
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สรุปและอภิปรายผล 
              1. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย 
                 การด าเนินการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์และการแก้
โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ ของผู้วิจัยเป็นไปตามที่บุญชม  ศรีสะอาด (2553, น. 29) โดยก าหนด
จุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ ศึกษาทฤษฎี วิธีการ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบ
วินิจฉัย วิเคราะห์เนื้อหา จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก าหนดจุดประสงค์ ทักษะย่อย ให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสม เขียนข้อค าถามเพ่ือส ารวจเป็นแบบเติมค า  สร้างแบบสอบวินิจฉัย  คัดเลือก
ปรับปรุงข้อสอบ และตามที่ ศิริเดช  สุชีวะ (2550, น. 259 - 260) สรุปขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัยว่า ต้องศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะอย่างละเอียดแล้วแบ่งออกเป็นเนื้อหาย่อย ๆ 
เขียนข้อสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เรียบเรียงข้อสอบเป็นด้าน ๆ เพ่ือสะดวกในการวินิจฉัย  ตรง
กับท่ีกรมวิชาการ (2546, น. 2) ให้แยกเป็นฉบับย่อย ๆ ใช้วัดทักษะเฉพาะอย่าง และบราวน์ (Brown, 
1970, p. 303) ว่าการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยควรแบ่งทักษะที่ต้องการวัดออกเป็นองค์ประกอบย่อย 
ๆ ให้ชัดเจน ผู้วิจัยได้จัดท าตามขั้นตอนได้แบบทดสอบเพ่ือส ารวจ และแบบทดสอบวินิจฉัยแบ่งเป็น 2 
ทักษะคือ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 3 เรื่อง ได้แก่ การเชื่อมโยงระหว่างเรื่อง
สมการกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง สมการกับการหาพ้ืนที่และความยาวรอบรูป และสมการกับ
การด าเนินการทางจ านวน และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ แบ่งเป็น 10 เรื่อง ได้แก่ โจทย์
ปัญหาสมการที่ก าหนดและไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่าที่อยู่ในรูปของโจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหา
การลบ โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการหาร และโจทย์ปัญหาระคน มีลักษณะส าคัญตามที่ อดัมส์ 
และทอร์เกอร์สัน (Adams and Torgerson, 1964, p. 472) เห็นว่าแบบทดสอบวินิจฉัยแบ่งเป็น
แบบทดสอบย่อย ๆ เพ่ือใช้วัดทักษะเฉพาะด้านของการเรียนวิชาต่าง ๆ แบบทดสอบย่อยต้องมี
ปริมาณมากพอที่ใช้วัดความสามารถ เช่นเดียวกับบุญชม  ศรีสะอาด (2553, น. 11 - 12) กล่าวถึง
จ านวนข้อสอบหลายข้อที่ใช้วัดทักษะเดียวกัน ท าให้เพ่ิมโอกาสในการท าแบบทดสอบผิดพลาดได้มาก
ขึ้นซึ่งจะช่วยให้สามารถจ าแนกนักเรียนที่มีความบกพร่อง ในการเรียนเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างเพียงพอ 
และชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องได้อย่างชัดเจนตามที่ กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล (2545, น. 249) กล่าวถึง
ลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัย ประกอบด้วยข้อสอบที่ค่อนข้างง่ายและมีจ านวนมากข้อ ครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัดแต่ละทักษะย่อยตรงกับที่ บลูม  และคณะ (Bloom and others, 
1971, pp. 91 - 92) กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบที่ใช้เพ่ือหาจุดบกพร่อง
ของผู้เรียนกับทักษะพ้ืนฐาน และหาว่าผู้เรียนคนใดต้องสอนซ้ า มีจ านวนข้อมาก ๆ ซึ่งสิงห์  (Singha, 
1974, p. 201) กล่าวว่าการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยมีลักษณะส าคัญ กรณีที่สร้างแบบทดสอบเป็น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบหรือแบบตอบสั้น ๆ ควรมีจ านวนข้อไม่น้อยกว่า 3 ข้อ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยที่ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ แยกเป็นฉบับย่อยส าหรับวัด
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ทักษะเฉพาะอย่าง แยกแต่ละตอนเพื่อหาข้อบกพร่องในแต่ละด้านมีจ านวนมากข้อ ค่อนข้างง่ายตามที่
กรอนลันด์ (Gronlund, 1976, p. 139) กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัย ยึดความบกพร่อง
ในการเรียนเป็นขอบข่ายในการวัด ความบกพร่องที่จะวัดเป็นความบกพร่องเฉพาะอย่าง ข้อสอบมี
ลักษณะค่อนข้างง่าย ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบบทดสอบวินิจฉัย 2 ทักษะ คือ ทักษะการเชื่อมโยงทาง
คณิตศาสตร์จ านวน 36 ข้อ และทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เรื่อง สมการ จ านวน 50 ข้อ รวมทั้ง 2 
ทักษะ จ านวน 86 ข้อ ที่ผ่านการทดลองใช้ และหาคุณภาพสามารถน าไปใช้เป็นแบบทดสอบเพ่ือ
วินิจฉัยเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนแต่ละทักษะได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ศุภานันท์  บุญชิต  
(2559, น. 91-96) ที่ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการค านวณและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิจัยได้
แบบทดสอบวินิจฉัย 2 ทักษะ รวม 110 ข้อ 
              2.  คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย 
 2.1  ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวินิจฉัย 
                        การพิจารณาและตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวินิจฉัยเป็นรายข้อ
ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน พบว่าทั้ง 2 ทักษะ คือ ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาเรื่อง สมการ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ในทุกข้อ ถือว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา  
แสดงว่าข้อค าถามทุกข้อของแบบทดสอบวินิจฉัยวัดได้ตรงตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่ต้องการวัด  เป็น
ลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นอย่างยิ่งของแบบทดสอบวินิจฉัย ตรงกับแนวความคิดของสิงห์  (Singha, 1974, 
pp. 200 - 201) ที่กล่าวถึงลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยว่า ต้องเป็นแบบทดสอบที่เน้นความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมาก นอกจากนี้ยังตรงกับเพนน์ (Payne, 1968, pp. 167) ที่กล่าว
ไว้ว่า แบบทดสอบวินิจฉัยนั้นจะต้องเป็นแบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร และ
จุดประสงค์ของการสอน อีกทั้งข้อทดสอบจะต้องเกิดจากการวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียด และ
ครอบคลุมจุดประสงค์ในการเรียนเรื่องนั้น ๆ  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ อารีรัตน์  แสงดาว  (2559, น. 
49 - 52) ที่พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1 และ
หทัยรัตน์  ร าพึงจิตต์  (2553, น. 76 - 82) พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทา
โกรัส ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร ที่มีค่าดัชนี
ความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากบั 1.00 
                 2.2 ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบวินิจฉัย 

    ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 2 ทักษะโดยใช้สูตรไบโน
เมียลของโลเวทท์ พบว่าทักษะที่ 1 ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ  0.938  
และทักษะที่ 2 ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง สมการ  มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.965  ค่าความเที่ยง
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อยู่ในระดับสูงถือเป็นลักษณะที่ดีของแบบทดสอบวินิจฉัย  ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้าง เป็นดัชนีบ่งชี้ว่าแบบทดสอบมีคุณภาพหรือไม่ แบบทดสอบวินิจฉัยที่
มีความเที่ยงสูงไม่ว่าผู้เรียนแต่ละคนจะท าการทดสอบกี่ครั้งก็ตามคะแนนที่ได้จากการทดสอบจะมีค่า
ใกล้เคียงกับคะแนนที่สอบครั้งเดิม (สมนึก  ภัททิยธนี , 2551, น. 11) แบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึนมีค่าความเท่ียงอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับงานวิจัยของหลายท่านคือ วิสารัตน์  วงศ์ภูรี (2556 
, น. 67) ที่สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
ด้วยสมการส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าความเท่ียง  0.928 - 0.919 , หทัยรัตน์  ร าพึง
จิตต์ (2553, น. 76 - 82) ที่พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฏีบทพีทาโกรัส  ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร มีค่าความเที่ยง 0.989  
และ 0.990  และงานวิจัยของอารีรัตน์  แสงดาว (2559, น. 49 - 52) พัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัย
ข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่
แบบทดสอบวินิจฉัยทั้งฉบับที่ 1 และ 2 มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.930   
                 2.3 ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัย 
                     ผลการวิเคราะห์ค่าความยากของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 2 ทักษะ ในภาพรวมมีค่า
ความยาก 0.54 - 0.78 ลักษณะของแบบทดสอบความยากอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างง่าย ซึ่ง
เป็นไปตามลักษณะของแบบทดสอบวินิจฉัยที่ดี ตามที่ อาห์แมนน์และคล็อก (Ahmann and Glock, 
1967, pp. 364 - 365), กรอนลันด์ (Gronlund, 1976, pp. 139) และกัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล  
(2545, น. 246) ที่มีความเห็นว่า แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบสอบเพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของผู้เรียน 
มักจะเป็นค าถามท่ีค่อนข้างง่าย ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญวลัญช์  
จิตรดี (2559, น. 168 - 172) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของ
จ านวนนับ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความยาก 0.54 - 0.70 และจารุวรรณ  กุศล
การณ์ (2554, น. 102) ได้พัฒนาแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพ้ืนที่ผิวและปริมาตร ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลประทานวิทยา มีค่าความยาก 0.66 - 0.79 ซึ่งเป็นค่าความ
ยากท่ีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างง่าย เหมาะสมส าหรับแบบทดสอบวินิจฉัย  
                 2.4 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัย 
                      ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยทั้ง 2 ทักษะ มีค่าอ านาจ
จ าแนก 0.21 - 0.84 เป็นแบบทดสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามที่ก าหนด แสดง
ว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีความสามารถในการจ าแนกผู้สอบที่มีคุณลักษณะ หรือความสามารถ
แตกต่างกันออกจากกันได้ตามจุดมุ่งหมายในการสร้าง ตรงตามที่ กรมวิชาการ (2546, น. 2), บุญชม  
ศรีสะอาด (2553, น. 10) และบุญศรี  พรหมมาพันธุ์ และนวลเสน่ห์  วงศ์เชิดธรรม (2545, น. 248) 
กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบทดสอบที่สามารถจ าแนกผู้เรียนเก่ง ผู้เรียนอ่อนที่มีความ



 
 329 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บกพร่องในการเรียนเรื่องนั้น ๆ และชี้ให้เห็นถึงจุดบกพร่องที่แท้จริงของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
แบบทดสอบวินิจฉัยสร้างขึ้นเพ่ือค้นหาและวิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนว่าเก่งหรืออ่อน  
มีจุดเด่นจุดด้อยในเรื่องใด  และบอกสาเหตุของความบกพร่องได้  เพ่ือสามารถน าผลการทดสอบไปใช้
ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  และส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนได้ถูกต้องและตรงจุด  ตลอดจนใช้
เพ่ือการปรับปรุงการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งตรงกับความเห็นของ อดัมส์และ
เทอร์เกอร์สัน (Adams and  Torgerson,  1964,  pp. 472) ว่าความมุ่งหมายประการส าคัญที่สุด
ของแบบทดสอบวินิจฉัย คือ การค้นหาว่าผู้เรียนมีความบกพร่องทางการเรียนในเรื่องใดและมีสาเหตุ
มาจากอะไร  มากกว่าที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ือการจ าแนก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิทยา บุราณ (2556, น. 90 - 97) ที่พัฒนาการทดสอบวินิจฉัยทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ านวนจริง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่ด าเนินการทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ มีค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบทั้ง  4 
ฉบับ เป็น 0.28 – 0.71  และงานวิจัยของวิยดา  ซ่อนข า  (2551, น. 118 - 119) ที่สร้างแบบทดสอบ
วินิจฉัยจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง จ านวนและการด าเนินการส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีค่าอ านาจ
จ าแนก 0.20 - 0.56   
                 2.5 ค่าอ านาจวินิจฉัยของแบบทดสอบ 
                       ผลการวิเคราะห์ค่าอ านาจการวินิจฉัยของแบบทดสอบวินิจฉัยทักษะการเชื่อมโยง
ทางคณิตศาสตร์และการแก้โจทย์ปัญหาเรื่อง สมการ ทั้ง 2 ทักษะจ านวน 86 ข้อ โดยวิธีหาค่าร้อยละ
ของสัดส่วนผู้เรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อของกลุ่มสูงและและกลุ่มต่ า สัดส่วนผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มสูงมี
จ านวนร้อยละของการตอบถูกมากกว่าผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันและในกลุ่มต่ า ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ความสามารถในการวินิจฉัยที่ดีหรือมีอ านาจวินิจฉัย ซึ่งแบบทดสอบวินิจฉัยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นในครั้ง
นี้เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในเรื่องย่อย  แยกทักษะหรือในภาพรวมมีอ านาจการวินิจฉัยผ่านเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ร้อยละ 70 ทั้งหมด สามารถน าแบบทดสอบไปใช้เพ่ือการวินิจฉัยหาข้อบกพร่องในการเรียนของ
ผู้เรียน เพ่ือการวินิจฉัยได้เฉพาะเรื่องได้ เช่น  เรื่องย่อยในทักษะการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาสมการที่อยู่ในรูปการบวก การลบ การคูณ  การหาร  เป็นต้น  ซึ่งเป็นไป
ตามที่ กู๊ด (Good, 1973, pp. 9)  ที่เห็นว่าการวินิจฉัย คือ การค้นหาความสามารถของผู้เรียนทั้งที่
เป็นจุดด้อยหรือข้อบกพร่องโดยการใช้แบบทดสอบ  และวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน  
ส านักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ (2546, น. 2 - 3)  ได้กล่าวถึงเรื่องการวินิจฉัยในระดับ
เฉพาะ (Specific Level) ว่าเป็นระดับที่ต้องการทราบว่าผู้เรียนยังมีข้อบกพร่องในเรื่องใด เป็นการวัด
ความสามารถเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตจากการหาค่าอ านาจ
จ าแนก มีข้อสอบในบางข้อ คือ ข้อ 1,4,10,19,33 ของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ และข้อ 
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1,2,3,6,7,9,12,21,37 ของทักษะการแก้โจทย์ปัญหา มีอ านาจการวินิจฉัยในกลุ่มสูงเป็นปกติ
เหมือนกับทุกข้อ คือ มีร้อยละของคนตอบถูกมากกว่าคนตอบผิด แต่ในกลุ่มต่ าผิดปกติจากที่ควรจะ
เป็น คือ โดยธรรมชาติของกลุ่มต่ าต้องมีร้อยละของคนตอบถูกควรน้อยกว่าคนตอบผิดแต่ในข้อ
ดังกล่าว กลุ่มต่ ามีร้อยละของคนตอบถูกกลับมากกว่าคนตอบผิด เมื่อผู้วิจัยพิจารณาจากข้อสอบนั้น
ประกอบกับคุณภาพแล้วสิ่งที่มีผลโดยต่ออ านาจการวินิจฉัยคือค่าความยาก  แต่ละข้อมีค่าความยาก 
0.71 - 0.78   ซึ่งเป็นข้อสอบค่อนข้างง่าย ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนมากตอบถูกทั้งในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ที่
เห็นชัดเจนในข้อ 1 ของทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ผู้เรียนกลุ่มสูงตอบถูกทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100 
กลุ่มต่ าตอบถูกร้อยละ 55.13 นอกจากนี้แล้วมีข้อสอบที่มีอ านาจวินิจฉัยสูง  สามารถน าไปใช้วินิจฉัยได้
เป็นอย่างดี  คือ ข้อ 6,27 ของทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  ข้อ 14,15,18,19,20,23, 
24,43,44,45 ของทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 
 
ข้อเสนอแนะ 
              ด้านการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  ครูหรือผู้ที่น าแบบทดสอบไปใช้ควรน าแบบทดสอบไปทดสอบกับผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องที่ตรงกับแบบทดสอบวินิจฉัยนี้ ควรท าความเข้าใจและด าเนินการสอบ
ตามคู่มือการสอบอย่างเคร่งครัด  

2.  ใช้ส าหรับทดสอบหลังจากที่สอนเนื้อหาจบ เมื่อท าการตรวจให้คะแนนและตัดสินผล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และวินิจฉัยข้อบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ควรแจ้งผลการทดสอบและข้อบกพร่องให้
ผู้เรียนทราบโดยเร็ว เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตน และน าผลการวินิจฉัยเป็น
ข้อมูลในการสอนซ่อมเสริมส าหรับครูต่อไป 

3.  ครูหรือผู้ที่น าแบบทดสอบไปใช้ควรเลือก และพิจารณาปรับความเหมาะสมในเรื่อง
การใช้เวลา จ านวนข้อสอบที่เหมาะสมกับผู้เรียนของตน โดยไม่จ าเป็นต้องสอบท้ังหมดในครั้งเดียว 

4.  มีข้อทดสอบในบางข้อที่มีอ านาจวินิจฉัยไม่แตกต่างระหว่างกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า 
กล่าวคือ สัดส่วนคนตอบถูกมากกว่าคนที่ตอบผิดทั้งสองกลุ่มซึ่งพิจารณาแล้วเป็นข้อทดสอบที่ค่อนข้าง
ง่าย และมีบางข้อที่มีอ านาจการวินิจฉัยชัดเจน ครูหรือผู้น าไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจ
ผลการวิจัยประกอบการน าแบบทดสอบไปใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
              ด้านการวิจัยครั้งต่อไป 
              1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมใน การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ าในเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
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              2.  ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดข้อบกพร่องทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้บริบท เป็นฐาน 2) เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
ประกอบด้วย 2.1) เปรียบเทียบความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน 2.2) ศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียนบ้านสายค าโห้  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง แบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
1) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) แบบ
บันทึกภาคสนาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test 
แบบ dependent sample เพ่ือทดสอบสมมติฐาน     

ผลการวิจัยพบว่า   
1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานมี 4 ขั้นตอน คือ  1) ขั้นก าหนดสถานการณ์  2) 

ขั้นศึกษาค้นคว้าหรือลงมือปฏิบัติงาน 3) ขั้นการเรียนรู้แนวคิดส าคัญ 4) ขั้นน าความรู้ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่  โดยมีค่าความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60 ,  S.D. = 
0.85)  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ 0.5611   

2. ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่อง ทรัพยากรน้ า                       
2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05         
2.2  นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้บริบทเป็นฐานโดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์บริบทและน าเสนอผลการวิเคราะห์บริบท  สรุป
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ความคิดรวบยอด  สามารถน าความรู้เดิมไปใช้กับสถานการณ์ใหม่ และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ  : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 

Abstract 
Objectives of Research: 1) generate and index the effectiveness of context-

based learning activities  about  to enhance  the analytical thinking  ability  on “ 
Water resources ” for  grade 3  2) Use and cultivate the results  of context-based 
learning activities  about  to enhance  the analytical thinking  ability  on  “ Water 
resources ”  for  grade 3  2.1. Compare analytical  thinking  skill  before and  after  of 
context-based learning activities  about  to enhance  the analytical thinking  ability  
on “ Water resources ” for  grade 3  2.2  Cultivate the results  of context-based  
learning  activities  about  to enhance  the  analytical  thinking  ability  on “ Water 
resources ” for  grade 3. The  sample  group  was 12 students  grade 3      at  
Bansaicomeho School  first  semester  of  academic  year 2018. Fieldwork of data  
analysis  using  mean  standard  deviation  and  t-test  dependent  sample. Result  1)  
part  of  context-based learning activities  situation , research and process, concepts 
and  application  with  high  quality  level ( X = 4.60 ,  S.D. = 0.85) and  efficiency  at  
0.5611  2) Result of context-based learning activities  about  to enhance  the 
analytical thinking  ability  skill on “ Water resources ”  for  students  2.1  Result of 
post-test  higher than  per-test  with  statistical  .05  2.2  Students  analytical thinking  
skill  increate  during  context-based learning  activities.  Students can analyze the 
context and present  contextual analysis results, concept and  application.  Students 
are satisfaction with learning activities.   
Keywords: The development of context-based learning  activitities , The analytical 
thinking  ability  
 
บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่างๆ  ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือและ
เครื่องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้   เพ่ืออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน  เหล่านี้

https://dict.longdo.com/search/Fieldwork%20(Educational%20method)
https://dict.longdo.com/search/process
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ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆ วิทยาศาสตร์
ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดท้ังความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์  วิจารณ์  มีทักษะ
ส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดย
ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์    เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุมีผล  สร้างสรรค์  และมีคุณธรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551, หน้า 1)  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มที่  ได้เปิดกว้างทางความคิด  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิตด้วยทักษะและ
คุณลักษณะอังพึงประสงค์  เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกมากกว่าแค่การซึมซับความรู้
ภายในห้องเรียน  การท าความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ต้องเปิดพ้ืนที่การเรียนรู้ และขยายขอบเขตการ
สร้างความรู้ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่ก าลังวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมคุณลักษณะต่างๆ  
ที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ด ารงชีวิต และช่วยค้ าจุนให้ผู้เรียนสามารถอยู่รวมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558, หน้า 137) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าผลการประเมิน  ตัวบ่งชี้ที่ 4 
ด้านการคิดท าเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในด้านของ การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  สิ่งที่นักเรียนควรได้รับการ
พัฒนา คือ ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ เพ่ิมมากขึ้น ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ทดลอง ได้ศึกษาค้นคว้าโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  นักเรียนควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ครูควรมอบให้นักเรียนบันทึกความรู้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง (ส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), 2557, หน้า 29)  ความส าคัญของการคิด
ในลักษณะต่างๆ มีความส าคัญท้ังหมด แต่พ้ืนฐานของการคิดที่ส าคัญและควรมีก่อนการคิดในลักษณะ
อ่ืน คือ การคิดวิเคราะห์เพราะเป็นต้นน้ าของการแก้ปัญหาทุกอย่าง  ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่การคิด
วิเคราะห์ก่อนแล้ว  การที่จะแก้ปัญหาอะไรอย่างไรที่เกิดข้ึนตามมาจะไม่ชัดเจนตามไปด้วย  ซึ่งมีความ
จ าเป็นที่ครูทุกท่านควรส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาให้มีการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น   เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาที่จะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  สังคมปัจจุบันการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์มีความส าคัญ
มากขึ้น ทุกทีในสังคมของไทยเราทั้งนี้เพราะสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากโดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม    อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี  สังคมไทยจึงจ าเป็นต้องมีลักษณะของการ
คิดวิเคราะห์แยกแยะความดี ความงาม ความเหมาะสม  ความถูกต้อง  และความมีประโยชน์ให้มาก
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ยิ่งขึ้น  โดยเหตุนี้การฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องการคิดวิเคราะห์จึง
จ าเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน  (ไพรฑูรณ์  สินลารัตน์ และคณะ , 2557, หน้า 1-7)  ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะจัดให้กับนักเรียนจึงเน้นที่การให้ผู้เรียนได้คิดด้วยตนเอง ผ่านข้อมูลหรือ
เนื้อหา ที่กระตุ้นให้คิด  เร้าความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รู้จักการจ าแนก แยกแยะ เปรียบเทียบ 
และตีความสิ่งที่ได้เรียนรู้  สามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์จากการสังเกตสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์
รอบตัว  จากสิ่ งรอบตัวผู้ เรียนซึ่งมีมากมายที่น ามาฝึกการคิดวิเคราะห์  การวิเคราะห์จาก
ชีวิตประจ าวัน  โดยใช้กิจกรรมในชีวิตประจ าวันของผู้เรียนเองมาคิดวิเคราะห์    การวิเคราะห์จาก
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงในชุมชน เป็นการใช้ปัญหาหรือสิ่งที่น่าสนใจศึกษา จาก
สภาพการณ์จริงในชุมชนของนักเรียนมาก าหนดและน าไปคิดวิเคราะห์ (ไพรฑูรณ์  สินลารัตน์ และ
คณะ, 2557, หน้า 27-29) การจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบ
หนึ่งที่เน้นการเชื่อมโยงบริบทจากชีวิตจริงเข้ากับการเรียนการสอนเน้นการใช้สถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่สร้างขึ้นให้มีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์ หลักการ  กฎและสิ่งต่างๆ ที่สามารถท าให้เกิด
แนวคิด  หลักการ  กฎ  และสิ่งต่างๆ เหล่านั้นได้ดีขึ้น (Bennett and Holman, 2002, pp. 165 – 
166)  ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานนี้เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวิถีชีวิตจริง  ท าให้
นักเรียนเกิดความต้องการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ  เกิดความสนใจในการเรียนรู้ ไม่เบื่อหน่ายในการ
เรียน  และเห็นคุณค่าในการเรียน  เนื่องจากน าสิ่งที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจ าวันหรือเหตุการณ์
จริงมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียน (สุชาดา  แก้วพิกุล , 
2555, หน้า 74) การจัดการเรียนรู้ที่น ารูปแบบบริบทมาใช้ควรส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่ม   
โดยมีครูเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นและชี้แนะพร้อมกับมุ่ง เน้นการเรียน    แบบระดมความคิดของผู้เรียน 
ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาและน าไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันในที่สุด (Darkwah,2006,p.15) ซึ่งใน
กิจกรรมการเรียนรู้จึงเริ่มต้นด้วยการก าหนดบริบท  ด้านบุคคล  ด้านชุมชนและสังคม ด้านการ
ประกอบอาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนหรือบริบทที่นักเรียน
สนใจเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้นึกถึงและอภิปรายเกี่ยวกับบริบทดังกล่าว  รวมถึงให้นักเรียนได้ก าหนด
ปัญหาและคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหรือลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนค้นพบความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ  
แล้วให้นักเรียนได้น าเสนอข้อค้นพบต่างๆ  รวมทั้งสรุปความรู้หรือแนวคิดที่ได้จากการค้นหาความรู้
ด้วยตนเอง  จากนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการน าความรู้   ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นๆ  หรือ
การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน (Gilbert, et al, 2006)   

ดังนั้น  ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าบริบทเป็นฐานมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  เพราะบริบทที่น ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน  และสามารถน า
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บริบทเหล่านั้นมาก าหนดเป็นสิ่งที่จะให้นักเรียนได้ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์  จึงเกิดความสนใจที่พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเรื่อง  ทรัพยากรน้ า  เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือช่วยนักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  และเป็น
แนวทางส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพ่ือสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถ  ในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2. เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2.1  เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

2.2  เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและการหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
1.  ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 5 คน  ได้แก่  1.รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร  อาจารย์

สาขาหลักสูตร และการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  2.นางยุคลธร สังข์สอน 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 3.นางวนิดา จันทรมณี  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดหนองหลวง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4.นางกันธิมา  เจริญทวีทรัพย์  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียน
อนุบาลพิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5.นางวิไลพร  ชาติมาลา  ครูช านาญการพิเศษ  
โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยการเลือกแบบเจาะจง เพ่ือ
ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเรื่อง  ทรัพยากรน้ า ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถม  ศึกษาพิจิตร เขต 1 โรงเรียนวัดหนองไผ่  จ านวน 21 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น      

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
2. แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
3. แบบประเมินคู่มือการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการ

คิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
แหล่งข้อมูล 
ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 5 คน ได้แก่  1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ช านาญ  ปาณาวงษ์  อาจารย์

ประจ าสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. นายกีรติ  
จันทรมณี  ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดหนอง 3.นางวนิดา  จันทรมณี ครู
ช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองหลวง กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4.นางวิไลพร  ชาติมาลา  
ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลก าแพงแสน กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  5.นางยุคลธร  
สังข์สอน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  โดยการเลือกแบบเจาะจงเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์   

ประชากร  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตรเขต 1 

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 1  โรงเรียนบ้านสายค าโห้   จ านวน 12 คน   ซึ่ง
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  

เรื่อง ทรัพยากรน้ าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
2. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

3. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่อง ทรัพยากรน้ า   
4. แบบบันทึกภาคสนาม 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
ผลการพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน  โดยภาพรวม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60 , S.D. 
= 0.85 )  

2. แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
ผลการพิจารณาความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.56 , 
S.D. = 0.61 ) 

3. แบบประเมินความสอดคล้องของแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
น าผลการประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  โดยใช้สูตร  

(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า 249)   โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องที่
ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป  ผลการวิเคราะห์แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่
ใช้ได้มี จ านวน 54 ข้อ  น าแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดสอบกับนักเรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนวัดหนองไผ่  จ านวน  34 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแล้วน าผลการตรวจมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ดังนี้ 1. ค่าอ านาจจ าแนกของแบบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยใช้สูตรของ เบรนแนน  พิจารณาเกณฑ์ในการเลือกที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้น
ไป  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.22 – 0.72  โดยมีแบบวัดที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 54 ข้อ  2. น า
แบบทดสอบความสามารถท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในเกณฑ์ครอบคลุมเนื้อหา  คัดเลือกจ านวน 30 ข้อ  
มาหาค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรของโลเวทท์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.92 

4. แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้  1. น าแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ

นักเรียนมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน  ตอบถูกได้ 1 คะแนน  ตอบผิด  หรือไม่ตอบ  
หรือตอบเกินกว่า 1 ค าตอบ  ได้ 0 คะแนน2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน โดยใช้สถิติ t-test  
แบบ dependent  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 106)              
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 5. แบบบันทึกภาคสนาม 
น าผลการบันทึกภาคสนาม  ที่ได้ท าการบันทึกระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบท

เป็นฐาน ที่ได้บันทึกพรรณนามาท าการวิเคราะห์หาข้อสรุปอุปนัย 

ผลการวิจัย 
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้วิจัยน าเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ผลการสร้างและค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

1.  ผลการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3  ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ขั้นก าหนดสถานการณ์ (Setting  local  event)   
เป็นขั้นที่ครูตรวจสอบความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่ องที่จะเรียน  

เป็นขั้นที่ครูน าเสนอบริบทที่พบเห็นในท้องถิ่นของนักเรียนมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจ าวันของ
นักเรียน  และเป็นบริบทที่มีความน่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับ บุคคล ชุมชนและสังคม  ประกอบ
อาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันถึงสถานการณ์  เกิดขึ้นที่ไหน  
เมื่อไหร่  อย่างไร  ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร  และครูชี้แจงจุดประสงค์และน าเข้าสู่บทเรียนและแจ้งให้
นักเรียนทราบเกี่ยวกับเรื่องที่นักเรียนจะเรียน 

ขั้นที่ 2  ขั้นศึกษาค้นคว้าหรือลงมือปฏิบัติงาน (Learning  task)   
เป็นขั้นตอนที่นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือร่วมกันปฏิบัติงาน  เมื่อนักเรียน

ศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ความส าคัญ  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์  น าไปสู่การสรุปและอภิปรายผล  นักเรียนน าข้อมูลที่ได้การศึกษาค้นคว้าหรือผลการ
ปฏิบัติงานร่วมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกภายในกลุ่ม  และสมาชิกภายในชั้นเรียน  เพ่ือให้นักเรียนน ามา
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหรือจากการปฏิบัติงานมาเป็นความรู้ส าหรับตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนได้ค้นพบความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ หลังจากนั้นให้นักเรียนน าเสนอผลการศึกษาหรือผลการ
ปฏิบัติงาน ครูจะคอยให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าระหว่างการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลหรือการ
ปฏิบัติงานของนักเรียน และคอยกระตุ้นนักเรียนในการสรุป  น าเสนอข้อมูลที่ได้จากการสรุปและ
อภิปรายผล 
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ขั้นที่ 3  ขั้นการเรียนรู้แนวคิดส าคัญ (Learning  key  concept) 
เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกันกับครูอภิปรายสิ่งที่เรียนรู้จากการค้นคว้าหรือจากผลปฏิบัติงาน

ร่วมกัน  น าเสนอแนวคิดส าคัญ  หลักการ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าหรือจากผลการปฏิบัติงาน   
นักเรียนร่วมกันสรุปแนวคิดส าคัญ หลักการร่วมกัน ในขั้นตอนนี้นักเรียนจะได้ค้นพบแนวคิดที่ส าคัญ  
หลักการ  ครูจะท าหน้าที่คอยรับฟังข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าหรือผลจากการปฏิบัติกิจกรรม   เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของแนวการคิดวิเคราะห์ที่ส าคัญของนักเรียน และสิ่งที่ส าคัญครูควรค านึงถึง
คือความรู้เดิมและความรู้พ้ืนฐานของนักเรียน 

ขั้นที่ 4  ขั้นน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (Recontextualise) 
เป็นขั้นที่ครูน าเสนอสถานการณ์ใหม่ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม

การน าความรู้มาประยุกต์ใช้  และใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้เดิมจากบริบทที่ผ่านมา
และน าไปสู่สถานการณ์ใหม่  เพ่ือให้นักเรียนน าข้อมูลหรือแนวคิดส าคัญมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
อ่ืน  นักเรียนศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ก าหนด และน าไปสรุปและอภิปรายผลจาก
การศึกษาค้นคว้าหรือปฏิบัติงาน และครูจะคอยให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าระหว่างการศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูลหรือการปฏิบัติงานของนักเรียน 

2.  ผลการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญในองค์ประกอบต่างๆ ของ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 สรุปผล ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60 , S.D. = 0.85) 

3.  ผลการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญในองค์ประกอบต่างๆ  ของคู่มือ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง 
ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สรุปผลโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X =4.56 , S.D. = 0.61)   

4.  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จาก
การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานกับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองไผ่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร จ านวน 21 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมีค่าดัชนีประสิทธิผล  มีค่าเท่ากับ 0.5611 
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ตอนที่ 2 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   

1.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เรื่อง ทรัพยากรน้ า เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.50  คะแนนและ 
18.42 คะแนน  ตามล าดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน  พบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

2.  ผลการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากขั้นตอนการจัด
กิจกรรม  ซึ่งกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ความส าคัญ  2) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์  และ 3) วิเคราะห์หลักการ  ซึ่งนักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์จากถูกกระตุ้นด้วยการไป
ส ารวจบริบทที่อยู่ในท้องถิ่นและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนสมาชิกภายในกลุ่ม
ร่วมกันวิเคราะห์บริบทที่นักเรียนไปส ารวจสมาชิกช่วยกันวิเคราะห์ความส าคั ญ  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ  ยังส่งผลให้นักเรียนเห็นคุณค่าทรัพยากรน้ าจึงท าให้รู้จักการใช้
น้ าอย่างรู้คุณค่า  และจากการสอบถามนักเรียนยังพบว่า  นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้อีกด้วย ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีพฤติกรรม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผล 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 

1.  ผลการสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
มีข้อสรุป  ดังนี้ 

1.1  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  ผู้ศึกษาค้นคว้าใช้ตามแนวคิดของ Gillbert 
(2006, pp. 960 - 962)  ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้จ านวน 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1 ขั้นก าหนด
สถานการณ ์ ขั้นที่ 2  ขั้นศึกษาค้นคว้าหรือลงมือปฏิบัติงาน ขั้นที่ 3  ขั้นการเรียนรู้แนวคิดส าคัญ  ขั้น
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ที่ 4 ขั้นน าความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ โดยเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้มีการแบ่งออกเป็น 4 เรื่อง 
คือ  1) แหล่งน้ าในท้องถิ่น  2) สมบัติของน้ า 3) คุณภาพน้ า และ 4) ประโยชน์ของน้ า มีแผนการ
จัดการเรียนรู้จ านวน 4 แผน รวม 12 ชั่วโมง 

1.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ตามความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60 ,  
S.D. = 0.85)   

1.3  ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้บริบทเป็นฐาน  
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.56 , S.D. = 
0.61 ) 

1.4  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  โดยการ
ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน
โรงเรียนบ้านน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวนนักเรียน 3 คน 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในด้านเนื้อหาพบว่าการล าดับเนื้อหาที่ใช้ในการสอนส่วนไหนควรมาก่อน
และหลัง ในด้านภาษา ค าชี้แจงในใบบันทึกกิจกรรมไม่ชัดเจน ชื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์บางอย่าง
นักเรียนไม่รู้จัก ในด้านเวลา การท าปฏิบัติกิจกรรมบางเรื่องใช้เวลาน้อยกวาที่ก าหนด  และบาง
กิจกรรมใช้เวลามากกว่าก าหนด และผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 21 คน 
พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5611 

ขั้นตอนที่  2 ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2. ผลการศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง  ทรัพยากรน้ า  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

2.1  ผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเรื่อง ทรัพยากรน้ า  โรงเรียนบ้านสายค าโห้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 12 คน มีคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

2.2 ผลการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน พบว่า การน าบริบทที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน ได้แก่ บ่อน้ าในหมู่บ้าน คลองชลประทาน บ่อน้ าบาดาล ร้าน
ขายไอศกรีมในโรงเรียน บ่อเลี้ยงปลาในหมู่บ้าน การผลิตน้ าประปา น ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน บริบทเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียน เกิดการสังเกตและน าข้อมูลที่นักเรียนสังเกตเห็นมาวิเคราะห์หา
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ความส าคัญ นอกจากจะวิเคราะห์ความส าคัญนักเรียน ยังต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์มีอะไรที่เข้ามามี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง สิ่งที่บ่งบอกถึงความเข้าใจการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนการที่นักเรียนสามารถ
น าเสนอผลการวิเคราะห์บริบทที่ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิก
ในห้องเรียน จากที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และการน าเสนอสิ่งที่ร่วมการวิเคราะห์น าไปสู่การ
วิเคราะห์หลักการที่ท าให้บริบทยังคงอยู่ ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีความสนใจ
เรียนรู้ ในช่วงเวลาของการออกไปส ารวจบริบทนักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นเนื่องมาจากเปลี่ยน
สถานที่การเรียนรู้จากในห้องเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงสร้างความสนใจให้กับนักเรียน  นักเรียน
มีความสุขจากการท ากิจกรรมและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียน มีความพึงพอใจกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   

อภิปรายผล 
1.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเรื่อง ทรัพยากรน้ า  เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.5611 แสดง
ว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.5611 หรือคิดเป็นร้อยละ 56.11 ทั้งนี้อาจเกิดมาจาก 

1.1 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการและ
ขั้นตอนในการจัดท าอย่างเป็นระบบตามวิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยศึกษาจาก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานตามแนวคิดของ Gillbert (2006, pp. 
960 - 962) คู่มือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทรัพยากร
น้ า วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ที่ 6  มาตรฐานและตัวชี้วัด 6.1 ป.3/1 และมาตรฐาน
การเรียนรู้ ว 8.1  

1.2 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบด้านต่างๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความ
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.60 , S.D. = 0.85) หมายความว่ากิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นตามล าดับชั้นตอนอย่างมีระบบมีคุณภาพจากการ
ประเมิน การเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ 1) แหล่งน้ าในท้องถิ่น 2) สมบัติของน้ า 3) คุณภาพน้ า และ4) 
ประโยชน์ของน้ า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภรณ์ภัสสรณ์  จ่าชัยภูมิ (2558) ได้ศึกษาการพัฒนา
แนวคิดของนักเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ที่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้ตัวอย่างสถานการณ์จริงและข้อมูลที่พบในชีวิตประจ าวัน การ
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ปฏิบัติการทดลองการสืบค้นข้อมูล การใช้การทดลองเสมือนจริง การน าเสนอข้อค้นพบ การให้แรง
เสริมทางบวก และการน าเสนอบริบทใหม่ๆ  

2.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

 2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
บริบทเป็นฐาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ในแต่ละกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 
เรื่อง คือ 1) แหล่งน้ าในท้องถิ่น 2) สมบัติของน้ า 3) คุณภาพน้ า และ 4) ประโยชน์ของน้ า ท าให้
นักเรียนได้วิเคราะห์ส่วนย่อย และความสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และน าไปสู่การวิเคราะห์
หลักการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบลูม (อ้างอิงใน สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์ หน้า 51) ความสามารถใน
การวิเคราะห์จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ ในเชิงสร้างสรรค์ เพราะ
เป็นการพัฒนาความสามารถในระดับการมีเหตุผล และเป็นการเรียนรู้ที่คงทนของแต่ละบุคคลแม้จะ
จ ารายละเอียดของความรู้ไม่ได้  จึงต้องเรียนรู้วิธีการคิดวิเคราะห์และภายใต้สภาวะใดที่ต้องน า
ความสามารถด้านการวิเคราะห์มาใช้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจินดา  พราหมาณ์ชู (2552)  
ได้ท าการศึกษาผลการใช้ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการศึกษาวิจัยนี้เป็นกรณีศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี 
เขต 2 จ านวน  41 คน หลังจากเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน โดยก่อนเรียน
มีนักเรียนเพียงร้อยละ 30.29 ที่มีแนวคิดถูกต้อง  ส่วนหลังเรียนนักเรียนมีแนวคิดถูกต้องเพ่ิมขึ้น  เป็น
ร้อยละ 64.72 โดยแนวคิดเรื่องพลังงาน กับการด าเนินไปของปฏิกิริยาเป็นแนวคิดที่นักเรียนมีความ
เข้าใจเพ่ิมขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือแนวคิดเรื่องความหมาย ของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีกฎอัตรา
และอันดับของปฏิกิริยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีตามล าดับ 

2.2 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ทรัพยากรน้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนระดับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 56.11 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานมีกิจกรรมที่ฝึกนักเรียนให้คิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย  1) แหล่งน้ าใน
ท้องถิ่น 2) สมบัติของน้ า  3) คุณภาพน้ า และ 4) ประโยชน์ของน้ า ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เนื่องมาจากนักเรียนได้ไปศึกษาบริบทที่มีอยู่ในชุมชน
ของนักเรียน และน าบริบทมาร่วมกันวิเคราะห์ถึงความส าคัญ  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของบริบท  และ
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วิเคราะห์หลักการที่ให้บริบท ยังคงอยู่ น าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิกในห้องเรียน  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนน าเสนอผลการวิเคราะห์บริบท 
ในส่วนของการน าไปใช้กับสถานการณ์ใหม่นักเรียน ได้มีการเชื่อมโยงความรู้ที่ผ่านมาน ามาใช้กับ
สถานการณ์ใหม่ในส่วนนี้นักเรียนจะต้องท าการวิเคราะห์สถานการณ์ ด้วยตนเองส่งเสริมให้นักเรียนได้
ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  ในช่วงเวลาของการออกไปส ารวจบริบทนักเรียนมีความสนใจ
กระตือรือร้นเนื่องมาจากเปลี่ยนสถานที่การเรียนรู้จากในห้องเรียนไปเรียนรู้นอกห้องเรียนจึงสร้าง
ความสนใจให้กับนักเรียน  นักเรียนมีความสุขจากการท ากิจกรรม และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองส่งผล
ให้นักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  

1. การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน  ควรใช้บริบทที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันของนักเรียน ตามสภาพของชุมชนนั้นๆ  เพ่ือให้นักเรียนเห็นความส าคัญของของ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวและน าความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ 

2. การเลือกบริบทที่น ามาใช้ควรมีความเหมาะสมกับตัวนักเรียน ระดับชั้นของนักเรียน ซึ่ง
จะท าให้นักเรียนจะได้เห็นถึงความส าคัญของบริบทที่น ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สามารถโดยน าบริบทไปใช้ร่วมกันเทคนิคการสอนแบบอ่ืนๆ 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิด

วิเคราะห์สามารถน าไปใช้ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านอ่ืน เช่น ความสามารถในการ
เชื่อมโยง ความคิด ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา     
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้นปีที่ 4 จ านวน 
30 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินผลความพึงพอใจ   
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รูปแบบเว็บไซต์  https://sites.google.com/a/ 
psru.ac.th/trinee-student/ มีเนื้อหาจ านวน 5 บท ได้แก่ ความส าคัญและความเป็นมา ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตนและสิทธิประโยชน์ของ
นักศึกษา บทบาทและหน้าที่ของผู้นิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์ 2) ด้านผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ พบว่า มีความพึงพอใจใน

ภาพรวมระดับมากที่สุด (X =4.54)  
ค าส าคัญ : บทเรียนออนไลน์  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1) Develop e-Learning Lesson on 

Professional Experience Training. 2) Compare the results before and after lessons. 3) 
Satisfaction with Online Lessons on Professional Experience. The samples were 
students from the Faculty of Management Science. 30 students of Pibulsongkram 
Rajabhat University.  Research tools include e-Learning, pretest post-test And 
satisfaction evaluation form.  

The research findings were as follows: 1) Faculty of Management Science 
Pibulsongkram Rajabhat University Website layout https://sites.google.com/a/ 
psru.ac.th/trinee-student/ There are 5 chapters: importance and background. General 
Knowledge The process of practicing professional experience. Student Behavior and 
Benefits The role and duties of the counselor and the counselor.  2) The results of 
comparison of learning achievement of pre and post-learners with online lessons 
showed that the average score after learning with online lessons. Higher than the 
pre-test scores at the 0.05 level of significance.  3) The results of the study on the 
satisfaction of students with online lessons showed that the overall satisfaction was 

highest (X = 4.54). 
Keywords: e-Learning courseware, Practical experience training 
 
บทน า 
 รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษาของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ซึ่งจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้สถานการณ์จริง การฝึกปฏิบัติงานเป็นการเพ่ิม
ทักษะและประสบการณ์การท างานของนักศึกษาก่อนออกไปประกอบอาชีพในอนาคต  ช่วยให้
นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียนมาในภาคทฤษฏี  การฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ
และความสามารถในการท างานที่ดีและแม่นย า นักศึกษามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ๆ  ในสถาน
ประกอบการตลอดจนทราบถึงขั้นตอนปฏิบัติงานและเทคนิคการท างาน  สามารถเห็นวิธีการ
สร้างสรรค์ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นยังสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ  และ
ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน  ที่ส าคัญเป็นการเสริมสมรรถภาพในการประกอบอาชีพใน
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อนาคต  โดยก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียด 
ขั้นตอน การปฏิบัติตน และย้ าถึงระเบียบข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาระหว่างที่นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติในหน่วยงาน และจัดการปัจฉิมนิเทศหลังจากที่นักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว 
หรือจัดโครงการสัมมนา อภิปรายปัญหา หลังการฝึกประสบการณ์ และเสนอแนวทางแก้ปัญหาในการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของรุ่นต่อไป   
 ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะวิทยาการจัดการ ได้รับทราบถึงความส าคัญและ
ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่งมีนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นจ านวนมากทุกๆ ปีการศึกษา ซึ่งได้รับรู้และศึกษาการปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกในการ
จัดท าหนังสือราชการ ขอความอนุเคราะห์ หนังสือส่งตัวนักศึกษา จัดท าโครงการปฐ มนิเทศ  
ด าเนินการระหว่างการฝึกฯ และปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอ านวยความ
สะดวกและประสานงานระหว่างอาจารย์นิเทศก์กับนักศึกษา  นักศึกษากับหน่วยงานภายนอก หรือ
อาจารย์กับหน่วยงานภายนอก  จึงพัฒนาบทเรียน ออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ซึ่ง
ปัจจุบันมีสื่อที่เป็นเอกสารประกอบการสอน แต่ยังขาดสื่อการเรียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองบนระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่
จ าเป็นต้องเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ก่อนและหลังการศึกษาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามจ านวน 30 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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2. ผลสมฤทธิ์การเรียนรู้หลังการศึกษาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

3. ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ขอบเขตด้านเนื้อหา บทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผู้วิจัยพัฒนาจาก
โปรแกรมส าเร็จรูปบนระบบอินเทอร์เน็ต (Google site)  เป็นเครื่องมือในการวิจัย มีเนื้อหาจ านวน 5 
หน่วยการเรียนรู้ 

1.  ความส าคัญและความเป็นมา  
2.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร  
3.  ขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4.  การปฏิบัติตนและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา  
5.  บทบาทและหน้าที่ของผู้นิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์   

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์  โดยจัดเตรียมเนื้อหาของแต่
ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมจัดท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย และน าเข้าสู่ระบบเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ทบทวนบทเรียนและทดสอบความรู้ตนเองได้โดยสะดวก ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย ก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ การสร้างเนื้อหา  ทบทวน  แบบฝึกหัดท้ายหน่วย  การทดสอบก่อนการเรียน 
(Pre-test) จากนั้นให้นักศึกษาเข้าไปเรียนในแต่ละหน่วยและท าแบบฝึกหัดท้ายหน่วย การทดสอบ
หลังเรียน (Post-test)  การท าแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามจ านวน 30 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

ตัวแปรต้น 
- บทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

ตัวแปรตาม 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 
2. ผลสมฤทธิ์การเรียนรู้หลังการศึกษา

บทเรียนออนไลน ์ 
3. ความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน ์
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
1)  บทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยสร้างบทเรียนขึ้นมาจ านวน 5 หน่วย และก าหนดให้มีแบบทดสอบท้าย
หน่วยๆ ละ 5 ข้อ  

2)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งก่อนการเรียนรู้จ านวน 10 ข้อ และหลังการเรียนรู้
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 10 ข้อ ด้วยวิธีการสลับข้อและสลับค าตอบ 

3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนรู้ในบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ  
2. ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนบทเรียนออนไลน์ตามขั้นตอนที่ได้ชี้แจง คือ ศึกษาจุดประสงค์การ

เรียนรู้ ท าแบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  ศึกษาหน่วยงานการเรียนรู้พร้อมท าแบบทดสอบหลังการเรียน
ในแต่ละหน่วย และท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  และความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียน
ออนไลน์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการเรียนด้วยบทเรียน

ออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยใช้ค่าสถิติ t-test  
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์  เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปบนระบบอินเทอร์เน็ต 
ประกอบด้วย Google site Google From และโปรแกรม Photoshop มีเนื้อหาหน่วยการเรียน
จ านวน 5 หน่วย ประกอบด้วย ความส าคัญและความเป็นมา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร ขั้นตอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตนและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา บทบาทและหน้าที่ของผู้
นิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์  แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนการเรียนด้วย
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บทเรียนออนไลน์  แบบทดสอบหลังจากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ และแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อบทเรียน มีขั้นตอนการออกแบบเว็บเพ่ือการเรียนการสอนตามทฤษฏีของ ADDIE 
MODEL ดังนี้ 

 1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) โดยท าความเข้าใจปัญหา เป้าหมายของรูปแบบการสอน
และวัตถุประสงค์ที่จะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และความรู้พ้ืนฐานและทักษะของ
ผู้เรียนที่จ าเป็นต้องมี โดยพิจารณาจากค าถามเพ่ือการวิเคราะห์ดังนี้ 

  1.1.1 วิเคราะห์และก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาที่ก าหลังจะ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  1.1.2 คาดว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้ด้านการด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เช่น 
ด้านเอกสาร ด้านการประสานงาน ด้านทักษะความสัมพันธ์ ด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติงานก่อน
การฝึกปฏิบัติงานจริง 

  1.1.3 ข้อจ ากัดในการเรียนรู้ ได้แก่ เกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา  
  1.1.4 ก าหนดทางเลือกส าหรับการเรียนรู้มี 2 ทางได้แก่ เรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ 

และเรียนรู้จากเอกสาร 
  1.1.5 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
  1.1.6 วิเคราะห์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต  
 1.2 การออกแบบ (Design) ขั้นตอนการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอน

การวิเคราะห์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ส าหรับพัฒนาการสอน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณจะต้องก าหนดโครง
ร่างวิธีการให้บรรลุถึงเป้าหมายการสอน ซึ่งได้รับการวินิจฉัยในระหว่างขั้นตอนการวิเคราะห์ และ
ขยายผลสารัตถะการสอน ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน (จุติเดช ทองมี, 2554) ดังนี้ 

  1.2.1 การออกแบบ Courseware (การออกแบบบทเรียน) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) สื่อ กิจกรรม 
วิธีการน าเสนอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) 

  1.2.2 การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการออกแบบบทด าเนินเรื่อง 
(Storyboard) (ขั้นตอนการเขียนผังงานและสตอรี่บอร์ดของ อลาสซี่) 

  1.2.3 การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design)การออกแบบหน้าจอภาพ หมายถึง 
การจัดพ้ืนที่ของจอภาพเพ่ือใช้ในการน าเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอ่ืนๆ สิ่งที่ต้องพิจารณา 
มีดังนี ้

   1) การก าหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 
   2) การจัดพ้ืนที่แต่ละหน้าจอภาพในการน าเสนอ 
   3) การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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   4) การก าหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color), สีของฉากหลัง 
(Background), สีของส่วนอื่นๆ 

   5) การก าหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้บทเรียน 
 1.3 การพัฒนา (Development) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google site แบบ 

Classic ซึ่งเป็นแบบที่ใช้งานง่าย มีเมนูทั้งด้านซ้ายมือและบน สร้างภาพโลโก้ให้มีความสัมพันธ์กับ
หัวข้อ มีค าแนะน าก่อนใช้บทเรียน  ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ มีประวัติผู้จัดท า (คณาวุฒิ อ่ิมที่สุด, 
2557) มีแหล่งที่ติดต่อหน่วยงาน สร้างแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหว่างขั้นตอนนี้คุณ
จะต้องพัฒนาการสอน และสื่อทั้งหมดที่ใช้ในการสอน และเอกสารสนับสนุนต่างๆ สิ่งเหล่านี้อาจจะ
ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 

  1.3.1 การเตรียมการ เกี่ยวกับองค์ประกอบดังนี้ 
   1) การเตรียมข้อความ 
   2) การเตรียมภาพ 
   3) การเตรียมเสียง 
   4) การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน 
  1.3.2 การสร้างบทเรียน หลังจากได้เตรียมข้อความ ภาพ เสียง และส่วนอ่ืน เรียบร้อย

แล้ว ขั้นต่อไปเป็นการสร้างบทเรียน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการ เพ่ือเปลี่ยน story board 
ให้กลายเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  1.3.3 การสร้างเอกสารประกอบการเรียน หลังจากสร้างบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ในขั้นต่อไปจะเป็นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ข้ันต้นของบทเรียน 

 
ภาพ 1 บทเรียน ออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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 1.4 การทดลองใช้ (Implementation)    
  ขั้นที่ 1 ทดลองใช้เบื้องต้นเพ่ือหาปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นของบทเรียนการ

จัดการรายละเอียดของบทเรียนแล้วท าการทดลองกับนักศึกษาจริง  
  ขั้นที่ 2 การทดลองใช้กับกลุ่มย่อยโดยด าเนินการทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่งไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะเทียบเคียงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
กลุ่มผู้น านักศึกษาจ านวน 3 คน  

  ขั้นที่ 3 ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยน าบทเรียนออนไลน์ ที่ได้สร้างขึ้นไปใช้จริงกับ 
กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ชั้นปีที่ 4  จ านวน 
30 คน  

 1.5 การประเมินผล (Evaluate) การประเมินผลโดยการน าผลทดลองที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างมาหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
โดยใช้ค่าสถิติกับค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ด้านการวัดและประเมินผล พบว่ามีผลการ
ประเมิน 0.87  สรุปได้ว่าบทเรียนออไลน์มีคุณภาพและควรปรับปรุงเล็กน้อย  ซึ่งผู้วิจัยท าการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและน าไปทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 

 
2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน   

บทเรียนออนไลน์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตาราง   1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน X S.D. t p 
ก่อนเรียน 6.86 1.25 

-9.838 .000 
หลังเรียน 9.70 0.65 

*p < .05 
จากตารางพบว่า นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่องการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากคะแนน
จะเป็นว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 28.4  
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3.  ผลการวิเคราะห์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อบทเรียนออนไลน์เรื่อง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด (X = 4.54) สรุปได้ดังนี้ 
 

ตาราง 2 สรุปความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ 
ข้อค าถาม  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการน าเสนอข้อมูล 4.38 0.10 87.62 มาก 
2. ด้านการออกแบบหน้าจอ 4.40 0.20 87.93 มาก 
3. ด้านการน าทางบทเรียน 4.73 0.39 94.67 มากที่สุด 
4. ด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน 4.66 0.33 93.11 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 0.18 90.83 มากที่สุด 
 

จากตาราง 2 สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 
คิดเป็นร้อยละ 90.83  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจด้านการน าทางบทเรียนมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.67 รองลงมาด้านด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.11 ด้านการออกแบบหน้าจอระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.93  และด้านการน าเสนอข้อมูลระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 
87.63  ตามล าดับ 
 

ตาราง 3 ความพึงพอใจด้านการน าเสนอข้อมูล 
ข้อค าถาม  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ 4.30 0.47 86.00 มาก 
2. มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสม 4.67 0.48 93.33 มากที่สุด 
3. มีการอธิบายเนื้อหาอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 3.93 0.25 78.67 มาก 
4. การน าเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

และวีดิทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ตรงตามเนื้อหา 5.00 0.00 100.00 มากที่สุด 
5. มีแบบฝึกหัดที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาซึ่ง   

ก่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 4.10 0.31 82.00 มาก 
6. มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเว็บไซต์อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้

มี โอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 4.07 0.25 81.33 มาก 
7. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook และ 

Email ที่ผู้ เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนได ้ 4.60 0.50 92.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.38 0.10 87.62 มาก 
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จากตาราง 3 สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการน าเสนอข้อมูลระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจด้านการน าเสนอเนื้อหา มี
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจตรงตามเนื้อหาระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 5.00 คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ รองลงมาด้านมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วน ๆ ชัดเจนเหมาะสม
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.33 และด้านมีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น 
Facebook และ Email ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันและผู้สอนได้ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.60  คิดเป็นร้อยละ 92.00  ตามล าดับ 

 
ตาราง 4  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ปริมาณข้อความ และขนาดของภาพมีความเหมาะสม 4.63 0.56 92.67 มากที่สุด 
2. รูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.63 0.56 92.67 มากที่สุด 
3. การใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.17 0.46 83.33 มาก 
4. สีพื้นหลังของบทเรียนมีความเหมาะสม 4.70 0.47 94.00 มาก 
5. ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน์มีความชัดเจน 4.10 0.31 82.00 มาก 
6. เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับ

เนื้อหา 4.70 0.47 94.00 มากที่สุด 
7. การจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุ่มควบคุมต่างๆ มีความคงท่ี 

สม่ าเสมอ 4.03 0.18 80.67 มาก 
8. มีข้อแนะน าวิธีการใช้บทเรียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.50 0.51 90.00 มากที่สุด 
9. การแบ่งส่วนต่างๆ ของหน้าจอได้ชัดเจนเหมาะสม 4.10 0.31 82.00 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.20 87.93 มาก 

 
จากตาราง 4 สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.40 คิดเป็นร้อยละ 87.93 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจด้านสีพ้ืนหลังของ
บทเรียนมีความเหมาะสม และด้านเสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับเนื้อหา
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 คิดเป็นร้อยละ 94.00 เท่ากัน รองลงมาด้านปริมาณข้อความ และ
ขนาดของภาพมีความเหมาะสม  และด้านรูปแบบและชนิดตัวอักษรมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 4.63 คิดเป็นร้อยละ 92.67 และด้านมีข้อแนะน าวิธีการใช้บทเรียนที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ตามล าดับ 
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ตาราง 5  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการน าทางในบทเรียน 
ข้อค าถาม  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. การเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกต้อง 4.67 0.55 93.33 มากที่สุด 
2. จุดเช่ือมโยง เช่นปุ่ม (Button) สัญลักษณ์รูป (icon) มี

ความเหมาะสม สื่อความหมายเข้าใจได้ชัดเจน สะดวกต่อ
การใช้งาน 4.80 0.41 96.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 0.39 94.67 มากที่สุด 

 
จากตาราง 5 สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากด้านการน าทางในบทเรียน

ระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ 94.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ
ด้านจุดเชื่อมโยง เช่นปุ่ม สัญลักษณ์รูป มีความเหมาะสม สื่อความหมายเข้าใจได้ชัดเจน สะดวกต่อ
การใช้งานระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 และด้านการเชื่อมโยงภายใน
บทเรียนถูกต้องระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.33  
 
ตาราง 6  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 
1. โครงสร้างบทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี สามารถเข้าใช้
งานได้สะดวกและไม่สับสน 4.80 0.41 96.00 มากที่สุด 
2. สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว 4.73 0.45 94.67 มากที่สุด 
3. บทเรียนมีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถควบคุมลาดับการ
เรียนได้ด้วยตนเอง 4.43 0.57 88.67 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.33 93.11 มากที่สุด 

 
จากตาราง 6 สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากด้านการเข้าถึงและการควบคุม

บทเรียนระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 คิดเป็นร้อยละ 93.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความ
พึงพอใจด้านโครงสร้างบทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและไม่สับสน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 คิดเป็นร้อยละ 96.00 รองลงมาด้านสามารถเข้าศึกษาเนื้อหาใน
บทเรียนได้สะดวกและรวดเร็วระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 คิดเป็นร้อยละ และด้านบทเรียนมี
ความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถควบคุมล าดับการเรียนได้ด้วยตนเองระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 คิดเป็น
ร้อยละ 88.67 ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการด าเนินการวิจัยผู้วิจัยน าอภิปรายผล ดังนี้ 
1. บทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม รูปแบบเว็บไซต์ https://sites.google.com/a/psru.ac.th/trinee-student/ 
มีเนื้อหาจ านวน 5 บท ได้แก่ ความส าคัญและความเป็นมา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร ขั้นตอนการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตนและสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา บทบาทและหน้าที่ของผู้
นิเทศก์และอาจารย์นิเทศก์ และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง ด้าน
แบบทดสอบและการประเมินผล ด้านการออกแบบ  และการจัดการบทเรียน  มีค่าเฉลี่ย 4.34 สรุปได้
ว่า บทเรียนออนไลน์ ที่สร้างขึ้นมีความตรงของเนื้อหาและสอดคล้องกัน  ซึ่งช่วยให้นักศึกษารับรู้
กระบวนการ ขั้นตอนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปแบบในการสร้างหน่วยการเรียนรู้  จัดการเนื้อหา (Web Managed Course) ที่น าเสนอ
บทเรียนในรูปของเว็บไซต์  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา  มีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มี
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้  และแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ มีแบบสอบถามท้ายหน่วยการเรียนรู้ให้
นักศึกษาได้ทดสอบความสามารถของตนเองทุกหน่วยการเรียนรู้ และผู้วิจัย ได้สร้าง Fan Page 
Facebook ของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารส าหรับซักถามข้อสงสัย 
พูดคุย ปัญหา กับอาจารย์ และบุคลากรได้ตลอดเวลา จากรูปแบบการจัดการ บทเรียนออนไลน์  
ดังกล่าว นักศึกษาจะได้รับข้อมูลย้อนกลับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและจากการท าแบบทดสอบ
ท้ายหน่วยการเรียนรู้ทันที  บทเรียนสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับนักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น 
เลือกศึกษาได้ตามความสนใจและความต้องการของตนเองโดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่  
สอดคล้องกลับอัญชลี มั่นคง (2556:209) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบปฏิสัมพันธ์วิชา
คอมพิวเตอร์กับชีวิต ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี อภิปรายผลว่า ได้ออกแบบ
การปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าแรกของบทเรียนออนไลน์ โดยเขียน Facebook Application มาใช้งานหน้า
แรกของเว็บไซต์ ท าให้นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านห้องสนทนา กระดาน เสวนา  
นอกจากนี้นักศึกษาสามารถพูดคุยกับอาจารย์ผ่านการส่งงานและการบ้านได้อีกด้วย สอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ของอมรวรรณ ลิ้มสมมุติ (2549 : บทสัมภาษณ์) หัวหน้ากองงาน e-learning มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ที่ได้ให้สัมภาษณ์ เรื่อง สร้างบทเรียนออนไลน์ 100 วิชา สู่การเป็น E-University 
สรุปได้ว่า บทเรียนออนไลน์มีความส าคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าถึงแหล่งความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้ง่าย รวดเร็ว e-learning เป็นระบบการเรียน
การสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child 
Center Learning) การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นผู้คิด 
ตัดสินใจเรียน โดยสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ ด้วยตนเอง จะสามารถเชื่อมโยงกระบวนการ
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เรียนรู้ให้เข้ากับชีวิตจริงได้ จากประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ ดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตนเองของ บรุนเนอร์ (กิดานันท์มลิทอง 2548 : 24-26) และ
ทฤษฎีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Hoffman and Novak 1995 : 1849-1934) มา
ใช้ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยจัดเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับการพัฒนาและระดับเชาวน์
ปัญญาของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจภายในมากกว่าแรงจูงใจภายนอก เน้นการแก้ปัญหาด้วย
การค้นพบ เพ่ือให้ผู้เรียนจดจาสิ่งที่เรียนได้นาน และมีรูปแบบของสภาพการสื่อสารที่ใช้คอมพิวเตอร์
เป็นตัวกลาง ผู้เรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตโดยเลือกเดินทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลข่าวสารตาม
ความสนใจของตนได้อย่างไม่จากัด 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พบว่า นักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวนัสนันท์ พัฒนจร (2553 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิชาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ พสวท. (สมทบ) ผลการศึกษาพบว่า การ
สร้างบทเรียนออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนแต่ละหน่วยได้ดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 80 และสอดคล้องกับการวิจัยของ 
เสาวลักษณ์ ไทยกลางและนิภาพร อบทอง (2552 : บทคัดย่อ)ซึ่งได้ทาการวิจัย เรื่องการพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ วิชา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ วิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาจาวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพแล้วนา
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเป็นส่วนเสริมในการจัดการเรียนการสอน  จะทาให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เรื่องการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.54) ทั้งนี้เป็น
เพราะเป็นบทเรียนที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการท างานของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับพัฒนาบทเรียนออนไลน์  สามารถก าหนดให้เรียน
ตามหัวข้อตามล าดับ และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้เอง การจัดการในเนื้อหารายวิชามีความยืดหยุ่น
สูงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนล าดับการเรียนรู้ได้  ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ในแต่ละหัวข้อ จะปรากฏขึ้นในระบบทันที นักศึกษาสามารถรู้คะแนนผลการสอบได้ทันทีหลังจากเข้า
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ท าแบบทดสอบ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย ท าให้นักศึกษามี
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา อนันต์ชื่น (2552 : บทคัดย่อ) 
และผลงานวิจัยของ McLaughin (2001 : 5206-A) ผลการวิจัยที่พบว่า ผู้เรียนมีความ พึงพอใจใน
บทเรียนบนเว็บเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ 
1. ควรพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ให้มีความพร้อมต่อการใช้งานจริง ก่อนน าบทเรียนไปใช้ผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปฏิบัติตามบทเรียนออนไลน์  นั้น บุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาควรให้ค าแนะน าแนวปฏิบัติแก่นักศึกษาหากนักศึกษามีข้อ
ค าถาม  และควรเน้นให้มีความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยการศึกษาบทเรียนออนไลน์ ด้วย
ตนเอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาผลการใช้บทเรียนออนไลน์ กับตัวแปรอื่น เช่น เจตคติ ความอดทนในการเรียนรู้ 

เป็นต้น 
2. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ในเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ โดยค านึงถึง ความแตกต่างลักษณะเฉพาะ

ของเนื้อหาวิชา และศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 
กิตติกรรมประกาศ  

วิจัยฉบับนี้ส าเร็จไดดวยดีไดรับความชวยเหลือและค าแนะน าจากอาจารย ดร.บัญชา   
ส ารวยรื่น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ  อาจารย์ ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์  
อาจารย์ ดร.ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา  ศรีสุพรรณ ที่ไดให
ค าแนะน า ตรวจแกไข ใหค าปรึกษา พรอมทั้งชวยชี้แนะแนวทางไปสูความส าเร็จในการท าวิจัยฉบับนี้  
ซึ่งผูวิจัยไดรับแนวทางในการศึกษาคนควาหาความรูและประสบการณอยางกวางขวางในการท างาน
วิจัยครั้งนี้ จึงกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกทานที่ให
ความชวยเหลือใหความอนุเคราะห ขอมูลและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนและเปนก าลังใจในการท า
วิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่ไดใหความรวมมือใน
การประสานงานและร่วมศึกษาบทเรียนออนไลน์และตอบแบบสอบถามเปนอยางดี คุณงามความดีอัน
พึงมีขอมอบแดบิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 



 
 363 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 
กิดานันท ์มลิทอง. (2548). เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. 
คณาวุฒิ อ่ิมที่สุด. (2557). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอุปกรณ์แท็บเล็ต เรื่อง 

ห้องครัวตัวน้อย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. 

จุติเดช ทองมี. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน
เว็บแบบทบทวน วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. 

นเรศ ขันธะรี. การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสา
หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. วารสารบริหาร
การศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 15 ฉบับพิเศษ (ตุลาคม-ธันวาคม 
2558). 

รัตนา อนันต์ชื่น. (2552). การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Moodle วิชาฟุตบอล 2 สา
หรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

วนัสนันท์ พัฒนจร. (2553). การสร้างบทเรียนออนไลน์ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โครงการพสวท.(สมทบ). วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

เสาวลักษณ์ ไทยกลาง และนิภาพร อบทอง. (2552). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาจาวา. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ. “การสร้างบทเรียนออนไลน์ 100 วิชา สู่การเป็น e-University,” วารสาร
สวนดุสิต. 3, 9 (เมษายน-มิถุนายน 2549) : 26-29. 

อัญชลี มั่นคง. (2559). การพัฒนาบทเรียน e-lerning แบบปฎิสัมพันธ์ วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 200-212. 

Hoffman, Donnan L. and Novak, P. Tomas. Marketing in Hypermedia Computer-
Mediated Environment.   New York : McGraw-Hill, 1995. 

McLaughin, Diana Gaskins. “Research on Learning Styles who are Taking WebBased 
Course,” Dissertation Abstracts International. 52,6 (July 2001) : 5206-A .  

 



 
 364 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค า 

ที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
The development of learning activities using attainment model  

for conceptual thinking ability  and reading ability about changing  
of vowel andinherent vowel in Thai language  

for  Prathomsuksa 1 ethnicity students 
รุ่งทิวา   ข าศิริ (Rungtiwa  Khamsiri) 

1 สาขาวิชาหลักสตูรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการ
อ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตาม
เกณฑ์ 75/75  และ 2) เพ่ือทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ โดย
เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ
เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าที่สระลดรูป เปลี่ยนรูปของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
วิธีด าเนินการวิจัยใช้กระบวนการของการวิจัยและพัฒนา มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป 
เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ 4 ขั้นตอน น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม จากนั้นน าไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 
75/75 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป 
เปลี่ยนรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพจากสูตรโดยใช้สูตร E1/ E2  

ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ โดยเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านค าที่สระลดรูป เปลี่ยนรูปของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  กลุ่มตัวอย่าง
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คือ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนบ้านแม่สละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง แบบแผนการทดลอง คือ (One Group Pretest – Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ และแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ t – test แบบ Dependent  

ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ประกอบด้วยขั้นตอน 
4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 เริ่มรู้ข้อมูล รู้จักมโนทัศน์ ขั้นที่ 2 เรียนรู้และเข้าใจมโนทัศน์ ขั้นที่ 3 เข้าถึง 
เข้าใจ ประยุกต์ใช้มโนทัศน์  ขั้นที ่4 ประเมิน ตรวจสอบ แก้ไขมโนทัศน์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากและประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.82/76.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ และ 2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงมโน
ทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
ความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป  นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  

 
Abstract 

The purposes of this research were to: 1) construct and find index of effective 
of learning activities using attainment model for conceptual thinking ability and 
reading ability about changing of vowel and inherent vowel in Thai language for 
Prathomsuksa 1 ethnicity students with 75/75 the standard criteria and 2) to try out 
learning activities using attainment model by comparing conceptual thinking ability 
before and after learning and comparing reading ability about changing of vowel and 
inherent vowel in Thai language before and after learning. Research methodology 
were 2 steps;  

Step 1: Construction and finding index of effective of learning activities using 
attainment model for conceptual thinking ability and reading ability about changing 
of vowel and inherent vowel in Thai language for Prathomsuksa 1 ethnicity students 
Researcher was constructed 4 steps learning activities and brought to 3 experts 
investigated the appropriate of learning activities to tried out in Prathomsuksa 1 
students with efficiency value 75/75 the standard criteria. The instruments used for 
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this study included learning activities using attainment model, conceptual thinking 
ability test and reading ability about changing of vowel and inherent vowel in Thai 
language test. The collected data were analyzed by the statistical means of Mean (
X ), Standard Deviation (S.D.) and finding out the efficiency of  E1/ E2 

Step 2: trying out of learning activities using attainment model by comparing 
conceptual thinking ability before and after learning and comparing reading ability 
about changing of vowel and inherent vowel in Thai language before and after 
learning.  The total sample of 20 Prathomsuksa 1 ethnicity students who are studying 
within the duration of the second semester in academic year 2017 at Banmaesara 
School, Tha Song Yang district, Tak by purposive sampling. Experimental Design was 
(One Group Pretest – Posttest Design). The instruments were conceptual thinking 
ability test and reading ability about changing of vowel and inherent vowel in Thai 
language test.  The collected data were analyzed by the statistical means of Mean (
X ), Standard Deviation (S.D.) and t-test Dependent.  
              Results of research 1) Learning activities using attainment model were 
4steps :1) Presentation of data and identification of concept   2) learning  attainment 
of the concept  3) Analysis of thinking and Application  4) Assessment, the 
appropriate of learning activities were high and the efficiency of  Learning activities 
using attainment model  had an efficient of about 77.82/76.97 and  2) The students 
who had conceptual thinking ability and reading ability about changing of vowel and 
inherent vowel in Thai language had statistically higher scores than before using the 
.05 level of significance. 
Keywords: Learning activities using attainment model, Attainment model for 
conceptual thinking ability, reading ability about changing of vowel and inherent 
vowel in Thai language, ethnicity students   
 
บทน า 
 หลักภาษาหรือหลักการใช้ภาษาไทย เป็นกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนของภาษาไทยที่วาง
ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ใช้ภาษาไทยนั้นรับรู้และเข้าใจได้ตรงกัน ท าให้สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  โดยหลักการใช้ภาษาไทยประกอบไปด้วยการศึกษา
ระบบเสียง  ระบบค าและความหมาย กลุ่มค า  ประโยค และระบบการเขียน (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 
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2550 :18)   จะเห็นได้ว่าการใช้หลักภาษาที่ถูกต้องจะส่งผลถึงความสามารถในการอ่านและเขียน
ภาษาไทยที่ถูกต้อง  ครูภาษาไทยจึงจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย เพ่ือการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง โดยการสรรหาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวรการคิดและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
มากกว่าการที่ครูเป็นผู้บอก บรรยายหรืออธิบายและนักเรียนเป็นเพียงผู้รับความรู้เท่านั้น เพราะการ
จัดการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าว ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาคนให้มีลักษณะมองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้ ทั้งยังเป็น
การเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง สอดคล้องกับชนาธิป พรกุล 
(2554,หน้า 4) ได้กล่าวถึงปัญหาของการคิดไว้ว่า อะไรเป็นสาเหตุส าคัญของการคิดไม่เป็น จ าเลยของ
เรื่องนี้คงหนีไม่พ้นระบบการศึกษาของไทยที่มีการเรียนแบบท่องจ า ครูชอบให้นักเรียนเชื่อฟัง ไม่
โต้แย้ง และสถาบันครุสภาไม่มีหลักสูตรการคิดส าหรับครู  ดังนั้นครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความสามารถในการคิดซึ่งถือว่ามีความส าคัญต่อนักเรียน โดย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะส าคัญ 5 ประการ หนึ่งในนั้นก็คือ ความสามารถในการคิด  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดจึงเป็นสิ่งส าคัญ  เพราะถ้าหากนักเรียนเกิดความสามารถใน
การคิดย่อมส่งผลต่อการความรู้ของผู้เรียนที่คงทน  โดย ทิศนา  แขมมณี (2554, หน้า 142) ได้
กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิดไว้ว่า คือการด าเนินการเรียนการสอนโดย
ผู้สอนใช้รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคการสอนต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดขยายต่อเนื่องจาก
ความคิดเดิมที่มีอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น เกิดความคิดที่มีความละเอียด กว้างขว้าง ลึกซึ้ง 
ถูกต้องมีเหตุผล และน่าเชื่อถือมากขึ้นกว่าเดิม 

 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองใน
การสื่อสาร ได้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
เนื่องจากนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือคนปกาเกอะญอ  ด้านภาษาที่ใช้จะมีความ
แตกต่างจากภาษาไทย สุริยา รัตนกุล และคณะ (2538, หน้า 6-7) ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะของภาษา
กะเหรี่ยงมีความแตกต่างจากภาษาไทย ได้แก่ โครงสร้างพยางค์ เสียงพยัญชนะ และเสียงสระบาง
เสียง รวมทั้งเสียงวรรณยุกต์ ส่วนโครงสร้างทางพยางค์นั้นภาษาเผ่ากะเหรี่ยงไม่มีตัวสะกด ด้วยเหตุนี้
เมื่อชาวกะเหรี่ยงเรียนพูดภาษาไทยจะพบว่ามีปัญหาในการออกเสียงและการได้ยินพยัญชนะตัวสะกด
ของภาษาไทย จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย  ดูได้จากจากผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สละ อ าเภอท่า
สองยาง  จังหวัดตาก โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่ากะเหรี่ยง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ด้านภาษามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 40.33 โดยคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ 51.00  ซึ่งต่ า
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ประกอบกับผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
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1 มีผลคะแนนอยู่ในระดับพอใช้  ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ้ืนฐานด้านการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนถือว่ามีความส าคัญเพราะเป็นพ้ืนฐานในการต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น  โดยปัญหา
ที่ผู้วิจัยพบในกลุ่มนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คือ เมื่อเรียนอ่านสะกดค าที่มี
สระลดรูป เปลี่ยนรูปไปแล้ว  ให้กลับมาอ่านสะกดค าอีกครั้ง นักเรียนมักจะอ่านไม่ได้ เนื่องจากการ
สะกดค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป  เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาสระจะเปลี่ยนรูปค า เมื่อเจอค าศัพท์ใหม่ที่ใช้
รูปสระเดียวกันนักเรียนไม่สามารถสะกดค าได้และไม่สามารถบอกได้ว่าค าดังกล่าวประสมด้วยสระ
อะไร  เมื่อน าไปทดสอบการอ่านและเขียนค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูปกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้พบปัญหาเช่นเดียวกันคือนักเรียนอ่านเขียนไม่ถูกต้องและไม่สามารถ
บอกได้ว่าค าดังกล่าวประสมด้วยสระอะไร  จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนต้องเร่งพัฒนากระบวนการสอนหลัก
ภาษาให้กับนักเรียน อีกทั้งยังต้องคิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดมากกว่าการจ า  เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549,หน้า 108) ได้กล่าวไว้ว่า ครูต้องรู้จักฝึกนักเรียนให้เชื่อมโยงเหตุผลของ
มโนทัศน์เรื่องต่างๆที่รับรู้เข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการตีความและสามารถใช้
ประโยชน์จากมโนทัศน์ใหม่ๆในทางสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ Carroll (Carroll, 2007 อ้างถึงใน 
เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2550,หน้า 132) ได้กล่าวว่ารูปแบบการสอนมโนทัศน์สามารถพัฒนานักเรียนให้
สร้างความรู้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้จดจ าและเข้าใจมโนทัศน์ที่เรียนได้อย่างแม่นย าขึ้น  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ตระหนักถึงสาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีระดับความเข้าใจเนื้อหาที่
เรียนไม่ได้ เพราะนักเรียนขาดมโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน  เนื่องจากมโนทัศน์เป็นโครงสร้างทางสติ
ปัญหาที่เป็นพ้ืนฐานการคิดทุกประเภท หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์ไม่สามารถคิดได้ ถ้าไม่มีมโน
ทัศน์เป็นพ้ืนฐาน (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 302)  และผู้ที่จะสร้างมโนทัศน์ให้เกิดกับผู้เรียนก็คือ 
ครูผู้สอน ที่จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสร้างความสามารถในการคิดให้เกิดขึ้นกับนักเรียน
ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาของบทเรียน จากผลการวิจัยของ เฉลิมลาภ  ทองอาจ (2550) พบว่า 
รูปแบบการสอนมโนทัศน์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  ผู้วิจัยจึงคิดว่าการน ารูปแบบการสอนมโนทัศน์มาพัฒนาการสอนนักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ในเรื่องของการอ่านสะกดค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป จะสามารถช่วยให้นักเรียนอ่านสะกดค าได้
ดีขึ้น เพราะรูปแบบการสอนมโนทัศน์ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบที่มุ่นเน้นให้นักเรียนได้
ขยายและกลั่นกรองความรู้ ฝึกจัดระบบความคิด จนสามารถสร้างมโนทัศน์ด้วยตนเอง เน้นให้
นักเรียนได้ลงมือจัดกระท ากับข้อมูลและสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเอง  ประกอบกับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์สอดคล้องกับหลักการใช้ภาษาไทยซึ่งมีลักษณะเป็นมโน
ทัศน์ กล่าวคือ เป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ ที่ประกอบขึ้นจากข้อมูลหรือ
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ ลักษณะ หรือกฎเกณฑ์ร่วมกัน   โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษารูปแบบการสอนมโน
ทัศน์ของ Smith และ Ragan (2005) น ามาสังเคราะห์จัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
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มโนทัศน์ที่เหมาะสมกับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์และความสามรถในการอ่านสะกดค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป  จากผลการวิจัย
หลายเรื่องพบว่ารูปแบบการสอนมโนทัศน์สามารถช่วยเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์
และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน ดังเห็นงานวิจัยของ เฉลิมลาภ  ทองอาจ (2550); 
ธีรนาฏ  เบ้าค า (2553); เนตรนพิศ  คตจ าปา (2557); ภานุพงษ์ ปุญญมาโนชญ์ (2558); ชลธิชา  
ม่วงศรีจันทร์ (2559) 

จากปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนมโนทัศน์ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มี
สระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพ่ือให้นักเรียน
สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์ด้วยตนเอง วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ลักษณะของตัวอย่างที่เป็น
มโนทัศน์และไม่เป็นมโนทัศน์ สามารถยกตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ของตนเองและอธิบายกระบวนการ
คิดเพ่ือท าความเข้าใจมโนทัศน์ของตนเองในเนื้อหาของหลักภาษาไทย ในเรื่องของสระลดรูป เปลี่ยน
รูปได ้ และสามารถอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูปได้อย่างถูกต้อง จนกระทั่งสามารถพัฒนาการเขียน
ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยน
รูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 75/75 
            2.  เพ่ือทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2.1  เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
 2.2  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าที่สระลดรูป เปลี่ยนรูปของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติ
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พันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development)  ในการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1  สร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป 
เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

แหล่งข้อมูล  
1. ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านต่างๆของ

กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์  
  1.1 ดร.ทรงภพ  ขุนมธุรส  อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
  1.2 อาจารย์เกสร  จันทร์นุ่ม  ครูช านาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย  โรงเรียนไทร
ย้อยพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
  1.3 อาจารย์รักษิณา   จันทโชติ  ครูช านาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย  โรงเรียน
บ้านหนองหูช้าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
   2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้าน
แม่สละเหนือ จ านวน 3 คน โดยจ าแนกระดับความสามารถเป็นสูง ปานกลาง และต่ ากว่าปานกลาง 
อย่างละ 1 คน เพ่ือค้นหาข้อจ ากัดของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
  2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้าน
แม่สละเหนือ จ านวน 9 คน โดยจ าแนกระดับความสามารถเป็นสูง ปานกลาง และต่ ากว่าปานกลาง 
อย่างละ 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
 2. แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
 3. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม
รูปแบบการสอนมโนทัศน์ 

ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1.  กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง 

หลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้มีข้ันตอน ดังนี้ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่สละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ก าหนดเนื้อหาที่ใช้สอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ซึ่งเนื้อหาที่เลือกอยู่ใน
สาระที่ 1 การอ่าน และสาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย โดยเนื้อหาที่สอน เรื่อง สระลดรูป เปลี่ยนรูป 
ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 14 ชั่วโมง 

1.2 ศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ความหมาย
และองค์ปะกอบของกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความหมาย
และองค์ประกอบของกิจกรรม ซึ่ งสามารถสรุปองค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้ ได้  4 
องค์ประกอบ คือ  ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้  
  1.3 ศึกษา เอกสารและงานวิจัย หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบมโนทัศน์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้  จุดประสงค์
การเรียนรู้ วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน จากการวิเคราะห์ตามกระบวนการ
รูปแบบการสอนมโนทัศน์  

ขั้นที่  1  เริ่มรู้ข้อมูล รู้จักมโนทัศน์ 
           1.1 สร้างความตั้งใจและกระตุ้นความสนใจ        
   

1.2 เข้าใจจุดประสงค์   
     ขั้นที่  2  เรียนรู้และเข้าใจมโนทัศน์ 
          2.1 ทบทวนความรู้เดิม               

2.2 เรียนรู้มโนทัศน์  
              2.3 ลงมือปฏิบัติและประเมินผล  
   ขั้นที่  3  เข้าถึง เข้าใจ ประยุกต์ใช้มโนทัศน์ 
           3.1 สรุปและทบทวน  
           3.2 ประยุกต์ใช้มโนทัศน์  
   ขั้นที่  4  ประเมินตรวจสอบแก้ไขมโนทัศน์ 
  1.4  น ากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน าและตรวจสอบข้อมูล  แล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน เพ่ือประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบ
ต่างๆของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์  โดยให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale ) ซึ่งได้ก าหนดออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 



 
 372 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  1.5 น าผลการประเมินที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาแปลความหมายค่าเฉลี่ย ( X) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเหมาะสมที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนมโน
ทัศน์ โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมระดับมากขึ้นไป 
  1.6 เนื่องจากการน ากิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ จ าเป็นจะต้องใช้ผ่านแผนการจัดการ
เรียนรู้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาเอกสาร  หลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และด าเนินการสร้าง
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สระเปลี่ยนรูป ลดรูป 
จ านวน 7 แผน ใช้เวลา 14 ชั่วโมง 
  1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและ
ขอค าแนะน า เพ่ือน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3  คน  ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยให้คะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale ) ซึ่งได้ก าหนดออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท   และน าผลการประเมินที่ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาแปลความหมายค่าเฉลี่ย ( X)และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความเหมาะสมที่มี
ต่อแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.8  น ากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ เรื่อง สระเปลี่ยนรูป ลด
รูป และแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วมาตรวจสอบ
คุณภาพและหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ  ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง  ดังต่อไปนี้ 

1.8.1 กลุ่มทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 คน โดยเรียน
เป็นรายบุคคล  ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง  ปานกลาง  และต่ ากว่าปานกลาง อย่าง
ละ 1 คน เพื่อค้นหาข้อจ ากัดของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 

1.8.2  กลุ่มทดลองแบบกลุ่มเล็ก  ทดลองกับนักเรียนจ านวน 9 คน โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น  3 กลุ่ม   จ านวนกลุ่มละ 3 คน  ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นประกอบด้วยนักเรียนที่มีผลการ
เรียนสูง  ปานกลาง และต่ ากว่าปานกลาง อย่างละ 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 75/75 
  1.9  น ากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์  มาแก้ไขปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วมาจัดท าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์  
ฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
 2. แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโน
ทัศน์ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านการประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อในการสร้างแบบ
ประเมิน 

2.2 ก าหนดกรอบเนื้อหาและประเด็นที่ต้องการประเมิน  ดังนี้  ชื่อกิจกรรมการ
เรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

2.3 สร้างแบบประเมินเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) 
แบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมิน  เพื่อสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยได้
ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103 )  

2.4  น าแบบประเมินที่สร้างแล้วเสร็จไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหาและสอดคล้องกับประเด็นที่ก าหนด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

2.5 น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์ 

ของการประเมิน  แล้วน าผลทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้
เกณฑ์ความเหมาะสมระดับมากขึ้นไป 

2.6 น ารายการประเมินที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจัดพิมพ์และ
น าไปใช้เก็บข้อมูล 

3. แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมโนทัศ น์ 

3.1  ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในด้านการประเมินความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าได้ท าไว้ก่อนแล้วมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบ
ประเมินความเหมาะสม 

3.2 ก าหนดกรอบเนื้อหาและหัวข้อที่ต้องการประเมิน ดังนี้ ด้านตัวชี้วัด ด้าน
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านสาระการเรียนรู้  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้าน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

3.3 สร้างแบบประเมินเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale ) 
และแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมิน  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 
โดยได้ก าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับตามวิธีของลิเคอร์ท (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103 )  

3.4 น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือตรวจสอบ
ความชัดเจนของภาษาและความถูกต้องตามเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
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3.5 น าแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของของ
กิจกรรมการเรียนรู้ แล้วน าผลทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์ความ
เหมาะสมระดับมากขึ้นไป 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบมโนทัศน์มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 นัดหมายผู้เชี่ยวชาญในการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโน
ทัศน์ 

1.2 ส่งกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ และแบบประเมินความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

1.3 รับกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ และแบบประเมินความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ คืนมาจากผู้เชี่ยวชาญ 

2. การประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบมโนทัศน์
มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 นัดหมายผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบ
มโนทัศน์ 

2.2 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบมโนทัศน์ และแบบประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ 

2.3 รับแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบมโนทัศน์ และแบบประเมินความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ คืนมาจากผู้เชี่ยวชาญ 

3. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบมโนทัศน์มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1 น ากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบมโนทัศน์ ไปหาประสิทธิภาพ โดยใช้
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ 
ทดลองกลุ่มหนึ่งต่อหนึ่ง กับนักเรียนจ านวน 3 คน ประกอบด้วยนักเรียนระดับความสามารถสูง ปาน
กลาง และต่ ากว่าปานกลาง อย่างละ 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือตรวจสอบข้อจ ากัดของกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ จากนั้นน าไปหาประสิทธิภาพกับกลุ่มจ านวน 9 คน 

3.2 น ากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหา
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน โดยใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ ประกอบด้วยนักเรียนระดับความสามารถสูง ปานกลาง 
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และต่ ากว่าปานกลาง อย่างละ 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 77.82/76.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

  3.3 จัดพิมพ์กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ฉบับสมบูรณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ โดย

หาค่าเฉลี่ย (  )  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
โดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ โดยใช้เกณฑ์ 
75/75 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากสูตร E1/E2  ดังนี้ 
  3.1 หาร้อยละของคะแนนของนักเรียนในการท ากิจกรรมระหว่างเรียนในแต่ละ
กิจกรรมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ (E1) 
  3.2 หาร้อยละของคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบความสามารถ
การคิดเชิงมโนทัศและความสามารถในการอ่านค าท่ีมีสระลดรูป เปลี่ยนรูป (E2) 
 
ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิง   มโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป 
ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 แหล่งข้อมูล 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 จังหวัดตาก 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนบ้านแม่สละ จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจาก
ประชากรมีความความคล้ายคลึงกันทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมและในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไม่แตกต่างกันในปีการศึกษา 2560  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิด
เชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ เรื่อง สระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป เรื่อง สระลดรูป เปลี่ยน
รูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่อง สระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1.1 ศึกษาหนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับมโนทัศน์และการคิดเชิงมโนทัศน์ และศึกษาแนวคิด 
หลักการและวิธีการสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์โดยวิธีการสร้างแผนผังมโนทัศน์ 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดความสามารถการคิดเชิงมโนทัศน์ 

1.2 วิเคราะห์มโนทัศน์ของเรื่อง สระลดรูป เปลี่ยนรูป  ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จาก
หนังสือเรียนและบัญชีค าของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 รายละเอียดของมโนทัศน์ที่ต้องการวัดใน
เรื่อง สระลดรูป เปลี่ยนรูป   

      1.3 สร้างแผนผังมโนทัศน์เกณฑ์ ( Criterion  Concept Map)  เพื่อใช้ส าหรับเฉลยมโน
ทัศน์ที่ต้องการวัด โดยแผนผังมโนทัศน์มีท้ังหมด 7 ผังมโนทัศน ์  

1) สระ - ะ   ลดรูป        มีค าแสดงมโนทัศน์ 10 ค า 
2) สระ   - ัว   ลดรูป     มีค าแสดงมโนทัศน์ 10 ค า 
3) สระ  -  ือ  ลดรูป       มีค าแสดงมโนทัศน์ 10 ค า 
4) สระ  เ - ะ เปลี่ยนรูป     มีค าแสดงมโนทัศน์ 10 ค า 
5) สระ แ – ะ เปลี่ยนรูป   มีค าแสดงมโนทัศน์ 10 ค า 
6) สระ เ - อ เปลี่ยนรูป     มีค าแสดงมโนทัศน์ 10 ค า 
7) สระ โ - ะ ลดรูป     มีค าแสดงมโนทัศน์ 10 ค า 

2. สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์เรื่อง สระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ โดยใช้กรอบแนวคิดของ 
Ruiz-Primo และคณะ (2001 อ้างถึงในเฉลิมลาภ ทองอาจ,2550,หน้า 79-80) แบบวัดที่สร้างขึ้นมี
ลักษณะเป็นแผนผังมโนทัศน์แบบเติมค าแสดงมโนทัศน์ลงในผังแบบเติมค า (Fill–in –the-Nodes) 
โดยแผนผังมโนทัศน์ที่ก าหนดแผนผังและค าแสดงมโนทัศน์มาให้ แล้วให้นักเรียนเลือกค าแสดงมโน
ทัศน์เหล่านั้นเติมลงในช่องว่างของแผนผังให้ถูกต้อง  

2.1. ก าหนดเกณฑ์การตรวจให้คะแนนแผนผังมโนทัศน์โดยประยุกต์จากองค์ประกอบ
และเกณฑ์การให้ 
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คะแนนแผนผังมโนทัศน์ของ Novak และ Gowin (1984,หน้า 36-37, อ้างถึงในเฉลิม
ลาภ ทองอาจ,2550,หน้า 117-118) เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแผนผังมโนทัศน์  แสดงในตารางที่    
15 
 
ตารางที่ 15  เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแผนผังมโนทัศน์ 

ระดับคะแนน คุณภาพของแผนผังมโนทัศน์ 

9-10   ดีมาก 
 

เลือกเติมค าแสดงมโนทัศน์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 - 9 ค าของค าแสดงมโน
ทัศน์ทั้งหมด 

7-8   ดี เลือกเติมค าแสดงมโนทัศน์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ 8 - 7 ค าของค าแสดงมโน
ทัศน์ทั้งหมด 

5-6   พอใช้ เลือกเติมค าแสดงมโนทัศน์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง
มากกว่าหรือเท่ากับ  6 - 5 ค าของค าแสดงมโน
ทัศน์ทั้งหมด 

4-0  ต้องปรับปรุง เลือกเติมค าแสดงมโนทัศน์ลงในช่องว่างได้ถูกต้อง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ  4 - 0 ค าของค าแสดงมโน
ทัศน์ทั้งหมด 

 
2.2. น าแผนผังมโนทัศน์เกณฑ์  แบบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และเกณฑ์

การตรวจให้คะแนนแผนผังมโนทัศน์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงตามค าแนะน า 

2.3. ท าการตรวจหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบวัดความสามารถในการคิดเชิง
มโนทัศน์ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 คน  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

2.4. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ที่ผ่ านการตรวจและแก้ไข
แล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาอีกครั้ง  จากนั้นน ามาทดสอบกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่สละ จ านวน 1 ห้องเรียน ที่เคยเรียนเนื้อหามาแล้ว 
เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ดังนี้ 

2.4.1. หาความยาก (P)  ของแบบทดสอบ พิจารณาเป็นรายข้อโดยพบว่า 
แบบทดสอบมีค่าความ 
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ยากอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.80 
2.4.2. ค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยวิธีเบรนแนน 

(Brennan)  
พบว่า แบบทดสอบมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.71 

2.4.3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ มาหาค่าความเชื่อมั่น
ของ 

แบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของโลเวท (Lovett) พบว่า แบบทดสอบมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
เท่ากับ 0.97 

2.5. จัดพิมพ์แบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ที่ผ่านการวิเคราะห์หา
คุณภาพแล้ว จ านวน  7 แผน  ส าหรับน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านค า มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
3.1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป เปลี่ยนรูป 
3.2. วิเคราะห์ตัวชี้วัด ขอบเขตเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้จากหลักสูตรสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง สระลดรูป เปลี่ยนรูป  
3.3. ศึกษาหนังสือ เอกสาร เกี่ยวกับสระลดรูป เปลี่ยนรูปจากหนังสือเรียนและเอกสาร

ประกอบการเรียน เพ่ือเลือกค าท่ีเหมาะสมน ามาใช้ในการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านค าที่มี
สระลดรูป เปลี่ยนรูป 

3.4. ศึกษาเครื่องมือวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
สถาบันภาษาไทย สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแบบวัดความสามารถในการอ่านค าที่มี
สระลดรูป เปลี่ยนรูป 

3.5. ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป 
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านค า
เป็นข้อสอบการอ่านออกเสียง แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 40 ข้อ ตอนที่ 2 
การอ่านออกเสียงค า 40 ข้อ แล้วน าแบบทดสอบและเกณฑ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความ
เหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แล้วปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

3.6. ท าการตรวจหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบวัดความสามารถในการคิดเชิง
มโนทัศน์ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้ โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
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3.7. น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจและแก้ไขแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาอีกครั้ง  จากนั้นน ามาทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านแม่สละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน ที่เคยเรียนเนื้อหา
มาแล้ว เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านค า ดังนี้ 

3.7.1. หาความยาก (P) ของแบบทดสอบ พิจารณาเป็นรายข้อโดยพบว่า 
แบบทดสอบตอนที่  1 การอ่านสะกดค า มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.75 และแบบทดสอบ
ตอนที่ 2 การอ่านค า มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.80  

3.7.2. ค่าอ านาจจ าแนก (B) ของแบบทดสอบ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยวิธีเบ
รนแนน(Brennan) พบว่า แบบทดสอบตอนที่  1 การอ่านสะกดค า มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 
0.21 – 0.76  และแบบทดสอบตอนที่ 2 การอ่านค า มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.67  

3.7.3. น าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ มาหาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ จ านวนทั้งหมด 40 ข้อ โดยใช้สูตรของโลเวท (Lovett) พบว่า 
แบบทดสอบมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.96 

3.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบความสามารถในการอ่านค าที่ผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพแล้ว 
เป็นข้อสอบการอ่านออกเสียง แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่  ตอนที่ 1 การอ่านสะกดค า 20 ข้อ ตอนที่ 2 
การอ่านออกเสียงค า  20  ข้อ ส าหรับน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป 
 แบบแผนการทดลอง 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบก่อนหลัง 
(One Group Pretest – Posttest Design) ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538,หน้า 249) 
โดยมีแผนการทดลอง ดังนี้ 
 

      ทดสอบก่อนเรียน   การจัดกระท า   ทดสอบหลังเรียน 
T1          X     T2 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแผนการวิจัย 
X      คือ    การทดลองด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพ่ือเสริมสร้าง

ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป 
 T1     คือ    การทดสอบก่อนเรียน 
 T2     คือ     การทดสอบหลังเรียน 
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 ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 
 ได้ด าเนินการทดลองตามกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ มีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านแม่สละ จ านวน 20 คน ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
มโนทัศน์ จ านวน 7 แผนผังความคิด และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป จ านวน 
2 ตอน ตอนละ 20 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ 

2. ด าเนินการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านแม่สละ จ านวน 20 คน  โดยมีแผน
จัดกิจกรรม จ านวน 7 แผน ใช้เวลาสอน 14 ชั่วโมง  รวมเวลา 2 สัปดาห์ 

3. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนบ้านแม่สละ จ านวน 20 คน ท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ 
จ านวน 7 แผนผังความคิด และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป จ านวน 2 ตอน 
ตอนละ 20 ข้อ รวมทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับการสอบก่อนเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

1. น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และ
ความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนมโนทัศน์ จ านวน 2 ครั้ง มาดูความเปลี่ยนแปลงของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนใน
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป  ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และ
ความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป  ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมโนทัศน์  มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเปรียบเทียบความสามารถ
ในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ของนักเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยการใช้สถิติ  t – test แบบ Dependent 
 
ผลการวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าท่ีมีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2  ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่  1   ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
มโนทัศน์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มี
สระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 
75/75 

1. ผลการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 4  ขั้นตอน  คือ ขั้นที่ 1 เริ่มรู้ข้อมูล รู้จักมโนทัศน์  ขั้นที่ 2 เรียนรู้และเข้าใจมโนทัศน์
ขั้น ที่ 3 เข้าถึงเข้าใจ ประยุกต์ใช้มโนทัศน์  ขั้นที่ 4 ประเมิน ตรวจสอบ แก้ไขมโนทัศน์   

2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
พบว่า  ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์  โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 คน มีความเหมาะสมระดับมาก  (    = 4.33 , S.D. = 0.58 ) 

3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
มโนทัศน์ พบว่า  ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการอ
สนมโนทัศน์  โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน  3 คน   มีความเหมาะสมระดับมาก  (  = 4.33 , S.D. = 0.57 ) 

4. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ตาม
เกณฑ์ 75/75  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหา ภาษา และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 , 5 , 6 , 7 ด้านเนื้อหา ด้านภาษา 
ด้านเวลามีความเหมาะสม กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 , 3 และ 4 มีการปรับปรุงโดยการปรับแก้ภาษาให้
เข้าใจง่ายและปรับแก้ข้อความส่วนที่ผิดให้ถูกต้อง  ในด้านเนื้อหาปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับกิจกรรม    
และผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์   มี
ประสิทธิภาพกระบวนการเท่ากับ 77.82  และประสิทธิภาพผลลัพธ์เท่ากับ 76.97  แสดงว่ากิจกรรม
การเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.82/76.97  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 
75/75  

ตอนที่  2  ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป 
เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1. ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์   

การทดสอบ    S.D. 
 
 

 
 

t 
Sig.(1-
tailed) 

ก่อนเรียน 45.20 11.11 
21.85 10.78 9.06* 

 
0.0000 

หลังเรียน 67.05 4.88 

*P< 0.05 
จากตาราง พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ระหว่างคะแนนก่อน

และหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
2. ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูปของนักเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน  

การทดสอบ    S.D. 
 
 

 

t 
Sig.(1-
tailed) 

ก่อนเรียน 10.80 1.70 
26.50 2.63 45.13* 

 
0.0000 

หลังเรียน 37.30 3.25 
*P< 0.05 

จากตาราง พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยน
รูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์ 75/75 

D.D..SD

D.D..SD
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  1.1 การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ในครั้งนี้ท าให้ได้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโน  โดยกิจกรรมการเรียนรู้มีขั้นตอนการเรียนรู้ ดังนี้ ขั้นที่ 1 
เริ่มรู้ข้อมูล รู้จักมโนทัศน์ ขั้นที่ 2 เรียนรู้และเข้าใจมโนทัศน์ ขั้นที่ 3 เข้าถึง เข้าใจ ประยุกต์ใช้มโน
ทัศน์ ขั้นที่  4 ประเมิน ตรวจสอบ แก้ไขมโนทัศน์   
  1.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโน 
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  พบว่า  โดยภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.33 , S.D. = 0.58 ) 
  1.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนมโนทัศน์ โดยเฉลี่ยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (  = 4.33 , S.D. = 0.57 )   
  1.4 การตรวจสอบประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโน
ทัศน์ กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ  พบว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 77.82/76.97  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 
 2.  ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  พบว่า 
         2.1 ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตท่ีระดบั .05 
         2.2 ความสามารถในการอ่านค าที่สระลดรูป เปลี่ยนรูปของนักเรียนที่เรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยได้น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1. จากการสร้างและหาประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 และก าหนดเนื้อหาที่ใช้สอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ 
โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ตัวสะกดหรรษา เพ่ือน ามาจัดเป็นสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลาเรียน และการประเมินผล กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย  
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้  และการวัดและประเมินผล  ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอ่านค าที่มีสระเปลี่ยนรูป สระลดรูป  การสอนมโนทัศน์
และรูปแบบการสอนมโนทัศน์  และความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์  
การออกแบบแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมโนทัศน์ แล้วจึงด าเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผู้วิจัยได้มีการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยทดลองกับนักเรียน
จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบเนื้อหา ภาษา และเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ด าเนินการแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนที่บกพร่อง โดยส่วนที่บกพร่องจะเป็นในส่วนของด้าน
เนื้อหาและภาษาที่ใช้  ด้านเนื้อหากล่าวคือ เนื้อหาในบางส่วนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม  จากการ
ด าเนินการแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้ในส่วนที่บกพร่อง เมื่อน ามาหาประสิทธิภาพกับนักเรียน จ านวน  
9  คน พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.82/76.97 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
คือ  75/75  โดยผู้วิจัยได้ท าการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ รัตนะ บัว
สนธ์ (2552, หน้า 50-51) โดยที่การประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมมีล าดับขั้นตอนการประเมิน 
คือ  1. การประเมินแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1: 1) และ 2. การประเมินประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก  การ
ประเมินประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็กนี้จะมีการวิเคราะห์หาค่าบ่งบอกดัชนีหรือเกณฑ์ประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมที่เรียกว่าค่า E1/E2  โดยที่เกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ของนวัตกรรมการศึกษาเท่าที่นิยมใช้
จะมีอยู่ 3 เกณฑ์ ได้แก่ 75/75 หรือ 80/80 และ 90/90 เมื่อนวัตกรรมการศึกษาผ่านการหา
ประสิทธิภาพและได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วก็อุปมาดังสินค้าที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 
(มอก.) หรือมาตรฐานอาหารและยา (อย.) ก่อนที่จะวางจ าหน่ายในท้องตลาดหรือน าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายในขั้นต่อไป   

2. การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ เ พ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์และความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป   
ส าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
   ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมโนทัศน์  โดยการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ ได้ใช้
เทคนิคการสร้างแผนผังมโนทัศน์แบบเติมค าแสดงมโนทัศน์ลงในผัง ( Fill-in-the-Map) ตามแนวคิด
ของ  Ruiz-Primo และคณะ (2001 อ้างถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2550,หน้า 79-80)  ผลการ
ทดลอง พบว่า  ความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์หลังเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05  โดยผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบจากการ
สังเคราะห์การสอนมโนทัศน์และรูปแบบการสอนมโนทัศน์ จากนักการศึกษาหลายๆท่าน และผู้วิจัยได้
เลือกศึกษารูปแบบการสอนมโนทัศของ Smith และ Ragan (2005,อ้างถึงใน เฉลิมลาภ ทองอาจ, 
2550,หน้า 44-47) โดยน ามาสังเคราะห์ให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการสอนนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรูปแบบการสอนของ Smith และ Ragan มีรูปแบบการสอนมโน
ทัศน์ที่เป็นล าดับขั้นตอนไม่ซับซ้อนและไม่ยากเกินไปกับการน าไปปรับใช้กับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโน
ทัศน์ได้ท้ังหมด 4  ขั้นตอน  คือ ขั้นที่  1 เริ่มรู้ข้อมูล รู้จักมโนทัศน์ ขั้นที่ 2 เรียนรู้และเข้าใจมโนทัศน์ 
ขั้นที่ 3 เข้าถึง เข้าใจ ประยุกต์ใช้มโนทัศน์ ขั้นที่ 4 ประเมิน ตรวจสอบ แก้ไขมโนทัศน์   
 ความสามารถในการอ่านค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูปของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์  มี 4 ขึ้นตอน ซึ่งได้เสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาในด้านการอ่าน
ค าที่มีสระลดรูป เปลี่ยนรูป ประกอบกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโน
ทัศน์สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องสระลดรูป เปลี่ยนรูปซึ่งมีลักษณะเป็น
มโนทัศน์  กล่าวคือ เป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ ที่ประกอบขึ้นจากข้อมูล
หรือตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ ลักษณะ หรือกฎเกณฑ์ร่วมกัน อีกทั้งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่นเน้นให้นักเรียนฝึกจัดระบบความคิด จนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ
หลักการสอนมโนทัศน์ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549,หน้า 108) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ครูต้องรู้จักฝึก
นักเรียนให้เชื่อมโยงเหตุผลของมโนทัศน์เรื่องต่างๆที่รับรู้เข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะ
การตีความและสามารถใช้ประโยชน์จากมโนทัศน์ใหม่ๆในทางสร้างสรรค์ เช่นเดียวกับ สุรางค์  โค้วต
ระกูล (2550, หน้า 302) กล่าวถึงการสอนมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดเป็นพันธกิจที่ส าคัญยิ่งของ
ครูทุกระดับการศึกษาเพราะหากมนุษย์ไม่มีมโนทัศน์ มนุษย์ก็จะไม่สามารถคิดได้  ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านค า  โดยได้
มุ่งเน้นการสอนให้นักเรียน ได้พัฒนาความเข้าใจมโนทัศน์ด้วยตนเอง วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่
ลักษณะของตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์และไม่เป็นมโนทัศน์ สามารถยกตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์ของตนเอง
และอธิบายกระบวนการคิดเพ่ือท าความเข้าใจมโนทัศน์ของตนเองในเนื้อหาของหลักภาษาไทย ใน
เรื่องของสระลดรูป เปลี่ยนรูป สอดคล้องกับแนวคิดของ Carroll (Carroll, 2007 อ้างถึงใน เฉลิมลาภ 
ทองอาจ, 2550,หน้า 132) ที่กล่าวว่ารูปแบบการสอนมโนทัศน์สามารถพัฒนานักเรียนให้สร้างความรู้
ด้วยตนเอง ส่งผลให้จดจ าและเข้าใจมโนทัศน์ที่เรียนได้อย่างแม่นย าขึ้น  
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ข้อเสนอแนะ 
       1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 การน ารูปแบบการสอนมโนทัศน์มาใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ครู
ภาษาไทยจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการสอนที่ใช้   
 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ ครูผู้สอนต้องสอนอย่างเป็น
ล าดับขั้นตอน มีการน าเสนอตัวอย่างที่เป็นมโนทัศน์และไม่เป็นมโนทัศน์อย่างชัดเจน   
 1.3 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราจะพบว่านักเรียนแต่ละคนมีความสามารถใน
การเรียนรู้และการเข้าใจมโนทัศน์ที่แตกต่างกัน  ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละคนด้วยว่าการเรียนรู้และเข้าใจมโนทัศน์ที่น าเสนอมากน้อยเพียงใด    
       2.   ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นๆ ในส่วนที่เป็นหลักการหรือกฎเกณฑ์ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือพัฒนาการคิดและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาดังกล่าวให้สูงขึ้น 
 2.2 ควรมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดในลักษณะอ่ืนๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดไตร่ตรอง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้นเพ่ือที่จะน าไปพัฒนากิจกรรมการสอนและตัวของผู้เรียนในด้าน
การคิดต่อไป 
   2.3  ควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน
มโนทัศน์ เนื่องจากจะได้ศึกษาผลความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนมโนทัศน์  เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชา ชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม นี้ มีจุดมุ่งหมาย 1) 
เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ให้มี
ประสิทธิภาพ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ  3) 
เพ่ือเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ กับ เกณฑ์ร้อยละ 75  4) เพ่ือ
ศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียน 
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ กับค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแล้ว 2 สัปดาห์  5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ หลังการใช้ ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนคีรีมาศ
พิทยาคม จ านวน 43 คน เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ จ านวน 6 ชุด เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ 
จ านวน 42 ข้อ  มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.74  ค่าความเชื่อมั่น 0.97 ได้ผลการวิจัย  
ดังนี้ 
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 1.  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมฯ  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.95 / 80.45  สูงกว่าเกณฑ์ 75/75   
 2.  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า 
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 3.  การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างหลังเรียนกับ เกณฑ์
ร้อยละ 75 พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4.  การศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมฯกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนไม่
แตกต่างจากค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  แสดงว่า นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ 
 5.  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ด้าน
ปัจจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์และโดยภาพรวม นักเรียนพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค าส าคัญ: วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  ,  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

Abstract 
 The research on a development of instructional package on topic Gene, 
Chromosome, and Genetic Transformation for Biology 4 Subject based on the Inquiry 
Cycle (5E) of Mattayomsuksa 6 students at Khirimat Pitthayakhom School aimed to 1) 
develop the instructional package on topic Gene, Chromosome, and Genetic 
Transformation to be efficient at 75/75, 2) compare the average of achievement 
before and after learning with the instructional package on topic Gene, Chromosome, 
and Genetic Transformation, 3) compare the percentage of the average of 
achievement after learning with the instructional package on topic Gene, 
Chromosome, and Genetic Transformation with the criteria 75, 4) examine the 
retention of learning by comparing the average of achievement after learning with 
the instructional package on topic Gene, Chromosome, and Genetic Transformation 
to the average of achievement at two weeks after learning, and 5) study the 
satisfaction of students towards instructional package on topic Gene, Chromosome, 
and Genetic Transformation. Sample group was 43 students in Mattayomsuksa 6, 
Academic Year 2017, Khirimat Pitthayakhom School. Research tools were six 
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instructional packages on topic Gene, Chromosome, and Genetic Transformation. 
Data was collected using learning achievement test on topic Gene, Chromosome, 
and Genetic Transformation consisting of 42 questions with the discrimination at  
0.21 - 0.74, and confidence 0.97.  Findings indicated that:  
 1. The efficiency of the instructional package on topic Gene, Chromosome, 
and Genetic Transformation was 79.95/80.45, which was higher than the criteria 
75/75.   
 2.  The comparison of the achievement before and after learning indicated 
that the average of after learning was higher than that before learning with statistical 
significance 0.05.   
 3.  The comparison of percentage of average of achievement after learning 
with criteria 75 showed that the average of after learning was higher than criteria 75 
with statistical significance 0.05.   
 4.  The study on retention of learning by comparing the average of 
achievement during and after learning with the instructional package on topic Gene, 
Chromosome, and Genetic Transformation to the average of achievement at two 
weeks after learning indicated that the average after learning did not different from 
the average of achievement at two weeks after learning with statistical significance 
0.05. It implied that the students had retention of learning.   
         5.  The investigation on the satisfaction of students towards the instructional 
package revealed that they had the highest level of satisfaction on the input, 
process, and result, and the overview of the instructional package.   
Keywords: 5Es Models, Instructional Packages 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 4 ก าหนดให้การศึกษาเป็น
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
และ มาตรา 6 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
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อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 หน้า 3-5) ดังนั้นการจัดการศึกษาต้อง
ให้ความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ โดยยึดความสามารถตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ กระบวนการ
เรียนรู้ต้องเน้นการฝึกทักษะการคิดการประยุกต์ความรู้และให้นักเรียนท าเป็นคิดเป็นแก้ปัญหาเป็น
(กระทรวงศึกษาธิการ,  2544 หน้า 2-3) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องการให้การพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ นักเรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา และ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 6-7) 
 ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้นักเรียนต้องเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่นักเรียนต้อง
เรียนรู้เพ่ือน าความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 6-7) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 
หน้า 215-216) ระบุว่า  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมาย คือ ให้นักเรียนเข้าใจหลักการและ
ทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ เข้าใจในลักษณะขอบเขตและวงจ ากัดของวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้การสอนด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ แต่ที่ผ่านมาพบว่า  ครูยังไม่สามารถ
พัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจาก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ า จากผลการศึกษาของวิชัย วงศ์ใหญ่ (2543 หน้า 2) พบว่า ปัญหา 
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนจ านวนมากยังใช้วิธีการสอนแบบยึดผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย มุ่งเน้นสอนเนื้อหาส่งเสริมการท่องจ ามากกว่า มุ่งให้
นักเรียนสืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนคิดไม่เป็น ขาดความเข้าใจในการเรียนรู้โดย
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง  
 ผู้วิจัยที่รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชา 
ชีววิทยา ก็ประสบปัญหาเดียวกัน จึงคิดแก้ปัญหาโดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมมาก
ขึ้น สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ฝึกคิด  ฝึกการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
และช่วยให้นักเรียนจ านวนมากได้รับความรู้แนวเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ  พบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากที่สุด ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้ครูผู้สอนมีความพร้อม มั่นใจ
ในการถ่ายทอดเนื้อหา และ ประสบการณ์ที่เร้าความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ นักเรียน
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เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการกระท านอกเหนือจากสถานการณ์ในชั้นเรียนปกติ
ที่ปฏิบัติอยู่ เป็นประจ า เป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้อย่างกว้างขวางและเป็นการเน้น
กระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา วาสนา ชาวหา (2522 หน้า 34) กล่าวว่า การใช้เทคนิคการเรียนรู้
ต้องกระตุ้นให้นักเรียนสืบค้นเสาะหาส ารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ นักเรียนจะสร้าง
องค์ความรู้ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็น
รูปแบบของการน าความรู้ไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์อ่ืน ๆ ก่อให้เกิดประเด็นค าถาม
หรือปัญหาที่ต้องการส ารวจตรวจสอบต่อไป  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(2546 หน้า 219-220) กล่าวว่า กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้ ง
เนื้อหาหลักและหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้ต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ข้อสรุปว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควรใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้จะเกิด
ประโยชน์ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อนักเรียนอย่างแน่นอน  
 ผู้วิจัยจึงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ชีววิทยา เรื่อง ยีน โครโมโซมและการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามขั้นตอนของกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาไปหา
ประสิทธิภาพ ก่อนน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียน จนได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจยิ่ง จึงน าผล
ดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เผยแพร่ให้แก่ครูในโรงเรียนอ่ืนที่มีการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ชีววิทยาเพ่ิมเติม 
4 เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาให้นักเรียนมี
คุณภาพในวงกว้างต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม รายวิชา ชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น (5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชา ชีววิทยา
เพ่ิมเติม 4 ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียน ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชา ชีววิทยา
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เพ่ิมเติม 4 ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กับ เกณฑ์ร้อยละ 75 
 4.  เพ่ือศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม รายวิชา ชีววิทยาเพ่ิมเติม 4  ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 
ขั้น(5E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กับ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังแล้วเรียน 2 สัปดาห์ 
 5.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชา ชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 หลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของงานวิจัย 
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากร ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2560 รวม 6 ห้อง จ านวน 173 คน 

1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 43 คน 
  2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง ปีการศึกษา 2560 ใช้เวลา
จ านวน  12  สัปดาห์  จ านวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์  รวม  36  ชั่วโมง   
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1  ตัวแปรต้นคือ การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมฯ 

3.2  ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมฯ 

3.2.1  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ตามเกณฑ์ 75/75 

3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ยีน โครโมโซม และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ แบ่งตามช่วงเวลาออกเป็น  

3.2.3  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง ยีน โครโมโซม และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ 
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3.2.4  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง ยีน โครโมโซม และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ 

3.2.5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ  

3.2.6 ความพงึพอใจที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ 
 4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรื่อง ยีน โครโมโซม
และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือ  รายวิชา ชีววิทยา
เพ่ิมเติม 4  ซึ่งสอดคล้องกับ สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐานการเรียนรู้  ว 
1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  และ
ค าอธิบายรายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติม 4 หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ปีการศึกษา โดย
มีเนื้อหาย่อยดังนี้ 

4.1  การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล และความน่าจะเป็น 
4.1.1 การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล 
4.1.2 กฎของความน่าจะเป็น 

4.2  กฎพันธุกรรมของเมนเดล และการผสมทดสอบ 
4.2.1 กฎแห่งการแยก 
4.2.2 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ 
4.2.3  การผสมทดสอบ 

4.3  ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล 
4.4  การถ่ายทอดยีน  โครโมโซม และการค้นพบสารพันธุกรรม 

4.4.1 การถ่ายทอดยีน โครโมโซม 
4.4.2 การค้นพบสารพันธุกรรม 

4.5  องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของ DNA 
4.5.1 องค์ประกอบทางเคมีของ DNA 
4.5.2  โครงสร้างของ DNA 

4.6  สมบัติของสารพันธุกรรม และมิวเทชัน 
4.6.1  สมบัติของสารพันธุกรรม 
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4.6.2  มิวเทชัน 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ที่
ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก( X = 4.62 , S.D.= 0.60) 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมฯ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 42 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาจาก
ค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 
0.80 - 1.00  มีค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.21 - 0.74 และมีค่าความเท่ียง เท่ากับ 0.97 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม
และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ความ
เหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56, S.D. = 0.18)   
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบแผนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  คือ  One  group  Pretest-Posttest  Design ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ 
 
 
 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 
O1   คือ   การสอบก่อนจัดการเรียนรู้ (Pretest) 
X     คือ   การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรมฯ  
             (Treatment) 
O2    คือ   การสอบหลังจัดการเรียนรู้ (Posttest) 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard  deviation) และการทดสอบค่าที (t-test one sample)  
 
 

O1 X   O2 
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ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ตามเกณฑ์ 75/75  แสดงดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมฯ 

ชุดกิจกรรม 
ที ่

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

ร้อยละ ร้อยละ 
1 77.51 

80.45 

2 82.45 
3 78.70 
4 81.66 
5 79.09 
6 80.28 

รวม 79.95 80.45 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน 
โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 การศึกษาพันธุศาสตร์
ของเมนเดล และความน่าจะเป็น มีค่าเท่ากับ 77.51  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 กฎพันธุกรรมของ
เมนเดล และการผสมทดสอบ มีค่าเท่ากับ 82.45ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3  ลักษณะทางพันธุกรรมที่
เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล มีค่าเท่ากับ 78.70  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  4 การถ่ายทอด
ยีน  โครโมโซม และการค้นพบสารพันธุกรรม มีค่าเท่ากับ 81.66   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  5 
องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้างของ DNA  มีค่าเท่ากับ 79.09  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  6 สมบัติ
ของสารพันธุกรรม และมิวเทชัน  มีค่าเท่ากับ 80.28  
 ส าหรับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ยีน โครโมโซมและการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯน   มีค่าเท่ากับ 80.45 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ค่า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 
75/75 
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X

X

 2. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมฯ แสดงได้ดังตาราง 2 และตาราง 3 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยผลต่าง สถิติทดสอบทีและระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ ระหว่างก่อนเรียน กับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ  
 

การทดสอบ n  S.D. t 

ก่อนเรียน 43 12.21 2.11  
    43.14* 

หลังเรียน 43 33.26 2.60  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  มี
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 12.21 คะแนน และ 33.26 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียน ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ กับ เกณฑ์ร้อยละ 
75 
 

การทดสอบ n  S.D. 
ร้อยละ 75 
ของคะแนน 

t 

      
หลังเรียน 43 33.26 2.60 31.50 4.23* 

      
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 



 
 399 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

X

จากตาราง 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ยีน โครโมโซม และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม มีคะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 33.26 คะแนน  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน
ร้อยละ 75 คิดเป็นคะแนน 31.50 คะแนน  พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียสูงกว่าเกณฑ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
 3. การศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระหว่างหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และ การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรมฯ กับ ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 2 สัปดาห์ 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยผลต่าง สถิติทดสอบทีและระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ ระหว่างก่อนเรียน กับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ  
 

การทดสอบ n  S.D. t 
หลังเรียน 43 33.26 2.60  
หลังเรียน    1.46* 
2 สัปดาห์ 43 32.98 2.61  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนที่สอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ระหว่างการทดสอบหลัง
เรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์  พบว่า  มีค่าเท่ากับ 33.26 กับ 32.98  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  มีค่า
เท่ากับ 2.60 กับ 2.61 ตามล าดับ เมื่อท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยสถิติที พบว่า ค่าสถิติทดสอบที 
มีค่าเทา่กับ 1.46 ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.19 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความคงทนในการเรียนรู้ 
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 4.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้าน
ผลลัพธ์และโดยรวม (X = 4.52,S.D. = 0.20  X = 4.56,S.D. = 0.50  X = 4.53,S.D. = 0.24  X = 
4.55 , S.D. = 0.15 )  และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด    
 
สรุปและอภิปรายผล  
 1.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน โครโมโซม และ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ พบว่า ค่าเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อน าค่าเฉลี่ยหลังเรียน 
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  เป็นเพราะ 
 นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม โดยนักเรียนจะแสดง 
ความคิดเห็น ท าการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มเป็นอย่างมากตลอดเวลา
ระหว่างเรียน สอดคล้องกับค ากล่าวของชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2532) ที่กล่าวว่า ชุดกิจกรรมช่วยเร้า
ความสนใจของนักเรียนต่อสิ่งที่ก าลังศึกษา เพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนของ
ตนเอง แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม  สอดคล้องกับ  กาญจนา  เกียรติประวัติ (2542) ที่กล่าวว่า ชุดกิจกรรมช่วยรักษาระดับ
ความสนใจของนักเรียนตลอดเวลา  นักเรียนศึกษาด้วยตนเองได้  สอดคล้องกับ  บุญเกื้อ  ควรหาเวช  
(2542) ที่กล่าวว่า ชุดกิจกรรมช่วยนักเรียนเรียนได้ด้วยตนเอง หรือต้องการความช่วยเหลือจากครู
เพียงเล็กน้อย  สอดคล้องกับ  สุวิทย์  มูลค าและอรทัย  มูลค า (2545) ที่กล่าวว่า ชุดกิจกรรมช่วย
นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง และต้องการความช่วยเหลือของครูไม่มากนัก เช่นกัน 
 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนที่สอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ยีน โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ระหว่างการทดสอบหลัง
เรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์  พบว่า  ค่าเฉลี่ยหลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หมายความว่านักเรียน มีความคงทนในการเรียนรู้ เป็นเพราะกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ที่เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือนักเรียนบางครั้งเท่านั้น  นักเรียนได้ท ากิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน สร้าง
ความสนใจและมีความกระตือรือร้นที่จะสืบค้นความรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับค ากล่าวของ  พิมพ์
พันธุ์  เดชะคุปต์ (2544)  ที่กล่าวว่า กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้น ท าให้นักเรียนเป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองหรือสร้างความรู้ด้วยตนเองด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีครูครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก เน้นนักเรียนให้ปฏิบัติจริงมาก
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ที่สุด การเรียนการสอน วิธีนี้อยู่บนพ้ืนฐานของ Constructivism เป็นแนวคิดที่เน้นให้นักเรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเองความรู้ที่ได้จะคงถาวรอยู่ในความจ าระยะยาว  
สุธารพิงค์  โนนศรีชัย (2550) ที่กล่าวว่า วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry cycle,5Es) สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และหาวิธีการสืบเสาะหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือหา
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมไปสู่ประสบการณ์ใหม่ จนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้
ใหม่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความรู้ที่คงทน  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีน 
โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมฯ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์
และโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด   เป็นเพราะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น จะนักเรียนกระตือรือร้น สามารถแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างสนุกสนาน และเป็นขั้นตอน  สอดคล้องกับค ากล่าวของพิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ 
พเยาว์  ยินดีสุข (2548) ที่กล่าวว่า ประโยชน์ของวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ท า
ให้นักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตัวเองท าให้เกิดแรงจูงใจภายในมากกว่าการเรียนแบบท่องจ า นักเรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ท าให้การเรียนมีความหมายเป็นการเรียนที่มีชีวิตชีวาและนักเรียนจะมีเจต
คติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น
(5E) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ ผลการเรียนรู้ และ จุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้วิจัย
มากที่สุด  แต่ยังไม่ได้ศึกษากระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) หรือใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E) กับเนื้อหาสาระ ผลการเรียนรู้ และ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยาอ่ืนๆ 
 2.  การออกแบบกิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E) มีความหลากหลายของกิจกรรม  ผู้วิจัยออกแบบให้เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน นักเรียน ที่ผู้วิจัยปฏิบัติการจัดการเรียนรู้อยู่  ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ในแต่ละข้ันของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E) อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของโรงเรียน นักเรียนที่แตกต่างกันได้ 
 3.  ผลของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น(5E) มีผลของตัวแปรตามที่น่าศึกษาอยู่หลายตัวแปรที่ผู้วิจัยพบระหว่างด าเนินการ
ทดลอง คือ สมรรถนะด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์  การคิดวิเคราะห์เชิงแผนภาพ โดยเสริมใน
ขั้นตอนการขยายความรู้และการขั้นตอนการประเมินผล   
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ทุกท่านและหากมีขอบกพร่องด้วยประการประการใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง 
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การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

Development of  STEM  Education  leadership  teacher for  the  school  
under  chiang  mai  primary  educational service  area  office  2  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบการวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 ขั้นตอน คือ R1&D1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง R2 & D2 การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดท า
โครงการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษา และ R3  & D3 การทดลองใช้แผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประชากร คือ ครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จ านวน 614 คน 
กลุ่มตัวอย่างในระยะที่ 1 จ านวน 90 คนและระยะที่ 2 จ านวน 18 คน ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการ
พัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และการประเมินผล 
โดยขั้นกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การพัฒนาครูสะเต็มศึกษา และการพัฒนาผู้น าครูสะเต็ม
ศึกษา จากกระบวนการพัฒนาส่งผลให้ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่
สอดคล้องกับสาขาวิชาและบริบท มีทักษะในการเรียนรู้เพ่ือสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
สามารถสร้างทีมเพ่ือพัฒนาเครือข่าย และคิดอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ในบริบทของท้องถิ่น
เข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ: การพัฒนา,  ผู้น าครูสะเต็มศึกษา   
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Abstract 
 The objective of this research was to study the development of STEM 
Education leadership teacher for the school under Chiang mai Primary Educational 
Service Area Office 2. This research was the Research and Development (R & D) 
method, with 3 steps. The R1 & D1 was the learning activities workshop training of 
STEM Education cooperated with the mentoring university, R2 & D2 was the 
connoisseurship for the development of the STEM Education leadership teacher 
project, and R3 & D3 was the try - out of STEM Education leadership teacher project. 
The population consists of 614 science teachers, technology teachers and 
mathematic teachers. The sample in phase 1 was 90 and in phase 2 was 18 of 
science teachers, technology teachers and mathematic teachers with randomly 
selected. The results were as followed: The development of STEM Education 
leadership teacher for the school under Chiang mai Primary Educational Service Area 
Office 2 had consist of 4 parts,  principles, objective, process and evaluation. The 
development of STEM Education leadership teacher including the development 
knowledge & understanding , could be creative in Creating a learning activity plan , 
had the skills in learning, could create teams to develop networks and systematic 
thinking, all in higher level. . 
Keywords: Development, STEM  Education leadership  teacher 
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักเรียนที่สนใจสาขาวิทยาศาสตร์มีจ านวนน้อยลง เพราะคิดว่าเป็น
วิชาที่เรียนยาก และค่าตอบแทนน้อยกว่างานด้านอ่ืน ๆ และ ในการจัดอันดับผลการประเมินนักเรียนใน
ระดับนานาชาติ (PISA) ปี 2015 ประเทศไทยมีผลการประเมินนักเรียนในระดับนานาชาติ (PISA) อยู่
ในอันดับที่ 55 จาก 65 ประเทศ ซึ่งลดลงจากปี 2012 ถึง 6 -7 อันดับ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2559:4) รวมทั้งก าลังแรงงานของไทยจ านวน 39 ล้านคน แต่มีเพียง 3 
ล้านคนที่เป็นก าลังคนที่ท างานโดยอาศัยความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือต่ ากว่า 
ร้อยละ 10 ของแรงงานทั้งหมด และในจ านวนนี้ร้อยละ 89 ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
(มนตรี จุฬาวัฒนทล , 2556:15-16) ฉะนั้น โมเดล Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความไม่
สมดุล พร้อม ๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง ดังนั้นจากสภาพสังคมที่
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เปลี่ยนแปลงไปและปัญหาที่กล่าวมาแล้วนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา ดัง
จะเห็นได้จากนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555 
– 2564) ที่เน้นให้มีพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศในอนาคต ดังนั้นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึง
ได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มหรือสะเต็มศึกษา (STEMEducation) ซึ่งเป็นแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การคิดอย่างมีเหตุ
มีผล การคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ สามารถการแก้ปัญหาสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้ แต่การจะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความช านาญทางสะเต็ม กลไกที่ส าคัญประการ
หนึ่งคือ ครู ทั้งนี้ ครูเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สะเต็มศึกษาประสบความส าเร็จ (พร
ทิพย์  ศิริภัทราชัย, 2556:53) ดังนั้นหน่วยงานตั้งแต่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จนถึงสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้มีโครงการที่พัฒนาครูให้เห็นถึง
ความส าคัญและเกิดความตระหนักในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษาและควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้ครูน าวิธีการและทักษะเหล่านั้นสู่ชั้นเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ทว่าในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษา โดยเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ยังประสบปัญหา
ในการขับเคลื่อน ได้แก่ 1) ขนาดของสถานศึกษา 2) สภาพทางภูมิศาสตร์ 3) นักเรียนมีความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรมและภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 4) ในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาตามนโยบายสพฐ. ได้
คัดเลือกโรงเรียนประชารัฐในเขตพ้ืนที่ละ 10 โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนอีก 143 โรงเรียน ยังรอรับ
การพัฒนา และ 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางโรงเรียนยังขาดแคลนครูในวิชาสะเต็มศึกษา 
สอนไม่ตรงวุฒิการศึกษา และที่ส าคัญยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ทั้งนี้
ได้มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดอบรมและเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมอบรมแต่ทว่า
การน าความรู้ที่รับอบรมก็ไม่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากไม่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนนั้น ๆ  

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผู้วิจัยจึงมีแนวทางที่จะพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรม
สะเต็มศึกษา และพัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบและประเมินผลกิจกรรมสะเต็มศึกษา ให้
เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษาของตนเอง และมีความเป็นผู้น า ส่งเสริมให้ครูมีจิตใจมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาตนเองด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
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วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยจะมีการพัฒนาครูในลักษณะของการเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผู้ศึกษาได้ใช้รูปแบบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R & D) มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตร์ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
จ านวน 614 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ าแนกเป็น 2 ระยะ 
ระยะที่ 1 เป็นครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จ านวน 90 คน ที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.)  

ระยะที่ 2 เป็นครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่ปฏิบัติงานสอนใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จ านวน 18 คน ที่ได้มา
จากการใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างระยะที่ 1  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วย 

1. แบบทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพ่ือทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมเชิงคุณภาพในการท ากิจกรรม เพ่ือศึกษาความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การออกแบบและประเมินผลกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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3. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพ่ือใช้ในการระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดท า
โครงการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 

3. ขั้นตอนด าเนินการวิจัย  
  การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากระบวนการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) :  
ผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา

ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และสมรรถนะด้าน
การออกแบบและประเมินผลกิจกรรมสะเต็มศึกษา และงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลที่
รวบรวมได้จากการแนวทางการพัฒนาครูสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือก าหนดขอบเขตเนื้อหาในการ
พัฒนาครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 เพ่ือใช้เป็นประเด็นในการสร้างแบบทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และแบบ
สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษา :  
เป็นขั้นตอนการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยมีกระบวนการวิจัยและพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
R1 & D1 : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดย

มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพหรือ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาผู้น า
ครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

ครูผู้สอนในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ของสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน ที่เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา สมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และสมรรถนะด้านการออกแบบและประเมินผล
กิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยมีการทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาก่อนและหลังอบรม  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม และให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนความ
คิดเห็นหลังการจัดกิจกรรม ซึ่งผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ( participant 
observation) จ านวนทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง 

R1 : วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาก่อนและ
หลังอบรม และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรม และการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาหลังการจัดกิจกรรมด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพหรือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เพ่ือ
วิเคราะห์หาจุดเด่นหรือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในด้านบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ การบริหารจัดการ เช่น เวลา สถานที่ ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการมีส่วนร่วมในการ
อบรมเชิงปฏิบัติการกับมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง จ านวนทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง โดยสามารถรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่  

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้
แบบทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบั ติการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

2. สมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมในการ
ท ากิจกรรม 

3. สมรรถนะด้านการออกแบบและประเมินผลกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยใช้แผนผัง
การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ต าม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

D1 : สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 
ท่าน เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นกระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและบริบทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และน าเสนอโครงการพัฒนาผู้น า 
ครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
ให้กับกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพ่ือขอรับการสนับสนุนและการ
ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 

R2 & D2 : ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และพัฒนาผู้น าครูสะ
เต็มศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จ านวน 18 คน เป็นครูต้นแบบในการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา  

R2 : ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือจัดท าโครงการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยการประชุม 
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  
 D2 : พัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาตามโครงการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 R3 & D3 : ทดลองใช้แผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
 R3 : น าแผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ทีม่าด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้น าครูสะเต็มศึกษาทดลองปฏิบัติตามแผนงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 เพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้และใช้เป็นแผนต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

2. ผู้น าครูสะเต็มศึกษาจัดทีม เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 

3. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ไปใช้จริงในโรงเรียน จ านวน 5 
โรง 
 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา แบบ
สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม และการสะท้อนความคิดเห็น เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์
 D3 : วิเคราะห์ข้อมูลจากการน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ไปใช้จริง โดย
สรุปผลการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วย 

1. ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 
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2. ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาและบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

3. ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีทักษะในการเรียนรู้เพ่ือสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

4. ผู้น าครูสะเต็มศึกษาสามารถสร้างทีมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

5. ผู้น าครูสะเต็มศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ในบริบท
ของท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ 
และการประเมินผล โดยขั้นกระบวนการพัฒนา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การพัฒนาครูสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และการพัฒนาการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ส่วนที่ 2 การพัฒนาผู้น า
ครูสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาเพ่ือการเรียนรู้การพัฒนาผู้น าครูสะ
เต็มศึกษาเพ่ือการคิด การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาผู้น าครูสะ
เต็มศึกษาเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีโครงสร้างองค์ประกอบของการพัฒนาผู้น าครูสะเต็ม
ศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดังนี้ 
 
ตาราง   1  โครงสร้างองค์ประกอบของการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  

องค์ประกอบของการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสพป.ชม.2 

สาระส าคัญขององค์ประกอบ 

1.  หลักการของการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสพป.ชม.2 

              การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ประยุกต์ใช้หลักการ
คิดอย่างเป็นระบบและองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดของปีเตอร์ เอ็ม เซง
เก (Peter M. Senge, 1990) และภาวะผู้น าและองค์กรที่เปลี่ยนไปตาม
แนวคิดของจอห์น พี. คอทเตอร์ (John P. Kotter อ้างใน Carol Kennedy, 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

องค์ประกอบของการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสพป.ชม.2 

สาระส าคัญขององค์ประกอบ 

2007) มาใช้เป็นสมรรถนะและคุณลักษณะ ดังนี้ 
             ส่วนที่ 1  สมรรถนะผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วย 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
บริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  

3) มีทักษะในการเรียนรู้เพื่อสร้างแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

4) สามารถสร้างทีมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

5) สามารถคิดอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่
ในบริบทของท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 

1.  หลักการของการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสพป.ชม.2 

ส่วนที่ 2  คุณลักษณะของครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 คือ  

1) สามารถก าหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
และวางแผนการใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้  

2) สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือใช้ใน
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

3) ช่วยพัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

4) สามารถวิเคราะห์ปัญหาในบริบทท้องถิ่นและใช้การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามาช่วยแก้ไขปัญหา 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

องค์ประกอบของการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสพป.ชม.2 

สาระส าคัญขององค์ประกอบ 

2.  วัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาในสพป.
ชม.2 

การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้น าครูสะเต็มศึกษา 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

2) พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
3) พัฒนาสมรรถนะด้านการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
4) สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ ในบริบทของท้องถิ่นเข้าสู่

กระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 

5) สร้างทีมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา 

6) สามารถก าหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาและ
วางแผนการใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษาได้  

7) สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพ่ือใช้ในขั้นตอน
การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

8) ช่วยพัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

9) สามารถวิเคราะห์ปัญหาในบริบทท้องถิ่นและใช้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามาช่วยแก้ไขปัญหา 

3.  กระบวนการการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสพป.ชม.2 

การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มี
กระบวนการพัฒนา ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นพัฒนาครูสะเต็มศึกษา 
ครู ผู้ ส อน ในวิ ช าวิ ทย าศาสตร์  เทคโน โลยี  และ

คณิตศาสตร์ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริม
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

องค์ประกอบของการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสพป.ชม.2 

สาระส าคัญขององค์ประกอบ 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สมรรถนะ
ด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และสมรรถนะด้านการออกแบบและ
ประเมินผลกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยมีการทดสอบความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาก่อนและหลังอบรม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรม และให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนความ
คิดเห็นหลังการจัดกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้เกิดภาวะผู้น า

โดยประยุกต์ใช้หลักการภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมตามแนวคิดของฮอร์ธ 
และ เวฮาร์ (Horth and Vehar, 2012) และจากผลการ
ประชุมสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญด้านสะเต็มศึกษา (Connoisseurship) 
โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาผู้น าครูสะเต็มเพ่ือการเรียนรู้ โดยจัด
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group questionnaire) ครูผู้น าสะเต็ม เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมสะเต็ม ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสาขาวิชาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และเพ่ือให้เกิด
สมรรถนะข้อที่ 2 และคุณลักษณะข้อที่ 4 

2) กิจกรรมพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาเพ่ือการคิด โดย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้น าครูสะเต็มได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ (Knowledge Management) เพ่ือ
หาแนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษา และเพ่ือให้เกิดสมรรถนะข้อที่ 1 และคุณลักษณะข้อที่ 1 

3) กิจกรรมพัฒนาผู้น าครูสะ เต็มศึกษาเ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลง โดยประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้น าครูสะเต็มศึกษาได้
ขับเคลื่อนด้วยแผนงาน/โครงการสะเต็มที่มีความสอดคล้องกับบริบท
และสาขาวิชาได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้เกิดสมรรถนะข้อที่ 3 , 4 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

องค์ประกอบของการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
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สาระส าคัญขององค์ประกอบ 

และคุณลักษณะข้อที่ 2  
4) กิจกรรมพัฒนาผู้ น า ครู สะ เต็มศึกษา เ พ่ือการ

สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการประชุมปฏิบัติการและการติดตามผล (Follow 
up) เพ่ือให้ผู้น าครูสะเต็มศึกษาได้ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยชุดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และน าไป
ทดลองใช้ และเพ่ือให้เกิดสมรรถนะข้อที่ 5 และคุณลักษณะข้อที่ 3 

4.  การประเมินผลการพัฒนา 
ผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสพป.ชม.2 

การประเมินผลการพัฒนาผู้ น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เ ข ต  2 จ ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก่ อ น ก า ร พั ฒ น า  ร ะ ห ว่ า ง ก า ร จั ด
กระบวนการพัฒนา และหลังการพัฒนาซึ่งผู้น าครูสะเต็มศึกษาจะ
ประกอบด้วยชุดกิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมสะเต็ม และผลการน าไป
ทดลองใช้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยการประเมินผลการ
พัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จะมีลักษณะดังนี้ 

1) ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

2) ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้าง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้อง
กับสาขาวิชาและบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 

3) ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ เ พ่ือสร้าง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

4) ผู้น าครูสะเต็มศึกษาสามารถสร้างทีมเพ่ือพัฒนาเครือข่าย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

5) ผู้น าครูสะเต็มศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยง
สิ่งที่มีอยู่ในบริบทของท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
เพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
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สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ 
และการประเมินผล โดยขั้นกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การพัฒนาครูสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และการพัฒนาการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ส่วนที่ 2 การพัฒนาผู้น า
ครูสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาผู้น าครูสะเต็ม
ศึกษาเพ่ือการคิด การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาผู้น าครูสะเต็ม
ศึกษาเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากกระบวนการพัฒนาส่งผลให้ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาและบริบท มีทักษะในการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสร้างทีมเพ่ือพัฒนาเครือข่าย และคิดอย่างเป็นระบบโดย
เชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ในบริบทของท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
หรือพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น 
 อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ 
และการประเมินผล โดยขั้นกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การพัฒนาครูสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา การพัฒนาสมรรถนะการ
จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา และการพัฒนาการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ส่วนที่ 2 การพัฒนาผู้น า
ครูสะเต็มศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ การพัฒนาผู้น าครูสะเต็ม
ศึกษาเพ่ือการคิด การพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาผู้น าครูสะเต็ม
ศึกษาเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากกระบวนการพัฒนาส่งผลให้ผู้น าครูสะเต็มศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างแผนการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาและบริบท มีทักษะในการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสร้างทีมเพ่ือพัฒนาเครือข่าย และคิดอย่างเป็นระบบโดย
เชื่อมโยงสิ่งที่มีอยู่ในบริบทของท้องถิ่นเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพ่ือช่วยแก้ปัญหา
หรือพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ดังกระบวนการพัฒนาคนสู่ผู้น าเชิงนวัตกรรมของ Horth and Vehar 
(2012) ได้กล่าวไว้ว่า ในการพัฒนาความเป็นผู้น าด้านนวัตกรรมและองค์กรให้มีขีดความสามารถตามที่
คุณต้องการจะต้องประกอบด้วย 1) กระบวนการ 2) บริบท 3) ผลงาน และ 4) คน โดยคนเป็นปัจจัย
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ส าคัญที่ควรมุ่งเน้นโดยปัญญาประดิษฐ์อาจท าให้งานด้านนวัตกรรมสามารถท างานได้ แต่ ความ
ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ท างานร่วมกัน เพ่ือท าความเข้าใจและชี้แจงถึงความท้าทาย สร้าง
และปรับความคิดเพ่ือพัฒนากิจกรรมและแผนงานและน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นั่นถือว่ามี
ความส าคัญมากฉะนั้นความสามารถด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนในองค์กรเท่านั้นที่สามารถ
สร้างสรรค์วัตกรรมได้ โดยกระบวนการพัฒนาคนสู่ผู้น าเชิงนวัตกรรม คือ 1) สร้างทีมงานหรือรวบรวม
เพ่ือนร่วมงานให้มีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มและรวมกลุ่มผู้ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้น 2) 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ร่วมพูดคุยด าเนินการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ลดความตึงเครียด และแนะแนว
ทางการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 3) สื่อสารประเด็นปัญหาเชิงกลยุทธ์ที่ท้าทายทั่วทั้งองค์กร เพ่ือ
ส่งเสริมการท างานร่วมกันและแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ 4) สร้างทีมที่มีความหลากหลายสูงเพ่ือ
จัดการปัญหาเชิงกลยุทธ์ และ5) ขยายขอบเขตและท าลายอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนานวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุฏิภัคศ์  เขมวิมุตติวงศ์ (2560) ที่ได้ศึกษาการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ : การพัฒนานักศึกษาออกแบบแผนกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า 
กระบวนการพัฒนานักศึกษาออกแบบแผนกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยการเรียนรู้เชิงรุก มีกระบวนการ 
ดังนี้ 1) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้รูปแบบกิจกรรมเป็นฐานและกลวิธีกระบวนการกลุ่ม 
ผู้สอนมีบทบาทในการอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ 2) พัฒนาด้านการคิดของนักศึกษา ให้
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและรู้จักคิด วิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา และ 3) พัฒนาด้านพฤติกรรมของนักศึกษาในการออกแบบแผนกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาและการสร้างชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Han (2014) ได้ศึกษา ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) ผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ว่ามีผลต่อนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์แตกต่างกันอย่างไร พบว่า ในการศึกษาโรงเรียนที่มีการใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บู รณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิ ศวกรรม และคณิตศาสตร์  ผ่ านการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง จากปรับปรุงทุก ๆ 6 เดือน เป็น 3 เดือน และครูผู้สอนก็ที่ได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพด้าน 
STEM จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ า
มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น และท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมเพ่ิมข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลวิจัยไปใช้ 
       1.1  ควรศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจถึงกระบวนการด าเนินการพัฒนาผู้น าครูสะเต็ม
ศึกษาอย่างเป็นล าดับขั้นตอนที่ละเอียด 
  1.2  ควรเน้นให้ผู้น าสะเต็มศึกษามีความตระหนักรู้ในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
และเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ 
  2.2  ควรพัฒนาผู้น าครูสะเต็มศึกษาด้วยกระบวนการรูปแบบอื่น ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
 การวิจัยในครั้งได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน
บัณฑิตศึกษา จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2561 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

Affecting the self-learning readiness for undergraduates Science,  
Maejo University. 

หนึ่งหทัย  ชัยอาภร1 

1สังกัดสาขาวิชาสถติิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม ต่อ
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา โดยท าการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 จ านวน 82 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 
มีคะแนนเฉลี่ยในการปฏิบัติความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน ตัวแปรเหตุที่
มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียงตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้ (1) การมีเจตคติ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) การมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน (3) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
(4) การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ (5) การมีความมีวินัยในตนเอง โดยมีค่าอิทธิพลรวมเท่ากับ 1.1248 
, 0.9111 , 0.8582 , 0.64 และ 0.5376 ตามล าดับ การมีเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิทธิพล
สูงสุดต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.77 ส่วนอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านการมีความมีวินัยในตนเอง และการมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีค่าเท่ากับ 0.3548  การมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองเท่ากับ 0.64  ส่วน การมี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และความมีวินัยในตนเองมีเฉพาะ
อิทธิพลทางอ้อม โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.9111 ,0.8582 และ 0.5376 ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์เส้นทาง  ความพร้อมในการเรียนรู้ 
  

Abstract 
 This research aimed to study the factors that influence both directly and 

indirectly of self-learning readiness. Questionnaires were collected as 82 sample sizes 
from the first year student of science faculty Maejo University, using simple random 
sampling method. 
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 Results indicated that most samples provided the high level of the average 
score of self-learning readiness in all aspects. 
There were five variables that affected to the self-learning readiness as follows: 1) 
the attitude of self-learning 2) the association among group of friends 3) parenting in 
democracy style 4) the achievement motive 5) the having self-discipline. The results 
of all influence were 1.1248, 0.9111, 0.8582, 0.64 and 0.5376, respectively. 

 The attitude of self-learning was highly affection to the self-learning 
readiness. A direct effect was 0.77 an indirect influence through a self-discipline and 
the motivation is 0.3548. 
 The achievement motive had only a direct effect on the self-learning 
readiness section which was 0.64. For association among group of friends, parenting 
in democracy style and having self-discipline had only an indirect effect which were 
0.9111, 0.8582 , 0.5376, respectively 
Keywords: Path Analysis , self- learning readiness 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาการ
จัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม และได้ตระหนักถึงความส าคัญของการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพในทุกด้านทุกสาขาวิชา ซึ่งปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้เปิด
สอนหลักสูตรปริญญาตรี ทั้งหมด 7  สาขาวิชา    โดยมีปรัชญา ของคณะวิทยาศาสตร์ คือ “มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ สู่ความเป็นสากลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการผลิตบัณฑิต ที่ใฝ่รู้ สู้งาน  มี
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นรากฐานสู่การพัฒนาการเกษตรไทย” และมี วิสัยทัศน์ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ คือ “เป็นหนึ่งในผู้น าด้านการผลิตบัณฑิตและสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน”  และในการนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้
มีการพัฒนาการเรียนการสอน มุ่งสร้างทักษะ เจตคติที่ท าให้นักศึ กษาผ่านหลักสูตรตามเกณฑ์ 
สามารถมีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสวงหาความรู้ใหม่ได้ โดยเป็นการ
เรียนที่ต้องพ่ึงพาตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องตระหนัก ต้องสนใจเรียนรู้จากระบบข่าวสารต่างๆ สามารถ
จัดแผนการเรียนด้วยตนเองเพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดจากความคิดริเริ่มของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความต้องการ
และความสนใจของตนเอง มีการวางแผน วางจุดมุ่งหมายในเรื่องนั้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับ
การอยู่รอดของมนุษย์ และเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการศึกษาที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต และบุคคลที่มี
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ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีลักษณะดังนี้ คือ การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ การมีมโนคติ
ของตนเองในด้านการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มและมีอิสระในการเรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรักในการเรียนรู้ การมองอนาคตในแง่ดี 
และความสามารถในการใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา และจากการศึกษา
ค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวคิดของนักวิจัยหลายท่าน พบว่า 
มีปัจจัยบางประการที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่  การ
อบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  (มรุต ก้องวิริยะไพศาล . 2549 : 2) 
 จากประเด็นที่เกี่ยวข้องข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาวิเคราะห์เส้นทางของตัว
แปรที่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากการวิเคราะห์เส้นทาง สามารถอธิบายถึงปัจจัยเชิงสาเหตุต่างๆ ของตัว
แปรทั้งทางตรงและทางอ้อมตามรูปแบบเชิงสาเหตุซึ่งสร้างบนพ้ืนฐานของความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
ต่างๆ และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษานั้นมากหรือน้อยเพียงใด เพ่ือให้ผู้สอน ผู้เรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้เป็นแนวทาง
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม ต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จ านวน 444 คน 
และตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน  82 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อม ประกอบด้วย 

1.1 การอบรมเลี้ยงดู 
1.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน 
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1.3 เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.4 ความมีวินัย 
1.5 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

2. ตัวแปรตาม คือ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม มี 2 ตอนคือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
และแบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
      การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และผู้วิจัยได้น าค่าเฉลี่ยมาใช้ในการบรรยายลักษณะของ
ตัวแปรดังกล่าว จึงได้ก าหนดเกณฑ์ของค่าเฉลี่ย เป็นดังนี้ 
    ปฏิบัติมาก เท่ากับ  3.7 – 5.0 คะแนน 
    ปฏิบัติปานกลาง เท่ากับ  2.4 – 3.6 คะแนน 
    ปฏิบัติน้อย เท่ากับ  1.0 – 2.3 คะแนน 

 
  โมเดล ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามสมมติฐาน 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง ทางอ้อม ต่อความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอผลการวิจัย เป็นดังนี้ 

 
 
 
 

1.การอบรมเลีย้งดู

แบบประชาธปิไตย 

2. ความสัมพันธ์กับกลุม่เพื่อน 

3. เจตคตติ่อการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4. ความมีวินัยในตนเอง 5. แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ ์

6. ความพร้อมใน

การเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการปฏิบัติความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดับการปฏิบัต ิ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู ้
1.การติดตามข่าวสารเกีย่วกับแหล่งความรู้จากสื่อต่างๆ  
เพื่อได้รับความรู้ใหม่ๆ 
2.เมื่อเรียนจบในระดับนี้แล้ว จะหาโอกาสเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปอีก 
3.มีความเช่ือว่า การเรียนรูด้้วยตนเองเป็นการส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรู้
ตลอดชีวิต 
มโนคติแห่งตนในด้านการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
4.ชอบค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  เพิม่เติมด้วยตนเอง 
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ปานกลาง 
5.มีความเช่ือมั่นว่า สามารถเรียนรู้ในเรื่องที่ยากได ้
6.มีความเช่ือว่า การเรียนรู้ท าให้พฒันาตนเองไดด้ีขึ้น 
ความคิดริเร่ิมและอิสระในการเรียนรู้ 
7.ตัดสินใจเลือกเรียนวิชาต่างๆ ตามที่สนใจเรยีนได ้
8.มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรยีนรู้กับผู้อื่น 
9.มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการต่างๆ ในการค้นคว้าหา
ความรู ้
ความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
10.เชื่อในความสามารถว่าจะท างานไดส้ าเรจ็ 
11.มีความพร้อมในการสอบแตล่ะครั้ง เพราะได้ดหูนังสือและเตรียม
ตัวอย่างเต็มที ่
12.เมื่อได้รบัมอบหมายงานให้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจกรรม วิชาที่
เรียน มักท าได้ดีและเสร็จก่อนก าหนด 
ความรักในการเรียนรู้ 
13.ชอบและช่ืนชมบุคคลที่มีความรู้หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ 
และเอาเป็นแบบอย่าง 
14.กระตือรือร้นในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
15.พอใจท่ีจะศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
16.สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับจากการเรยีนรูไ้ปประยุกต์เพื่อให้เกดิสิ่ง
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดับการปฏิบัต ิ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ใหม่ๆ ได ้
17.สามารถบรูณาการด้านความคดิ การพิจารณาแยกแยะความ
เหมือน ความแตกต่าง และความสัมพันธ์ของแนวคิดต่างๆ ได้ 
18.สามารถคดิค้นแนวค าตอบของโจทย์ปัญหาไดห้ลายวิธ ี
การมองอนาคตในแง่ดี 
19.มีความเช่ือว่าการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ท าให้มีความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพ 
20.น าความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ไปเช่ือมโยงกับเป้าหมายที่ต้องการ
ในอนาคตได ้
21.คิดว่าอนาคตของตนเองขึ้นอยู่กับความส าเร็จในการเรียนรู้ที่ตนเอง
ได้รับมา 
ความสามารถใช้ทักษะการศึกษาหาความรู้ และทักษะการแก้ปัญหา 
22.เมื่อเกิดปัญหา สามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับ
ผู้ร่วมงานได ้
23.จดบันทึกสรุปในการเรียนแต่ละครั้ง เพื่อสรา้งความเข้าใจให้กับ
ตนเอง 
24.เมื่อเผชิญกับปญัหาในการเรียน จะวิเคราะห์หาสาเหตุและหา
แนวทางแก้ไขด้วยตนเอง 
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 จากตาราง 1 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ มีระดับในการปฏิบัติความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอยู่ในระดับมาก 
 
ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดับการปฏิบัต ิ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
1.เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการเรยีนวิชาใดวิชาหนึ่ง พ่อ-แม่ หรือ
ผู้ปกครองจะแสดงความห่วงใยและอนุญาตใหไ้ปอบรม หรือติวกับ
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดับการปฏิบัต ิ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

เพื่อนที่มหาวิทยาลัย 
2.เมื่อ พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองทราบว่าผลการเรยีนเฉลี่ยลดลงหรือไม่
ดี ท่านถามสาเหตุของปัญหาและให้ค าปรึกษา 
3.เมื่อพาเพื่อนมาเที่ยวที่บ้าน พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองจะให้อิสระและ
ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการคบเพื่อน 
4.พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการเลือก
เรียนในสาขาวิชาที่ข้าพเจา้ต้องการเรียน 
5.เมื่อปรึกษาเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ พ่อ-แม่ หรือผู้ปกครอง
จะรับรู้และให้ค าปรึกษา 
6.เมื่อท างานผิดพลาด มักจะได้รับค าช้ีแนะและแนวคดิจาก พ่อ-แม่ 
หรือผู้ปกครอง 
ความสัมพันธก์ับกลุม่เพ่ือน 
1.สามารถขอค าปรึกษาด้านการเรยีนกับเพื่อนๆ ได ้
2.ในการท างานกลุ่ม มีความเต็มใจที่ปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่ม 
3.ถ้ามีเรื่องไมส่บายใจ สามารถปรบัทุกข์กับเพื่อนๆ ได ้
4.เต็มใจให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน กับเพื่อนๆ 
5.พูดจาสุภาพกับเพื่อนๆ ถึงแม้จะมีอารมณ์หงุดหงิด 
6.ผลัดกันเป็นผู้น าของกลุม่ กับเพ่ือนๆ เมื่อท ากิจกรรม 
เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
1.มีความเช่ือว่ากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งส าคัญ 
2.การหาแหล่งความรู้ตา่งๆ ด้วยตนเองจะท าให้ได้ความรู้ที่
หลากหลาย 
3.รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเมื่อท ารายงานด้วยตนเองได้ 
4.การรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตน จะช่วยปลูกฝังให้เป็น
ผู้รับผิดชอบต่อเรื่องอื่นๆ ด้วย 
5.การให้นักศึกษาเลือกวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะท าให้เรียนรู้ได้ดี
ขึ้น 
6.รู้สึกเช่ือมั่นในตัวเองมากขึ้น เมือ่เป็นผู้วางแผนการเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดับการปฏิบัต ิ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ความมีวินัยในตนเอง 
ด้านความรับผิดชอบ 
1.ท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถแม้ว่าจะไม่
ถนัดหรือไม่เคยกระท ามาก่อน 
2.สามารถจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของตนเองได้ 
ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง 
3.เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ตามกลุ่มเพ่ือนแม้จะรู้ว่าตนเองไม่
ชอบก็ตาม 
4.มีความมั่นใจในการกระท าสิ่งใดๆ ได้ตามล าพัง 
ด้านความเป็นผู้น า 
5.ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ เพ่ือหาข้อสรุปที่
ดีที่สุด ในการตัดสินปัญหาต่างๆ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง 
6.การพูดให้ก าลังใจแก่ผู้อ่ืน เมื่อเขาประสบปัญหาเป็นสิ่งที่ควร
ท าอย่างยิ่ง ถึงแม้ตนเองก็ยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองให้ลุล่วงได้ 
ด้านความอดทน 
7. ความขยันหมั่นเพียรเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ทุกคนที่หวังจะประสบความส าเร็จในชีวิต 
8. การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ใช้ทางออกท่ีถูกต้อง
เสมอไป 
ด้านความซื่อสัตย์ 
9.ไม่น าสิ่งของที่เป็นสาธารณะสมบัติมาครอบครองเป็นสมบัติ
ส่วนตัว 
10.ภูมิใจหากสามารถหลีกเลี่ยงจากการถูกลงโทษในความผิดที่
ตัวเองได้เป็นผู้กระท า 
แบบสอบถามวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
1.ในการสอบถ้ายังไม่ได้คะแนนสูงสุด จะพยายามท าให้ได้ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระดับการปฏิบัต ิ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

2.จะตั้งความหวังไว้สูงๆเพื่อที่จะได้ใช้ความพยายามและ
ความสามารถเต็มที่ 
3.ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายงานให้ท า จะท าให้ส าเร็จ
ถึงแม้ว่าจะยากเพียงใดก็ตาม 
4.จะยิ่งพยายามท างานนั้นให้มากขึ้น เมื่องานนั้นเป็นงานที่
ยาก 
5.มีความพยายามมากข้ึน เมื่อรู้ตัวว่ามีความรู้ด้อยกว่าง
เพ่ือนๆ 
6.งานที่พอใจจะท าอย่างยิ่งคือ งานที่ได้ใช้ความสามารถของ
ตนเองอย่างเต็มที่ 
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มาก 
 

 
จากตาราง 2 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ มีระดับการปฏิบัติของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก 
 

ตอนที่ 2 สรุปผลวิเคราะห์เส้นทางของตัวแปร 
ตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 

1.การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 1.00      

2.ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน 0.70 1.00     
3.เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 0.62 0.85 1.00    

4.ความมีวินัยในตัวเอง 0.81 0.84 0.91 1.00   

5.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 0.68 0.70 0.76 0.84 1.00  
6.ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 0.45 0.63 0.74 0.67 0.75 1.00 

จากตาราง 3 พบว่าตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์กันสูง ยกเว้น การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับ
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง เท่ากับ 0.45 
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ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของโมเดล ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของโมเดลโครงสร้างตามสมมติฐาน 

เส้นทาง ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Pij) 
P65 
P64 
P63 
P54 
P41 
P43 
P31 
P32 
P21 

0.64* 
-0.57 
0.77* 
0.84* 
0.41* 
0.66* 
0.05 
0.81* 
0.70* 

 จากตาราง 4 พบว่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง ที่ได้จากการค านวณโมเดลตามสมมติฐาน พบว่า Pij 
เกือบทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น P64 และ P31 แสดงว่า ความมีวินัยในตนเองไม่
มีอิทธิพลโดยตรงต่อ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่มีอิทธิพลโดยตรงต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ส่วน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยไม่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่มีอิทธิพล
โดยตรงต่อความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน และมีอิทธิพลโดยตรงต่อความมีวินัยในตนเอง 
 
 

-0.57 
0.84 

0.64 

0.77 

0.66 
0.41 

0.81 
0.70 

1.การอบรมเล้ียงดู

แบบประชาธิปไตย 

2. ความสมัพนัธก์บักลุ่มเพือ่น 

3. เจตคติต่อการ

เรียนรูด้ว้ยตนเอง 

4. ความมีวินยัใน

ตนเอง 

5. แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธ์ิ 

6. ความพรอ้มในการ

เรียนรูด้ว้ยตนเอง 

0.05 
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ตาราง 5  ผลการค านวณค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม 
ต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ตัวแปรเหตุ ผลทางตรง 
Direct 
Effect 

ผลทางอ้อม 
Indirect Effect 

ผลรวม 
Total 
Effect 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ P65 
(0.64) 

- 
0 

0.64 

ความมีวินัยในตนเอง - 
0 

P54* P65 
(0.84*0.64)   = 0.5376 

0.5376 

เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

P63 
(0.77) 

(P43* P54*P65)  
( 0.66*0.84*0.64)  = .3548 

1.1248 

ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
เพ่ือน 

- 
0 

(P32* P63) + (P32*P43*P54*P65) 
(0.81*0.77) + (0.81*0.66*0.84*0.64) 
= 0.9111 

0.9111 

การอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย 

- 
0 

(P21*P32* P63) + 
(P21*P32*P43*P54*P65) + 
(P41*P54* P65) 
(0.7*0.81*0.77) + 
(0.7*0.81*0.66*0.84*0.64)+ 
(0.41*0.84*0.64)    = 0.8582 

0.8582 

 จากตาราง 5 พบว่าตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียง
ตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้ (1) เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน (3) 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ (5) ความมีวินัยในตนเอง โดยมีค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 1.1248 , 0.9111 , 0.8582 , 0.64 และ 0.5376 ตามล าดับ 
 เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิทธิพลสูงสุดต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมี
อิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.77 ส่วนอิทธิพลทางอ้อมผ่านความมีวินัยในตนเอง และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
มีค่าเท่ากับ 0.3548 
 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองเท่ากับ 
0.64 ส่วน ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และความมีวินัยในตนเอง
มีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อม โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.9111 ,0.8582 และ 0.5376 ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่าตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียง
ตามล าดับความส าคัญได้ดังนี้ (1) เจตคติต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง (2) ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน (3) 
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ (5) ความมีวินัยในตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของพิสดี มินศิริ(2547) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาล
เครือข่ายภาคกลางในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เจตคติต่อวิชาชีพ
พยาบาล ลักษณะมุ่งอนาคต แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน และตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียน ได้แก่ บรรยากาศการเรียนการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพ่ือน มีความสัมพันธ์กับ
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนของนักศึกษา และพบว่าเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลมีความสัมพันธ์สูง
ที่สุดกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์เป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะการน าวิจัยนี้ไปใช้ 
 ผลที่ได้จากงานวิจัยท าให้ได้ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นผู้บริหาร ควรที่จะจัดกิจกรรมเพ่ือช่วย
ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รักและเห็นคุณค่าในตนเอง เกิดความสามัคคีกับ
กลุ่มเพ่ือน และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งวิจัยครั้งต่อไปควรจะขยายขอบเขตประชากรเป็นนักศึกษา
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 2. งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 82 คน ซึ่งมีจ านวนน้อยเมื่อ
เทียบกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ด้วย PATH Analysis ซึ่งได้ให้ข้อแนะน าไว้โดย
นักวิชาการหลาย ๆ ท่าน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้นตาม
หลักการและแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ PATH Analysis 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือ
ความเข้าใจ และแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา เพ่ือน ามาประเมินความเหมาะสม ความ
สอดคล้องของเครื่องมือที่ออกแบบและสร้างขึ้น รวมทั้งหาคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 
ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 1) เครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ ใช้แนวคิด
และทฤษฎีการสร้างโปรแกรมของ Bunker & Thorpe (1986) จากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมฯ เป็น
เครื่องมือที่จะจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีองค์ประกอบโปรแกรมการสอนพลศึกษา 
โดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ  4 องค์ประกอบ ดังนี้ เกมที่เน้นเป้าหมาย, เกมที่เน้นตาข่ายและก าแพง, 
เกมที่ใช้ไม้ตีและพ้ืนที่สนามแบบเปิด และเกมที่เป็นอาณาเขต ซึ่งในแต่ละเกมประกอบไปด้วย ขั้น
อบอุ่นร่างกาย ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นน าไปใช้ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับสูง (1.00) และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 2) เครื่องมือแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา โดย
ผู้เชี่ยวชาญมีการประเมินทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา พบว่า โดยรวมของเครื่องมือแบบวัดความสุขในการเรียนวิชา
พลศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.00 และความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ท าให้เครื่องมือโปรแกรมการสอนพล
ศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความสอดคล้องกันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สามารถน าไปใช้ในการสอนวิชาพลศึกษาในระดับ 
ประถมศึกษาได้ 
ค าส าคัญ: การพัฒนาโปรแกรม การสอนโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ 

 

 



 
 434 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ABSTRACT 
The objective of this research was to develop physical education teaching games 

for understanding (TGfU) and physical education happiness assessment. The suitability 
and consistency, and the validity the instruments were evaluated by 5 experts. The 
results of this study indicated as follows: 1) Physical education teaching games for 
understanding (TGfU) was developed from Banker and Thope’s concept. Then 
researcher developed the program is provided to educate primary education students 
and should consists of Target games, net and wall games, Striking and fielding games, 
and territory and Invasaion games. Each game consisting of several phases including 
warm up, introduction to the lesson, practice, implementation, and conclusions and 
health commandments a high consistency index (1.00) and the highest level of 
suitability with a mean score of 4.71 and a standard deviation of 0.42 2) Physical 
education happiness assessment by experts covers 2 areas namely the status of the 
respondents and their opinions towards the happiness from learning physical education. 
It was found that overall suitability of this instrument was a between consistency index 
0.8-1.00. and the highest level with a mean score of 4.78 and standard deviation of 
0.33 and In sum, the instruments developed by the researcher were consistent to the 
established criteria and could be applied in teaching physical education course in 
primary education level.  
Keywords: Program development, Teaching games for understanding (TGfU) 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา ต่างๆ ในสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการ
พัฒนาประเทศ หากประเทศใดมีประชากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ นั่นก็หมายถึง ประเทศนั้นก็จะ
มีการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น และในการพัฒนามนุษย์นั้น ควรที่จะพัฒนา ตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากเป็นวัยที่มี
ความส าคัญที่สุด ควรได้รับการศึกษาที่ดี เพ่ือให้เด็กพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทรัพยากรมนุษย์  ที่มี
คุณภาพในอนาคตต่อไป ดังนั้น ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ. 2549) โดยทุกชาติจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการศึกษาของคนในชาติด้วยรูปแบบต่างๆ อย่าง
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หลากหลาย และในประเทศไทยได้มีการพัฒนาให้คนไทยมีศักยภาพสูงขึ้น ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่
ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติและการท ากิจกรรมร่วมกัน 
จัดการ ความรู้โดยบูรณาการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมพูน ฝึกทักษะ
และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นมนุษย์ มีศีลธรรม จริยธรรม มีความสุขและมีคุณภาพท่ีดีขึ้น  

พลศึกษาเป็นวิชาที่ใช้กิจกรรมทางกายและการเล่นกีฬาเป็นสื่อ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้
และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือเล่นหรือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จนท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในวิธีการเล่น เกิดทักษะการเล่นขั้นพ้ืนฐาน การมีน้ าใจนักกีฬา การเห็นคุณค่า
และความส าคัญของการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย อันส่งผลให้มีความสุขและจะน าไปสู่การมี
สมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น ในการจัดกิจกรรมทางพลศึกษาควรที่จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม ทุก
ด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ท าให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุจุดสูงสุดของ
ศักยภาพตนเอง โดยมุ่งการเรียนรู้ทางกลไกของร่างกาย มีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและความรู้
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (Melograno, 1998 อ้างถึงใน สมบูรณ์  อินทร์ถมยา, 2547) ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาถึงแม้หลักสูตรพลศึกษาในระดับประถมศึกษาจะมีการปรับปรุงอยู่เสมอ แต่การเรียนการสอนพล
ศึกษายังมีอุปสรรค และไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ครูผู้สอนส่วนใหญ่ประสบปัญหานักเรียนไม่
ชอบการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษาซ้ าๆ กัน เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ขาดแรงจูงใจในการฝึก
ปฏิบัติ ไม่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะคุณภาพของการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับนั้น นอกจากเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนในด้านความพร้อมของ
สติปัญญา ความเอาใจใส่ในการเรียน หรือสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ แล้วครูผู้ถ่ายทอดความรู้นับว่ามี
ความส าคัญ ทั้งในด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการ
เรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพเมื่อผู้เรียนเห็นว่าเรียนแล้วเกิดประโยชน์  เกิดความสุข จึงเป็น
หน้าที่ของครูผู้สอนต้องมีกลยุทธ์ที่ดี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเจตคติของผู้เรียนให้รักและมี
ความสุข เมื่อได้ออกก าลังกาย เข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง การมีสุขภาพที่ดี จะส่งผลให้มี
สมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งในการสร้างคุณค่าทางการเรียนพลศึกษาให้กับผู้เรียน จะเป็น
การเปิดโอกาสให้นักเรียนบรรลุผลในการเรียน ดังในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553) ว่า พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย 
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การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา 

ดังนั้น การสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ (TGfU) ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที ่เป็นแนวทางในการน าไปสู่การเรียนและการเล่นกีฬาใหญ่ทั้งประเภททีมและบุคคล เป็น
วิธีการสอนวิธีหนึ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วกว่า เรียนได้มากกว่าและผู้เรียนให้ความสนใจและมีความสุข 
อีกท้ังการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ (TGfU) จะช่วยแก้ไขและเพ่ิมพูนทักษะเบื้องต้น กฎ 
กติกา และวิธีการเล่นที่น าไปใช้ในกีฬาใหญ่ ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น ดังในหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553)  เมื่อจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนควรมีทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหว
แบบผสมผสาน รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย เกม การละเล่น
พ้ืนเมือง  กีฬาไทย  กีฬาสากลได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนาน มีน้ าใจ นักกีฬา โดยปฏิบัติตามกฎ 
กติกา สิทธิ และหน้าที่ของตนเอง จนงานส าเร็จลุล่วง มีการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทางกาย  
กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพได้ตามความเหมาะสมและความต้องการเป็นประจ า 
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า นอกจากเรื่องของการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย โดยใช้การสอน
เกมเพ่ือความเข้าใจแล้วนั้น  ยังต้องมีในเรื่องของความสุขในการเรียนพลศึกษา เพราะการเรียนพล
ศึกษาเป็นการสร้างความสุข ท าให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีความพอใจ ซึ่งจะท าให้เกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์แก่ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้มากยิ่งขึ้น โดยการเรียนที่มีความสุขนั้น
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านเจตคติ จะเกี่ยวกับ
กระบวนการทางจิตใจ ในด้านความสามารถทางสมอง ความรู้สึก ความนึกคิดและเป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ (วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, 2545)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างเครื่องมือการสอนพลศึกษาโดยใช้เกม
เพื่อความเข้าใจ (TGfU) และแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษาขึ้น เพ่ือมาเป็นส่วนหนึ่งของ
งานวิจัยเรื่อง ผลของการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและ
ความสุขในการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา และน าการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความ
เข้าใจ (TGfU) มาช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือ
ความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพื่อความเข้าใจ (Teaching Games 
for Understanding) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมที่
ผู้วิจัยได้ศึกษา สังเคราะห์ และคัดสรร น ามาเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้ 
            2.1 เกมที่เน้นเป้าหมาย  
            2.2 เกมที่ใช้ตาข่ายและก าแพง  
            2.3 เกมที่ใช้ไม้ตีและพ้ืนที่เปิด  

2.4 เกมที่เป็นอาณาเขต 
 2. แบบสอบถามวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา  หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในวัด
ความสุขในการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา โดยมีลักษณะเป็น 10 สเกล 10 ข้อถาม  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัย เพ่ือพัฒนาเครื่องมือที่มุ่งเน้นการศึกษาผลของการตรวจสอบหา
คุณภาพเครื่องมือโปรแกรมสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและเครื่องมือแบบวัดความสุขใน
การเรียนวิชาพลศึกษา โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. ผู้เชี่ยวชาญทางพลศึกษาที่ตรวจสอบเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือ

ความเข้าใจ(TGfU) ที่ผู้วิจัยออกแบบและสร้างขึ้น ทั้งหมดจ านวน 5 ท่าน โดยการประเมินหาค่าความ
เหมาะสมและความสอดคล้องการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC : Index of Item Objective Congruence)  

2. ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบเครื่องมือแบบวัดความสุขในการสอนพลศึกษา ที่ผู้วิจัยออกแบบ
และสร้างขึ้น ทั้งหมดจ านวน 5 ท่าน โดยการประเมินหาค่าความเหมาะสมและความสอดคล้องการ
วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC : Index of Item Objective 
Congruence)  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า ทฤษฎี เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ

โปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ และแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา 
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จากนั้นน ามาออกแบบและสร้างเครื่องมือโปรแกรมโดยน ามาไปประเมินความเหมาะสม โดยหาค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสอดคล้อง( IOC)ของเครื่องมือที่ออกแบบและสร้างขึ้น รวมทั้งหา
คุณภาพของเครื่องมือ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือจ านวน 5 ท่าน 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า น ามาออกแบบและสร้างแบบสอบถาม
วัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา จากนั้นน ามาประเมินความเหมาะสมโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสอดคล้อง(IOC)ของเครื่องมือที่ออกแบบและสร้างขึ้น รวมทั้งหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จ านวน 5 ท่าน 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่างๆ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาบริบทและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้าง

เครื่องมือโปรแกรม การสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพล
ศึกษา มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เช่น จากเอกสาร 
ต ารา งานวิจัย วารสาร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลที่
ส าคัญเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัด
ความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา หลักสูตรแกนกลางสาระการเรียนรู้พลศึกษา ศึกษาเรื่องของทฤษฏี
การสอนเกมเพ่ือความเข้าใจ รวมทั้งสื่อการสอนต่างๆ เพ่ือน าไปสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบ
วัดความสุขในการเรียน วิชาพลศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบการสร้างเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความ
เขา้ใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การออกแบบการสร้างเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ 
จ านวน 6 สัปดาห์ประกอบด้วย เกมที่เน้นเป้าหมาย เกมที่เน้นตาข่ายและก าแพง เกมที่ใช้ไม้ตีหรือ
พ้ืนที่สนามแบบเปิดและเกมที่เป็นอาณาเขต ซึ่งในแต่ละเกมมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นอบอุ่นร่างกาย ขั้น
น าเข้าสู่บทเรียน ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นน าไปใช้ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ  

2. การออกแบบการสร้างเครื่องมือแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา จ านวน 
10 ข้อค าถามประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขใน
การเรียนวิชาพลศึกษา 
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3. การหาคุณภาพของเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและ
แบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา ดังนี้ 

เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความ
เข้าใจ มีการประเมิน จากเกมที่เน้นเป้าหมาย เกมที่เน้นตาข่ายและก าแพง เกมที่ใช้ไม้ตีหรือพ้ืนที่สนาม
แบบเปิด และเกมที่เป็นอาณาเขต ซึ่งในแต่ละเกม มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นอบอุ่นร่างกาย ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นน าไปใช้ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ และเครื่องมือแบบวัด ความสุขในการเรียนวิชาพล
ศึกษา มีการประเมินจากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการ
เรียนวิชาพลศึกษา การประเมินผลเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและ
แบบวัดความสุข ในการเรียนวิชาพลศึกษา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นว่ามีความสอดคล้องกันเพียงใด โดยใช้ผู้
ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสอนพลศึกษา ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จ านวน 10 ท่าน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ถือว่าเครื่องมือโปรแกรม การสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือ
ความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา มีความเหมาะสม 

4. เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิน เป็นแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขใน
การเรียนวิชาพลศึกษา โดยมีการประเมินผล เครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพื่อ
ความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษาแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุดในการ
สร้างแบบสอบถามและประเมินความเหมาะสม 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
1. ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขอเก็บรวบรวม

ข้อมูลให้ก ับบุคคลที่เป็นผู้ ให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาในเรื่องของแบบประเมิน คุณภาพโครงร่างโปรแกรมการสอนพลศึกษา
โดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา 

2. ส่งแบบประเมินคุณภาพความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือโปรแกรมการ
สอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษาให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาจ านวน 10 ท่าน โดยการเก็บด้วยตัวเองและได้รับข้อมูลครบทั้ง 10 
ท่านคิดเป็นร้อยละ 100  
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2.1 น าข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาค่าน้ าหนักคะแนนความเหมาะสม โดยให้
เกณฑ์ความเหมาะสม ขององค์ประกอบของเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความ
เข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา ก าหนดค่าดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 
 ค่าเฉลี่ย  4.51-5.00  หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51-4.50  หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51-3.50  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.51-2.50  หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.50  หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 
 การก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม คือ ถ้าค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม
ของผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543) ถือว่า เครื่องมือโปรแกรมการสอนพล
ศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษามีความเหมาะสม 

2.2 แบบประเมินความสอดคล้อง เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ 
สอดคล้อง ไม่แน่ใจ และไม่สอดคล้อง ประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบโปรแกรมการสอน 
ประเมินจาก เกมที่เน้นเป้าหมาย เกมที่เน้นตาข่ายและก าแพง เกมที่ใช้ไม้ตีและพ้ืนที่สนามแบบเปิด 
และเกมที่เป็นอาณาเขต  ซึ่งในแต่ละเกมประกอบไปด้วย ขั้นอบอุ่น ร่างกาย ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นฝึก
ปฏิบัติ ขั้นน าไปใช้ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ และความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา มีการประเมิน จาก
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษาซึ่งมี
ขั้นตอนในการสร้างแบบและประเมินความสอดคล้อง ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 น าเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัด
ความสุขในการเรียน วิชาพลศึกษา ที่เขียนแล้วให้ประธานกรรมการและกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถาม กับจุดประสงค์ ความเหมาะสมของแบบสอบถาม การ
ใช้ภาษาของข้อค าถาม และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

2.2.2 น าเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัด
ความสุขในการเรียน วิชาพลศึกษา มาแก้ไขให้เหมาะสมแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สอดคล้อง 

2.2.3 น าข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมาหาความสอดคล้อง โดยน ามาแปลงเป็น
คะแนนดังนี้ 

  สอดคล้อง  ก าหนดค่าคะแนนเป็น  1 
  ไม่แน่ใจ  ก าหนดค่าคะแนนเป็น  0 
  ไม่สอดคล้อง  ก าหนดค่าคะแนนเป็น  -1 

2.2.4 น าค่าคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 



 
 441 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2.2.5 ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of consistency = IOC) ที่ได้ค่า
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่ถ้าน้อยกว่า 0.6 ต้องปรับปรุงตามที่
ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ หลังจากผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
เครื่องมือโปรแกรมที่ออกแบบและสร้างขึ้นแล้ว น าโปรแกรมในส่วนที่มีข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้
สมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้ในการสอนกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยและน าโปรแกรมให้ประธานและ
กรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการจริยธรรม  

งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยของข้อเสนอการวิจัยจากคณะกรรมการส าหรับ
พิจารณาโครงการ วิจัยที่ท าในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หมายเลข SWUEC – 
009/61 
 
ผลการวิจัย  

1. ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของการพัฒนา
เครื่องมือโปรแกรมสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า 
เครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ เป็นเครื่องมือที่จะจัดให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ควรประกอบด้วย เกมที่เน้นเป้าหมาย เกมที่เน้นตาข่ายและก าแพง เกมที่ใช้ไม้
ตีและพ้ืนที่สนามแบบเปิด และเกมที่เป็นอาณาเขต ซึ่งในแต่ละเกมประกอบไปด้วย ขั้นอบอุ่นร่างกาย 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นน าไปใช้ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42  และพบว่า มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ในระดับสูง (1.00)   

2. จากประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเครื่องมือแบบวัดความสุขในการ
เรียนวิชาพลศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญมีการประเมินทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามและความคิดเห็นเกี ่ยวกับความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา พบว่า โดยรวมของ
เครื่องมือแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.78 และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 และพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.8-1.00 

จึงถือได้ว่าเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัด
ความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ที่ก าหนด
ไว้ สามารถน าไปใช้ได้ 
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อภิปรายผลการวิจัย  
จากการสรุปผลการสร้างเครื่องมือโปรแกรมการสอนโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ ผู้ว ิจัยได้

อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ ผลการวิจัยจากการประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือโปรแกรมการสอน
โดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาจ านวน 5 ท่าน พบว่า โดยรวมของ
เครื่องมือโปรแกรมการสอนโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71 และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 และพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง อยู่ใน
ระดับสูง (1.00) เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือโปรแกรมการสอนโดยการใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ  สรุปได้
ดังนี้ โปรแกรมที่จะจัดให้กับนักเรียนประกอบด้วย เกมที่เน้นเป้าหมาย เกมที่เน้นตาข่ายและก าแพง 
เกมที่ใช้ไม้ตีและพื้นที่สนามแบบเปิด และเกมที่เป็นอาณาเขต ซึ่งในแต่ละเกมประกอบไปด้วย ขั้น
อบอุ่นร่างกาย ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นฝึกปฏิบัติ ขั้นน าไปใช้ ขั้นสรุปและ สุขปฏิบัติ  ในการจัดการ
สอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจนี้ เป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาในทุก
ด้าน โดยใช้เกมเป็นสื่อการเรียนการสอน มีการแบ่งเกมในการเรียนรู้โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก และ
จากนั้นให้เพ่ิมความซับซ้อนและหลากหลายของเกม ซึ่งสอดคล้องกับ Banker & Thope (2529) ที่
กล่าวว่า ผู้เรียนจะเกิดการพัฒนา ความเฉลียวฉลาดของตนเองผ่านกิจกรรมการเล่นเกม รู้จักการเรียนรู้
ในเรื่องการให้ความส าคัญต่อตนเองและการมีส่วนร่วม มีความเข้าใจในเนื้อหา มีส่วนร่วมกับกิจกรรม มี
โอกาสได้ตัดสินใจ อันก่อให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง การได้รับการยอมรับ และมีความท้าทายใน
การท ากิจกรรม เกิดความรัก เกิดความสุขและเห็นคุณค่าของการเรียนการสอนโดยการใช้เกม เข้าใจ
ถึงผลที่จะเกิดประโยชน์กับตนเอง คือ การมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้นการสอนโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ 
(TGfU) จึงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สามารถเสริมสร้างความรู้และทักษะการท างาน เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก
ถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ สามารถจดจ าสิ่ง
ที่ได้เรียนรู้ได้อย่างคงทน จากประสบการณ์และความรู้สึกทางบวกที่ได้รับผ่านการสอนโดยใช้เกม
เพ่ือความเข้าใจ (TGfU) เกิดความสุขในการปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา อันส่งผลให้เกิดการพัฒนาใน
ด้านของสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของ (Aspasia, Irene 
& Katerina, 2560) ได้ท าการศึกษาถึง ผลกระทบของการสอนโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจที่มีต่อ
รูปแบบกิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พบว่า การสอนพลศึกษาแบบใช้เกมเป็น
พ้ืนฐานที่ถูกน าใช้โดยครูผู้สอน เพ่ือยกระดับกิจกรรมทางกายในห้องเรียนของนักเรียน และส่งเสริม
ผลการเรียนตามหลักสูตร เพ่ือให้มีความหลากหลาย รูปแบบการสอนโดยใช้เกมเพื่อความเข้าใจ 
(Teaching Games for Understanding :TGfU) ถูกใช้อย่างกว้างขวางในรูปแบบแนวการสอนโดย
ใช้เกมเป็นพ้ืนฐาน โดยจะเน้นเป้าหมายไปที่ทักษะ กลวิธีและความรู้ของนักเรียน จุดมุ่งหมายของการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผลของการสอนโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมทางกายของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จ านวน 16 
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คน อายุเฉลี่ย = 9.2 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.7 จากโรงเรียนรัฐบาล ในกรีซ และ เอเธนส์ เข้า
ร่วมในการสอนโดยใช้เกมเพื่อความเข้าใจ ซ่ึงจัดขึ้นในช่วงเวลาปกติของคาบวิชาพลศึกษา ใช้
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 6 สัปดาห์ โดยใช้การเล่นกีฬาแฮนด์บอล 4 ต่อ 4 ใช้เวลาแข่ง 10 นาที 
การวัดผลกิจกรรมทางกายใช้เครื่องมือวัดจ านวนก้าวเดิน (ก้าวต่อนาที) และแบบการสังเกตช่วงเวลา
ความแข็งแรงของร่างกาย (SOFIT) เปรียบเทียบ การวัดผลระหว่างก่อนและหลังของนักเรียนแสดงให้
เห็นว่า ในช่วงท้ายระดับการท าการของความเคลื่อนไหวของนักเรียนจะสูงขึ้น พฤติกรรมกิจกรรมทาง
กายของนักเรียนไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างสองช่วงเวลา การวิจัยนี้ถือได้ว่า
เป็นทั้งการพัฒนาทักษะความสามารถในเกมของตัวนักเรียนผ่านเกมและช่วงเวลาการประเมินระยะ
สั้น  

การสร้างแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยดังนี้  
ผลการวิจัยจากการประเมิน ความเหมาะสมของเครื่องมือแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา 
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาจ านวน 5 ท่าน พบว่า โดยรวมของเครื่องมือแบบวัดความสุขใน
การเรียนวิชาพลศึกษา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และ มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 และพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.8-1.00 
แบบสอบถาม วัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา ประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
และความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสุขในการเรียนวิชาพล
ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการท าให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม ที่มีความพร้อมในการรับผิดชอบงานใน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  สนุกต่อ การเรียน 
สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสม ได้สอดคล้องกับ จ ารัส นองมาก (2547) กล่าวว่า 
ความสุขในการเรียน หมายถึง การที่ผู้เรียน เรียนอย่างมีความพอใจ จะท าให้สามารถสร้างเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขได้มากยิ่งขึ้น และยังเชื่อมโยงกับ วีรวุธ 
มาฆะศิรานนท์ (2545) กล่าวว่า ความสุขในการเรียนเป็นการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านความรู้ 2) ด้านทักษะ 3) ด้านเจตคติ จะเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตใจในด้านความสามารถ ทาง
สมอง ความรู้สึก ความนึกคิดและเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนทั้งด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพ นอกจากผู้เรียน จะมีสิ่งที่เรียนรู้ เพ่ิมขึ้นแล้วยังมียังมีความรู้สึกรักและสนุกต่อการเรียน มี
ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการเรียนการสอน สามารถเรียบเรียงสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็น
ระเบียบ เพ่ือให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ต้องการ และยังสอดคล้องกับ บพิตร อิสระ. 2550 ได้
กล่าวว่า ความสุขในการเรียนเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยยึดแนว
พ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่  

1) แก่นแท้ของการเรียนการสอน  
2) การเรียนเกิดขึ้นได้ทุกแห่ง ทุกเวลาต่อเนื่องตลอดชีวิต  
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3) ความศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของการเรียนรู้อย่างมีระบบ  
4) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการสัมผัสและสัมพันธ์ 
5) สาระส าคัญที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การสร้างเครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขใน

การเรียนวิชาพลศึกษา ผู้วิจัยเพียงต้องการเพ่ือที่จะหวังให้เครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้
เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการเรียนวิชาพลศึกษา จะเป็นประโยชน์และท าให้ผู้เรี ยน
สามารถได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญต่อตนเอง มีส่วนร่วมกับกิจกรรม มีโอกาสได้ตัดสินใจ อันก่อให้เกิดความพึงพอใจ ในตนเอง 
การได้รับการยอมรับ เกิดความท้าทายในการท ากิจกรรม เกิดความรัก ความสุขและเห็นคุณค่าของการ
เรียนการสอน พลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจ  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

เครื่องมือโปรแกรมการสอนพลศึกษาโดยใช้เกมเพ่ือความเข้าใจและแบบวัดความสุขในการ
เรียนวิชาพลศึกษานี้ สามารถน าไปใช้ในการท าวิจัยในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาได้ 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน 
เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

The Effect of Using Brain Based Learning on Linear Equation 
with One Variable 

ปาริฉัตร อยู่สวัสดิ์(Parichat Yusawat)1 ต้องตา สมใจเพ็ง(Tongta Somchaipeng)2 
ทรงชัย อักษรคิด(Songchai Ugsonkid)3 

1นิสิต 2อาจารย์ประจ า 3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ า สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 39 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากจ านวน 8 
ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ซึ่งประกอบด้วย 
5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Preparation: P) ขั้นที่ 2 การผ่อนคลาย (Relaxation: R) 
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ (Action: A) ขั้นที่ 4 การอภิปราย (Discussion: D) และขั้นที่ 5 การน าไปใช้ 
(Application: A) จ านวน 15 คาบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
“สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการ
ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว” ของนักเรียน โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนส่วน
ใหญ่ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุด จากทั้งหมด 4 ระดับ 
ค าส าคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  ความสามารถในการแก้ปัญหา 
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Abstract 
The purpose of this research were to study mathematics learning 

achievement and mathematics problem solving ability on “Linear Equation with One 
Variable” by using brain baesd learning of mathayomsuksa one students at 
Amphawanwitthayalai School. The sample group was 39 mathayomsuksa one 
students at Amphawanwitthayalai School in the second semester of the academic 
year 2017 that were selected by simple random sampling from 8 classrooms. The 
instrument in data collection consisted of 15 lesson plans on Linear Equation with 
One Variable which are composed of 5 stages: (1) Preparation stage (2) Relaxation 
stage (3) Action stage (4) Discussion stage and (5) Application stage, mathematics 
learning achievement test on Linear Equation with One Variable, and mathematics 
problem solving test on Linear Equation with One Variable. Percentage, mean, 
standard deviation, and t-test were used for analyzing data. 
 The research results showed that the mathematics learning achievement of 
mathayomsuksa one students on “Linear Equation with One Variable” by using brain 
based learning after learning was higher than 60% at the .05 level of significance and 
mathematics problem solving ability was “very good” level. It is the highest level for 
four levels. 
Keywords : Learning Management by using brain based learning, Mathematics 
Problem Solving Ability 
 
บทน า 

 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพ และเป็นอนาคตของชาติที่จะน าพาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นักการศึกษาคณิตศาสตร์เชื่อว่า
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ สามารถคิดเป็น
และแก้ปัญหาได้ เพื่อจะน ากระบวนการนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันต่อไป (สิริพร ทิพย์คง
, 2545) แต่เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีลักษณะและธรรมชาติเฉพาะตัว ท าให้คณิตศาสตร์มี
ความแตกต่างจากศาสตร์อ่ืน คนส่วนใหญ่มักมองว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ว่าด้วยตัวเลขและการ
ค านวณ และมักคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก เนื่องจากมีทฤษฎีบท กฎ สูตร นิยาม มากมาย และ
ไม่มีสื่อรูปธรรมที่ใช้แทนได้ชัดเจน (อัมพร  ม้าคนอง , 2553) จึงท าให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ และนักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
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ตามที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติพ้ืนฐาน (O-Net)  
ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย พบว่า ผลคะแนนใน
วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 26.15 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยสาระการ
เรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนา คือ พีชคณิต (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน), 2560) ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนพบว่า เนื้อหาในสาระที่ 4 พีชคณิต เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นเนื้อหาที่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้สมการ แปลความหมายและ
ความสัมพันธ์ของโจทย์ปัญหาที่ก าหนดให้ในรูปสมการ และหาค าตอบของสมการไม่ได้ ดังที่ นิธินันท์ 
กลั่นคูวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของ
โพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่า 
นักเรียนไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการหามีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ให้มาได้ และ
แสดงการแก้ปัญหาเป็นล าดับขั้นตอนได้ไม่ชัดเจนจึงท าให้นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวได้ 
          การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) เป็นแนวทางการเรียนการสอน
ตามหลักการของสมองกับการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการน าความรู้เรื่องการท างานหรือ
ธรรมชาติของสมองมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็ม
ตามศักยภาพ (Jensen, 2008) โดย Renate Nummela Caine and Geoffrey Caine (1990) ได้
เสนอหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานไว้ 12 ข้อ โดยสมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบ 
ประมวลข้อมูลแบบแยกส่วนและแบบรวม สามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน การ
เรียนรู้มีผลมาจากสุขภาพ และอารมณ์เป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งสมองเรียนรู้โดยการหาความหมายของสิ่งที่
ต้องการเรียนรู้ ซึ่งการค้นหาความหมายเกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบแผน ขั้นตอน การจัดระบบข้อมูล 
และจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การสัมผัส จับต้อง ลงมือกระท า และจะเรียนรู้ได้มากขึ้นจาก
ความท้าทาย และสอดคล้องกับส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2552) กล่าวว่า กระบวนการ
สอนคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการท างานของสมอง โดยต้องฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะ (skill) ให้ได้ 
เพ่ือให้เข้าใจความคิดพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็น และการสอนที่ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง ใช้เหตุการณ์
รอบตัวเป็นตัวอย่างในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพ่ือให้สมองได้เห็ นภาพ เข้าถึง
กระบวนการของคณิตศาสตร์ได้ชัดเจน และเห็นความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้
แก้ปัญหาได้จริง ซึ่งให้นักเรียนได้ฝึกพูดเกี่ยวกับการคิด อธิบายวิธีคิดของเขาในการคิดค านวณ ให้
อธิบายออกมาว่า ตัวเองตีความโจทย์อย่างไร เข้าใจว่าอะไร ท าไมเป็นแบบนั้น ให้นักเรียนฝึกบันทึก 
อธิบายเกี่ยวกับวิธีคิด แสดงขั้นตอนวิธี และครูควรเสนอทางเลือกต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาโจทย์ให้
นักเรียนเลือกและลองท าตามทางเลือกต่าง ๆ เอง เพ่ือพัฒนาระบบคิดและหาทางแก้ปัญหาให้
สอดคล้องตามล าดับขั้นวิธีการเรียนรู้ของสมองที่เป็นไปตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา
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ไทยบางคนได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากพ้ืนฐานของการสอนโดยใช้สมอง
เป็นฐาน เช่น Nuangchalerm and Charnsirirattana (2010) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เรียกว่า PRADA ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Preparation: P) ในขั้นนี้ครูจะ
วางแผนเตรียมการ ก าหนดประเด็นส าคัญ และสร้างสถานการณ์ เพ่ือตรวจสอบความรู้เดิมของ
นักเรียนและดึงดูดความสนใจ ขั้นที่ 2 การผ่อนคลาย (Relaxation: R) ในขั้นนี้ ครูสามารถใช้กลวิธี
และเทคนิคการสอน รวมทั้งใช้สื่อการสอนที่หลากหลายบนหลักการท างานของสมองซีกซ้ายและ
สมองซีกขวา ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ (Action: A) ในขั้นนี้ ครูท าหน้าที่เร่งกระบวนการคิดโดยการกระตุ้น 
โดยใช้กิจกรรม หรืออาจใช้ข้อมูล เพ่ือให้นักเรียนเข้าประเด็นที่จะท าให้นักเรียนสร้างแนวคิดขึ้นได้ ขั้น
ที่ 4 การอภิปราย (Discussion: D) ในขั้นนี้ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยงความรู้เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่ของนักเรียน โดยมีการอภิปรายและการน าเสนอ และให้นักเรียนหาข้อสรุปด้วย
ตนเอง และขั้นที่ 5 (Application: A) ในขั้นนี้ ครูจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ให้นักเรียนเพ่ือให้
นักเรียนประยุกต์ความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีพบในชีวิตจริง ดังที่วารุณี เพียรประกอบ (2557) ได้
ศึกษาผลสัมฤทธิ์และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง
เศษส่วน ที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบว่า ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในด้านความสามารถในการแก้ปัญหาอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ (2560) ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
แนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับเทคนิค DAPIC เรื่องโจทย์ปัญหาระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิค DAPIC สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิค DAPIC สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
              ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการวิเคราะห์โจทย์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 
การเตรียมการ (Preparation: P) ขั้นที่ 2 การผ่อนคลาย (Relaxation: R) ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ 
(Action: A) ขั้นที่ 4 การอภิปราย (Discussion: D) และขั้นที่ 5 การน าไปใช้ (Application: A) ซึ่ง
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าหรับครูในการแก้ปัญหา พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ต่อไป 
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การจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที ่1 การเตรียมการ (Preparation: P) ขั้นที่ 2 การผ่อนคลาย (Relaxation: R) 

ขั้นที ่3 การปฏิบัติ (Action: A) ขั้นที่ 4 การอภิปราย (Discussion: D) 

และขัน้ที่ 5 การน าไปใช้ (Application: A) 

 - ผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์  
เรื่อง “สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว” 
- ความสามารถในการแก้ปัญหา  
เรื่อง “สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว” 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สมการ

เชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  
2. ศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว” โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว” โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% ที่ก าหนดไว้ 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว” โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัมพวัน
วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
39 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากจ านวนห้องเรียนทั้งหมด 8 ห้องเรียน 

2. สาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้
เวลาในการทดสอบและจัดการเรียนรู้ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ทั้งหมด 15 คาบ คาบละ 
50 นาท ี

4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
4.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)  
     4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” 

ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 



 
 451 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

4.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

4.2.2 ความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย ความสามารถในการท าความเข้าใจปัญหา ความสามารถในการ
วางแผนแก้ปัญหา ความสามารถในการแก้ปัญหาและหาค าตอบ รวมทั้งความสามารถในการ
ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบที่ได้  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ชนิด คือ (1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15 แผน (2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” และ (3) 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยมีลักษณะของ
เครื่องมือ และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครอบคลุม
เนื้อหา 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1) แบบรูปและความสัมพันธ์ 2) ค าตอบของสมการ 3) การแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว และ 4) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของเนื้อหา และทักษะการ
แก้ปัญหา โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของนักเรียนประกอบ 
ด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Preparation: P) เป็นขั้นตอนที่ครูต้องวางแผน
เตรียมการและพิจารณาประเด็นปัญหา สถานการณ์ หรือสื่อต่าง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ จูง
ใจ กระตุ้นให้นักเรียนตื่นเต้น และสนใจ เช่น เนื้อหาและประเด็นคณิตศาสตร์ที่น าเสนอให้สมองได้จับ
ต้อง หรือมองเห็นโมเดล ได้สัมผัสกระบวนการรูปธรรมของสิ่งนั้นหรือเป็นภาพ เป็นการกระตุ้นการ
ท างานของสมองซีกขวา ขั้นที่ 2 การผ่อนคลาย (Relaxation: R) เป็นขั้นตอนที่ครูใช้เทคนิคการสอน
หลากหลาย เช่น ชมคลิปวิดีโอ การเล่นเกม สื่อต่าง ๆ รวมทั้งการเสริมแรงที่สนับสนุนการบริหารการ
ท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ (Action: A) เป็นขั้นตอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง โดยครูเตรียมประเด็นหรือปัญหาที่จะให้นักเรียนเรียนรู้และวิพากษ์กัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับ
การกระตุ้นและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน โดยอาจใช้แบบจ าลอง ภาพ แผนผังความคิด วัตถุที่สื่อถึง
ความสัมพันธ์ของการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เช่น ตาชั่งสมการ การใช้โปรแกรม GSP แสดง
การจ าลองตาชั่ง เป็นต้น มาประกอบมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งให้นักเรียนได้ศึกษา ทดลอง ลง
มือปฏิบัติ ลองผิดลองถูก ในการคิดแก้ปัญหา หาค าตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ขั้นที่ 4 การ
อภิปราย (Discussion: D) เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ โดยการ
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อภิปราย และน าเสนอผลงาน ซึ่งนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีการวินิจฉัยข้อมูล 
และสร้างค าอธิบาย โดยฝึกการกล้าแสดงออกของนักเรียน การน าเสนอด้วยตนเอง อาจมีรูปภาพ
ประกอบ พร้อมให้อธิบายด้วยค าพูดตนเอง ท าให้นักเรียนได้แนวคิดในการเรียนรู้ที่เหมาะสม และขั้น
ที่ 5 การน าไปใช้ (Application: A) เป็นขั้นตอนที่ครูเตรียมความพร้อมและสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู้ใหม่ เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง เช่น การใช้ค าถามสร้างสถานการณ์
ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย การให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ผ่านการท ากิจกรรม เช่น การท าใบกิจกรรม
หรือใบงานต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาที่ซับซ้อนขึ้น การเล่นเกม ทั้งในรูปแบบงานกลุ่มและงานเดี่ยว และ
เสริมแรงทางบวก จากนั้นน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ แล้วน าไปใช้ประกอบการด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” 
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบส าหรับใช้ทดสอบหลังการเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยเป็น
แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน 
โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จากการจัดท าแบบทดสอบคู่ขนาน ประกอบด้วย
แบบทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ฉบับละ 20 ข้อ น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของแบบทดสอบในแง่ของความครอบคลุมและความเป็นตัวแทนของ
เนื้อหา รวมทั้งความเหมาะสมและความชัดเจนของข้อค าถามและตัวเลือก จากนั้นผู้วิจัยน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม แล้วน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ช่วย
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบในแต่ละข้อ
กับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Consistency : 
IOC) และความเหมาะสม ความชัดเจนของข้อค าถามและตัวเลือก โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการประเมินแบบทดสอบมีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ โดย
ค่า IOC ของแบบทดสอบทั้งสองฉบับ มีค่าตั้งแต่ 0.67 – 1.0 จากนั้นผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการตรวจและแก้ไขแล้ว จ านวน 40 ข้อ ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 33 คน เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความยากง่าย (p) ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-
20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน ซึ่งพบว่า ข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ได้ค่าดัชนีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.2 
– 0.8 และค่าดัชนีอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.2 – 0.6 และมีข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบจ านวน 10 
ข้อที่ต้องตัดทิ้ง เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพสอดคล้องในแต่



 
 453 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ละเนื้อหาและพฤติกรรมที่มุ่งวัด และตามเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ตั้งไว้ โดยต้องการแบบทดสอบในการ
จัดพิมพ์เป็นฉบับจริงจ านวน 20 ข้อ และจากการหาคุณภาพของแบบทดสอบในด้านความยากง่าย 
อ านาจจ าแนก และความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตรค านวณหาค่าดัชนีความเที่ยงโดยใช้
สูตร KR-20 พบว่า ค่าดัชนีความยากง่ายเฉลี่ยเท่ากับ 0.525 ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกเฉลี่ยเท่ากับ 
0.381 และค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.814 จากนั้นน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฉบับสมบูรณ์ที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป  

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว” ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น  เป็นแบบทดสอบส าหรับใช้ทดสอบหลังการเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็น
แบบทดสอบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ ๆ ละ 5 คะแนน รวม 25 คะแนน ซึ่งมีกระบวนการสร้างดังนี้ ผู้วิจัย
ได้สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย 
จ านวน 10 ข้อ แล้วน าแบบทดสอบและเกณฑ์การให้คะแนนเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า
อิสระช่วยพิจารณาความเหมาะสม ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และชี้แนะ
ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม แล้วแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่
สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ช่วยพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการ
ประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบในแต่ละข้อกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) และความเหมาะสม ความชัดเจนของข้อ
ค าถาม จากนั้นผู้วิจัยน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมอีกครั้ง และคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.5 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการประเมินแบบทดสอบแบบอัตนัย  
มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้ โดยข้อสอบทุกข้อ จากนั้นน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และคัดเลือกแบบทดสอบจ านวน 5 ข้อ แล้วน าไปทดลองกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 จ านวน 33 คน ซึ่งผ่านการเรียน เรื่อง 
โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมาแล้ว เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ และน าผลการสอบที่ได้มา
ตรวจให้คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ (Analytic Score) โดยตรวจเป็นรายข้อ และ
น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาหาค่าดัชนีความยากง่าย (p) ค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
เที่ยงของแบบทดสอบแบบอัตนัย โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ของ 
Cronbach ซึ่งได้ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.65 – 0.79 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.38 – 0.54 
ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.703 จากนั้นน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 



 
 454 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สร้างขึ้น โดย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) รวม 15 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที 

2. เมื่อสอนถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจ านวน และอายุ จ านวน 2 ข้อ มาท า
การทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 10 นาที จากนั้นเมื่อสอนถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
14 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวเกี่ยวกับเงิน และเรขาคณิต จ านวน 2 ข้อ มาท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 
10 นาที และเมื่อสอนถึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับทั่วไป จ านวน 1 ข้อ มาท าการทดสอบ
หลังเรียน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 10 นาที 

3. เมื่อสอนครบตามแผนการจัดการเรียนรู้แล้ว ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จ านวน 20 ข้อ มาท าการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที 

4. ผู้วิจัยน าผลการทดสอบของนักเรียนมาเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ของนักเรียนกับเกณฑ์ 60% โดยวิเคราะห์จาก
คะแนนสอบหลังเรียน แล้วน ามาเฉลี่ยคะแนนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ใช้สถิติเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดตามสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) พุทธศักราช 2551 โดยมีการสรุปผล และรายงานผลการประเมิน ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้
ระดับคุณภาพไว้ดังนี้ คะแนนร้อยละ 60 – 79 หมายถึง คุณภาพดี และคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
หมายถึง คุณภาพดีมาก และน าผลการทดสอบวัดความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียวของนักเรียนมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายในการคิดคะแนนเฉลี่ยรายข้อ 
และน าคะแนนรวมที่ได้ในรูปร้อยละของนักเรียนแต่ละคนมาพิจารณาหาระดับคุณภาพของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เป็นอย่างไร โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” กับเกณฑ์ 60% ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ ใช้ One sample 
t-test ซึ่งค านวณโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และตรวจสอบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง 
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“สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” มีระดับคุณภาพเป็นอย่างไร โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เกณฑ์การแปลความหมายในการคิดคะแนนเฉลี่ยราย
ข้อ โดยถ้าคะแนนเฉลี่ยในช่วง 0.00–1.66 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ช่วง 1.67–3.34 อยู่ในระดับ
พอใช้ และช่วง 3.33–5.00 อยู่ในระดับดี และน าคะแนนรวมที่ได้ในรูปร้อยละของนักเรียนแต่ละคน
มาพิจารณาหาระดับคุณภาพของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี 

พอใช้ ปรับปรุง โดยการแปลผลจากผลการค านวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ผู้วิจัยน าเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียน เรื่อง 

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กับเกณฑ์ร้อยละ 60 (คะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็น 12 คะแนน) 

คะแนน n  ̅ S.D. ร้อยละ t sig 

หลังการเรียน 39 15.13 2.342 75.65 8.343 .000* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยได้คะแนนเฉลี่ย 15.13 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.65  
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ตอนที่ 2 ผลการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ตารางท่ี 2 ผลคะแนนจากการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการ

เรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ที่ได้จากแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และเกณฑ์การแปลความหมายในการคิด
คะแนนเฉลี่ยรายข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

ข้อที่ n คะแนนเต็ม  ̅ S.D. ระดับคุณภาพ 

1 39 5 4.18 1.07 ดี 
2 39 5 4.08 1.22 ดี 
3 39 5 4.15 1.08 ดี 
4 39 5 3.67 1.18 ดี 
5 39 5 3.65 1.08 ดี 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
ซึ่งจ าแนกเป็นรายข้อ โดยในข้อที่ 1 – 5 เป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจ านวน 
อายุ เงิน เรขาคณิต และท่ัวไป ตามล าดับ ซึ่งทั้ง 5 ข้อ นักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพดี  
 
ตารางท่ี 3 ผลระดับคุณภาพของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เรื่อง สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ผลระดับคุณภาพของความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 1  
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง 

19 15 5 - 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับดี
มากจ านวน 19 คน ระดับดี จ านวน 15 คน ระดับพอใช้จ านวน 5 คน และไม่มีนักเรียนคนใดที่มี
คะแนนในระดับต้องปรับปรุง 

 



 
 457 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์จากแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยจ าแนกตามขั้นตอนการแก้ปัญหาและเกณฑ์การให้
คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4 คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ าแนกตามเกณฑ์

การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจ
ปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหา 

ขั้นการแก้ปัญหา ข้อที่ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน (คน) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

รายข้อ 0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ขั้นที่ 1 ท าความ
เข้าใจปัญหา หรือ
วิเคราะห์ปัญหา 
(1 คะแนน) 

1 0 0 39 100 
2 0 0 39 100 

3 0 0 39 100 

4 0 0 39 100 
5 0 2 37 97.44 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ขั้นที่ 1 ท าความเข้าใจปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหา นักเรียนได้รับ
คะแนน 1 คะแนนทุกคน ในข้อที่ 1 – 4  ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับ
จ านวน อายุ เงิน และเรขาคณิต ในขั้นท าความเข้าใจปัญหา หรือวิเคราะห์ปัญหา คือนักเรียนสามารถ
ระบุว่าปัญหาถามอะไร ก าหนดอะไรให้บ้างได้ถูกต้อง และในข้อที่ 5 ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับทั่วไป มีนักเรียนได้รับคะแนน 0.5 คะแนน เนื่องจากนักเรียนระบุว่าปัญหา
ถามอะไร และก าหนดอะไรให้บ้างได้ถูกต้องบางส่วน  
 
ตารางท่ี 5 คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ าแนกตามเกณฑ์

การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา 

ขั้นการแก้ปัญหา ข้อที่ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน (คน) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

รายข้อ 0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 
ขั้นที่ 2 วางแผน
แก้ปัญหา 
(1 คะแนน) 

1 1 8 30 87.18 

2 3 6 30 84.62 

3 2 9 28 83.33 
4 3 14 22 74.36 

5 4 16 19 69.23 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

จากตารางที่ 5 พบว่า ขั้นที่ 2 วางแผนแก้ปัญหา นักเรียนได้รับคะแนน 1 คะแนนมากที่สุด 
ในข้อที่ 1 ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจ านวน และในข้อ 2 ซึ่งเป็นโจทย์
ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับอายุ ในขั้นวางแผนแก้ปัญหา คือ นักเรียนที่แสดงวิธีการ
วางแผนแก้ปัญหาได้เหมาะสม โดยแสดงขั้นตอนการด าเนินการแก้ปัญหาตามล าดับก่อนหลัง หรือ
เขียนแสดงการวิเคราะห์ได้ถูกต้อง และในข้อที่ 5 ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทั่วไป มีนักเรียนได้รับ
คะแนน 1 คะแนนน้อยที่สุด เนื่องจากนักเรียนมีการแสดงวิธีการวางแผนแก้ปัญหาบางส่วนผิดโดย
แสดงล าดับการแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง หรือเขียนแสดงการวิเคราะห์ ไม่ถูกต้อง 2 ที่ขึ้นไป  
 
ตารางท่ี 6 คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ าแนกตามเกณฑ์

การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 3 ด าเนินการ
แก้ปัญหาและหาค าตอบ 

ขั้นการแก้ปัญหา ข้อที่ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน (คน) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

รายข้อ 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการ
แก้ปัญหาและหา
ค าตอบ 
(2 คะแนน) 

1 2 14 23 76.92 
2 3 14 22 74.36 

3 2 13 24 78.21 
4 3 22 14 64.10 

5 4 18 17 66.67 

จากตารางที่ 6 พบว่า ขั้นที่ 3 ด าเนินการแก้ปัญหาและหาค าตอบ นักเรียนได้รับคะแนน 2 
คะแนนมากที่สุด ในข้อที่ 3 ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน ในขั้น
ด าเนินการแก้ปัญหาและหาค าตอบ คือ นักเรียนคิดค านวณ/แก้สมการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสรุป
ค าตอบได้อย่างถูกต้อง หรือครบถ้วน และในข้อที่ 4  ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เกี่ยวกับเรขาคณิต นักเรียนได้รับคะแนน 2 คะแนนน้อยที่สุด เนื่องจากนักเรียนคิดค านวณ/แสดงการ
แก้สมการได้ถูกต้องบางส่วน และสรุปค าตอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน  
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ตารางท่ี 7 คะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์จ าแนกตามเกณฑ์
การให้คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ
กระบวนการแก้ปัญหา และค าตอบ 

ขั้นการแก้ปัญหา ข้อที่ 
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน (คน) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

รายข้อ 0 คะแนน 0.5 คะแนน 1 คะแนน 

ขั้นที่ 4 ตรวจสอบ
กระบวนการ
แก้ปัญหา และ
ค าตอบ 
(1 คะแนน) 

1 2 14 23 76.92 
2 3 14 22 74.36 

3 3 13 23 75.64 

4 3 22 14 64.10 
5 5 17 17 65.38 

จากตารางที่ 7 พบว่า ขั้นที่ 4 ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา และค าตอบ นักเรียนได้รับ
คะแนน 1 คะแนนมากที่สุด ในข้อที่ 1 ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับจ านวน 
และในข้อที่  3 ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน ในขั้นตรวจสอบ
กระบวนการแก้ปัญหา และค าตอบ คือ นักเรียนแสดงการตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา และ
ค าตอบได้ถูกต้อง สมเหตุสมผล และครบถ้วน และในข้อที่ 4  ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวเกี่ยวกับเรขาคณิต นักเรียนได้รับคะแนน 1 คะแนนน้อยที่สุด เนื่องจากนักเรียนแสดงการ
ตรวจสอบกระบวนการแก้ปัญหา และค าตอบได้ถูกต้อง และสมเหตุสมผล แต่ไม่ครบถ้วน  

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ของนักเรียน 
โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สูงกว่าเกณฑ์ 60% ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 

2. ผลการวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว ของนักเรียน โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังการเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้
สมองเป็นฐาน (BBL) อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถใน

การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยใช้สมองเป็น
ฐาน (BBL) ผู้วิจัยได้ข้อวิจารณ์ดังต่อไปนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัมพวัน
วิทยาลัยเรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ซึ่งนักเรียนได้คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของณัฐพงศ์ แดงเพ็ชร์ (2556) และ Mary George Varghese and Shefali Pandya 
(2016) ทั้งนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองที่สอดคล้องกระบวนการท างานของสมองที่จะช่วยให้สมองได้เรียนรู้
กระบวนการ เกิดประสบการณ์ และแปลความได้ นักเรียนเกิดการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา 
ซึ่งใช้เนื้อหาและประเด็นคณิตศาสตร์ที่น าเสนอให้สมองได้จับต้อง หรือมองเห็นโมเดล ได้สัมผัส
กระบวนการรูปธรรมของสิ่งนั้นหรือเป็นภาพ ถือเป็นการกระตุ้นการท างานของสมองซีกขวา 
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ผู้วิจัยได้ใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ตาชั่ง
สมการให้นักเรียนได้เรียนรู้สมบัติการเท่ากันเพ่ือน ามาใช้ในการแก้สมการ การเล่นเกมที่ผู้เรียนได้มี
การลงมือปฏิบัติที่สนับสนุนการบริหารการท างานของสมอง ในการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและ
จิตใจของนักเรียนเพ่ือพร้อมที่จะเรียนรู้ และใช้กิจกรรม ประเด็นหรือปัญหา ให้นักเรียนได้ศึกษา 
ทดลอง เกิดแนวคิดและข้อสรุปได้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติท ากิจกรรม ลองผิดลองถูก มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เกิดการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน และน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนให้ช่วยกันแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและหาค าตอบ จากนั้นสุ่ม
นักเรียนออกมาน าเสนอวิธีการแก้สมการ และร่วมกันอภิปรายวิธีการแสดงแนวคิดในการหาค าตอบ
นั้น ซึ่งในตัวอย่างนักเรียนอาจมีวิธีการคิดที่แตกต่างกัน เพราะสามารถแสดงการแก้สมการได้ 2 
แนวคิด ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในสถานการณ์ใหม่ หรือในชีวิตจริงได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Brain-based Learning ของพรพิไล เลิศวิชา 
(2552) ที่เสนอกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ตามหลักการท างาน
ของสมอง ไว้ว่า การสอนคณิตศาสตร์ต้องกระตุ้นให้ใช้สมองหลายส่วน คือ ส่วนที่ท าหน้าที่รับภาพ รับ
เสียง รับสัมผัส เพ่ือกระตุ้นให้รับรู้ผ่านการท างานของสมองตามระบบธรรมชาติ สมองจะเรียนรู้ได้ดี 
เมื่อสมองได้สัมผัสรับรู้จากของจริง หรือวัตถุสามมิติที่หลากหลาย และได้สัมผัสกระบวนการรูปธรรม
ของสิ่งนั้น ก่อนที่จะสอนทฤษฎี หรือสมบัติต่าง ๆ  
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            2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยใช้สมองเป็นฐาน 
(BBL) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ทั้ง 5 ข้อ นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดี และนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใน
ระดับดมีากจ านวน 19 คน ระดับดีจ านวน 15 คน ระดับพอใช้จ านวน 5 คน และไม่มีนักเรียนคนใดที่
มีคะแนนในระดับต้องปรับปรุง เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ผู้วิจัย
ได้เน้นให้นักเรียนสามารถเข้าใจโจทย์ปัญหาจากการอ่าน อ่านจับใจความจากโจทย์ปัญหาด้วยตนเอง 
เพ่ือจ าแนกในสิ่งที่โจทย์ก าหนด และสิ่งที่โจทย์ต้องการ ซึ่งเป็นกระบวนการแรกในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ อีกทั้งสามารถส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยครูก าหนด
ประเด็นหรือโจทย์ปัญหาที่น าเสนอต้องมีภาพประกอบ หรือเหตุการณ์ที่พบเห็นได้ในชีวิตจริง จากนั้น
ให้นักเรียนได้เขียนแสดงวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสมการ อาจเขียนเป็นภาพ หรือตารางแสดง
ความสัมพันธ์ เพ่ือหาค าตอบ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดวางแผนในการแก้ปัญหา ค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์ก าหนด และสิ่งที่โจทย์ต้องการได้อย่างชัดเจน เช่น ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่เกี่ยวกับอายุ นักเรียนจะได้ลอง
เขียนแสดงวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนด และหาค าตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการหา ใน
รูปแบบตารางแสดงความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับอายุปัจจุบัน อดีต และอนาคต ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ที่พบเห็นได้จากในชีวิตจริง เพ่ือใช้ประกอบให้เห็นภาพเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนดที่ชัดเจน
มากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่การเขียนสมการต่อไป เพ่ือแก้ปัญหาและหาค าตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ มี
การตรวจสอบพิจารณาค าตอบพร้อมให้เหตุผล ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เปรียบเทียบค าตอบหรือ
แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการสนับสนุนค าตอบที่ได้เชื่อมโยงกับโจทย์ปัญหา เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นและครู เช่น ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่เกี่ยวกับเรขาคณิต ครูให้นักเรียนร่วมกันในการแสดงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความแตกต่างของโจทย์ปัญหาสองตัวอย่าง เพ่ือชี้ให้นักเรียนเห็นลักษณะของโจทย์ปัญหาสมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวที่เก่ียวกับเรขาคณิตที่รูปแบบในการหาค าตอบที่ซับซ้อนขึ้นที่ไม่ใช่เพียงการหาค่าของ
ตัวแปรที่เราก าหนด แต่ต้องอาศัยค่าที่ได้จากตัวแปรที่ก าหนดมาประกอบ อีกทั้งนักเรียนจะได้
วิเคราะห์ และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการก าหนดตัวแปร ว่าส่งผลต่อวิธีการหาค าตอบ และค าตอบที่
ได้แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่ งจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
กระบวนการในการแก้ปัญหา และความถูกต้องความสมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอังสนา  ศรีสวนแตง (2553) วารุณี เพียรประกอบ (2557) และปัทมาภรณ์ พูลสมบัติ 
(2560) และยังสอดคล้องกับส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2558) ที่ได้น าเสนอหลักการ
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เรียนรู้ของสมอง (BBL Key Principles) ไว้ว่า สมองเรียนรู้จากการสัมผัสตรง ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
สัมผัส และใจ เรียนรู้ด้วยความเข้าใจ รวมถึง Renate Nummela Caine and Geoffrey Caine 
(2008) ได้เสนอหลักการเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานไว้ว่า การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่
สนใจและการรับรู้รอบตัว ผู้เรียนจะสามารถเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นเมื่อพวกเขามีความสนใจ และมี
บริบทรอบข้างที่คุ้นชินสนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้เรียนทุกคนสามารถเกิดความเข้าใจอย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อได้รับรายละเอียดในสิ่งที่เขาเข้าใจ เช่น สถานการณ์ในชีวิตจริง เรื่องราวที่มี
ความหมาย เป็นต้น  

3. จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Preparation: P) ขั้นที่ 2 การผ่อนคลาย (Relaxation: R) ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ 
(Action: A) ขั้นที่ 4 การอภิปราย (Discussion: D) และขั้นที่ 5 การน าไปใช้ (Application: A) 
พบว่า ในแต่ละขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) เป็นดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การเตรียมการ (Preparation: P) จากการวิจัยพบว่า ในขั้นการเตรียมการนั้น ผู้วิจัย
ได้วางแผนการใช้ค าถามร่วมกับการออกแบบกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งพบว่าการ
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการถามตอบ ช่วยให้ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้พ้ืนฐานนี้
ไปใช้ต่อยอดในการเรียนรู้ความคิดรวบยอดได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับ เลขา ปิยะอัจฉริยะ (2558) ได้กล่าว
ว่า ยุทธศาสตร์แรกตามหลักการพัฒนาสมอง หรือ BBL ที่ต้องท า คือ ต้องทบทวนความถูกต้องและ
ความเหมาะสมขององค์ความรู้เดิม และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ่น และควรเป็นการใช้ค าถามที่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ต่อยอดไปยังความรู้ใหม่ได้ 
หรือใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่นเกม ประกอบในการใช้ค าถาม จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ และเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้ ดังเช่นการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่องค าตอบของสมการ โดยใช้เกมทายใจในการเริ่มต้นคาบเรียน โดยนักเรียนมีความสนใจ 
กระตือรือร้นในการเรียนมาก และให้ความร่วมมือในการเล่นเกมทายใจ เพ่ือที่จะหาวิธีการในการเดา
ตัวเลขที่เพ่ือนนึกไว้ ท าให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของค าตอบของสมการ และการหา
ค าตอบของสมการได้   

ขั้นที่ 2 การผ่อนคลาย (Relaxation: R) จากการวิจัยพบว่า ถ้าในกิจกรรมขั้นการผ่อนคลาย
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเรียน และครูกระตุ้นด้วยการใช้ค าถาม จะท าให้นักเรียนตั้งค าถาม มี
วิธีการแก้ปัญหา และได้ค าตอบที่น าไปเชื่อมโยงสู่กิจกรรมขั้นปฏิบัติได้ ซึ่งท าให้นักเรียน เห็น
ความส าคัญ และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ถือเป็นการบังคับให้จ า ดังเช่น 
การจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ ในกิจกรรมช้อนชง
กาแฟสร้างรูป โดยครูใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนสังเกตจ านวนช้อนชงกาแฟในแต่ละล าดับมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร และหาความสัมพันธ์ของแบบรูป ซึ่งเมื่อล าดับที่มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยให้ n แทน 
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ล าดับที่ของรูป จ านวนช้อนชงกาแฟรูปที่ n เท่ากับเท่าไร ซึ่งสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปที่ติดตัว
แปร เพ่ือที่จะเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมในขั้นปฏิบัติในการหาจ านวนช้อนชงกาแฟรูปที่มีค่ามาก ๆ ต่อไป
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2558) ได้กล่าวว่า การจัดประสบการณ์
ด้านการคิด ควรให้เด็กใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ และพัฒนาความสามารถในการสังเกต สืบค้น 
วิเคราะห์ ถาม และอภิปรายมาช่วยในการส ารวจ ค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์ เช่น  การรวบรวม
ข้อมูล การท าให้เป็นระบบ การตีความ การสื่อสารข้อมูล โดยในขณะที่เด็กสังเกต สืบค้น และพูด
ออกมา สมองจะจัดการบันทึกรูปแบบ ความเชื่อมโยง และระบบในสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 
 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติ (Action: A) จากการวิจัยพบว่า ในขั้นการปฏิบัติควรเป็นกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนเกิดความตั้งใจ สนใจ และให้ความร่วมมือในการท า
กิจกรรมเป็นอย่างดี ดังเช่นการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสมบัติการเท่ากัน โดย
ใช้ตาชั่งสองแขนที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และตื่นเต้นกับสื่อการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งด าเนินการท ากิจกรรมกลุ่ม ในการตรวจสอบสมบัติการเท่ากัน โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง จนเกิดการเรียนรู้ สามารถเข้าใจสมบัติการเท่ากันต่าง ๆ ได้ และน าสมบัติ
การเท่ากันไปใช้ในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวต่อไปได้ในคาบเรียนถัดไป และการจัดการเรียนรู้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่เกี่ยวกับอายุ โดย
ครูใช้การถามตอบไปตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ Polya โดยในขั้น
ที่ 1–2 ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาสิ่งที่โจทย์ก าหนดมาให้ พร้อมทั้งสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา ส่วนใน
ขั้นที่ 3 ให้นักเรียนลองเขียนความสัมพันธ์ของเงื่อนไขของอายุในโจทย์ปัญหาข้อนี้ในรูปของตาราง
แสดงความสัมพันธ์ที่มีความเก่ียวข้องกับอายุในอดีต และปัจจุบันด้วยตนเอง ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่พบ
เห็นได้ในชีวิตจริง และส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการตีความโจทย์
ปัญหาให้เห็นความสัมพันธ์ของโจทย์ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้นักเรียนเห็นภาพในการ
เปรียบเทียบอายุในโจทย์ปัญหานั้นก่อนที่จะเขียนเป็นสมการ และเกิดความท้าทายในการที่หาค าตอบ 
และด าเนินการต่อตามข้ันที่ 4–5 โดยการแก้สมการเพ่ือหาค าตอบที่โจทย์ต้องการ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ค าตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2558) ได้
น าเสนอหลักการเรียนรู้ของสมอง (BBL Key Principles) ไว้ว่า สมองเรียนรู้และจดจ าผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริงจาก Active learning แล้วฝึกฝนจนเกิดทักษะ ความช านาญ และค้นพบตนเอง ความถนัด 
ความสนใจ และความสามารถ โดยการลงมือปฏิบัติเป็นการใช้ผัสสะรับรู้ข้อมูลทั้งในรูปของภาพ เสียง 
สัมผัส เมื่อประกอบด้วยประสบการณ์ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีมากยิ่งขึ้น ยิ่งเป็นการใช้วงจรร่างแห
เซลล์สมองพร้อม ๆ กัน และยังใช้วงจรเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผัสสะพร้อมกับวงจรความจ า
เกี่ยวกับเหตุการณ์ ยิ่งท าให้ความจ าในการเรียนรู้ตกผลึกเร็วขึ้น และยังสอดคล้องกับส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (2554) ได้กล่าวว่า ต้องมีการน าเสนอสิ่งนามธรรมอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ 
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น าเสนอภาพ และ/หรือภาพจ าลองความเข้าใจแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและเชื่อได้ว่าจะช่วย
ให้เด็กเข้าใจเนื้อหา และความเชื่อมโยงของเรื่องราวได้อย่างเป็นรูปธรรม และต้องน าเสนอให้สนุก 
หรือท้าทาย ซึ่งจะน าให้สมองเกิดความสนใจในเรื่องที่เรียนรู้นั้น นอกจากนี้ยังต้องจัดเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด โดยใช้ประสาทสัมผัส และเครื่องมือง่ายๆ ผ่านการเล่น การสืบค้น การ
ตั้งค าถาม การคาดเดา การส ารวจตรวจสอบและการแก้ปัญหา  

ขั้นที่ 4 การอภิปราย (Discussion: D) จากการวิจัยพบว่า ในขั้นการอภิปราย เมื่อครูจัดให้มี
การอภิปรายร่วมกัน และน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ช่วยให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในแนวคิดหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ถูกต้องของนักเรียน และถือเป็นตรวจสอบความรู้ที่ตนเองมี เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังเช่นการจัดการเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 14 การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวที่เกี่ยวกับเรขาคณิต โดยครูให้
นักเรียนพิจารณาสังเกตลักษณะเงื่อนไขของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเรขาคณิต จนพบว่า โจทย์ปัญหาที่
เกี่ยวกับเรขาคณิตบางข้อก็ต้องการค าตอบที่ซับซ้อนขึ้น ที่ไม่ใช่เพียงการหาค่าของตัวแปรที่เราก าหนด 
แต่ต้องอาศัยค่าที่ได้จากตัวแปรที่ก าหนดมาประกอบ เช่น โจทย์ปัญหาที่ต้องการหาพ้ืนที่ของรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า แต่ต้องได้ค่าของความยาวด้านกว้าง และด้านยาวก่อน และความแตกต่างในการ
ก าหนดตัวแปรว่ามีผลต่อวิธีการหาค าตอบหรือไม่ โดยครูเปิดโอกาส และให้เวลานักเรียนในการ
ร่วมกันคิด ทดลองก าหนดตัวแปรที่แตกต่างจากเดิม จากนั้นให้นักเรียนอภิปรายผลหาข้อสรุปร่วมกัน
ในชั้นเรียน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยส่งเสริมนักเรียนที่มีแนวคิดในการแก้ปัญหาที่แตกต่างออกไปได้เกิดความ
มั่นใจในแนวคิดของตนเอง และท าให้นักเรียนได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี และสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาได้ตามความเหมาะสมและความเข้าใจของตนเองได้ ไม่ใช่มีเพียงวิธีการ
แก้ปัญหาเดียวส าหรับโจทย์ปัญหาหนึ่งข้อ ซึ่งสอดคล้องกับอัครภูมิ จารุภากร และพรพิไล เลิศวิชา 
(2551) ที่กล่าวไว้ว่า ความเป็นสมอง เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการท างานของสมอง ซึ่งสะท้อน ความรู้ 
ความคิด ความจ า ความรู้สึก ความต้องการ ความตั้งใจที่มีอยู่ในสมองนั้นออกมา โดยมักเริ่มต้นมา
จากการรับข้อมูลใหม่ หรือรับทราบเงื่อนไขใหม่ การจัดความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีอยู่เดิม ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบใหม่ขึ้น เกิดข้อมูลที่มีความหมายซ้อนบนข้อมูลเดิมที่เคยจ าไว้แล้ว อัน
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันเป็นการด าเนินการไปตามทางเลือกใหม่ เพื่อให้ประสบความส าเร็จเกิดการ
เรียนรู้และพัฒนากระบวนการต่าง ๆ เป็นการก่อ-สร้าง ความจ า และพัฒนาทักษะการคิดจากการรับรู้
ประสบการณ์ที่เป็นพ้ืนฐาน ค่อยพัฒนาซับซ้อนขึ้นตามล าดับ อีกทั้งในขั้นการอภิปราย ยังช่วยให้
นักเรียนเป็นคนกล้าแสดงออก และรู้จักการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ  จุฬากรณ์  
มาเสถียรวงศ์ (2558) ได้น าเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสมองวัยรุ่นไว้ว่า สมองของวัยรุ่น
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากสมองส่วนสัญชาตญาณและการสัมผัส สู่สมองส่วนกลางที่
ควบคุมอารมณ์ จึงจ าเป็นที่ครูจะต้องให้ความสนใจกับการพัฒนาพหุปัญญาให้ครบทุกด้าน เพ่ือให้เกิด
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สมดุลในการเรียนรู้และพัฒนาในการด าเนินชีวิต ซึ่งในวัยรุ่นเป็นช่วงที่เด็กต้องการการยอมรับ เพ่ือน 
และสิ่งแวดล้อม ทั้งสื่อและกระบวนการทางสังคม ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมของเด็ก จะท าให้เด็กมีการ
ตื่นตัว มีความรู้เท่าทัน ค้นหาตนเอง เพ่ือให้สามารถพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่เหมาะสม 
            ขั้นที่ 5 การน าไปใช้ (Application: A) จากการวิจัยพบว่า ในขั้นการน าไปใช้ควรเป็นการจัด
กิจกรรมที่น าความรู้ที่ได้รับมาประกอบกับการประยุกต์ทักษะและแนวคิด จนเกิดมาใช้เชื่อมโยงใน
การแก้ปัญหา ฝึกฝนทักษะจนเกิดความช านาญ โดยอาจเป็นกิจกรรมการเล่นเกม หรือจากการฝึก
ทักษะด้วยใบงาน และยังถือเป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ดังเช่นการจัดการ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเงิน โดยครู
ใช้สถานการณ์เกี่ยวกับค่าของเงินที่ใช้จ่ายกันในชีวิตจริง โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้ช่วยกันคิด
เกี่ยวกับการก าหนดตัวแปรแทนจ านวนของเหรียญห้าบาท และพิจารณาว่าจ านวนของเหรียญสิบบาท
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เพ่ือที่จะใช้ในการก าหนดตัวแปรได้ จากนั้นครูให้นักเรียนพิจารณาต่อว่า 
นอกจากจ านวนเหรียญของเหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาทแล้ว เราจะต้องใช้ข้อมูลใดอีก เพ่ือที่จะ
ช่วยในการเขียนสมการ (ค่าของเงินระหว่างเหรียญห้าบาท และเหรียญสิบบาท) และให้นักเรียนเขียน
ความสัมพันธ์จากเงื่อนไขของโจทย์ แล้วน ามาสร้างสมการ และหาค าตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการด้วย
ตนเอง เป็นการฝึกแก้โจทย์ปัญหาสมการ การหาค าตอบของสมการ และความถูกต้องความ
สมเหตุสมผลของค าตอบที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (2552) ได้
กล่าวไว้ว่า การเข้าใจความคิดพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็น และให้นักเรียนฝึกบันทึก อธิบายเกี่ยวกับวิธีคิด 
แสดงขั้นตอนวิธีค านวณในการท าโจทย์ค านวณต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักพัฒนาวิธีการของตัวเองใน
การแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และประยุกต์ไปใช้ในการงานต่าง ๆ ในชีวิต 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่ดี ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ
ทักษะหนึ่งที่ควรเกิดขึ้นในนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น โดยนักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติ จริง ฝึก
ทักษะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ร่วมกันอภิปราย และสร้างองค์ความรู้ 
รวมทั้งทักษะทางสังคมด้วยการท างานกลุ่ม ดังนั้นครูผู้สอนควรน าการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนั้น ครูผู้สอนหรือผู้ที่สนใจควรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และเตรียมตัวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ครูผู้สอนถือว่ามีบทบาทและ
ความส าคัญ โดยในขั้นที่ 1 การเตรียมการ ครูผู้สอนจะต้องมีเตรียมตัวให้พร้อม เลือกประเด็นหรือ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ เชื่อมโยงเรื่องที่ใกล้ตัว สามารถเป็นประเด็นหรือปัญหา
ที่มีการอภิปรายเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากจะศึกษา เพ่ือจะท าให้นักเรียนเชื่อมโยงไปถึงยังขั้นที่ 
3 การปฏิบัติ และขั้นที่ 4 การอภิปราย ต่อไปได้ โดยนักเรียนจะได้ทดลอง ลงมือปฏิบัติในการคิด
แก้ปัญหา และให้เวลานักเรียนในการอภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันใน
การคิดแก้ปัญหาให้มากขึ้น เพ่ือนักเรียนจะได้เกิดการคิดหรือค้นพบด้วยตนเอง ช่วยให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจ และความคงทนในเนื้อหาบทเรียน 

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ในขั้นที่ 1 การเตรียมการ และ/
หรือขั้นที่ 2 การผ่อนคลาย ครูผู้สอนจะจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ในการน าเสนอที่สามารถให้สมองจับ
ต้องได้ สัมผัสกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือภาพ และจัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการบริหารการ
ท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ในการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนเพ่ือ
พร้อมทีจ่ะเรียนรู้ในขั้นการเรียนรู้ต่อ ๆ ไปได้ 

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ในขั้นที่ 5 การน าไปใช้ ครูผู้สอน
ควรจัดกิจกรรมที่สามารถเชื่อมโยงในชีวิตจริงได้ เพื่อให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของความรู้ที่ได้รับไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้จริง  
 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เน้นศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เมื่อนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) 
เรื่อง “สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาดังนี้  

1.1 ควรน าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่น ระดับชั้นอื่น หรือในรายวิชาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  

1.2 ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ หรือพัฒนาตามกรอบตัวแปรตามอ่ืน เช่น ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในความสามารถอ่ืน ๆ  ได้แก่ ความสามารถในการให้เหตุผล 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด  
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัตนโกสินทรต์
สมโภชบางขุนเทียน จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 15 แผน แบบบันทึกหลังการสอน และแบบฝึกทักษะ
ประจ าแผน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากบันทึกหลังการสอน ท าโดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่ส่งเสริมความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ผลการศึกษาพบว่า แนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มครูคอยกระตุ้นนักเรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นและในการปฏิบัติการกลุ่มควรใช้ค าถามปลายเปิดที่มีลักษณะให้
นักเรียนน าเสนอแนวคิดของตนเองหรืออธิบายเหตุผลสนับสนุนค าตอบ  
ค าส าคัญ : ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด  
 

Abstract 
 The purposes of this study was to explore the effective practice of using open 
approach to develop mathematical reasoning ability of Mathayomsuksa I students on 
linear equations in one variable. 
   The participants of this study were 36 Mathayomsuksa I students from 
Ratthanakosinsomphodbangkhuntian School. The research instruments were 15 
lesson plans on linear equations in one variable by using open approach, teacher 
reflection record, and worksheets. The qualitative data from teacher’s reflection and 
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student’s worksheets were analyzed by using content analysis to investigate the 
effective practices of using Open Approach to develop student’s mathematical 
reasoning ability on linear equations in one variable. 
 The results revealed that the effective methods of implementing open 
approach to develop student’s mathematical reasoning ability were mainly on 
teacher’s role and classroom agreement for working group activities  and using open-
ended questions that students can explain and present their ideas or explain reasons 
for supporting their answers. 
Keywords: Mathematical reasoning, open approach 
 
ความส าคัญของปัญหา 

เป้าหมายที่ส าคัญของการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือการให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ควบคู่ไปกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะหนึ่งของ
คณิตศาสตร์ที่ส าคัญในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังปรากฏในหลักสูตรคณิตศาสตร์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ก าหนดสาระที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนประกอบด้วย สาระที่เกี่ยวกับองค์ความรู้
และสาระท่ีเป็นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวม 6 สาระ โดยสาระท่ี 6 เป็นสาระเกี่ยวกับ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเชื่อมโยง และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรและการ
ประเมินผลคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของ National Council of Teachers of Mathematics 
(NCTM) ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ก าหนดเป้าหมายส าหรับผู้เรียนไว้ 5 ประการคือ 1) เรียนรู้คุณค่า
ของคณิตศาสตร์ 2) มีความมั่นใจในความสามารถทางคณิตศาสตร์ 3) เป็นนักแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 4) เรียนรู้การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ และ 5) เรียนรู้ถึงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ (NCTM, 
1989)  นอกจากนี้การให้เหตุผลยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และมีส่วนช่วยท าให้นักเรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องจากกระบวนการให้เหตุผลผู้เรียนต้องใช้การคิดหลาย
ลักษณะ เช่น การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การคิดไตร่ตรอง  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือให้
ได้ขอ้สรุปที่ถูกต้อง  

การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ควรด าเนินการไปพร้อมกับการสอนเนื้อหาความรู้ 
ซึ่ง อัมพร  ม้าคนอง (2547) ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลในชั้น
เรียนไว้ว่า การฝึกให้ผู้เรียนใช้การให้เหตุผลควรท าในขณะเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์  โดยระหว่างการ
สอนเนื้อหาครูไม่ควรค านึงถึงค าตอบสุดท้ายที่ถูกต้องเท่านั้นส าหรับการแก้ปัญหา แต่ควรให้



 
 471 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ความส าคัญกับเหตุผลของผู้เรียนที่ได้มาซึ่งค าตอบเหล่านั้น โดยให้ผู้เรียนได้อธิบายหรือชี้แจงเหตุผล
จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนการท างานเพ่ือสะท้อนความคิดของตนเอง และที่ส าคัญคือผู้เรียนจะได้
ข้อสรุปหรือตัดสินใจความถูกต้องของสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองมากกว่าที่จะเชื่อตามที่ผู้สอนบอกหรือตามที่
หนังสือเขียนไว้ นอกจากนี้การพัฒนาการให้เหตุผลยังสามารถท าได้โดยการจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียน
ได้คิดอย่างมีเหตุผล เลือกงานที่ต้องการจัดกลุ่มข้อมูล มีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยครูต้องช่วย
ตรวจสอบพัฒนาการของการให้เหตุผลของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ และควรให้ผู้เรียนอธิบายหลักการที่
ใช้การคาดเดาของตนเอง หรือเหตุผลในการด าเนินการทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ (NCTM, 2000) 

จากความส าคัญและแนวทางการพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
อธิบาย แสดงแนวคิด การคิดวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปและหาค าตอบ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
แก้ปัญหาปลายเปิดที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์กับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่แก้ปัญหานั้น  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ตามความสามารถของนักเรียน และมีการน าเสนอและเปรียบเทียบแนวคิดในการ
แก้ปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาของ
นักเรียนแต่ละคน (พัทธยากร บุสสยาม, 2559) ดังนั้นรูปแบบการสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิดท าให้
ผู้เรียนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลได้แลกเปลี่ยนแนวคิดของตนเองกับผู้อ่ืน จึงส่งผลให้นักเรียน
สามารถแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพ ตามความสามารถของตนเอง ประกอบกับปัญหาหรือค าถาม
ปลายเปิดเป็นค าถามที่มีกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย วิธีการแก้ปัญหาของนักเรียนจึงมี
ความแตกต่างกัน รวมถึงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มีความแปลกใหม่มาใช้แก้ปัญหา ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ได้จากข้อค้นพบในงานวิจัย ของ ตติมา  ทิพย์จินดาชัยกุล (2557)  ที่ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วิธีการแบบเปิดสูงกว่าก่อนที่ได้รับการจัดกิจกรรม   
    จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด คือ 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือใช้ค าถามปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแก้ปัญหาหรือมีค าตอบ
ที่หลากหลาย ซึ่งผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผลโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันจากค าถามปลายเปิดที่ก าหนดให้เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองหรือสรุปความรู้ใหม่ร่วมกัน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเป็นแนวทางต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ในการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่
ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบางขุนเทียน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
จ านวน 1 ห้อง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน เป็นห้องที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการสอน 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 15 แผน แผนละ 55 นาที ประกอบด้วย 4 
สาระการเรียนรู้ คือ  แบบรูปและความสัมพันธ์ ค าตอบของสมการ การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
วิธีการแบบเปิด มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน โดยการสนทนาซักถามและทบทวนความรู้เดิมที่ต้องใช้ในการ
เรียนรู้เนื้อหาใหม่ 

2) ขั้นสอน 
2.1) ขั้นน าเสนอปัญหาปลายเปิด เป็นขั้นที่ครูน าเสนอค าถามปลายเปิดให้นักเรียนร่วม

หาค าตอบร่วมกันในกลุ่มย่อยหรือทั้งชั้นเรียน  
2.2) ขั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน หรือนักเรียนกับครู โดยมีครูคอยดูแลกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายด้วยการซักถาม 
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2.3) ขั้นอภิปรายและเปรียบเทียบแนวคิดในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ มส่ง
ตัวแทนนาเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อกลุ่มใหญ่ และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น 

2.4) ขั้นสรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน เป็นขั้นที่ครูและ
นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้จากการอภิปรายในชั้นเรียน 

3) ขั้นสรุป โดยนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาความรู้ที่เรียนในคาบเรียน นอกจากนี้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ มีแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพ่ือให้เห็นถึงพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาแล้วซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนส าหรับ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ผล และแบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วย 
ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดกิจกรรมแต่ละคาบเรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
วิเคราะห์แนวทางในการจัดกิจกรรมการที่ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดย
วิธีการแบบเปิด  
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการแบบเปิด และจัดเตรียมใบ

กิจกรรม แบบฝึกทักษะ และสื่อการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
 3.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และสังเกตการแสดงพฤติกรรมที่

แสดงออกของนักเรียนในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การร่วมกันระดมความคิดเห็น และการตอบ
ค าถามท่ีแสดงการให้เหตุผล แล้วบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
  2.3) หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยบันทึกผลการสังเกตในประเด็นการให้
เหตุผลเกี่ยวกับการอธิบายแนวคิดหรือการแสดงวิธีท า และการให้เหตุผลเกี่ยวกับการยืนยันค าตอบ
หรือตรวจสอบค าตอบ จากการตรวจเอกสารแบบฝึกทักษะของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
  2.4) เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ครบแล้ว ผู้วิจัยรวบรวมผลงานของนักเรียน และบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยน าข้อมูลจากบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัย  

และข้อมูลจากการอ่านค าตอบจากแบบฝึกทักษะของนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือน าข้อมูลไปสะท้อนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิด  ที่
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ส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้พิจารณา  2  
องค์ประกอบหลักจากรูปแบบสอนโดยใช้วิธีการแบบเปิด ดังนี้ 

 
1. การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม  
การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มแต่ละคาบ จะแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละความสามารถ (เก่ง -ปาน

กลาง-อ่อน) โดยการน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของภาคเรียนที่ 1 เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่ม กลุ่มละ 6 
คน  จ านวน 6 กลุ่ม ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มครูเป็นผู้น าเสนอสถานการณ์ปัญหาผ่านใบ
กิจกรรม ซึ่งในสถานการณ์ปัญหาแต่ละกิจกรรมจะมีค าถามปลายเปิดที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนใน
แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเห็น แนวคิด หรือวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบ โดยให้แต่ละกลุ่มสรุปเป็น
แนวคิดหรือข้อสรุปของกลุ่ม จากนั้นให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอ แล้วจึงอภิปราย
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันในชั้นเรียน จากการวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้ พบว่า  

ในระยะแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างที่ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มมี
นักเรียนบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มซึ่งจะมีนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่สามารถ
น าเสนอความคิดเห็นหรือตอบค าถาม เมื่อครูเรียกชื่อนักเรียนทีละคนเพ่ือให้แสดงความคิดเห็นหรือ
ตอบค าถามนักเรียนส่วนใหญ่จะไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือตอบค าถาม จากปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นครูได้ด าเนินการต่อไปนี้ 

1) ครูกระตุ้นนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการน าเสนอความคิดเห็นและพยายามให้เหตุผล
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนภายในกลุ่ม  

2)  ครูให้การชื่นชมนักเรียนเป็นการเสริมแรงเม่ือนักเรียนช่วยกันตอบค าถามได้ถูกต้อง 
3)  ให้ก าลังใจกับนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมการในการพยายามช่วยเสนอความเห็นร่วมกับ

เพ่ือนภายในกลุ่ม   
4) ครูโน้มน้าวให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการระดมความคิดเพ่ือหาค าตอบและการมีส่วน

ร่วมภายในกลุ่มสมาชิกของตนเอง การด าเนินการดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ให้เหตุผล 
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5) ครูสร้างเงื่อนไขส าหรับปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพ่ิมขึ้นโดยกลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนให้สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มได้ออกมาน าเสนอข้อสรุปของกลุ่มตนเอง เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม และได้เรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนสมาชิกภายในกลุ่ม 

ภายหลังจากท่ีนักเรียนได้รับการกระตุ้นจากครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอและการสร้างเงื่อนไขใน
การออกมาน าเสนอผลงานกลุ่มแล้ว พบว่านักเรียนมีความตั้งใจ มีส่วนร่วม และเสนอความคิดเห็น
ในขณะท ากิจกรรมกลุ่มมากขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวคิดหรืออธิบายเหตุผลหน้า
ชั้นเรียน นักเรียนทุกคนมีบทบาทและมีความกล้าแสดงออกในกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน   

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ในขณะที่นักเรียนตอบค าถามหรือออกมาแสดงความคิดเห็น ครู
จะต้องไม่ตัดสินค าตอบของนักเรียนในทันที แต่ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอ่ืนๆ หรือกลุ่มอ่ืนๆ ได้
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและได้พัฒนาความคิดที่เป็นเหตุ
เป็นผลออกมาเป็นผลงานกลุ่ม ดังตัวอย่างผลงานกลุ่มของนักเรียนในภาพ 1 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างผลงานของนักเรียนจากการปฏิบัติกิจกรรมลุ่ม 
 
 จากภาพที่  1 เป็นผลงานของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง แบบรูปและ
ความสัมพันธ์ จะเห็นว่าเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันน าเสนอความคิดเห็นจนได้ข้อสรุปของกลุ่ม
ด้วยนักเรียนจะจดบันทึกลงไปด้วยปากกาสีน้ าเงิน และเมื่อมีการร่วมกันอภิปรายหน้าชั้นเรียน ซึ่งจะ
ได้ทราบแนวคิดและวิธีการของเพ่ือนกลุ่มอ่ืนๆ และสุดท้ายได้ข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจากผลงานของ
นักเรียนกลุ่มนี้ท าให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มนี้มีการยอมรับความคิดเห็นหรือแนวคิดที่เป็นข้อสรุปที่เกิด
จากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน โดยนักเรียนกลุ่มนี้ได้จดบันทึกค าตอบที่ได้จากข้อสรุปเพ่ิมเติมลง
ไปในใบกิจกรรมด้วยปากกาสีแดง    
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2. การใช้ค าถามปลายเปิด 
 การใช้ค าถามปลายเปิดในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ค าถามปลายเปิดที่

ครูใช้ในขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ในระหว่างการอภิปรายในชั้นเรียน และในแบบฝึกทักษะ
หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว สะท้อนให้เห็นพัฒนาการการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ ซึ่งลักษณะของค าถามปลายเปิดที่ใช้ในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีลักษณะดังนี้ 

1) ค าถามที่ให้นักเรียนอธิบาย น าเสนอแนวคิดของตนเอง ตัวอย่างเช่น “จากปัญหา
ข้างต้น นักเรียนมีวิธีการหรือแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะหาค าตอบได้อย่างรวดเร็ว” หรือ 
“นักเรียนมีแนวทางในการแก้ปัญหานี้อย่างไร เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของปัญหานี้” เป็นต้น  การใช้
ค าถามข้างต้นจะท าให้ครูได้ทราบแนวคิดหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบของนักเรียน การอธิบายแนวคิด
หรือวิธีการเป็นการให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบของนักเรียน ซึ่งจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนใน
ขณะที่ครูท าการสอนและใช้ค าถามเพียงเพ่ือหาผลลัพธ์โดยครูไม่ได้ใช้ค าถามตามลักษณะดังกล่าว 

2) ค าถามที่ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลสนับสนุนค าตอบ ตัวอย่างเช่น หากกล่าวว่า “ 
-1 เป็นค าตอบของสมการ  (x + 3) = 1” ข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเท็จ เพราะเหตุใด หรือ 
“ปัจจุบันลุงมีอายุ 52 ปี” ข้อความข้างต้นเป็นจริงหรือไม่ เพราะเหตุใดจงอธิบายเหตุผลประกอบ เป็น
ต้น  ค าถามลักษณะเป็นค าถามที่ต้องการเน้นเหตุผลในการสนับสนุนค าตอบของนักเรียนได้ 

ค าถามปลายที่มีลักษณะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสามารถช่วยส่งเสริมการให้เหตุผลของ
นักเรียนได้ ซึ่งสังเกตจาก นักเรียนส่วนใหญ่สามารถเขียนอธิบายหรือแสดงการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์สนับสนุนค าตอบได้ในขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและแบบฝึกทักษะ ดังตัวอย่างผลงาน
นักเรียนในภาพ 2 – ภาพ 4 

    
 

 
ภาพ 2ก 
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ภาพ 2ข 

 

 
ภาพ 2ค 

 
ภาพ 2  ตัวอย่างผลงานของนักเรียนการเขียนค าตอบแสดงความคิดเห็นหรือแสดงแนวคิด

วิธีการ ที่ได้มาซึ่งค าตอบ 
จากภาพ 2ก จะเห็นว่าค าตอบมีความแตกต่างจากภาพ 2ข และภาพ 2ค โดยนักเรียนผู้ที่

ตอบในภาพ 2ก สามารถให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบได้แต่ไม่ชัดเจนเนื่องจากทั้งสองวิธีนั้นด าเนินการ
แก้สมการได้ถูกต้องเหมือนกัน แต่แตกต่างตรงล าดับขั้นตอนวิธีการด าเนินการการใช้สมบัติการเท่ากัน 
ส่วนภาพ 2ข นักเรียนสามารถให้เหตุผลของค าตอบได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน และภาพ 3ค นักเรียน
สามารถอธิบายความระบุความแตกต่างและความเหมือนกันได้ พร้อมด้วยเหตุผลสนับสนุนค าตอบที่
ชัดเจน 

จากภาพ 2 จะเห็นว่าค าถามที่มีลักษณะเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แสดงความ
คิดเห็นหรือแนวคิดวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบพร้อมด้วยเหตุผลประกอบค าตอบที่แตกต่างกันตามความรู้
เดิมหรือประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน โดยทั้ง 3 ค าตอบของนักเรียนนั้นไม่มีค าตอบใดผิด แต่
ขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลที่มีความสมเหตุสมผลหรือมีความถูกต้องของนักเรียน 
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ภาพ 3  ตัวอย่างผลงานนักเรียนแสดงการให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบของค าถามจริงที่มี
ลักษณะให้นักเรียน 

          อธิบายว่าเป็นจริงหรอืเท็จ  
 

 
  

ภาพ 4  ตัวอย่างผลงานนักเรียนแสดงการให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบของค าถามจริงที่มี
ลักษณะให้นักเรียน อธิบายว่าเป็นจริงหรือเท็จ  
 

จากภาพ 3 และภาพ 4 ตัวอย่างผลงานของนักเรียนในการการตอบค าถามที่ให้นักเรียนให้
อธิบายเหตุผลสนับสนุนค าตอบ โดยภาพ 3 นักเรียนสามารถน าหลักการตรวจสอบค าตอบโดยการ
แทนค่ามาใช้ในการอธิบายเหตุผลค าตอบที่นักเรียนบอกว่า “เป็นจริง” ได้อย่างถูกต้อง  และภาพ 4 
นักเรียนสามารถน าปัญหาไปตรวจสอบกับความสอดคล้องกับเงื่อนไขของสถานการณ์ที่ก าหนดให้ได้
อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล  
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จากภาพ 3 และภาพ 4 เห็นว่าค าถามที่ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลสนับสนุนค าตอบ สามารถ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนผ่านเหตุผลที่นักเรียนได้อธิบายเพ่ือสนับสนุนค าตอบ
นอกจากลักษณะของค าถามปลายเปิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว การใช้ค าถามปลายเปิดในเนื้อหาสาระ
ที่มีความแตกต่างกันส่งผลต่อการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้เช่นกัน จากการสังเกตจาก
การตอบค าถามของนักเรียน พบว่า เนื้อหาความรู้เรื่อง “แบบรูปและความสัมพันธ์” นักเรียนส่วน
ใหญ่สามารถให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบได้ดี เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวนักเรียนต้องอาศัยการสังเกต
จากแบบรูปเพ่ือหาความสัมพันธ์ โดยการหาความสัมพันธ์จากแบบรูปที่ก าหนดให้นั้น นักเรียน
สามารถอธิบายหรือให้เหตุผลได้อย่างหลากหลาย ซึ่งแตกต่างจากเนื้อหาความรู้เรื่อง “การแก้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว” และ “โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” ที่มีขั้นตอนและวิธีการการแก้
สมการที่แน่นอน อีกทั้งค าตอบจะมีเพียงค าตอบเดียว และค าถามส่วนใหญ่จะเน้นขั้นตอนการ
แก้ปัญหาของโจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมากกว่าที่เน้นการให้เหตุผล ถ้าแม้ว่าครูได้สร้าง
ค าถามปลายเปิดที่มีลักษณะเหมือนกับสองลักษณะที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้นเพ่ือให้นักเรี ยน
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อความที่ก าหนดกับเงื่อนไขในโจทย์โดยที่นักเรียนไม่ต้องแก้สมการ
เพ่ือหาค าตอบนักเรียนก็สามารถให้เหตุผลได้ แต่นักเรียนบางส่วนยังติดกับการใช้การแก้สมการเพ่ือ
ยืนยันค าตอบ มากกว่าการตรวจสอบโดยใช้การให้เหตุผล  ครูต้องเน้นย้ ากับนักเรียนได้ให้เหตุผลที่มี
ความสอดคล้องตามเงื่อนไขของโจทย์ปัญหามากกว่าการแก้สมการเพ่ือหาค าตอบ 
 

 
ภาพ 5ก 

  

 
ภาพ 5ข 

  



 
 480 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
ภาพ 5ค 

  

 
ภาพ 5ง 

  
ภาพที่ 5 ตัวอย่างผลงานนักเรียนแสดงการให้เหตุผลในสาระการเรียนรู้ “แบบรูปและ

ความสัมพันธ์” 
 
จากภาพที่ 5 เป็นตัวอย่างค าตอบของนักเรียนในเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ พบว่า

นักเรียนได้เขียนอธิบายแนวคิดที่แตกต่างกัน แต่สื่อความหมายได้ถูกต้องเหมือนกัน นักเรียนบางคน
จะเขียนอธิบายด้วยประโยคสั้น ๆ  ด้วยภาษาของตนเอง (ดังภาพ 5ก – 5ค) แต่นักเรียนบางคน
อธิบายขยายแนวคิดเพ่ิมเติม (ดังภาพ 5ง.)  

 

 
 
ภาพที่ 6  ตัวอย่างผลงานของนักเรียนแสดงการให้เหตุผลด้วยการน าข้อความท่ีก าหนดให้มา

ให้ตรวจสอบกับ เงื่อนไขของสถานการณ์เพ่ือดูความสอดคล้อง 
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จากภาพที่ 6  เป็นตัวอย่างค าตอบของนักเรียนที่ให้เหตุผลโดยน าเงื่อนไขจากสถานการณ์
ปัญหาที่ก าหนดให้มาตรวจสอบความสอดคล้องข้อความที่ก าหนด ซึ่งมีการอธิบายวิธีการคิดเป็นล าดับ
ขั้นอย่างละเอียดและสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยไม่ต้องด าเนินการแก้สมการเพ่ือหาค าตอบ 

 
 

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลงานของนักเรียนจากแบบฝึกทักษะที่แสดงการให้เหตุผลด้วยวิธีการแก้
สมการ 
  

จากภาพที่ 7  เป็นตัวอย่างค าตอบของนักเรียนในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบของโจทย์ปัญหาสมการ ซึ่งนักเรียนให้เหตุผลโดยการแสดงการแก้สมการ จากการตรวจแบบ
ฝึกทักษะพบกว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้วิธีการแก้สมการมาใช้ในตรวจสอบข้อความมากกว่าการน า
ข้อความที่ก าหนดให้นั้นมาตรวจสอบกับเงื่อนไขของสถานการณ์เพ่ือดูความสอดคล้อง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  ที่มีผลต่อ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  พบว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมกลุ่ม ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันผ่านแนวคิด หรือเหตุผลที่ใช้ในการสนับสนุนเพ่ือหาค าตอบที่หลากหลายของนักเรียน
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คนอ่ืน และช่วยให้นักเรียนแต่ละคนที่มีความสามารถแตกต่างกันเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกันด้วยตนเองและได้พัฒนาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลจากการอภิปรายและแก้ปัญหา
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมเดช บุญประจักษ์ (2540) ที่พบว่า การท างานร่วมกันเมื่อ
กลุ่มได้รับปัญหา คนในกลุ่มมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงเหตุผลโต้ตอบหรือ
สนับสนุนความคิดเห็นกัน ศักยภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
และการใช้คณิตศาสตร์สื่อสารของนักเรียนสูงกว่าการสอนตามคู่มือครู   

การกระตุ้นของครูเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบ
เปิด ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์  เนื่องจาก
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มหรือหลังจากท่ีครูได้ให้ปัญหาปลายเปิดกับนักเรียนแล้ว ครูมีบทบาทหน้าที่
ที่จะคอยกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหรือนักเรียนแต่ละคนช่วยกันน าเสนอความคิดเห็น และให้
ความส าคัญกับการน าเสนอแนวคิดหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบ ซึ่งรวมถึงการให้เหตุผลสนับสนุน
ค าตอบมากกว่าค าตอบสุดท้ายที่ถูกต้องเท่านั้น และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้น าเสนอ
แนวคิดของตนเองก่อนที่ครูจะตัดสินผลว่าแต่ละแนวคิดนั้นถูกหรือผิดอย่างไร เพ่ือให้นักเรียนทุกคน
ไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้พร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Rowan และ Morrow (1993) ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
ครูต้องจัดบรรยากาศที่แสดงให้นักเรียนเห็นว่าการให้เหตุผลเป็นสิ่งส าคัญกว่าการได้ค าตอบที่ถูกต้อง  

นอกจากนี้การใช้ค าถามปลายเปิดที่ใช้ในขณะที่ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ในระหว่าง
การอภิปรายในชั้นเรียน และในแบบฝึกทักษะหลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว 
สามารถช่วยพัฒนาการให้เหตุผลของนักเรียนได้ดีข้ึน เมื่อพิจารณาการตอบค าถามของนักเรียน พบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายแนวคิดหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบ และแสดงเหตุผลของค าตอบได้
อย่างถูกต้อง  มาจากค าถามปลายเปิดที่มีลักษณะดังนี้ 1) ค าถามที่ให้นักเรียนได้อธิบาย น าเสนอ
แนวคิดของตนเอง และ2) ค าถามท่ีให้นักเรียนให้เหตุผลสนับสนุนค าตอบ ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบ
หรือหาข้อเท็จจริง ค าถามปลายเปิดทั้ง 2 ลักษณะดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนาการให้เหตุผลของ
นักเรียนได้ดีข้ึน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าค าถามปลายเปิดดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถสื่ อสาร
ความคิดของตนเองได้อย่างเต็มที่ มีการให้เหตุผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบหรือหาข้อเท็จจริง เพ่ือ
แสดงถึงความรู้และความเข้าใจของนักเรียนในการตอบค าถามนั้นๆ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ระพีพัฒน์ แก้วอ่ า (2559) ที่กล่าวเกี่ยวกับ
ลักษณะของค าถามปลายเปิดและการสร้างค าถามปลายเปิดที่ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ว่าควรมี
ลักษณะที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อธิบาย น าเสนอแนวคิดของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและเป็นค าถามที่ให้อธิบายว่าใครตอบได้ถูกต้องเพราะเหตุใดหรืออธิบายว่าอะไรที่ผิด ท าไมจึง
เป็นเช่นนั้น ส าหรับลักษณะของค าถามปลายเปิดที่ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวในครั้งนี้พบว่าไม่มีความหลากหลายมากนัก ซึ่งปัจจัยหนึ่งเป็นผลมากจากเนื้อหาที่ใช้ในการ
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เรียนการสอนไม่เอ้ือต่อการให้เหตุผลจึงท าให้ไม่สามารถสร้างค าถามที่ใช้ในการพัฒนาการให้เหตุผล
ของนักเรียนได้  

เนื้อหา “แบบรูปและความสัมพันธ์” เป็นเนื้อหาสาระที่เอ้ือต่อการให้เหตุผลของนักเรียน ใน
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกการให้เหตุผลแบบอุปนัย ซึ่งอาศัยการสังเกตแบบรูปที่ก าหนดให้ แล้วหาความสัมพันธ์
เพ่ือสรุปรูปทั่วไป ในการเรียนเนื้อหานี้นักเรียนได้ให้เหตุผลสนับสนุนแนวคิดหรือวิธีการที่ได้ซึ่งค าตอบ 
ซึ่งจะสอดคล้องกับ O’Daffer และ Thormquist (1993: 43) ได้กล่าวไว้ว่าการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์เป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในการค้นหาความสัมพันธ์ การสร้างข้อสรุป และการ
ตรวจสอบข้อสรุปของสถานการณ์หนึ่ง  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว่า การให้นักเรียนปฏิบัติงานกลุ่มโดยการช่วยกันระดมความคิดเห็น 
แนวคิด หรือวิธีการที่ได้มาซึ่งค าตอบของสถานการณ์ปัญหาที่ก าหนดให้เป็นค าตอบหรือข้อสรุปของ
กลุ่มตนเอง แล้วให้นักเรียนออกมาน าเสนอหรืออภิปรายช่วยพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล 
ดังนั้น จึงเสนอให้มีการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดการเรียนรู้แบบเปิดในเนื้อหาต่าง ๆ 

2. การใช้ค าถามปลายเปิดในลักษณะให้นักเรียนแสดงเหตุผลประกอบค าตอบหรือการ
อธิบายแนวคิดช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลได้ ดังนั้น จึงเสนอว่าควรมีการใช้
ค าถามปลายเปิดในลักษณะดังกล่าวในการตั้งค าถามในแบบฝึกทักษะ รวมถึงในขณะที่ครูใช้ค าถาม
กระตุ้นนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม หรือการอภิปรายในชั้นเรียน  

3. จากผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเอ้ือต่อการให้เหตุผล แต่เนื้อหาที่มีลักษณะที่มี
ขั้นตอนหรือมีกระบวนการที่ชัดเจนอาจจะท าให้นักเรียนใช้การหาค าตอบด้วยกระบวนการหรือ
ขั้นตอนดังกล่าวในการให้เหตุผลแทน ดังนั้น จึงควรเลือกเนื้อหาที่ เหมาะสมคิดเปิดโอกาสให้นักเรียน
สามารถให้เหตุผลได้ในการพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล ในส่วนของเนื้อหาที่อาจจะไม่เอ้ือใน
การให้เหตุผล ครูอาจจะกระตุ้นโดยการตั้งค าถามเพ่ือให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบโดยไม่ต้องใช้การคิดค านวณ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ถึงแม้ว่าในการจัดกิจกรรมโดยใช้วิธีแบบเปิดจะช่วยพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุผลของนักเรียนในเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังพบว่านักเรียนที่มี
ความสามารถในการสื่อสารที่แตกต่างกันอาจจะมีผลต่อการให้เหตุผลของผู้เรียน ดังนั้นการหา
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แนวทางในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารร่วมกับการให้เหตุผลของผู้เรียนเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ส าหรับครูในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 50 รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจ และความคิดเห็น
ของนักศึกษาต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย เก็บข้อมูลจากนักศึกษา
สาขาภาษาไทย โปรแกรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2556 ที่มีป๎ญหาด้านการออกเสียงค าในภาษาไทย เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
ชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย โดยการใช้สูตร  t-test และการทดสอบสถิติแบบนอนพารา
เมตริก พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยหลังใช้ชุดฝึกฯได้ดีกว่า
ก่อนใช้ชุดฝึกฯ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 50 พบว่า ผล
การทดสอบอ่านออกเสียงหลังใช้ชุดฝึกฯของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.70 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบ
หลังใช้ชุดฝึกฯ พบว่า คะแนนสอบหลังใช้ชุดฝึกฯของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยในแต่ละระดับแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ  
ค าส าคัญ : ความสามารถในการอ่าน  ชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย 
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Abstracts 
The purpose of this research was to evaluate the effectiveness of the Thai 

word reading exercises for students. Thai Language Faculty of Education, Songkhla 
Rajabhat University To compare the achievement of phonetic reading in Thai for 
students. Thai Language, Faculty of Education, Songkhla Rajabhat University, with a 
score of 50%. And the opinions of the students toward the pronunciation training 
package. Information from Thai students Program of Curriculum and Learning 
Management, Faculty of Education, SongklaRajabhat University, Academic Year 2-4, 
Academic Year 2556 with Phonetic Problems in Thai Language To evaluate the 
efficiency of Thai pronunciation exercises. By using the t-test and the parametric 
sleep test, students were able to read Thai words better after using the training set. 
Comparative Study of Reading Achievement in Thai for Students Thai Language 
Songkhla Rajabhat University's Faculty of Education, with a score of 50%, found that 
reading test scores after using the training set of Thai students in Faculty of 
Education, Songkhla Rajabhat University. The mean score was 75.70. The comparison 
between the criteria and the test scores after using the training set showed that the 
test scores after the training of the students were higher than the score of 50 
percent. And the students were satisfied with the practice of reading the words in 
the language. Thailand at each level is significantly different. 
Key words: Reading ability  Thai pronunciation  Thai language students 
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นวิชาที่มีความส าคัญในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ดังนั้นการเรียนรู้  การฟ๎ง  การพูด การอ่านและการเขียนให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาภาษาไทยนั้นจึงนับว่าเป็น “หัวใจ” ของภาษาไทยซึ่งมีความส าคัญมากที่จะช่วยท าให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ การอ่านถือเป็นทักษะในการรับสารที่ส าคัญอีกประการหนึ่งเพราะการอ่าน
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการสั่งสมข้อมูล เป็นทางที่ง่ายที่สุดในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้ทันต่อ
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆของสังคมและโลก (จรูญศักดิ์ บุญญาพิทักษ์, 2553,  99) 
 การอ่านออกเสียง คือ การเปล่งเสียงตามตัวอักษร ถ้อยค า และเครื่องหมายต่างๆที่เขียนไว้
ให้ออกมาถูกต้อง ชัดถ้อยชัดค า และเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ฟ๎ง ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญ การอ่านออกเสียงอาศัย
การท างานที่ สั ม พันธ์กั นระหว่ างสายตา สมอง และอวัยวะในการ อ่าน ออกเสี ยง  โดย
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กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านในภาษาไทยเป็นอย่างมาก  จึงก าหนดสาระการ
อ่านเป็นสาระที่ 1 และเป็นมาตรฐานที่ 1 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ว่า “ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้
ตัดสินใจ แก้ป๎ญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน”  (กรมวิชาการ, 2552,  2) 
 นอกจากนี้การอ่านยังถือเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการประกอบอาชีพต่างๆอีกด้วย โดยเฉพาะ
อาชีพครูที่ต้องฝึกฝนทักษะทางด้านการอ่านเพ่ือเป็นการสั่งสมความรู้ และประสบการณ์ตลอดจน
ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอ่านไปสู่นักเรียน หากครูขาดทักษะทางด้านการอ่านที่ดีพอโดยเฉพาะ
ทักษะพ้ืนฐานของการอ่าน นั่นคือ การอ่านออกเสียง ก็จะส่งผลให้การถ่ายทอดสารต่างๆไปสู่นักเรียน
เกิดความผิดพลาดได้เช่นกัน เนื่องจากธรรมชาตินักเรียนส่วนใหญ่จะมีความเคารพและเชื่ อฟ๎งครูของ
ตนเพราะคิดว่าสิ่งที่ครูสอนหรือถ่ายทอดออกมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกเสมอ เมื่อนักเรียนส่วนใหญ่มีความเชื่อ
ดังกล่าวหากครูถ่ายทอดสารใดออกมานักเรียนก็จะเกิดความคล้อยตามจนอาจถึงขั้นน าไปประยุกต์ใช้
กับชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 
 สาขาวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย     ราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มุ่งเน้นผลิตครูที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทย
จึงได้ก าหนดจัดโครงการ “พัฒนาทักษะวิชาการและทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาภาษาไทย (กิจกรรมที่ 1-5) ในระหว่างเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้วิจัยได้ร่วมเก็บข้อมูลเบื้องต้นในครั้งนี้
พบว่า นักศึกษาสาขาภาษาไทย โปรแกรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชั้น
ปีที่ 2-4 มีป๎ญหาการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะการอ่านออกเสียงค าควบ
กล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับพบว่ามีป๎ญหามากที่สุดหากป๎ญหาดังกล่าวถูกละเลยก็ย่อมส่งผลกระทบกับ
ภาษาไทยในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 50 
 3. เพ่ือศึกษาพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ได้แก่  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โปรแกรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาชั้นปีที่ 2-4 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 134 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาที่มีป๎ญหาด้านการออกเสียงค าในภาษาไทย จ านวน 20 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง 
เนื่องจากคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่มีคะแนนทดสอบการอ่านออก
เสียงค าต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีป๎ญหาด้านการอ่านออกเสียงค าใน
ภาษาไทยดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกนักเรียนที่มีคะแนนตามเกณฑ์ดังกล่าว 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนทดสอบ
การอ่านออกเสียงค าต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นแบบฝึก
ทดสอบการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยจ านวน 3 ชุดชุดละ 10 ค า คิดเป็นคะแนนเต็ม 60 คะแนน 
คือ 
 2.1 ชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยประกอบด้วยแบบฝึก 3 ชุด คือ ชุดที่ 1  การ
ผัน “อักษรกลางประสมสระเสียงสั้น-ยาว” ชุดที่ 2 การผัน “อักษรสูงประสมสระเสียงสั้น-ยาว” และ
ชุดที่ 3 การผัน “อักษรต่ าประสมสระเสียงสั้น-ยาว” 
 จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีป๎ญหาด้านการออกเสียงค าใน
ภาษาไทย โดยผู้วิจัยคัดเลือกจากกลุ่มประชากรจ านวน 134 คน เพ่ือทดสอบการอ่านออกเสียงค าใน
ภาษาไทยผลการเก็บข้อมูลพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จ านวน 
134 คน สามารถทดสอบได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 จ านวน 114 คน และนักศึกษาจ านวน 20 คน
มีผลคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
 2.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ค าที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 20 คนอ่านผิดเป็นส่วนใหญ่ พบว่า เป็นค าที่มีรูป
วรรณยุกต์ก ากับ จากนั้นผู้วิจัยจึงสร้างแบบฝึกอ่านออกเสียงค าเน้นค าท่ีมีรูปวรรณยุกต์ก ากับ 
3. ขั้นตอนและวิธีด าเนินการวิจัย 

รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและทดสอบอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยจากกลุ่มประชากร 
คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 134 คน ผลการ
ทดสอบการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย พบว่า กลุ่มประชากร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 
114 คน สามารถสอบผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ า 50 คะแนน และนักศึกษาจ านวน 20 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์คะแนนขั้นต่ า ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ค าที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง 20 ค าอ่านผิดมากที่สุด พบว่า ค า
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โดยส่วนใหญ่เป็นค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับ เพ่ือความชัดเจนของข้อมูลผู้วิจัยจึงด าเนินการ
ทดสอบโดยคัดเลือกเฉพาะค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 3.1 สร้างแบบทดสอบการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับจ านวน 1 ชุด 
ชุดละ 50 ค า ค าละ 2 คะแนน คิดเป็น 100 คะแนน โดยตัวอย่างค าดังกล่าวผู้วิจัยได้ท าการทดลอง
กับนักศึกษาในโครงการพัฒนาการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย จากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
ดังนี้ 
    ก่ากร้าน  กร๊ะ  ปร้า  ดร่า   
    กริ้วกร๊าว  แขร่น  ขล่ า  พลึ้ง 
    แตร่นแต๊น  เก็งแกร๋  แปร๊ง  ผรึ้ง   
    พลึ่ง  ขร้าน  สร่อย  แตร๊น   
    แตร้น  ไคว่  ชร้อน  แปร๋น 
    หริ่ม  ผรึ้ง  แถล่น  แขร้น 
    มร่าม  คร้าม  ไขว้  ชรื่น   
    แปร๋น  แตร่ม  พรึ่ง  แปล่น 
    มรุ้ง  แกร้ม  แปร่งแปร๋ ดร่ า 
    กร้าวกร๋าว  ปร๋อปูอ  เหง่งหง่าง โตร้งเต๊รง 
    กรู๊ดกร้าด  ปร่ าปร๋อ  กร๋อ  ขล้อ 
    คร้อ  คร้อม  คล่อยครู่ ขลู้ 
    ปล๋อย  ปล้อม 
 3.2 ทดสอบการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับในภาษาไทย (pre-test) 
โดยค าที่ปรากฏในแบบทดสอบเป็นค าที่มีความหมาย และไม่มีความหมายเนื่องจากผู้วิจัยต้องการ
ทดสอบความแม่นย าในเรื่องเสียงวรรณยุกต์ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ ซึ่งจะต้องประกอบอาชีพครูภาษาไทยในอนาคต  ทดสอบโดยการให้นักศึกษาอ่านทีละ
คน และผู้วิจัยจะสังเกตการอ่านออกเสียงจากแบบทดสอบ ค าใดกลุ่มตัวอย่างอ่านออกเสียงผิดผู้วิจัย
จะวงกลมหรือท าเครื่องหมายไว้ที่ค านั้น และนับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลปรากฏว่าค าที่กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 20 คนอ่านผิดเป็นค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับ 
 3.3 สร้างชุดฝึกเพ่ือแก้ไขป๎ญหาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับ 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 20 คนมีลักษณะการสับสนในรูปค าในแบบทดสอบซึ่งเป็นค าที่ไม่ปรากฏใช้
ในภาษาไทย เมื่อกลุ่มตัวอย่างเจอรูปค าดังกล่าวท าให้ไม่สามารถผันเสียงได้ ผู้วิจัยจึงสร้างชุดฝึกเพ่ือ
ลดความสับสนในการอ่านค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับ 
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 3.4 น าชุดฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้ชุดฝึก
ดังกล่าว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควรให้น าชุดฝึกชุดนี้ไปแก้ไขป๎ญหาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่มีรูป
วรรณยุกต์ก ากับ 
 3.5 จัดอบรมการใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับให้กลุ่ม
ตัวอย่าง 
 3.6 ทดสอบการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับหลังใช้ชุดฝึก( Post-test ) 
โดยใช้แบบฝึกทดสอบชุดเดิมเพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงด้านการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง  
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 4.1 ใช้สถิติแบบบรรยายวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
x และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติพ้ืนฐานค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) โดยค านวณจากสูตร (ชู
ศรี วงศ์รัตนะ, 2550: 33)  

       
X

X
n




 
     เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
      X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิเคราะห์หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูตรหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     

    S     =   2)(2   

          n (n-1) 
    เมื่อ S คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      คือ  ผลรวมของคะแนนนักเรียนทุกคน 
     2  คือ ผลรวมของคะแนนยกก าลังสองของนักศึกษาทุกคน 
         n คือ  จ านวนนักเรียน 
 4.2 การหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยโดยการทดสอบ
คะแนนก่อนใช้และหลังใช้ชุดฝึก ดังนี้ 
  การทดสอบคะแนนก่อนใช้และหลังใช้ชุดฝึกโดยใช้สูตร t-test 

     t = 
X    

 

√ 
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   เมื่อ t คือ ค่าประสิทธิภาพจากการค านวณ (t-test) 
     X  คือ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 

       คือ คะแนนเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     S คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     n คือ จ านวนนักศึกษา 
 4.3 การทดสอบสถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) การทดสอบของ
โคลโมโกรอฟ-สมีร์นอฟ (Kolmogorove-Sminov One Sample test) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อ
ชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย สูตรที่ใช้ในการค านวณ 
     D = Maximum |FO – FE| 

 เมื่อ FO คือ ความถี่สะสมของข้อมูลที่สังเกตได้ในรูปสัดส่วน 
  FE คือ ความถี่สะสมของข้อมูลที่คาดหวังในรูปสัดส่วน 
  D คือ ผลต่างระหว่าง FO กับ FE ที่มีค่าสูงสุดโดยไม่คิด
เครื่องหมาย 

 4.4 การวิเคราะห์เนื้อหา( Content analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงบรรยายที่ได้
จากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ( semi structure ) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนเพ่ือการตอบ
วัตถุประสงค์ โดยผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์เรื่องการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยกับคะแนน

เกณฑ ์ร้อยละ 50  
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์ใน

ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์ใน

ภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าใน
ภาษาไทย 

 จ านวน
นักศึกษา 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าประสิทธิภาพ  
(t) 

ก่อนใช้ 20 100 36.7 4.41 - 

หลังใช้ 20 100 75.7 4.55 4.40 
 

จากตารางพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยหลังใช้ชุดฝึก 
(Post-test) โดยค าควบกล้ าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับคะแนนเต็ม 100 คะแนนเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกการอ่านออกเสียงโดยการใช้สูตร t-test จากสมมติฐานว่า นักศึกษามีความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงค าในภาษาไทยหลังใช้ชุดฝึกฯดีกว่าก่อนใช้ชุดฝึกฯ ซึ่งผลจากการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบค่า 
t = 4.4 และ t.05 (19) = 1.729 ดังนั้นค่า t ที่ค านวณได้มากกว่า 1.729 ยอมรับ H1 คือ นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยหลังใช้ชุดฝึกฯได้ดีกว่าก่อนใช้ชุดฝึกฯที่ระดับความมี
นัยส าคัญ 0.05 และมีค่าเฉลี่ย 75.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.55 

 
 ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 50  
จ านวนนักศึกษา X  S.D คะแนนเกณฑ์ t 

20 75.7 4.55 50 4.4 
  
 จากตารางพบว่า การทดสอบหลังใช้ชุดฝึกฯของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.70 และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังใช้ชุดฝึกฯ พบว่า คะแนนสอบหลังใช้ชุดฝึกฯของ
นักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
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 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์
ในภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

จ านวนนักศกึษา ระดับความพึงพอใจ 

น้อย ปานกลาง มาก 
n = 20 0 2 18 

Fo 0 0.10 0.9 

FO 0 0.10 1.00 
Fe 0.20 0.20 0.20 

FE 0.20 0.40 0.60 

|FO – FE| 0.20 0.30 0.40 
 
จากตารางเมื่อพิจารณา |FO – FE| พบว่าค่า 0.56 มีความถี่มากที่สุด ดังนั้น D = 0.30 และ

เมื่อหาค่าวิกฤตของ D จากตารางที่ 14 ที่ระดับความมีนัยส าคัญ 0.05 และ n = 20 จะได้ค่า D = 
0.294 (กานดา พูนลาภทวี, 2539 : 402) ซึ่งค่า D ที่ค านวณได้มากกว่าค่าวิกฤต ดังนั้นจึงยอมรับ H1 
แสดงว่าจ านวนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยในแต่ละระดับ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

 
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์

ในภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่ใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย (เน้นค าที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับ) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นใน 
2 ประเด็นหลัก คือ ความยากง่ายของเนื้อหาในชุดฝึก นักศึกษาสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการออก
เสียงค าในภาษาไทยที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับเป็นค าที่ไม่คุ้นเคย และยากต่อการอ่าน ประเด็นที่ 2 คือ
ข้อมลูเกี่ยวกับชุดฝึกเรื่อง การออกเสียงค าในภาษาไทยที่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับ นักศึกษาโดยส่วนใหญ่
ให้ความคิดเห็นว่าแบบฝึกดังกล่าวเป็นแบบฝึกที่เข้าใจง่าย ท าให้เข้าใจรูปแบบการฝึกออกเสียงค าที่มี
รูปวรรณยุกต์ไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดี 

การพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครั้งนี้ พบว่า การอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่มีรูป
วรรณยุกต์ก ากับของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ขาดความถูกต้องชัดเจน เนื่องจากนักศึกษามีการ
สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากง่ายของค าที่ปรากฏในแบบทดสอบ โดยการสะท้อนผ่าน
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แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งผู้วิจัยได้ส ารวจ และผู้วิจัยมีการประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกการอ่านออก
เสียงค าในภาษาไทยโดยการใช้สูตร t-test ผลจากการทดสอบตามที่กล่าวข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่า 
นักศึกษามีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยหลังใช้ชุดฝึกฯได้ดีกว่าก่อนใช้ชุดฝึกฯ 
ทั้งนี้อาจเพราะแบบฝึกดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบ และได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือทดสอบการอ่านออกเสียงอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้ ผนวกกับการใช้
แบบฝึกดังกล่าวผู้วิจัยมีการอบรมทักษะการอ่านออกเสียงอันเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยซึ่งจะต้องประกอบอาชีพครูภาษาไทยต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้งานวิจัยฉบับนี้ได้ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทย
ส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับคะแนนเกณฑ์ร้อย
ละ 50 ผลการวิเคราะห์พบว่านักศึกษาสามารถท าคะแนนได้สูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งนี้อาจเพราะนักศึกษาผ่านการอบรมการใช้ชุดฝึก และมีความแม่นย า
ทางด้านทักษะการอ่านออกเสียงค าที่ไม่คุ้นเคยให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลในงานวิจัย
ฉบับนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียง
วรรณยุกต์ในภาษาไทยโดยการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ ผู้วิจัยส ารวจควบคู่กับแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดฝึก พบว่า นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกดังกล่าว 
เนื่องจากค าที่ผู้วิจัยน ามาทดสอบอ่านออกเสียงนั้นเป็นค าที่กลุ่มตัวอย่างไม่คุ้นเคยเพราะเป็นค าที่
สะกดไม่ตรงตามรูปวรรณยุกต์ เมื่อกลุ่มตัวอย่างเห็นค าในแบบทดสอบอาจท าให้เกิดความสับสนและ
อ่านออกเสียงผิด ซึ่งในกรณีดังกล่าวย่อมส่งผลต่อวิชาชีพครูภาษาไทยที่ก าลังออกไปสอนลูกศิษย์ใ ห้
อ่านภาษาไทยออกและเขียนภาษาไทยได้ แต่เมื่อผู้วิจัยมีเทคนิคการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนและถูกต้อง
ท าให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 20 คนมีความมั่นใจในการอ่านค าในภาษาไทยให้ถูกต้องเพ่ือสานต่อสู่
ศิษย์ในอนาคตได้เป็นอย่างด ี
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 
โดยการใช้สูตร   t-test ผลจากการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบค่า t = 4.4 และ t.05 (19) = 1.729 
ดังนั้นค่า t ที่ค านวณได้มากกว่า 1.729 ยอมรับ H1 คือ นักศึกษามีความสามารถในการอ่านออกเสียง
ค าในภาษาไทยหลังใช้ชุดฝึกฯได้ดีกว่าก่อนใช้ชุดฝึกฯที่ระดับความมีนัยส าคัญ 0.05 และมีค่าเฉลี่ย 
75.7 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.55 ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานว่า นักศึกษามี
ความสามารถในการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยหลังใช้ชุดฝึกฯดีกว่าก่อนใช้ชุดฝึกฯ ส าหรับการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
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ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 50 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผล
การทดสอบอ่านออกเสียงหลังใช้ชุดฝึ กฯของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 75.70 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบ
หลังใช้ชุดฝึกฯ พบว่า คะแนนสอบหลังใช้ชุดฝึกฯของนักศึกษาสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และงานวิจัยฉบับนี้มีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการวิเคราะห์พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่าน
ออกเสียงค าในภาษาไทยในแต่ละระดับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

การพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครั้งนี้ พบว่า เบื้องต้นการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่มีรูป
วรรณยุกต์ก ากับของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 20 คน ขาดความถูกต้องชัดเจนเนื่องจากนักศึกษามีการ
สะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับความยากง่ายของค าที่ปรากฏในแบบทดสอบ โดยการสะท้อนผ่าน
แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งผู้วิจัยได้ส ารวจ และผู้วิจัยมีการประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกการอ่านออก
เสียงค าในภาษาไทยโดยการใช้สูตร t-test ผลจากการทดสอบตามที่กล่าวข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่า 
นักศึกษามีความสามารถในการอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยหลังใช้ชุดฝึกฯได้ดีกว่าก่อนใช้ชุดฝึกฯ 
ทั้งนี้อาจเพราะแบบฝึกดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นเป็นระบบ และได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบเครื่องมือทดสอบการอ่านออกเสียงอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้ ผนวกกับการใช้
แบบฝึกดังกล่าวผู้วิจัยมีการอบรมทักษะการอ่านออกเสียงอันเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทยซึ่งจะต้องประกอบอาชีพครูภาษาไทยต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้งานวิจัยฉบับนี้ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงค าในภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับคะแนนเกณฑ์ร้อยละ 50 
ผลการวิเคราะห์พบว่านักศึกษาสามารถท าคะแนนได้สูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทั้งนี้อาจเพราะนักศึกษาผ่านการอบรมการใช้ชุดฝึก และมีความแม่นย าทางด้านทักษะ
การอ่านออกเสียงค าที่ไม่คุ้นเคยให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการเก็บข้อมูลในงานวิจัยฉบับนี้นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงค าที่มีเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย
โดยการส ารวจความพึงพอใจในครั้งนี้ ผู้วิจัยส ารวจควบคู่กับแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดฝึก 
พบว่า นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกดังกล่าว เนื่องจากค าที่ผู้วิจัยน ามา
ทดสอบอ่านออกเสียงนั้นเป็นค าท่ีกลุ่มตัวอย่างไม่คุ้นเคยเพราะเป็นค าที่สะกดไม่ตรงตามรูปวรรณยุกต์ 
เมื่อกลุ่มตัวอย่างเห็นค าในแบบทดสอบอาจท าให้เกิดความสับสนและอ่านออกเสียงผิด ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อวิชาชีพครูภาษาไทยที่ก าลังออกไปสอนลูกศิษย์ให้อ่านภาษาไทยออกและเขียน
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ภาษาไทยได้ แต่เมื่อผู้วิจัยมีเทคนิคการอ่านออกเสียงที่ชัดเจนและถูกต้องท าให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 20 คนมีความม่ันใจในการอ่านค าในภาษาไทยให้ถูกต้องเพ่ือสานต่อสู่ศิษย์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรศึกษาเรื่อง แบบฝึกเพ่ือพัฒนาการอ่านออกเสียงค าควบกล้ าที่ปรากฏรูปวรรณยุกต์ 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย เพ่ือสังเกตเปรียบเทียบผลการใช้แบบฝึกก่อน-หลังว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทุกท่านที่
ให้ค าแนะน าเก่ียวกับงานวิจัย ตลอดจนสถิตท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยฉบับนี้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์กษมา สุระเดชา อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ที่ให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกท่านที่เป็น
ก าลังใจ และรับฟ๎งป๎ญหาของผู้วิจัยจนงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณคุณนเรศ ชูชายที่ให้ความช่วยเหลือและรับฟ๎งป๎ญหาของผู้วิจัยรวมทั้งเป็นก าลังใจ
ให้ผู้วิจัยมาโดยตลอด 
 ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจน
สามารถท าวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณพ่อสมโภชน์ จุลวรรณ และครอบครัวที่คอยเป็นก าลังให้
ผู้วิจัยเสมอมา คอยรับฟ๎งและอยู่เคียงข้างผู้วิจัยมาโดยตลอด  
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บทคัดย่อ 

 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้น เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี วิชา เคมีเพ่ิมเติม 2  โดยใช้เทคนิคการค านวณ
แบบตารางสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมนี้  มีจุดมุ่งหมาย   
1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ ให้มีประสิทธิภาพ 75/75   
2) เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
เสริมทักษะการค านวณ  3) เพื่อเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง 
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วย
ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ โดยแบ่งการด าเนินงาน ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ ให้มี
ประสิทธิภาพ 75/75 แบ่งเป็น การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ มีแหล่งข้อมูล ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเหมาะสมสอดคล้อง เครื่องมือ ได้แก่ แบบประเมินความ
เหมาะสมและแบบประเมินความสอดคล้อง 5 ฉบับ ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการ
ค านวณ จ านวน 6 ชุด ได้แก่ สมการเคมี กฎทรงมวลและกฎสัดส่วนคงที่  ปริมาตรของแก๊สใน
ปฏิกิริยาเคมี ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี สารก าหนดปริมาณและผลได้ร้อย
ละ การค านวณจากสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 สมการ ตัวแปรตาม ได้แก่  ระดับการประเมิน
ความเหมาะสมและความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
การค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี แหล่งข้อมูล แบ่งเป็นกลุ่มทดลองแบบ
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หนึ่งต่อหนึ่ง จ านวน 3 คน กลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก จ านวน 9 คน กลุ่มทดลองภาคสนาม จ านวน 25 คน
สุ่มจากการจับฉลากรายชื่อนักเรียนเก่ง ปานกลางและอ่อน จ านวนเท่าๆกันทุกกลุ่ม ตัวแปรต้น ได้แก่ 
การใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ ทั้ง 3 กลุ่ม ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เสริมทักษะการค านวณ  ตอนที่ 2 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 45 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุด
กิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ จ านวน 6 ชุด ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริม
ทักษะการค านวณตามเกณฑ์ 75/75 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน  หลังเรียน
ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ โดยใช้เวลา 6 สัปดาห์ ตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ แหล่งข้อมูล ได้แก่ นักเรียนหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ ตัวแปรต้น ได้แก่ การใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการ
ค านวณ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจที่เกิดกับนักเรียนหลังการใช้ ได้ผลดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค า  พบว่า สร้างชุด
กิจกรรม จ านวน 6 ชุด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบด้วย
ขั้นสร้าง ความสนใจ  ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ และขั้น
ประเมินผล  ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม(ส าหรับครู) ส่วนที่ 
2 ชุดกิจกรรม(ส าหรับนักเรียน) น าชุดกิจกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม พบว่า ชุด
กิจกรรมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด  และผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่าง ผล
การเรียนรู้กับเนื้อหา เนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้  ผลการเรียนรู้กับข้อค าถามของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ด้านการสอบถามกับ
รายการการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรม พบว่า มีความสอดคล้องกันทุก
รายการประเมิน การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม พบว่า ผลการทดลองกลุ่ มเล็ก มีประสิทธิภาพ 
78.80/78.40 ผลการทดลองภาคสนาม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ78.40/77.83 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่
ก าหนดไว้  ตอนที่ 2 การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ ค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 1.03 
ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 28.68 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า  ค่าเฉลี่ยหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมภาพรวมหลังการใช้ ค่าเฉลี่ย 4.34 ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ความพึงพอใจ ด้านป๎จจัยน าเข้า ค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 4.42 ด้าน
ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย 4.17 ทุกด้าน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: เทคนิคการค านวณแบบตารางสารสัมพันธ์ 
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Abstract 
 Report of development of 5E inquiry activity package to promote calculation 
skill on quantity of substance relating to chemical reactions: additional chemical 2, 
using stoichiometry of grade-6 students in Khirimat Phitthayakhom School purposed 
1) to build and find the efficiency of the activity package to promote calculation 
skillwith the criterion of 75/75; 2) to compare the mean of the learning achievement 
between before and after learning with the activity package; 3) to compare the 
percentage of the mean of the learning achievement between before and after 
learning with the activity package with the criterion of 75%; 4) to study the 
satisfaction of students towards the learning management with the activity package 
to promotecalculation skill. The process was divided into 3 parts as follows: 
 Part 1: building and searching of the efficiency of the activity package to 
promote calculation skill with the criterion of 75/75; this part included the activity 
package to promote calculation skill. The sources of data are the feasibility, 5 
consistency evaluations, independent variables including 6 packages of the activity 
package to promote calculation skill that are composed of chemical equation, law of 
mass conservation and law of definite proportions, volume of gas in chemical 
reaction, relationship between substance quantity in chemical equation, limiting 
reagent and percentage result. The calculation from related chemical equations, the 
dependent variables are the feasibility, 5 consistency evaluations by experts to find 
the efficiency of the activity package to promote calculation skill: volume of related 
substance in chemical reaction. The sources of data are the one-by-one 
experimental group of 3 persons, small experimental group of 9 persons, and field-
study experimental group of 25 persons. The random sampling was applied to 
classify students by the good grade, medium grade, and low grade in the equal 
number. The independent variables are the activity package to promote calculation 
skill for the 3 groups. The dependent variables are the efficiency of the activity 
package to promote calculation skill. Part 2: the experiment of the activity package 
to promote calculation skill. The sources of data are 38 students of the science 
program in grade 11. The independent variables are the application of 6 activity 
packages to promote calculation skill. The dependent variables are the activity 
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package to promote calculation skill with the criterion of 75/75 and the achievement 
result of students before and after learning with the package for 6 weeks. Part 3: 
study of the satisfaction of students towards the activity package to promote 
calculation skill. The sources of data are the students who applied the activity 
package to promote calculation skill. The independent variable is the application of 
the activity package and the dependent variable is the satisfaction of students after 
the application. The results are as follows: 
 Part 1: building and searching of the efficiency of the activity package to 
promote calculation skill, it was found that to build 6 activity packages, to arrange 
the learning activity according to the 5E inquiry consist of building attention, survey 
and search, explanation and conclusion, knowledge expansion, and evaluation. In 
each package, the section 1 is the application of the activity package to promote 
calculation skill (for instructor) and the section 2 is the application of the activity 
package to promote calculation skill (for student). The experts would evaluate the 
consistency of the package and they found that its feasibility is at the highest level. 
The experts evaluated the consistency between the learning of content and the 
content and objective of learning. Regarding the learning result and the questions of 
the learning achievement test on the volume of substance relating to chemical 
reaction, it was evident that every evaluation has the consistency. To find the 
efficiency of the activity package, it was found that the small experimental group has 
the efficiency at 78.80/78.40. For the field-study experiment, the efficiency is 
78.40/77.83. Both results have the higher efficiency than the criterion of 75/75. Part 
2: the experiment of the activity package to promote calculation skill, the mean 
before learning is 1.03 while the mean after learning is 28.68, which demonstrates 
that the mean after learning is higher than the mean before the learning with 
statistical significance at 0.05. Comparing to the post-test mean with the criterion of 
75%, it shows that the post-test mean is higher than the criterion of 75% with 
statistical significance at 0.05. Part 3: study of the satisfaction of students towards the 
activity package to promote calculation skill, the overview after the application has 
the mean at 4.34. The satisfaction is at the high level while the satisfaction in input 
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factors has the mean at 4.33, in process at 4.42, and in the outcome at 4.17. For 
every aspect, the satisfaction is the high level.  
 
บทน า 
 ที่มาและความส าคัญของการวิจัย 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดหลักการและจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข(พระราชบัญญัติแห่งชาติ , 2542 หน้า 3) ซึ่งปรากฏใน
หลักการที่ส าคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อ 1 ว่า การจัดการ
ศึกษามีเปูาหมายให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่
กับความเป็นสากล  สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาข้อ 2 ว่า นักเรียนต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ป๎ญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  หลักสูตร
แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้นักเ รียนเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักการและจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
 วิทยาศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ส่วนหนึ่ง ที่ก าหนดให้นักเรียนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะกระบวนการค้นคว้าหาความรู้และแก้ป๎ญหา การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์การคิด
สร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 หน้า 6-7) สอดคล้องกับ สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ก าหนดว่า นักเรียนต้องเข้าใจหลักการและทฤษฎีขั้น
พ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์ เข้าใจในลักษณะขอบเขตและวงจ ากัดของวิทยาศาสตร์ จนสามารถน า
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546 หน้า 215-216) แต่ปีที่ผ่านมา นักเรียนมี
ความรู้ความสามารถไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาจาก  ค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ทดสอบระดับชาติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 29.38 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยในระดับเขตพ้ืนที่ เท่ากับ 31.38  และ
ระดับประเทศ เท่ากับ 32.54  ต่ าขีดจ ากัดล่างของหลักเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ที่ส านักทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) ตั้งไว้ (2554. คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม.หน้า 27)  
ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบระดับชาตินี้ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวม
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557 ที่มีระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 2.13 ต่ ากว่าเปูาหมายที่โรงเรียนก าหนด 2.50 เช่นกัน (2557. รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม)   
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 เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 3.2  เข้าใจหลักการและ
ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสภานะของสาร การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีค่าเฉลี่ย
คะแนนการทดสอบระดับชาติ เท่ากับ 29.22  โดยส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน) จัดให้โรงเรียนต้องพัฒนาโดยเร่งด่วน (ส านักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การ
มหาชน). 2557. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)แยกตามสาระ. 
หน้า 28) สอดคล้องกับระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชา เคมีเพ่ิมเติม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบจัดการเรียนรู้ มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ย เท่ากับ 2.16 จัดอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการวัดผลประเมินผลกระทรวงศึกษาธิการ. 
2554. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551. หน้า 17)  ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายของโรงเรียนตั้งไว้ที่ระดับผลการเรียนเฉลี่ยต้อง
มากกว่า 2.50 ขึ้นไป จัดอยู่ในระดับ ดี จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สาระ 3 สารและการเปลี่ยนแปลง  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ ากว่าเปูาหมาย 
 ผู้วิจัยพบป๎ญหาการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา เคมีเพ่ิมเติม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนคีรี
มาศพิทยาคม. (2557). หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมปีการศึกษา 2557. หน้า 7) ว่า 
นักเรียนมีป๎ญหาชอบท่องจ าแม้เนื้อหาเน้นการค านวณ  นักเรียนพยายามจ าวิธีการค านวณจาก
แบบฝึกหัด ท าให้ประยุกต์วิธีค านวณที่แตกต่างจากโจทย์เดิมไม่ได้ นักเรียนเรียนช้าเพราะมีป๎ญหา
ทางการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ มีทักษะค านวณต่ า ไม่ได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนการค านวณที่ดี 
ส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สอดคล้องผลการศึกษาของ ณพัฐอร บัวฉุน (2559 หน้า 97) ที่
พบว่า นักเรียนไม่มีการก าหนดป๎ญหาที่จะส ารวจตรวจสอบ ขาดทักษะการวิเคราะห์และการแก้ป๎ญหา
จึงเสนอแนะให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และใช้วิธีการประเมินผลที่
หลากหลาย  
 ผู้วิจัยจึงได้แก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปชุดกิจกรรมเน้นให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและแก้ป๎ญหาโจทย์การค านวณ โดยน าหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎี
การสร้างเสริมความรู้ ที่เน้นให้นักเรียนต้องสืบค้นเสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการ
ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและรับรู้ความรู้อย่างมีความหมายสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเองและ
เก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน (2556. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. คู่มือการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฉบับอนาคต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. หน้า 10) ใช้
กระบวนการกลุ่มให้มีการช่วยเหลือกันในการเรียนรู้และพัฒนา การเรียนรู้ที่มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์วิธีการค านวณ
ความสัมพันธ์ของสารในปฏิกิริยาเคมีโดยใช้ให้อยู่ในรูปตาราง เพ่ือให้เห็นขั้นตอนการค านวณที่ชัดเจน  
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มีการใช้สีระบายในตัวแปรที่ต้องการเน้นหรือติดตามค่าตัวแปรและการเปลี่ยนค่าตัวแปรในขั้นตอน
ต่างๆ ทั้งลดข้อบกพร่องของนักเรียนในการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ชุดกิจกรรมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยได้น าชุดกิจกรรมไปหาประสิทธิภาพก่อนน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน พบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ จึงได้น ามาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียน
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 ผลการใช้จริงพบว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเช่นกัน  ผู้วิจัยจึงเห็นประโยชน์ของชุดกิจกรรมดั งกล่าว ที่ใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาอ่ืนๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้เผยแพร่
ให้แก่ครูในโรงเรียนและโรงเรียนอ่ืน เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพในวงกว้างต่อไป 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณตามกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี  วิชา เคมีเพ่ิมเติม 2 โดยใช้
เทคนิคการค านวณแบบตารางสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
ให้มีประสิทธิภาพ 75/75 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมเสริมทักษะการค านวณตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง ปริมาณของสารที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี วิชา เคมีเพ่ิมเติม 2  โดยใช้เทคนิคการค านวณแบบตารางสารสัมพันธ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียน ด้วยชุด
กิจกรรมเสริมทักษะการค านวณตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง ปริมาณของสารที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี วิชา เคมีเพ่ิมเติม 2  โดยใช้เทคนิคการค านวณแบบตารางสารสัมพันธ์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กับ เกณฑ์ร้อยละ 75 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะ
การค านวณตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
เคมี  วิชา เคมีเพ่ิมเติม 2  โดยใช้เทคนิคการค านวณแบบตารางสารสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของงานวิจัย 
  1.  แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา ได้แก่  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 45 คน ตามมอบหมายการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  
  2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลา
จ านวน  6  สัปดาห์  จ านวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 16 ชั่วโมง   
  3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1  ตัวแปรต้น คือ การใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี 

3.2  ตัวแปรตาม คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาเคม ี

3.2.1  ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณตามเกณฑ์ 75/75 
3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด

กิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี    
3.2.3 ความพึงพอใจที่เกิดกับนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการ

ค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี   
 4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี  แบ่งเป็น   

4.1  การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณตามเกณฑ์ 75/75 
4.2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด

กิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ  
4.3  ประเมินความพึงพอใจที่เกิดกับนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการ

ค านวณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี 
แบ่งชุดย่อยเป็น 6 ชุด ได้แก่ ชุดกิจกรรม เรื่อง สมการเคมี ชุดกิจกรรม เรื่อง กฎทรงมวลและกฎ
สัดส่วนคงที่  ชุดกิจกรรม เรื่อง ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี ชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมี  ชุดกิจกรรม เรื่อง สารก าหนดปริมาณและผลได้ร้อยละ และ
ชุดกิจกรรม เรื่อง การค านวณจากสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่า 1 สมการ ผ่านการประเมินโดย
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ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
(X = 4.44 , S.D.= 0.59) 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา
เคมี เป็นแบบทดสอบแสดงวิธีท า จ านวน 9 ข้อ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา พิจารณาจากค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เท่ากับ 1.00  มีค่าอ านาจจ าแนก เท่ากับ 0.20 - 0.61 และมีค่าความเท่ียง เท่ากับ 0.554 
 3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ซึ่งผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ดัชนี
ความสอดคล้อง 0.60 - 1.00  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แบบแผนที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  คือ  One  group  Pretest-Posttest  Design ซึ่งมี
ลักษณะดังนี้ 

E O1 X O2 
E   หมายถึง กลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ  
O1  หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มทดลองก่อนทดลองใช้ ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ  
X   หมายถึง การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ  
O2   หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มทดลองหลังทดลองใช้  
 (เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย. (มปป). เอกสารประกอบการเรียน วิจัยเชิงการทดลอง. 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard  deviation) และการทดสอบค่าที (t-test one sample)  
 

 ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณ

ของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ตามเกณฑ์ 75/75  แสดงดังตาราง 1 
 
 
 
 
 



 
 508 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

X

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาเคมี 

ชุดกิจกรรม 
ที ่

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

ร้อยละ ร้อยละ 
1 81.00 

77.83 

2 78.50 

3 79.50 
4 76.31 

5 78.80 

6 77.60 
รวม 78.40 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของชุดกิจกรรม  อยู่ระหว่าง 77.60  
- 81.00 และโดยภาพรวม เท่ากับ 78.40 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์   (E1) เท่ากับ 77.83 ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาเทียบกับเกณฑ์ 75/75 พบว่า ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และค่าประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) สูงกว่าเกณฑ์ 
 
 2. การทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิกิริยาเคมี แสดงได้ดังตาราง 2 และตาราง 3 
 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยผลต่าง สถิติทดสอบทีและระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ ระหว่างก่อนเรียน กับหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณ
ของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี  

การทดสอบ n  S.D. t 
ก่อนเรียน 45 1.03 0.69 

87.57* 
หลังเรียน 45 28.68 1.93 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 1.03 คะแนน และ 28.68 ตามล าดับ และ
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X

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบร้อยละของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหลังเรียน ด้วยชุด

กิจกรรมเสริมทักษะ การค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี กับ 
เกณฑ์ร้อยละ 75 

การทดสอบ n  S.D. 
ร้อยละ 75 

ของ
คะแนน 

t 

หลังเรียน 45 28.68 1.93 27.00 5.84* 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จากตาราง 3 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย

ด้วยชุดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 28.68 คะแนน  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบ
หลังเรียนของนักเรียนร้อยละ 75 คิดเป็นคะแนน 27.00 คะแนน  พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 3.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการ
ค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี แบ่งเป็น ด้านป๎จจัยน าเข้า (X = 4.33 S.D. 
= 0.69)  ด้านกระบวนการ( X = 4.42, S.D. = 0.66  ด้านผลลัพธ์ ( X = 4.53,S.D. = 0.24) และ
โดยรวม ( X = 4.17 , S.D. = 0.81)  และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจด้าน
ป๎จจัยน าเข้า  ด้านกระบวนการและโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลลัพธ์   อยู่ในระดับมากที่สุด    
 
 สรุปและอภิปรายผล 
  การอภิปรายผล 
  1.  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนกับหลัง
เรียน ด้วยชุดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และ ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
เป็นเพราะ 
 1.1  การสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี  เป็นไปตามหลักการ ทฤษฎี และด าเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 
ดังนี้ 
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   1.1.1  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตร สาระ มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ เนื้อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 หลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม  ปีการศึกษา 2556  คู่มือครู วิชา เคมีเพ่ิมเติม เล่ม 2 และ หนังสือ
แบบเรียน วิชา เคมีเพ่ิมเติม เล่ม 2 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมหนังสืออ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการเรียนรู้ วิชาเคมี วิชาวิทยาศาสตร์อีกหลายเล่มจนเข้าใจในเนื้อหาอย่างชัดแจ้ง  ท าให้การ
เรียนเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอน เข้าใจได้ง่าย 
   1.1.2  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ตามหลักวิชาอย่างเคร่งครัด เริ่มจากเลือกประเภทของชุด
กิจกรรม องค์ประกอบของชุดกิจกรรม การสร้างชุดกิจกรรมที่ผ่านการประเมินความเหมาะสม
สอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ การหาคุณภาพเครื่องมือทุกชนิดในชุดกิจกรรม การน าไปหาประสิทธิภาพ
ชุดกิจกรรมให้เป็นไปตามเกณฑ์ก่อนน ามาทดลองใช้จริง 
   1.1.3  ขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
อย่างมาก   จึงได้พัฒนาชุดกิจกรรมตามรูปแบบดังกล่าว และได้ผลเป็นที่พึงพอใจ 
  2.  ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ที่พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวมและ
รายด้าน เป็นเพราะ 
   2.1  ขั้นป๎จจัยน าเข้า การจัดสร้างชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ค านึงถึงด้านเอกสารวัสดุอุปกรณ์และเวลาที่ใช้ที่ใช้อย่าง
ละเอียด เริ่มจากการเรียง ล าดับเนื้อหาที่สอดคล้องกลมกลืน ไม่เกิดการซับซ้อน มีรูปแบบ ขนาด
ตัวอักษร ข้อความแทรก การใช้ภาษา รูปภาพประกอบ  สีสันสวยงามน่าสนใจ ผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญผ่านการทดลองใช้การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงส าหรับ วิขา 
เคมี ในส่วนการค านวณ และถูกปรับปรุงจนได้ชุดกิจกรรมที่สมบูรณ์  เป็นที่ยอมรับได ้
   2.2   ขั้นกระบวนการ  ได้น าชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ไปใช้สอนกับนักเรียนตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
อย่างเคร่งครัด เริ่มจากขั้นสร้างความสนใจ ขั้นสืบเสาะหาความรู้ ขั้นอธิบายและลงสรุป ขั้น ขยาย
ความรู้ และขั้นประเมินผล ทุกขั้นตอนประกอบด้วยกิจกรรมย่อยที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้
ปฏิบัติได้ฝึกหัดโดยมีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่ม มีครูที่แทรกเสริมอย่างเหมาะสม นักเรียนมีโอกาสใน
การเรียนรู้ตามความถนัดความสนใจของตนเองได้ เพราะครูให้ใช้สื่อและวิ ธีเรียนที่หลากหลาย ทั้ง
วิธีการค านวณแบบตารางสารสัมพันธ์ที่ครูเสนอ การค านวณโดยใช้สัดส่วน การค านวณโดบใช้เฟค
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เตอร์หน่วยตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ในหนังสือ
แบบเรียน  การค านวณแบบต่างๆที่สืบค้นได้ทางอินเตอร์เน็ต จนเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน 
   2.3  ขั้นประเมิน  หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะกระบวนการ
การค านวณการทดลอง มีจิตวิทยาศาสตร์ มีสมรรถนะส าคัญที่ช่วยในการเรียนรู้ การแก้ป๎ญหาต่างๆ 
ในการเรียน สูงขึ้นทุกด้านการประเมิน  จนเป็นที่พึงพอใจของนักเรียน 
 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจัย 
 1.  กลุ่มนักเรียนที่ทดลองใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 ของร้อยละของค่าเฉลี่ยนั้น ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกนักเรียนจากผลการเรียนเฉพาะ วิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จึงได้กลุ่มทดลองที่มี
คุณลักษณะสอดคล้องกับเนื้อหาของการวิจัย  นักเรียนที่เลือกเป็นกลุ่มทดลองก็มีปริมาณมากพอที่จะ
จัดกลุ่มให้ใกล้เคียงกันได้ นักเรียนกลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพทั้งสองกลุ่ม จึงเป็นตัวแทนนักเรียน
กลุ่มทดลองใช้ได้ดี   
 2.  นักเรียนกลุ่มทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง 
ปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี ผู้วิจัยนัดนักเรียนมาทดลองใช้ในวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ 
ครึ่งวัน (ประมาณ 3 ชั่วโมง ทดลองช่วงแรก 2 ชั่วโมง พักครึ่งชั่วโมง ทดลองต่ออีกหนึ่งชั่วโมง) โดย
หนึ่งสัปดาห์ทดลองใช้ได้ 1 ชุดกิจกรรม (ไม่นับเวลาสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 
ซึ่งใช้เวลา 1 ชั่วโมง) เหมือนกันทั้งสองกลุ่มซึ่งต้องหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเหมือนกัน การจัด
ทดลองแบบนี้ ทั้งสองกลุ่มจะมีสภาพการทดลองใกล้เคียงกันมาก  รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพ 
การทดลองใช้กับกลุ่มทดลองใช้จริงในตารางสอนที่มอบการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
วิชา เคมีเพ่ิมเติม 2 ที่สอน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แบ่งเป็นชั่วโมงคู่กับชั่วโมงเดี่ยว คล้ายคลึงกันท า ให้
ผลการวิจัยคลาดเคลื่อนน้อยลง 
 ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยต่อไป 
 1.  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการค านวณ เรื่อง ปริมาณของสารที่
เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหา 5 ขั้น แต่ยังไม่ได้ศึกษากระบวนการสืบ
เสาะหา 7 ขั้น หรือใช้กระบวนการสืบเสาะหากับเนื้อหา ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
รายวิชาเคมีเรื่องอ่ืนๆ โดยเฉพาะในเนื้อหาภาคเคมีบรรยาย 
 2.  กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นของกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผู้วิจัยออกแบบให้
เหมาะสมกับเนื้อหาของผู้วิจัยเอง  ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อหา
ที่แตกต่างกันได ้
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 3.  ผลของการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยรายงานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระหว่างเรียน/ก่อนเรียน/หลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบกันหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์  เฉพาะ
แบบทดสอบท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกันเพ่ือไม่ให้เกิดความล าเอียงในการวัด  แต่ยังมีผลของตัวแปรหลาย
ตัวแปรที่ผู้วิจัยพบระหว่างด าเนินการทดลอง คือ ทักษะการทดลอง สมรรถนะด้านทักษะสังคม จิต
วิทยาศาสตร์เป็นต้น ที่น่าสนใจศึกษา   
 
กิตติกรรมประกาศ  

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความเมตตาปราณีจาก บิดามารดา 
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศแบบแดชบอร์ดส าหรับการรายงานผลการเรียน 
The application of dashboard information system 

for academic reporting 
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บทคัดย่อ 

 หลายประเทศได้น าเอาระบบการรายงานผลการเรียนมาใช้ ดังเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ใช้ระบบ Schoolnet ที่ท าให้ผู้เรียนทราบผลการท าข้อสอบในชั้นเรียน โดยการน าเสนอในรูปแบบ
ของแดชบอร์ด จึงท าให้ผู้เรียนทราบผลคะแนนของตัวเองเมื่อเทียบกับคะแนนของคนอ่ืนในระดับชั้น
เดียวกัน เช่นเดียวกับของระดับกลุ่มเรียนของรายวิชานั้น ในประเทศไทยมีโครงการ Schoolnet ซึ่ง
เน้นการติดต่อสื่อสารภายในโรงเรียนและการสื่อสารระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นด้านระบบการรายงานผลการเรียน จึงเป็นเหตุให้การรายงานผล
การเรียนขึ้นอยู่กับผู้สอน และโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนไม่สามารถรับทราบผลการเรียนของตัวเองเมื่อ
เปรียบเทียบกับของผู้เรียนคนอ่ืนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในทันที เนื่องจากแดชบอร์ด เป็นรูปแบบที่ท า
ให้สามารถเห็นภาพเด่นชัด งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบแดชบอร์ด เพ่ือใช้ใน
การรายงานผลการศึกษาของนักเรียนในชั้นเรียน โดยใช้โปรแกรม Spreadsheet และการศึกษาผล
ของการรับทราบผลการเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศแบบแดชบอร์ด  โดยท าการส ารวจจากความ
คิดเห็นของนักศึกษาในชั้นเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ซึ่งมีผู้ ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
100% ของจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยต่อ
การรับทราบผลการเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศแบบแดชบอร์ด ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ของนักศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด   
ค าส าคัญ: การรายงานผลการเรียน ระบบสารสนเทศ แดชบอร์ด   
 

Abstract 
 Many countries have adopted the academic reporting system.  For example, 
The United States of America used the Schoolnet system enabling students to 
acknowledge the classroom exam results by means of representing with dashboard.  
As a result, students recognized their scores compared with that of others in the 
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same classroom as well as that of others of the same subject.  In Thailand, there was 
the Schoolnet project focused on communication of internal schools and between 
schools in the network in order to exchange learning supports regardless of academic 
reporting system.  Consequently, the academic reporting depended on instructors 
and mostly students could not concede their own academic results immediately 
distinguished with others in coherent style.  Because of visualization style of 
dashboard, this research was aimed at dashboard information system development 
for classroom academic reporting by using the spreadsheet program and the study of 
academic reporting acknowledgement by using dashboard information system 
whereby doing opinion survey of students enrolling to the course.  The respondents 
were 100% of the total students enrolling to the course. The result showed the 
average satisfaction score towards acknowledging academic results by using the 
developed dashboard information system of students was at the highest level.    
Keywords: academic reporting, information system, dashboard  
 
บทน า 

(National Research Council, 2003) การรายงานผลการเรียนในชั้นเรียนเป็นส่วนที่ส าคัญ
ของการสอนที่มีประสิทธิภาพ (Pearson, 2013) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดท าระบบ 
Schoolnet ส าหรับรายงานผลการเรียนในชั้นเรียนแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยน าเสนอในรูปแดช
บอร์ด ระบบ Schoolnet ดังกล่าว ยังช่วยจ าแนกผู้เรียนของรายวิชาต่างๆที่ได้ท าแบบทดสอบให้อยู่
ในระดับต่างๆ ตลอดจนสามารถดูในรายละเอียดคะแนนแต่ละข้อได้อีกด้วย (Few, 2006) ให้ค านิยาม
ของ สารสนเทศแบบแดชบอร์ด ว่าหมายถึง การแสดงสารสนเทศท่ีส าคัญอย่างชัดเจน โดยการจัดการ
ให้สามารถท าการควบคุมดูแลประสิทธิภาพขององค์กรได้ในทันทีและง่ายต่อผู้ใช้สารสนเทศที่จะ
น าเอาสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ การแสดงสารสนเทศท่ีชัดเจนนั้นต้องได้รับการออกแบบเป็น
อย่างดีเพ่ือให้ผู้ใช้สารสนเทศท าความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว โดยแสดงในรูปของ กราฟ แผนผัง ตัวเลข 
สี หรือแผนที่ (NECTEC, 1999) ในประเทศไทยมีโครงการ Schoolnet เพ่ือให้ครู อาจารย์ ใน
โรงเรียนและนักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกันภายในโรงเรียนและข้ามสถาบันได้ผ่านระบบเครือข่าย 
ต่อมา (NETEC, 2003) NECTEC ได้ส่งมอบเครือข่าย Schoolnet ให้แก่ EdNet ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยทั้ง Schoolnet และ EdNet มุ่งเน้นการสร้างระบบเครือข่ายแต่ยังไม่ได้
มุ่งเน้นด้านการท าระบบที่สนับสนุนด้านการรายงานผลการเรียน ท าให้แนวทางการรายงานผลการ
เรียนมีความหลากหลายตามผู้ด าเนินการสอน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยคอมพิวเตอร์หรือเครื่องค านวณช่วย
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ในการรวมคะแนน และรายงานในรูปผลคะแนนและเทียบกับเกณฑ์การสอบผ่านคือ 50% ขึ้นไปของ
คะแนนรวมทั้งหมด หรือเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งกลุ่มเรียน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเกณฑ์การ
พิจารณาของผู้สอน ผู้เรียนจึงทราบเพียงว่าตัวเองสอบผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่ทราบถึง
ระดับความสามารถของตัวเองเมื่อเทียบกับผู้เรียนคนอ่ืน ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศแบบ แดชบอร์ด เพ่ือใช้ในการรายงานผลการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน และ
ศึกษาผลของการรายงานผลการเรียนในชั้นเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศแบบ แดชบอร์ด   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศแบบแดชบอร์ด เพ่ือใช้ในการรายงานผลการศึกษาของนักเรียน
ในชั้นเรียน และศึกษาผลของการรับทราบผลการเรียนโดยใช้ระบบสารสนเทศแบบแดชบอร์ด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
1) วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1) ศึกษารูปแบบของข้อมูลผลการเรียนที่ควรน าเสนอแก่ผู้เรียนในรูปแบบของแดชบอร์ด 
1.2) ด าเนินการออกแบบแดชบอร์ดเพ่ือรายงานผลการเรียน 
1.3) เก็บรวบรวมความคิดเห็นในการรับทราบผลการเรียนแบบแดชบอร์ด  โดยวิธีการใช้

แบบสอบถาม จากนักศึกษาจ านวน 14 คน 
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ืองานธุรกิจจ านวน 14 คน 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามความคิดเห็นในการรับทราบผลการเรียนแบบแดชบอร์ด  
4) การประมวลผล 

ใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ คือ โปรแกรม SPSS 
5) ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
6) เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ความคิดเห็นในการรับทราบผลการเรียนแบบแดชบอร์ด แบ่งคะแนนของระดับ
ความคิดเห็นดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ค่อนข้างเห็นด้วย 
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ระดับคะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ระดับคะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

7) การแปลผล 
ในการวิเคราะห์ความความคิดเห็นในการรับทราบผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ใช้เกณฑ์การ

ประเมินค่าเฉลี่ยดังนี้ 
4.50 – 5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด    คิดเป็นร้อยละ 90 – 100 
3.50 – 4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมาก    คิดเป็นร้อยละ 70 – 89 
2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 50 – 69 
1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย         คิดเป็นร้อยละ 30 – 49 
1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด    คิดเป็นร้อยละ   0 – 29 

 
ผลการวิจัย 

ผลการเตรียมข้อมูลการรายงานผลการเรียน 

 
ภาพ 1 คะแนนที่บันทึกตามวันที่มีการเรียนการสอนนักศึกษา 

 
จากภาพ 1 แสดงคะแนนที่บันทึกตามวันที่มีการเรียนการสอนนักศึกษา คะแนนดังกล่าวจะ

ถูกสรุปรวมคะแนนรวมตามเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา โดยใช้วิธีการสร้างสูตรค านวณใน
โปรแกรม  Spreadsheet จึงท าให้ได้ผลคะแนนสรุป ดังภาพ 2 ทุกครั้งหลังจากที่เสร็จสิ้นการเรียน
การสอนนักศึกษาในแต่ละวัน 
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ภาพ 2 แสดงคะแนนรวมของนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละวัน 

 
จากภาพ 2 เป็นการแสดงคะแนนรวมของนักศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน ซึ่งท าให้ทราบผล

คะแนนรวมดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละวัน  จากคะแนนตามภาพ 2 จะถูก
น าไปใช้ในการเตรียมข้อมูลเพื่อน าเสนอผลคะแนนแบบแดชบอร์ด ได้ดังภาพ 3 

ผลการเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างแดชบอร์ด 

 
ภาพ 3 แสดงการจัดเรียงข้อมูลเพื่อเตรียมสร้าง แดชบอร์ด 
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ภาพ 3 แสดงการ Transpose ข้อมูลจากภาพ 2 เพ่ือจัดเรียงตามรหัสนักศึกษาในแนว
คอลัมน์ และรายละเอียดของคะแนนและวันที่รวมคะแนนแสดงในแนวแถว โดยในการ  Transpose 
สามารถใช้เครื่องมือของโปรแกรม Spreadsheet ช่วยในการท าได้โดยสะดวก 

 

 
ภาพ 4 การจัดข้อมูลในรูปแบบของตาราง เพื่อเตรียมค่าส าหรับการท าแดชบอร์ด 

 
ภาพ 4 แสดงการจัดข้อมูลจากภาพ 3 ในรูปแบบของตาราง โดยอาศัยเครื่องมีอการจัดรูปแบบเป็น
ตาราง ของโปรแกรม Spreadsheet เพ่ือเตรียมข้อมูลท าแดชบอร์ด โดยจัดข้อมูลเป็น 3 คอลัมน์ ใน
ตาราง ได้แก่ วันที่ หมายถึง วันที่มีการเรียนการสอน รหัส หมายถึง รหัสนักศึกษา งาน หมายถึง 
รายละเอียดของคะแนน และคะแนน หมายถึง ผลคะแนนสรุป เมื่อด าเนินการจัดข้อมูลตามภาพ 4 
แล้วจึงด าเนินการสร้างแดชบอร์ด ส าหรับการรายงานผลคะแนนดังภาพ 5 
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แดชบอร์ดส าหรับการรายงานผลคะแนน 

 
ภาพ 5 แดชบอร์ดส าหรับการรายงานผลการเรียน 

 
จากภาพ 5 แสดงแดชบอร์ดส าหรับการรายงานผลการเรียน โดยในการใช้งานสามารถ

ปรับเปลี่ยนการแสดงผลได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ เช่น การแสดงคะแนนรวม ณ วันที่ 5 เมษายน 
2560 ของนักศึกษาทุกคน โดยในการใช้งานแดชบอร์ด ผู้ใช้สามารถกดเลือกเงื่อนไข เช่น เลือก
คะแนนรวม ณ วันที่ต้องการ ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือ ทั้งหมดก็ได้ 

 

 
ภาพ 6 การเปลี่ยนเงื่อนไขส าหรับการรายงานผลคะแนนแบบ แดชบอร์ด 

จากภาพ 6 แสดงการเปลี่ยนเงื่อนไขส าหรับการรายงานผลคะแนนแบบ แดชบอร์ด โดยท า
การเลือกคะแนนรวมของนักศึกษารหัส 59124090134 ส าหรับทุกวันที่มีการเรียนการสอนรายวิชานี้  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการรับทราบผลการเรียนแบบแดชบอร์ด 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการรับทราบผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้มีผล

การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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ตาราง 1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของการรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด 

 จ านวน ร้อยละ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 14 100 

ผู้ที่ไม่ตอบแบบสอบถาม 0 0 

รวม 14 100 

 
 จากตาราง 1 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการรับทราบผลการเรียนแบบ
แดชบอร์ด คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตาราง 2 ระดับความคิดเห็นในการรับทราบผลการเรียนแบบแดชบอร์ด 

ประเด็นความคิดเห็น 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้นักศึกษาทราบผลคะแนนป๎จจุบัน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 4.85 0.38 

การรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้นักศึกษาปรับปรุงพฤติกรรมการ
เรียนให้ดีขึ้น เช่น ส่งงานตามก าหนด การมีวินัยต่อการเรียน การตั้งใจเรียน ฯลฯ 4.31 0.85 

การรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ช่วยแสดงผลคะแนนตามความต้องการได้
ชัดเจนและรวดเร็ว 4.77 0.44 

นักศึกษาพอใจต่อการรายงานผลการเรยีนแบบแดชบอร์ด 4.77 0.44 

 
 จากตาราง 2 แสดงระดับความคิดเห็นในการรับทราบผลการเรียนของนักศึกษาแบบ แดช
บอร์ด พบว่า ประเด็นการรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้นักศึกษาทราบผลคะแนนป๎จจุบัน
ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.85 หรือมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ประเด็นการ
รายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้นักศึกษาปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนให้ดีขึ้น เช่น ส่งงาน
ตามก าหนด การมีวินัยต่อการเรียน การตั้งใจเรียน ฯลฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.31 หรือมีความพึง
พอใจระดับมาก ประเด็นการรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ช่วยแสดงผลคะแนนตามความ
ต้องการได้ชัดเจนและรวดเร็ว มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.77 หรือมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ประเด็น
นักศึกษาพอใจต่อการรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.77 หรือมีความพึง
พอใจระดับมากที่สุด โดยความพึงพอใจเฉลี่ยของทุกประเด็นมีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 หรือมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด  
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สรุปและอภิปรายผล 
 การสรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการรับทราบผลการเรียนของนักศึกษาแบบ
แดชบอร์ด แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด แต่ในประเด็นด้านการรายงาน
ผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้นักศึกษาปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนให้ดีขึ้น พบว่ามีความพึงพอใจ
ระดับมาก ซึ่งท าให้ผลสรุปในประเด็นดังกล่าวมีความพึงพอใจน้อยกว่าประเด็นอ่ืนๆ ซึ่งผลการวิจัยนี้มี
ความสอดคล้องกับ Kim, Jo & Park. (2016: 13-24) ซึ่งวิเคราะห์ผลการใช้ Learning Analytics 
Dashboard (LAD) ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยติดตามการท างานที่ได้รับมอบหมายของผู้เรียนในรูปแบบ
ของแดชบอร์ด พบว่า การใช้แดชบอร์ดดังกล่าวไม่ได้มีอิทธิพลต่อผลการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็น
สาระส าคัญ แต่การใช้แดชบอร์ด ดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อผลการเรียนของผู้เรียน ดังนั้นจึงอาจมี
ป๎จจัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมในการเรียนที่เป็นผลให้การรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด 
แสดงผลสะท้อนต่อพฤติกรรมในการเรียนได้ไม่เด่นชัด 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลความคิดเห็นของนักศึกษาในประเด็นการรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้
นักศึกษาปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนให้ดีขึ้น เช่น ส่งงานตามก าหนด การมีวินัยต่อการเรียน การ
ตั้งใจเรียน ฯลฯ พบว่านักศึกษาความพึงพอใจระดับมาก ผลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด  ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
ที่สุด แต่นักศึกษายังมีความคิดเห็นว่าการรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้นักศึกษาปรับปรุง
พฤติกรรมการเรียน โดยได้ระดับความพึงพอใจอยู่เพียงระดับมาก ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควร
ศึกษาว่าการรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด ท าให้นักศึกษาปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนได้ดีมาก
ขึ้นหรือไม่ เพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้การรายงานผลการเรียนแบบแดชบอร์ด เกิดผล
ทางบวกต่อการปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิด
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
A Development of Learning Achievement of the learner's context  

for creating a learning management plan. Which based on pedagogical 
content and knowledge management process entitled the separation 

and the reaction of matter for mattayomsuksa II students 
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บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์บริบทของผู้เรียนส าหรับการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
แนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน เรื่อง การจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2560 จ านวน 28 
คน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าดังนี้ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด เนื้อหาผนวกวิธีการสอน เรื่อง 
การจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี โดยผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผน ผู้วิ จัยท าการศึกษาการ
ออกแบบการท าวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research (CAR)) 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2 การประเมินเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 3 การศึกษา
นักเรียนที่มีป๎ญหาด้านการเรียนรู้ในรูปแบบกรณีศึกษานักเรียนเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล 4 การวิจัย
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และรายงานผลการใช้สื่อ/นวัตกรรม โดยน าแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามกรอบแนวคิดเนื้อหา ผนวกวิธีสอน เรื่องการจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี จ านวน 10 
ชั่วโมง ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า ผลการสอบก่ อนเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานเรื่องการจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการสอบอยู่ใน
คะแนนกลุ่มกลาง จ านวน 15คน คิดเป็นร้อยละ53.57 และเมื่อผู้ เรียนผ่านกระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนและเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดเนื้อหา ผนวกวิธีสอน
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พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง การจ าแนกสารและ
ปฏิกิริยาเคมี ส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในกลุ่มสูง จ านวน 27คน คิดเป็นร้อยละ 96.43 
ค าส าคัญ: กรอบแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน   
 

Abstract 
 The purposes of this research were to analyze the context of the learner for 
creating a learning management plan. Based on pedagogical content and knowledge 
management process entitled the separation and the reaction of matter for 
mattayomsuksa II students Nabotpittayakhom School Wangchao District Tak Province 
2017. The sample 28 people, The Development of Matayomsuksa 2 students' 
achievement by using learning management plan based on Pedagogical Content 
Knowledge(PCK) on the topicof separation and reaction substances.The researcher 
conducted the experiment. On a regular basis, Researcher designed classroom action 
research (CAR) 4 steps. First, Individual student analysis. Second, evaluation to 
develop a learning management plan. Third, Students studies with learning 
disabilities in group or individually. Forth, Research for innovative learning 
management and media innovation, by implementing a learning management plan. 
Based on pedagogical content and knowledge management entitled the separation 
and the reaction for 10 hours usage. The study found that, pre-test results basic 
science courses entitled the separation and reaction of matter. Most of the students 
in the middle group score 15 or 53.57 percent. And post-test results most of the 
students are in high grades 27 or 96.43 percent. 
Keywords: Pedagogical Content Knowledge   
 
ที่มาและความส าคัญ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545
ได้ก าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาของชาติ ว่า “...ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติป๎ญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข...” (ศึกษาธิการ , 2542 : 5) โดยให้ยึดแนวการจัด
การศึกษาบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงครูผู้สอนและผู้บริหารที่
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จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ทั้งนี้ จะต้องมุ่งเน้น
ความส าคัญทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และการบูรณการตามความเหมาะสมของแต่
ละระดับการศึกษา จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ ์และการประยุกต์ความรู้มาเพ่ือ
ใช้ปูองกันและแก้ไขป๎ญหา ด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติ  ท า
ได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะของการผสมผสานสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆให้สมดุลกัน ควบคู่ไปกับการปลูกฝ๎ง
คุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาด้วย (ศึกษาธิการ, 2542 : 13) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ที่ระบุไว้ว่า “มาตรา  22” การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
มากที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ 
  ส าหรับทฤษฏีรากฐานของความรู้ เนื้อหาผนวกวิธีการสอน ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย โดยใช้รูปแบบกรณีศึกษาเชิงตีความ (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, 2553:  2-3) 
ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge ;PCK) ได้รับการเสนอเพ่ือท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ของครูวิทยาศาสตร์ และความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของครู
วิทยาศาสตร์ (Lederman and Newsome, 1999). ส่วน Shulman (1987) ได้นิยาม PCK เป็น
ประเภทของความรู้ที่จ าเพาะและเป็นองค์ความรู้ที่นอกเหนือจากความรู้ด้านเนื้อหา องค์ความรู้นี้คือ
การบูรณาการมิติของความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการสอนในเนื้อหานั้น โดยองค์ประกอบ
ที่ส าคัญในแนวคิดของ Shulman เกี่ยวกับ PCK คือองค์ประกอบของความรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการ
สอนที่เหมาะสม ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหานั้นได้ โดยมุ่งเน้นถึงความรู้ที่เอ้ือให้ครูสามารถเข้าใจถึงแนวคิดเดิมที่ผู้เรียนมี
มาก่อนเกี่ยวกับเนื้อหานั้น และความยากในการเรียนรู้ นอกจากนี้ ในปี 1999 Magnusson, Krajcik 
และ Borko ได้ขยายแนวคิดของ Shulman (1986) เกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้เนื้อหาผนวกวิธี
สอนนี้เพ่ือให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยคณะ ของ Magnusson ได้ให้
นิยามว่า PCK ควรประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเปูาหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตร ผู้เรียนและการเรียนรู้ วิธีการสอน และ การวัดและประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน  

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม เป็นโรงเรียนที่มีความหลากหลายของกลุ่มนักเรียน จาการคัด
กรองนักเรียนด้วยกลุ่มงานทั่วไป งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม จากการ
ส ารวจพบว่า ประกอบด้วยชาวไทย ชาวไทยอีสาน และชาวไทยม้ง และจากปีการศึกษา 2560 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ในระดับประเทศ  ระดับภาค และ ระดับจังหวัด เท่ากับ 34.99  
34.84 และ 33.67 ตามล าดับ ซึ่งสาระท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ า
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้แก่ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต สาระที่ 3 สาร
และสมบัติของสาร สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 5 พลังงาน และ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์
และอวกาศ 
 จากแนวคิดข้างต้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องรู้จักผู้เรียนทุกคน การรู้จักผู้เรียนจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถสนอง ความต้องการ ความสนใจ 
ความถนัด และความแตกต่างกันเป็นรายบุคคลของผู้เรียน การรู้จักผู้เรียนคือการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐานต่างๆที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ค าตอบก่อนที่จะเริ่มต้นการจัดการเรียนรู้ว่า
ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้เดิมและมีสภาพครอบครัวเป็นอย่างไร และครูจะต้องรู้จักผู้เรียนที่ตัวเองสอน
เป็นรายบุคคลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนซึ่ง
มีไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือความแตกต่างกันทางด้านสติป๎ญญา และสภาพของสังคมด้าน
ครอบครัว และเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เต็มตามศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ
พัฒนานักเรียนให้ได้เต็มตามศักยภาพ จึงใช้แนวคิดเนื้อหา ผนวกวิธีการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
สอนเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์บริบทของผู้เรียนเพ่ือพัฒนา
แผนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน เรื่อง การจ าแนกสาร
และปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด เนื้อหาผนวกวิธีการสอน เรื่อง การจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ แบ่งข้ันตอนการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง ความยาก อ านาจจ าแนก 
และความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.  คณะผู้วิจัยด าเนินการศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดความรู้เนื้อหา 
ผนวกวิธีการสอน และท าการสังเคราะห์นิยาม องค์ประกอบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2.  คณะผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์นิยาม องค์ประกอบ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลประเมินของการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน มาจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

3.  คณะผู้วิจัยน าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มาท าการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 และท าการทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง การจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี 

ตารางท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนGPA ภาคเรียนที ่1 ปี
การศึกษา 2560 

ชั้น/ห้อง 

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) 

2.00-2.99 3.00-4.00 
จ านวน(คน) ร้อยละ จ านวน(คน) ร้อยละ 

2/1 12 42.86 16 57.14 

รวม 12 42.86 16 57.14 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA ภาคเรียนที่ 1                       

ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีผลการ
เรียนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.00-4.00 และ 2.00-2.99 คิดเป็นร้อยละ 57.14 และ 42.86 ตามล าดับ 

 
 ตารางที่  2  แสดงผลการทดสอบก่อนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องการจ าแนก
สารและปฏิกิริยาเคมี ชั้นม.2/1 ในการแบ่งกลุ่ม เก่ง : ปานกลาง : อ่อน นักเรียนทั้งหมด 28 คน 

เลขที่ คะแนน ล าดับคะแนน เลขที่ คะแนน ล าดับคะแนน 

1 2 L 15 5 M 

2 6 H 16 4 M 
3 4 M 17 6 H 

4 5 M 18 3 M 

5 5 M 19 2 L 
6 4 M 20 3 M 

7 7 H 21 5 M 
8 5 M 22 4 M 

9 7 H 23 7 H 

10 4 M 24 4 M 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เลขที่ คะแนน ล าดับคะแนน เลขที่ คะแนน ล าดับคะแนน 

11 7 H 25 5 M 
12 7 H 26 2 L 

13 6 H 27 2 L 

14 4 M 28 2 L 
ระดับของกลุ่ม เลขที่ จ านวน (คน) 

สูง (H) 
(6-10 คะแนน) 

2,7,9,11,12,13,17,23 8 คน 
 

กลาง (M) 
( 3-5 คะแนน) 

3,4,5,6,8,10,14,15,16,18, 
20,21,22,24,25 

 15 คน 
 

ระดับของกลุ่ม เลขที่ จ านวน (คน) 

ต่ า (L) 
(1-2 คะแนน) 

1,19,26,27,28 5 คน 
 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบก่อนเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่องการจ าแนกสาร

และปฏิกิริยาเคมี ชั้นม.2/1 ในการแบ่งกลุ่ม สูง : กลาง : ต่ า จากนักเรียนทั้งหมด 28 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่นักเรียนมีผลการทดสอบอยู่ในคะแนนกลุ่มกลาง กลุ่มสูง และ กลุ่มต่ าจ านวน 15 คน 8 คน และ 
5 คน ตามล าดับ 

4.คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี 
ตามกรอบแนวคิดความรู้เนื้อหา ผนวกวิธีการสอน  

5. คณะผู้วิจัยได้ท าการหาคุณภาพเครื่องมือของกิจกรรม เรื่อง การจ าแนกสารและปฏิกิริยา
เคมี 

    5.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Content Validity) โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน และน าผลการประเมินมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ที่มีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ถึง 1.00 ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความเห็น
สอดคล้องในทุกประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

  5.1.1. ด้านมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับสาระส าคัญ 
   5.1.2. ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและความสอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ 
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   5.1.3. ในด้านความเหมาะสมของเนื้อหามีเนื้อหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ภาษาที่
ใช้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

  5.1.4. ในด้านการน าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้  มีขั้นตอนที่เหมาะสมกิจกรรม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและระยะเวลาแต่
ละข้ันตอนเหมาะสม 

5.1.5. ในด้านการวัดผลและประเมินผล มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
วัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้และมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

6.ท าการทดลองใช้(Try out) กิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 28 คน เพื่อปรับปรุงกิจกรรมและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 
ขั้นตอนที่ 2 ลงมือใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 
28 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อ าเภอนาโบสถ์ จังหวัด
ตาก  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การจ าแนก
สารและปฏิกิริยาเคมี 2)แบบประเมินความสอดคล้องแผนการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
3) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ (ตัวอย่าง) 
รหัสวิชา  ว22101  รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการจ าแนกสาร              เวลา  1  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                  ภาคเรียนที่ 1
ครูผู้สอน นางสาวสุดาลักษณ์  สุทธะค า         โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ว 3.1  ม.2/2 สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ

และธาตุกัมมันตรังสีและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        
สาระความส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
     ธาตุและสารประกอบถูกน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในชีวิตประจ าวันอย่างมากมายไม่

ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแพทย์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 อธิบายประโยชน์ของธาตุและสารประกอบได้   
สาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 ในชีวิตประจ าวันมีวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตมาจากธาตุและสารประกอบ               
จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และยั่งยืน 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

 2.1  ทักษะการวิเคราะห ์
 2.2  ทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
 3  ความสามารถในการแก้ป๎ญหา  
 4  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 4.1  กระบวนการปฏิบัติ 
 4.2  กระบวนการท างานกลุ่ม  
5.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5.1  มีวินัย 
  5.2  ใฝุเรียนรู้ 

  5.3  มุ่งม่ันในการท างาน 
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กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน 
 1. ครูสนทนาเกี่ยวกับองค์ประกอบและสมบัติของธาตุและสารประกอบ 
 2. ครูตั้งประเด็นค าถามนักเรียนว่า สารประกอบต่างๆ สามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างไร
บ้าง 
 ขั้นที่ 2 ข้ันสอน 
 1. นักเรียนจากกลุ่มเดิม จับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้เรื่อง ประโยชน์ของธาตุ
และสารประกอบ จากหนังสือเรียน 
 2.  นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 3. สมาชิกแต่ละคู่ช่วยกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบ แล้วบันทึกข้อมูลลง
ในใบงานที่ 4.5 เรื่อง ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ 
 4. สมาชิกแต่ละคู่น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและค าตอบในใบงานที่ 4.5 มาอธิบายให้
สมาชิกอีกคู่หนึ่งฟ๎ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันภายในกลุ่ม 
 5. แต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้จากการของกลุ่มตนเองลงในกระดาษบรู๊ฟที่ครูแจกให้ 
 6. แต่ละกลุ่มน าเสนองานหน้าชั้นเรียน น าเสนอความรู้ให้กับเพื่อนกลุ่มอ่ืนๆฟ๎งแต่ละกลุ่ม 
และให้สมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ เขียนความรู้เพ่ิมเติมลงในกระดาษ Post it และน ามาติดบนกระดาษบรู๊ฟของ
กลุ่มเพ่ือน 
 ขั้นที่ 3 ข้ันสรุป 
 1. นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ ครูตรวจสอบความ
ถูกต้อง  
 2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกันท ากิจกรรมตามตัวชี้วัดกิจกรรมที่ 4.4 จากแบบวัดฯ  
 
การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 

ตรวจใบงานที่ 4.5 ใบงานที่ 4.5 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตความรับผิดชอบ ใฝุเรียนรู้ 
และมุ่งมั่นในการท างาน 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
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สื่อการเรียนรู้  
 1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ 3 ของสสวท. 
 2. ใบงานที่ 4.5 เรื่องประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบแนวคิดเนื้อหา ผนวกวิธีสอน 
 ตารางที่ 3 แสดงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ตามกรอบแนวคิดเนื้อหา ผนวกวิธีสอน แสดงผลการทดสอบหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
เรื่องการจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี 1.5 หน่วยกิจ ชั้นม. 2/1 กลุ่ม เก่ง : ปานกลาง : อ่อน นักเรียน
ทั้งหมด 28 คน 
 
เลขที่ คะแนน ล าดับคะแนน เลขที่ คะแนน ล าดับคะแนน 

1 7 H 15 8 H 

2 9 H 16 9 H 
3 6 H 17 9 H 

4 8 H 18 7 H 
5 8 H 19 8 H 

6 6 H 20 5 M 

7 9 H 21 6 H 
8 8 H 22 7 H 

9 8 H 23 7 H 

10 6 H 24 8 H 
11 9 H 25 8 H 

12 7 H 26 8 H 

13 8 H 27 7 H 
14 7 H 28 6 H 

ระดับของกลุ่ม เลขที่ จ านวน (คน) 
สูง (H) 

(6-10 คะแนน) 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 
19,21,22,23,24,25,26,27,28 

27 คน 
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กลาง (M)  
( 3-5 คะแนน) 

20  1 คน 
 

ต่ า (L)  
(1-2 คะแนน) 

 0 คน 
 

จากตารางที่ 3  พบว่า นักเรียนที่ได้รับคะแนนกลุ่มสูง (6-10 คะแนน)  จ านวน 27 คน 
         นักเรียนที่ได้รับคะแนนกลุ่มกลาง (3-5 คะแนน)  จ านวน 1 คน 
         นักเรียนที่ได้รับคะแนนกลุ่มต่ า (1-2 คะแนน)  จ านวน 0 คน 

 
รูปที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
ตารางที่ 4  ตารางแสดงผลการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Prottest - 
pretest  

2.929 1.562 .295 3.534 2.323 9.922 27 .000 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 
.05 
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4.  บทสรุป  
 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research : CAR) เป็นการวิจัยที่ท าโดย
ครูผู้สอนในชั้นเรียนเพ่ือแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น (สุวิมล  ว่องวานิช ,2550) โดยใช้ทฤษฏี
รากฐานของความรู้ เนื้อหาผนวกวิธีการสอน ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดย
ใช้รูปแบบกรณีศึกษาเชิงตีความ (ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ, 2553:  2-3) ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน 
(Pedagogical Content Knowledge ;PCK) ได้รับการเสนอเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ของ
ครูวิทยาศาสตร์ และความเชื่อเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์  (Lederman and 
Newsome, 1999). ส่วน Shulman (1986) 
  การวิเคราะห์บริบทของผู้เรียนส าหรับการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
แนวคดิความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน เรื่องการจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2560 จ านวน 28 คน ได้ท า
การเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมง และวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ ผ ลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง การจ าแนกสารและปฏิกิริยาเคมี ส่วนใหญ่มี
ผลการเรียนอยู่ในกลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มต่ า จ านวน 27คน 1 คน และ 0คน คิดเป็นร้อยละ 
96.43 3.57 และ 0.00 ตามล าดับ 
 
5. กิตติกรรมประกาศ  
  ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี มณีโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ค าแนะน า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นางชิโนลักษณ์  เรือนติ๊บ 
และนางสาวศันทนีย์  มีนาค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย และช่วยเหลือระหว่างท าการวิจัย
และขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ที่ให้
ความร่วมมือจนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
6. เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรง

พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผ่านการปฏิบัติงาน
ของครูอาชีวศึกษา โดยใช้การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นตัวพยากรณ์เพราะใช้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนาคน การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพสูง การนิเทศ
ภายในเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของครูในทุก ๆ ด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการด าเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การนิเทศภายในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา และ 4) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครู
อาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ปีการศึกษา 2560 จ านวน 210 คน ซึ่งคัดเลือกมา
ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีลักษณะเป็น 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 1) แบบวัดการด าเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 และ 2) แบบวัดการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .97  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ
มาก 2) การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมาก 3) การนิเทศภายในสถานศึกษามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 4) การนิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ = 1.33 + .69** X และสมการ

พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ   yẐ  =  .71** xZ  
ค าส าคัญ: การนิเทศภายใน  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
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Abstract 
 The goal of this research was to help improve vocational school quality by 
measuring teachers’ performance through internal supervision. Thailand is committed 
to using education as a tool for development. Therefore, education must be of a 
high quality that is influenced by internal supervision by school administrators. The 
researcher wanted to study the effect of internal supervision on teachers’ 
performance in vocational schools.  The purposes of this research were to study 
internal supervision and teachers’ performance of vocational schools, to study 
relationship between internal supervision and teachers’ performance of vocational 
schools and created predict equation of internal supervision affecting to teachers’ 
performance of vocational schools. The samples of this research were 210 teachers 
in school under Vocational Education Commission in Rayong, Chantaburi and Trat 
Province in academic year 2017, select by stratified random sampling. The research 
instruments were 45 internal supervision and 54 teachers’ performance in vocational 
schools of five-rating scale items of test. The test showed the alpha-coefficient level 
of .96 and .97 were identified in the test for the internal supervision and teachers’ 
performance of vocational schools. The statistics used for data analysis and 
hypothesis testing were Mean, Standard Deviation, Pearson-Product Moment 
Correlation Coefficient and Simple Regression Analysis. 
  The results of study were as follows : 1) The internal supervision of 
vocational  schools were at high levels. 2) Teachers’ performance of vocational 
schools were at high levels.  3) The relationship between internal supervision and 
teachers’ performance of vocational schools was positively at the high levels with 
the statistical significance level of .01 and 4) The internal supervision affecting 
teachers’ performance of vocational schools with the statistical significance level of 

.01 that created predict equation in raw scores was Ŷ  = 1.33** + .69**X  and in 

standard scores was yẐ  = .71** xZ  
Keywords: internal supervision , teachers’ performance of vocational schools 
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บทน า 
 ประเทศไทยเริ่มใช้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงป๎จจุบัน 
โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคน การจัดการศึกษาของชาติทุกระดับจึงต้องมี
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพของผู้เรียน คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) คุณภาพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การฝึกฝนและการอบรมของครู ดังนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 การนิเทศการศึกษา มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายเพ่ือพัฒนาครูและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูโดยมีเปูาหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของครู รวมทั้งช่วยให้ครูรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษา และช่วยพัฒนาความเป็นผู้น า
ทางวิชาการของครูและหน้าที่ของโรงเรียนที่จะด าเนินการไปสู่วัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
การศึกษา (สงัด อุทรานันท์, 2530 และสาย ภานุรัตน์, 2517 ; อ้างถึงใน ชารี มณีศรี, 2538)  ดังนั้น
การนิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาครูและกระบวนการท างานของครู  เนื่องจากการ
นิเทศการศึกษาเป็นความพยายามของผู้จัดการศึกษาในการแนะน าครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอน ช่วยให้เกิดความงอกงามทางวิชาการศึกษา ช่วยในการเลือกและ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ช่วยในการปรับปรุงสื่อ วัสดุ และเนื้อหาการสอน ปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ของครูซึ่งจะช่วยส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ อีกทั้งยัง
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนซึ่งผู้บริหารจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความมุ่งหมาย (สุวรรณา โชติสุ
กานต์, 2530) โดยครูมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการ
สังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่รับมอบหมาย  (ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา, 2552) การนิเทศการศึกษาจึงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต่อประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ของครูและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากการนิเทศการศึกษาเป็นความ
ร่วมมือระหว่างผู้นิเทศ และครูในการพัฒนาการเรียนการสอน อันมีผลสืบเนื่องโดยตรงไปยังนักเรียน  
(รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, 2557) การนิเทศภายในเป็นกระบวนการนิเทศการศึกษาที่เป็นการท างาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งท าหน้าที่ของผู้ให้การนิเทศกับครูซึ่งเป็นผู้รับการนิเทศ ร่วมกัน
พิจารณาป๎ญหา แสวงหาแนวทางในการแก้ป๎ญหา การนิเทศภายในมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของครูสู่การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และ
หัวหน้าฝุายต่าง ๆ เป็นผู้นิเทศ ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน
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ความร่วมมือซึ่งกันและกันของครูในการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเองในด้าน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 
 จากความส าคัญของการนิเทศการศึกษาท่ีมุ่งช่วยเหลือและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความส าคัญของการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา คือ การ
เตรียมก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศโดยการจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมวิชาชีพอาชีพให้แก่
นักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลโดยอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะทางวิชีพ สามารถประกอบอาชีพ และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นได้ (ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552)  ผู้วิจัยจึงศึกษาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา  
 2) เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา  
 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา   
 4) เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปร 2 ตัวแปร คือ 
  1. ตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ การนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   1.1 การวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา   
   1.2 การปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษา 
    1.3 การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2. ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ประกอบด้วย  
   2.1 ด้านวิชาการ 
   2.2 ด้านกิจการนักเรียน นักศึกษา 
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    2.3 ด้านการมีส่วนร่วม 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ ครูอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 456 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูอาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ปีการศึกษา 
2560 จ านวน      210 คน ซึ่งคัดเลือกมาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยใช้สถานศึกษาเป็นชั้นของการสุ่ม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale)  จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบวัดการ
ด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา  45 ข้อ และตอนที่ 2 แบบวัดการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
54 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 และ .97 ตามล าดับ  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 6 ขั้น ตามวิธีของ พ้ันช์ (Punch, 1998) ดังนี้ 
  1. นิยามปฏิบัติการของการนิเทศภายในและการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
  2. ใช้เทคนิคการวัดเจตคติของลิเคิร์ท ที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ในการ
สร้างเครื่องมือวิจัย 
  3. สร้างข้อความเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา จ านวน 78 ข้อความ และ
ข้อความเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา จ านวน 88 ข้อความ  
  4. น าข้อความหรือข้อค าถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 น าไปใช้สร้างแบบวัดการ
ด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา และแบบวัดการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา แล้วน าไปทดลอง
ใช้กับครูอาชีวศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัย จ านวน 40 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ
แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ได้จ านวน 59 และ 78 ข้อ มีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .23 ถึง .76  และ.22 ถึง .63 ตามล าดับ   
  5. น าข้อความตามข้อ 4 สร้างแบบวัดการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา จ านวน 
45 ข้อ มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .23 ถึง .76  และแบบวัดการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา จ านวน 54 ข้อ มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 และมีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .22 ถึง .63 โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติของตัวแปรแต่ละตัวจัดเรียง
ข้อความตามล าดับของตัวแปรโดยการสุ่ม (Random) 
  6. น าแบบวัดการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา และแบบวัดการปฏิบัติงานของ
ครูอาชีวศึกษาไปทดลองใช้กับครูอาชีวศึกษาที่ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยหรือกลุ่มตัวอย่างที่
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ทดลองใช้ครั้งแรก จ านวน 40 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของ ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .96 และ .97 ตามล าดับ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ถึง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา อาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เพ่ือแจ้งให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย  
  2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยให้สถานศึกษา อาชีวศึกษา ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด และก าหนดวันรับคืน  
  3.  รับเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคืน ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา และแบบวัดการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษา ตรวจให้คะแนนแล้ววิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
  1. วิเคราะห์การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของครู

อาชีวศึกษาด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (rxy)  
  3. วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสมการพยากรณ์การนิเทศภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของครูอาชีวศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

  1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
    2.1 ดัชนี IOC (Index of Item-objective Congruence) ใช้หาค่าความเท่ียงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อความรายข้อ 
    2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ระหว่ างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม  ใช้หาค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ของข้อความรายข้อ 

    2.3 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ใช้หา
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบแบบวัดทั้งฉบับ 
  3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 
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    3.1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation  Coefficient) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับการปฏิบัติงานของ
ครูอาชีวศึกษา 
    3.2 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ใช้
ทดสอบการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา และสร้างสมการพยากรณ์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยแสดงดังตาราง 1 - 4 
 

ตอนที่ 1  ผลการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาน าเสนอด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅) และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลดังตาราง 1 

 
ตาราง 1  ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับของผลการด าเนินงานนิเทศภายใน  
 

ตัวแปร 
N  =  210 

ระดับ อันดับ  

S.D. 

X1 3.95 0.77 มาก 1 

X2 3.93 0.80 มาก 3 

X3 3.93 0.79 มาก 2 

รวม 3.94 0.79 มาก   

  
 จากตาราง 1  พบว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง 

จันทบุรีและตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 3.94, S.D. = 0.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่  ขั้นวางแผนการนิเทศภายใน

สถานศึกษา  ( ̅ = 3.95, S.D. = 0.77) ขั้นประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ( ̅ = 3.93,     

S.D. = 0.79) และขั้นการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษา ( ̅ = 3.93, S.D. = 0.80) 
ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2  ผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาน าเสนอด้วยค่าเฉลี่ย ( ̅) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ปรากฏผลดังตาราง 2 

ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับของผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 

ตัวแปร 
N  =  210 

ระดับ อันดับ  

S.D. 

Y1 4.09 0.77 มาก 3 

Y2 4.14 0.77 มาก 2 

Y3 4.18 0.77 มาก 1 

รวม 4.13 0.77 มาก   

 จากตาราง 3  พบว่า  ผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและ

ตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.13, S.D. = 0.77)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ( ̅  = 4.18, S.D. = 

0.77) ด้านกิจการนักเรียนนักศึกษา ( ̅  = 4.14, S.D. = 0.77) และด้านวิชาการ ( ̅  = 4.09, S.D. = 
0.77) ตามล าดับ 

  
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้วย

วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (rxy) ปรากฏผลดังตาราง 3 
ตาราง 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา  

ตัวแปร X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 X Y 

X1 1.00 0.83** 0.76** 0.65** 0.66** 0.54** 0.91** 0.70** 

X2   1.00 0.85** 0.64** 0.55** 0.42** 0.96** 0.62** 

X3     1.00 0.71** 0.62** 0.46** 0.93** 0.69** 

Y1       1.00 0.81** 0.62** 0.71** 0.94** 

Y2         1.00 0.65** 0.65** 0.93** 

Y3           1.00 0.50** 0.79** 

X             1.00 0.71** 

Y               1.00 

**  มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
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 จากตาราง 3  พบว่า  การนิเทศภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
 1.  การนิเทศภายในขั้นวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับการนิเทศภายใน
ขั้นการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.  การนิเทศภายในขั้นวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการนิเทศภายในขั้น
ประเมินผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3.  การนิเทศภายในขั้นวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับการปฏิบัติงาน
ของครูอาชีวศึกษาด้านวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  การนิเทศภายในขั้นวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของ
ครูอาชีวศึกษาด้านกิจการนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 5.  การนิเทศภายในขั้นวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 6.  การนิเทศภายในขั้นวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับการนิเทศภายใน
ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 7.  การนิเทศภายในขั้นวางแผนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของ
ครูอาชีวศึกษาในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 8.  การนิเทศภายในขั้นการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับการนิเทศ
ภายในขั้นประเมินผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 9.  การนิเทศภายในขั้นการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติ 
งานของครูอาชีวศึกษาด้านวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 10.  การนิเทศภายในขั้นการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านกิจการนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 11.  การนิเทศภายในขั้นการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 12.  การนิเทศภายในขั้นการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับการ
นิเทศภายในในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 13.  การนิเทศภายในขั้นปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงาน
ของครูอาชีวศึกษาในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 14.  การนิเทศภายในขั้นประเมินผลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงาน
ของครูอาชีวศึกษาด้านวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 15.  การนิเทศภายในขั้นประเมินผลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงาน
ของครูอาชีวศึกษาด้านกิจการนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 16.  การนิเทศภายในขั้นประเมินผลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการ
ปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 17.  การนิเทศภายในขั้นประเมินผลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมากกับการนิเทศ
ภายในในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 18.  การนิเทศภายในขั้นประเมินผลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติ งาน
ของครูอาชีวศึกษาในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 19.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก
กับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านกิจการนักเรียนนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 20.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 21.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
การนิเทศภายในในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 22.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านวิชาการมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงมาก
กับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 23.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านกิจการนักเรียนนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 24.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านกิจการนักเรียนนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูงกับการนิเทศภายในในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 25.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านกิจการนักเรียนนักศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับสูงมากกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 26.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้านการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ 
ปานกลางกับการนิเทศภายในในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 27.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับสูงกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสมการพยากรณ์การนิเทศภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ปรากฏผล ดัง
ตาราง 4 

 
ตาราง 4  วิเคราะห์ข้อมูลและสร้างสมการพยากรณ์การนิเทศภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู

อาชีวศึกษา 
 

ตัวแปร 
N  =  210 

df r a b    

S.D. 

X 3.94 0.79 
208 0.71** 1.33 0.69** 0.71** 

Y 4.13 0.77 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากตาราง 4  แสดงว่าการนิเทศภายในและการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอยู่ในระดับ
มาก และมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถค านวณ
ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้เท่ากับ .69  และค่าคงที่ของการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบได้เท่ากับ 1.33  พร้อมทั้งค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้เท่ากับ .71  
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด 
อยู่ในระดับมาก   
 2. การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด อยู่ในระดับมาก   
 3. การนิเทศภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของครู
อาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 4. การนิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01  สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ  Ŷ  =  1.33 + .69** X  

และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ  yẐ  =  .71** xZ  
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา 
ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
 1.  การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและ
ตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่  ขั้นวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ขั้นประเมินผลการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  และข้ันการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ครูเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการนิเทศภายในสถานศึกษา เนื่องจากการนิเทศ ภายใน
สถานศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา และหัวหน้าฝุายต่าง ๆ เป็นผู้นิเทศ ท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนความร่วมมือซึ่งกันและกันของครูในการพัฒนา
ศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ในด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การสร้าง
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  ให้มี
ประสิทธิผลสูง ให้ผู้เรียนสัมฤทธิ์ผลสูงสุด สามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง เพ่ือให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายสูงสุด โดยผู้วิจัยแบ่งระดับการ
นิเทศการภายในศึกษาสถานศึกษาเป็น (Taner & Taner, 1987) และ Glickman, 1990, ชารี มณีศรี
, 2538,  รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ,  2557)  โดยมีความมุ่งหมายของการนิเทศภายในภายในสถานศึกษา
เพ่ือให้คณะครูได้ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขป๎ญหา และด าเนินการ พัฒนาการจัดการศึกษา สร้าง
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ครู การให้ค าแนะน าและพัฒนา บุคลิกภาพการประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง  โดยการสร้างทีมงานและให้ทีมงานหรือคณะครูเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ  และมีส่วนร่วมและส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (กิติมา  
ปรีดีดิลก,  2532,  วิไลรัตน์  บุญสวัสดิ์,  2538 และอเนก  ส่งแสง, 2540)  นอกจากนี้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ศ. 2552-2561)  
นโยบายที่ 2 พัฒนาครูยุคใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ ครูสาขาขาดแคลน โดยมียุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปครู
เพ่ือยกฐานะครูและวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง และนโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอาชีวศึกษาในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) ที่ให้ความส าคัญกับครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นป๎จจัยแห่งความส าเร็จ โดยมุ่งเพ่ิมพูนขีดความสามารถของครูในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝึกงาน   นโยบายที่ 2 พัฒนาปริมาณและคุณภาพของครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
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ศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
เสริมสมรรถนะและประสบการณ์เพ่ือคุณภาพของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
อาชีวศึกษา และกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีโครงการที่ส าคัญ คือ 
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาขีดความสามารถ
ของศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ และโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าต าราเอกสารที่ใช้ในการเรียน
การสอน(คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2555) ท าให้ครูต้องพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาการและ
การจัดการเรียนรู้ ซึ่งกระบวนการการนิเทศภายในสถานศึกษาสามารถช่วยครูให้พัฒนาตนเองได้ 
พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ จึงท าให้การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรศักดิ์  จ าปาหอม,  2550 ที่ท าวิจัยเรื่อง ความต้องการการ
นิเทศการศึกษาของครูในโรงเรียนเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าครูมีความต้องการการนิเทศการศึกษา
ในระดับมาก  งานวิจัยของประทุม  เนตรสุขแสง,  2551 ที่ท าวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนใน
ระดับมาก  งานวิจัยของประกิต  สิงห์ทอง, 2552 ที่ท าวิจัยเรื่องการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 พบว่า สภาพการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 2 อยู่ในระดับ มาก งานวิจัยของสุณีย์รัตน์  วีระสุนทร, 2553 ที่
ท าวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด พบว่า  สภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด อยู่ในระดับมาก  งานวิจัยของนันทวดี  พุ่มเกิด,  
2556 ที่ท าวิจัยเรื่องแนวทางการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอ าเภอท่าตะโก ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 3 พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอท่า
ตะโก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3  มีความต้องการนิเทศภายในด้าน
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก  งานวิจัยของวิชัย  มานะพิมพ์,  2556 ที่ท าวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่าการด าเนินการนิเทศภายในเกี่ยวกับ
การจัดการชั้นเรียนระดับมัธยม ศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก งานวิจัย
ของเกลื้อกูล  พงไทยสง, 2557 ที่ท าวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศภายในกับ
ประสิทธิภาพการบริหาร งานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่า พฤติกรรมการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อยู่ในระดับมาก งานวิจัยของรัชนีกร  วงศ์
สะอาด,  2557 ที่ท าวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พบว่า การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 อยู่ในระดับมาก งานวิจัย
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ของสุจิตรา  แซ่จิว, 2557 ที่ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า  
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด อยู่ในระดับมาก  งานวิจัยของ วารุณีย์  วงศ์สีชา, 2557 ที่ท าวิจัยเรื่องการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร 
เขต 3 พบว่า มีการนิเทศภายในโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยของปนัดดา  ศิริพัฒนกุล, 2558 
ที่ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัด
ระยอง จันทบุรี และตราด พบว่า บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อยู่ในระดับมาก  และงานวิจัยของชวันธร  รุ่งรัตน์,  2558 ที่ท าวิจัย
เรื่องแนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษาอ าเภอไพศาลี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า สภาพการนิเทศภายในของสถานศึกษาในอ าเภอไพศาลี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 อยู่ในระดับมาก 
 2.  การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านกิจการนักเรียนนักศึกษา และด้านวิชาการ ตามล าดับ  ทั้งนี้เป็น
เพราะว่า มีระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 
2552  ข้อ 45 ที่ก าหนดให้ครูมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่รับมอบหมายปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ จัดอบรมสั่งสอน และจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงาน
วิชา การของสถานศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิป๎ญญาท้องถิ่นศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  พร้อมกับ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (“ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2552,” 2552)  นอกจากการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 แล้ว ครูอาชีวศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ 11 ซึ่งครูต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐาน การปฏิบัติงาน 12 ประการ(“ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ.พ.ศ.2556,” 2556)  
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นอกจากนี้เกณฑ์การด าเนินการตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.  2555 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จ
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ในเชิงวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือท างานในสถานประกอบการจนเป็นที่
ยอมรับหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือประชาคมอาเซียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ้ง
เน้นสมรรถนะวิชาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาด าเนินการให้ครูใช้และพัฒนาหลักสูตร ฐานสมรรถนะ
รายวิชา โดยก าหนดรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุงรายวิชาเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ โดยร่วมกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน (มาตรฐานการอาชีวศึกษา,  2555)  รวมทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวด 6 ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกซึ่งเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูซึ่งถือเป็นบุคลากรหลักของสถานศึกษาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจัย
ของสุจิตรา  แซ่จิว, (2557) ที่ท าวิจัยเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด  พบว่า
พฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อยู่ในระดับมาก   
 3.  การนิเทศภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของ
ครูอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานทั้งนี้เนื่องจากการ
นิเทศภายในเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรภายในสถาน ศึกษา
เพ่ือให้คณะครูได้ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขป๎ญหา และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา ถ้า
กระบวนการนิเทศภายในดีจะส่งผลให้ครูร่วมกันปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี แต่ถ้ากระบวนการนิเทศ
ภายในไม่ดีก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของครูไม่ดีตามไปด้วย  ประกอบกับผลการวิจัยในข้อ 1 และ
ข้อ 2  ที่พบว่า การด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี
และตราด โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งผลการวิจัยทั้งสองข้อนี้ท าให้ได้ข้อสรุปว่าการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของครูอาชีวศึกษามีทิศทางไปทางเดียวกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษากล่าวคือถ้า
การนิเทศภายในสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาอยู่ในระดับสูงแล้วการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาก็มี
แนวโน้มอยู่ในระดับสูงด้วย ในท านองเดียวกันถ้าการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอยู่ในระดับสูงแล้ว
การนิเทศภายในสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษาก็มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงด้วย  ดังนั้นการนิเทศภายใน
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สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษา  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุจิตรา  แซ่จิว,  (2557)  ที่ท าวิจัยเรื่องการศึกษาความ สัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดเทศบาลในจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด  พบว่ากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับพฤติกรรม
การสอนของครู  และงานวิจัยของเกลื้อกูล  พงไทยสง,  (2557) ที่ท าวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่าพฤติกรรมการนิเทศภายในมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  
 4.  การนิเทศภายในสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  สืบเนื่องจากผลการวิจัยในข้อ 3  ที่พบว่า การนิเทศภายในสถานศึกษามีความ 
สัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งแสดงว่าการนิเทศภายในสถานศึกษาและการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษามีความแปรปรวนร่วมกัน
ในระดับสูง  โดยการนิเทศภายในสถานศึกษาจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาเพราะการ
นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการการให้ความช่วยเหลือแนะน า ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนความ
ร่วมมือซึ่งกันและกันของครูในการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเองในด้าน
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิผลสูง ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายสูงสุด  โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคน หมายถึง การนิเทศ
การศึกษาเป็นกระบวนการท างานระหว่างผู้นิเทศร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น เพ่ือพัฒนางาน หมายถึง การนิเทศการศึกษา มี
เปูาหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนางาน คือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้น  เพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ หมายถึง การนิเทศการศึกษา เป็นการสร้างการประสาน
สัมพันธ์ ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกันมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตรา
หรือคอยจับผิด และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ หมายถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุ่งให้ก าลังใจแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ  
เนื่องจากขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างาน หากการนิเทศไม่ได้สร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว  การนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบผลส าเร็จได้ยากเนื่องจากการ
นิเทศจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้นิเทศและผู้ถูกนิเทศจึงจ าเป็นต้องพิจารณาบุคคลที่จะท า
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การนิเทศอย่างดี เพ่ือให้ประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝุาย สงัด อุทรานันท์,  (2530)  ซึ่ง
สมการพยากรณ์การนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาในรูปคะแนน

ดิบ คือ Ŷ  = 1.33** + .69** X หมายความว่าถ้าการนิเทศภายในสถานศึกษาของครูอาชีวศึกษา
เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ผลการปฏิบัติ งานของครูอาชีวศึกษาสูงขึ้น .69 หน่วย ในรูปคะแนน
ดิบ  และสมการพยากรณ์การนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาใน

รูปคะแนนมาตรฐาน คือ  yẐ  =  .71** xZ  หมายความว่าถ้าการนิเทศภายในสถานศึกษาของครู
อาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ผลการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาสูงขึ้น .71 หน่วย ใน
รูปคะแนนมาตรฐาน  ดังนั้นถ้าต้องเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น
สถานศึกษาสามารถด าเนินการโดยการยกระดับการด าเนินนิเทศภายในสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าการนิเทศภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับ
การปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาและส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 นั้น  ในการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้บรรลุเปูาหมายทั้งสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดควรด าเนินการดังนี ้
 1.  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรก าหนดนโยบายในการส่งเสริมการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  และให้สถานศึกษาวิเคราะห์นโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
 2.  สถานศึกษาควรน านโยบายการส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษามาวิเคราะห์  จัดท า
แผนงานและโครงการส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษา  พร้อมทั้งน าแผนงานและโครงการสู่การ
ปฏิบัติจริง  
 ส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยมีขัอเสนอแนะดังนี้ 

1.  ควรมีการศึกษาป๎จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

2.  ควรมีการศึกษาป๎จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

3.  ควรมีการศึกษาป๎จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาชีวศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เส้นทาง    

4.  ควรมีการศึกษาป๎จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในสถานศึกษาของครู
อาชีวศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง 
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บทคัดย่อ 

 การประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินโครงการ ในด้านบริบท ป๎จจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ 
ประสิทธิผล ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ และความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ เลือกและสุ่มจากประชากร มีจ านวนทั้งสิ้น 567 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย 
แบบสอบถามจ านวน 6 ฉบับ และ แบบสัมภาษณ์ จ านวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณโดย
การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน าเสนอเป็นความเรียง 
 ผลการประเมินพบว่า ในด้านบริบท และป๎จจัยน าเข้าก่อนการด าเนินโครงการในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการระหว่างการด าเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก และ 
ด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิภาพ ความยั่งยืน การถ่ายทอดส่งต่อ และความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินโครงการหลังจากด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ควรมีการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา และงบประมาณจากแหล่งอ่ืนๆ มาร่วมในการด าเนินกิจกรรมใน
โครงการเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข  
ค าส าคัญ: การบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 
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Abstract 
An Evaluation of the Education administration project for local government 

by school- based management for local development of Wat Muangdaeng Municipal 
school, Phrae Municipality, The objectives of this study were to evaluate the Context, 
Input, Process, Product, Impact,  Effectiveness, Sustainability and Transportability. 
Randomly selected from the population. A total of 567 people are the administrators 
of the local administration.  

The evaluation from consisted of 6 questionnaires plus 3 interviews. The data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, and standard deviation. Qualitative 
data were analyze using content analysis.  

The results of the evaluation showed that in the context and inputs ; before 
the implementation of the project as a whole it fell at a high level. For Process 
during project implementation, overall it was at a high level, while productivity 
impact, efficiency, sustainability and transmission. And satisfaction with the project 
after completion of the project was, overall, at a high level. However, there should 
be mobilized educational resources and budget from other sources to participate in 
the project activities to increase effectiveness and operational efficiency, as well as 
to meet the needs of local people, making them good people, with good careers 
and a happy lives.  
Keywords: Educational Administration of Local Government Organizations, School 
based management for local development, Municipal school, Project Evaluation 
 
บทน า 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ได้ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งในการจัด
การศึกษาตามหลักการกระจายอ านาจของแต่ละสถานศึกษานั้น ให้ยึดหลักในการจัดการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ในมาตรา 8 ว่า เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชนให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด



 
 558 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2553) กระทรวงมหาดไทยได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งในป๎จจุบันรับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาภาค
บังคับ และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีหลายท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
บางท้องถิ่นจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 2 มาตรา 41 ที่ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 41 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16, 17,19 และ 33 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 หน้า 15) 
  นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีบทบาทในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
โดยมีมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและชุมชนแล้ว ยังมีบทบาทและส่วนร่วม
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ ในท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การพัฒนาอาชีพของประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสามารถก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาในท้องถิ่น อีกทั้งยังถือเป็นพันธะทาง
สังคมในท้องถิ่นนั้นๆ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(School – Based 
Management for Local Development : SBMLD)  ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในท้องถิ่น ที่เกิดจาก
การก าหนดรูปแบบการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผู้เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา  โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเปูาหมายในการจัด
การศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของ แต่ละบุคคล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2558 
หน้า 1) 
 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาใน
ระบบส าหรับนักเรียนในโรงเรียน  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับเด็ก  
เยาวชน  และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชน ในท้องถิ่นสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  อันจะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและประชาชน ใน
ท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน  จนสามารถประกอบอาชีพได้  หรือสามารถน า
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ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่น  มาใช้ในการประกอบอาชีพได้  ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละบุคคล จะมี
ความถนัดหรือมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีความถนัดหรือมี
ศักยภาพด้านใดด้านหนึ่ง ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ จน
สามารถน าไปสู่อาชีพทางด้านวิชาการได้ ผู้ที่มีความถนัดหรือมีศักยภาพด้านวิชาการเช่น คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ จนสามารถน าไปสู่
อาชีพทางด้านวิชาการได้ ผู้ที่มีความถนัดหรือมีศักยภาพด้านดนตรี ขับร้อง การแสดง ต้องได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศในด้าน ดนตรี ขับร้อง การแสดง จนสามารถน าไปสู่อาชีพทางด้าน 
ดนตรี ขับร้อง การแสดงได้ ผู้ที่มีความถนัดหรือมีศักยภาพด้านกีฬา ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้
มีความเป็นเลิศในด้านกีฬา จนสามารถน าไปสู่อาชีพทางด้านกีฬาได้ หรือ ผู้ที่มีความถนัดหรือมี
ศักยภาพด้านศิลปะ ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความเป็นเลิศในด้านศิลปะ จนสามารถ
น าไปสู่อาชีพทางด้านศิลปะได้ เป็นต้น (สุวรรณ พิณตานนท์และกาญจนา วัธนสุนทร, มปป. หน้า 16)    
  โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบในระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ยังมี
ทรัพยากรส าหรับใช้ในการจัดการศึกษาจ านวนมาก แต่ยังใช้ทรัพยากรดังกล่าวไม่คุ้มค่า กล่าวคือ 
โรงเรียนใช้ทรัพยากรต่างๆ จัดการศึกษาในระบบแต่เพียงอย่างเดียว  ทั้งๆที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ให้สิทธิแก่สถานศึกษาในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยด้วย  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับ ตามความพร้อม ความเหมาะสม 
และความต้องการภายในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 จึง
ควรใช้โรงเรียนในสังกัดเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้เด็ก เยาวชน  
และประชาชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (1) โดยการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  (Formal  Education) การศึกษา
นอกระบบ (Non – formal  Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) อันจะ
ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นคนดี  มีอาชีพสุจริตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข  
โดยไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปท างานในเมืองใหญ่หรือเมืองอุตสาหกรรม ไม่ต้องทิ้งให้เด็กและคนชรา
อยู่ในท้องถิ่นตามล าพัง ครอบครัวขาดความอบอุ่น  ชุมชนท้องถิ่นขาดความเข้มแข็ง  ไม่มีพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2558 หน้า 4)  
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นจ าเป็นต้องบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาคุณภาพของคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพโดยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต  แต่จากสภาพความเป็นจริง  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ไม่ให้ความส าคัญต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร การบริหารจัด
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การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หลัก ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีบทบาทในระดับต่ า  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมี
ผู้บริหารที่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษาก็จะอยู่ในระดับสูง  ในทางตรงกัน
ข้าม หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดมีผู้บริหารที่ไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
คุณภาพการศึกษาก็จะอยู่ในระดับต่ า ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยมีคุณภาพ
การศึกษาสูง  เพราะผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการศึกษา แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ท้องถิ่นใหม่  ซึ่งไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา  ก็จะท าให้คุณภาพการศึกษาต่ าลง หากปล่อย
ให้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้น-ลง ตามตัวผู้บริหารท้องถิ่น โดย
ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่แท้จริง ก็จะท าให้คุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นไม่เจริญก้าวหน้า  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหันมาเร่งพัฒนาโรงเรียนใน
สังกัดให้มีความสามารถในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2558. หน้า 37-38)  
  โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เป็นโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล
เมืองแพร่ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงป๎จจุบัน  รวมระยะเวลา 7 ปี โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนของกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ตาม
แนวนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนา คือ 1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามามีบทบาทในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 2) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและ
ได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพ่ือน าไปสู่การ
ประกอบอาชีพได้  3) โรงเรียนจัดฝึกอบรมตามความต้องการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น
ให้มีความรู้ มีทักษะ หรือมีอาชีพที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้ หรือมุ่งสู่การสร้างวิสาหกิจชุมชน 
4) โรงเรียนจัดหาและให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการและตามศักยภาพของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู้  มีทักษะ หรือมีอาชีพที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่น
ได้  
  อย่างไรก็ตามกระบวนการด าเนินโครงการนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามหรือ
ศึกษาประเมินผลการด าเนินโครงการ  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกด าเนิน
โครงการในปีงบประมาณต่อไป  พัฒนาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องท าการประเมินให้ครอบคลุมจากข้อมูล
หลาย ๆ ด้านประกอบกัน เช่น ด้านตัวปูอน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความ
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ยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการที่เกิดขึ้น ตลอดจนความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการใน
ปีงบประมาณป๎จจุบัน ต้องศึกษาป๎ญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการจากบุคลากรที่
เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฝุาย เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงในด้านข้อดี  ข้อเสีย ข้อบกพร่อง จากการ
ประเมินในแต่ละขั้นตอน ดังนั้น ข้าพเจ้ารองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝุายแผนงานและงบประมาณ 
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาและประเมินผลการ
ด าเนินโครงการในโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ว่า
จะมีผลเป็นอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงการฯ ดังกล่าวสามารถน ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ในการด าเนินงานมาก
ยิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 
ในด้านบริบท และป๎จจัยน าเข้า  
 2. เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 
ในด้านกระบวนการ   

 3. เพ่ือประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 
ในด้านผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ   
 4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  ของโรงเรียนเทศบาลวัด
เหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การประเมินโครงการในครั้งนี้ เป็นการประเมินโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP 
Model ของแดเนียลสตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam, 2007 หน้า 261-265) และส่วนต่อ
ขยาย CIPPIEST  Model ของมาเรียม นิลพันธุ์ (มาเรียม  นิลพันธุ์, 2553) ซึ่งผู้ประเมินได้ด าเนินการ
ประเมินตามขั้นตอนได้แก่  
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การประเมินบริบท ซึ่งประกอบด้วย สภาพป๎ญหาของโรงเรียนที่เกิดขึ้นก่อนการด าเนินการ 
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน 
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น สภาพแวดล้อม
และวิถีชีวิตในชุมชน ความต้องการ ความสนใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

ป๎จจัยน าเข้า ซึ่งประกอบด้วย ทรัพยากรที่น ามาใช้ในการด าเนินการโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ประกอบด้วยด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิผลของการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การ
นิเทศก ากับติดตามและประเมินผล ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข ในการด าเนินการโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 

ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วยผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  ของโรงเรียน
เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ในด้านการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด้านการจัดการศึกษาในระบบ ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ และด้านการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย  

ผลกระทบ ซึ่งประกอบด้วย ผลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร ่ประกอบด้วยการยอมรับของชุมชน รางวัล ชื่อเสียง 
เกียรติยศของโรงเรียน 

ประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วยระดับความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการ
พัฒนาโรงเรียน ด้านการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการจัดการศึกษาในระบบ 
ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ และด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ความสามารถในการน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ 
ไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

การถ่ายทอดส่งต่อ ซึ่งประกอบด้วยผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ในการถ่ายทอด
ความรู้ หรือขยายองค์ความรู้ไปสู่ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

และความพึงพอใจต่อโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้คือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัด เหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ในปีงบประมาณ 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

พ.ศ. 2559 จ านวน 1,275 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เลือกและสุ่มจากประชากร จ านวนทั้งสิ้น 567 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน บุคลากรครู บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนชุมชน  
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถามจ านวน 6 ฉบับ และ แบบสัมภาษณ์ 
จ านวน 3 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอข้อมูลในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน าเสนอเป็นความเรียง  
 
ผลการวิจัย 
 สรุปผลการประเมิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปได้ดังนี้   
 ด้านบริบท (Context) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
บุคลากรครู ในด้านบริบทก่อนการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาล
เมืองแพร่  แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคลากรครูในด้านบริบทก่อนการด าเนินโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการโครงการมีความ
สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้ปกครอง และชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลางคือ โครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  
 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และบุคลากรครู ในด้านป๎จจัยน าเข้าก่อนการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัด
เหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคลากรครูในด้านป๎จจัยน าเข้าก่อนการด าเนิน
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการ
ผู้บริหารและบุคลากรครูมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลางคือ มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินกิจกรรม  
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 ด้านกระบวนการ (Process) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน บุคลากรครู และบุคลากรฝุายสนับสนุนการสอนในด้านกระบวนการในการด าเนินโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่  แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบุคลากรครู  
และบุคลากรฝุายสนับสนุนการสอนในด้านกระบวนการในการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียน
เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการมีการด าเนินกิจกรรมตามระยะเวลาใน
ปฏิทินการด าเนินงาน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก คือมีการประชุมเพ่ือก าหนด
บทบาทหน้าที่ในแต่ละกิจกรรมและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน  
 ด้านผลผลิต (Product) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บุคลากรครู บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในด้านผลผลิตจากการ
ด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบุคลากร
ครู  บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในด้านผลผลิตจากการด าเนิน
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการ
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของนักเรียน ส่วนข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับ
ปานกลาง คือมีการจัดอบรม/ศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะ ตามบทบาทหน้าที่
แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ด้านผลกระทบ (Impact) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บุคลากรครู บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในด้านผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
บุคลากรครู  บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในด้านผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ในภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
รายการนักเรียน ครูผู้บริหาร และโรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันจากกิจกรรมต่างๆ ทั้ง
ในระดับเทศบาล จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชน ให้ความร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม   
 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากรครู ในด้านประสิทธิผลจากการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจั ด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียน
เทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคลากรครู  ในด้านประสิทธิผลจากการ
ด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการ
ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในด้านการจัดการศึกษาในระบบ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากรครู ในด้านความยั่งยืนในการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัด
เหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคลากรครู  ในด้านความยั่งยืนในการด าเนิน
โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการผู้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมมีความสุข สนุกสนานที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การด าเนินการ
จัดกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากรครู ในด้านการถ่ายทอดส่งต่อในการด าเนินโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของ
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคลากรครู  ในด้านการ
ถ่ายทอดส่งต่อในการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 
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ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการมีการประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมผ่านวารสารประชาสัมพันธ์
โรงเรียน เว็บไซด์ ของโรงเรียนและสื่อออนไลน์ต่างๆ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับปาน
กลาง คือ มีการรายงานข้อมูลผลการจัดกิจกรรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัด                  
 ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อโครงการ ข้อมูลความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน บุคลากรครู บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่  
แสดงผลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบุคลากรครู  บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมือง
แพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ถึงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวสู่ การปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความพึงพอใจต่อกิจกรรมอบรมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการประเมินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่  
มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ด้านบริบท (Context) ก่อนการด าเนินโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคลากรครูในด้านบริบทก่อนการด าเนินโครงการ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ปกครอง และชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางคือ โครงการมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากทุกฝุายในโรงเรียนมีการประชุม วางแผนใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ พันธกิจ เปูาหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินโครงการของโรงเรียนมีแผน
ยุทธศาสตร์และมีโครงการ กิจกรรม รองรับ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพป๎จจุบัน เนื่องจาก
เป็นการด าเนินการสร้างความรู้ ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่
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ของโรงเรียน สอดคล้องกับ จุฬารัตน์  ฤทธิพันธรักษ์ (2557) ได้ท าการประเมินโครงการการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ผลการ
ประเมิน พบว่า ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก การก าหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน  

 ด้านป๎จจัยน าเข้า (Input) พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและบุคลากรครูในด้านป๎จจัยน าเข้าก่อนการด าเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ป๎จจัยน าเข้าในด้านการบริหารจัดการ พบว่า โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เปูาหมายแผนกล
ยุทธ์ที่มีจุดเน้นในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น มีการก าหนด
แนวทางการบริหารตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนที่วางไว้ มีวิสัยทัศน์
สอดคล้องกับนโยบาย SBMLD ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  มีการก าหนดแนวทางการบริหารตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนที่วางไว้ มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับนโยบาย SBMLD 
คือ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีหลากหลายบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการที่โรงเรียนเทศบาลวัด
เหมืองได้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีหลากหลายบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินงานและมีการบริหารการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายเครือข่าย
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการทุกกิจกรรม ทั้งสมาชิกชุมชน เครือข่ายชุมชน เครือข่าย
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดแพร่ โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้รับฟ๎ง
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโดยฝุายบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุม และให้
เสนอแนะแนวทางในการด าเนินงานเพื่อให้ปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย จึงมีความพร้อมในการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบ
ผลส าเร็จ สอดคล้องกับ สุเมธ  จันทร์เจือจุน (2557) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง การประเมินโครงการ
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุก
กุ่ม) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเหมาะสม
ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านป๎จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ในการด าเนินโครงการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการประเมินด้านป๎จจัยเบื้องต้นโครงการเกี่ยวกับความพร้อมหรือ
ความเพียงพอเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ระยะเวลา และการจัดการ
ตามความคิดเห็นของครู พบว่าโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุดผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  
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 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานบุคลากรครู  และบุคลากรฝุายสนับสนุนการสอนในด้านกระบวนการในการด าเนินโครงการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดในรายการมีการด าเนินกิจกรรมตามระยะเวลาในปฏิทินการด าเนินงาน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก คือ มีการประชุมเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ในแต่ละกิจกรรมและมอบหมาย
งานให้ผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ในด้านการวางแผน มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกๆ ฝุาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะ ใน
การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดงและ
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการติดตามตรวจสอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
รูปแบบคณะกรรมการจากหลายๆ ฝุาย จึงมีการทบทวน ติดตามแก้ไขป๎ญหา และรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน สอดคล้องกับ สุเมธ  จันทร์เจือจุน (2557) ได้
ท าการศึกษาในเรื่อง การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่ง การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเหมาะสมด้านสภาวะแวดล้อม ด้านป๎จจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต ในการด าเนินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ผลการประเมินด้าน
กระบวนการโครงการเกี่ยวกับความพร้อมหรือความเพียงพอ ในการด าเนินโครงการในด้านการ
เตรียมการ การด าเนินการ การวัดประเมินผล ตามความคิดเห็น ของครูพบว่าโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
และมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด และ สอดคล้องกับ วราศิน ดาศรี  (2557) ได้ท าการ
วิจัยเรื่องการประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  (SBMLD) 
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท.1) สังกัดเทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่าผู้
ประเมินมีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ด้านกระบวนการ เหมาะสมในระดับมาก  
 ด้านผลผลิต (Product) พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานบุคลากรครู บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในด้านผลผลิต 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามถ้าคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา จะท าให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหา และ
การสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น (2558, หน้า 6) ที่กล่าวว่า หลักการส าคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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 ด้านการจัดการศึกษาในระบบ พบว่า มีการส ารวจความต้องการของนักเรียน ทุกชั้นเรียน
ในช่วงเดือน พฤษภาคม และเดือน พฤศจิกายน เพ่ือจัดท ารายวิชาเพ่ิมเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามความต้องการของนักเรียนตามหลักการของ หลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดท ารายวิชา
เพ่ิมเติมและ/หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพที่หลากหลายตามความ
ต้องการของนักเรียน ส่งเสริมความเป็นเลิศผู้เรียนในด้านกีฬา วิชาการ ศิลปะ การวาดภาพ และ
กิจกรรม มีการจัดสาระการเรียนรู้เพ่ิมเติมตามความต้องการของนักเรียน แต่บางสาระการเรียนรู้ไม่
สามารถจัดได้ เนื่องจากมีอุปสรรคด้านบุคลากร มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของ
นักเรียน มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากหน่วยงานต้นสังกัดโดยการประเมินไตรภาคี จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ 
2 ของปีการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินของ สมศ. ใน
ระดับดี และระดับดีมาก  
  ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ มีการส ารวจความต้องการฝึกอบรม (training Needs) 
ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้แบบสอบถาม โดยผ่านทางคณะกรรมการชุมชนมี
การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองตามความต้องการของ เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพพิเศษ และอบรมทักษะทางด้านกีฬา และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ที่เป็นเช่นนี้เพราะทางโรงเรียนได้ท าการส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ หรือความ
ต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น โรงเรียน
จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ตามความต้องการนั้นๆ (ซึ่งจะด าเนินการจัดเองหรือประสานหน่วยงานอ่ืน
ให้มาด าเนินการจัดก็ได้) เพ่ือมุ่งพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน จนสามารถน าทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้ 
สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2558, หน้า 6) ที่กล่าวว่า หลักการส าคัญในการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย การจัดการศึกษานอกระบบ (เป็น
การให้ความรู้ ซึ่งต้องมีการวัด และประเมินผล ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร)  

 ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พบว่า มีการส ารวจความต้องการใช้แหล่งเรียนรู้ มีการ
จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้เ พ่ือ พัฒนาอาชีพที่
หลากหลาย ตามความต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เช่น การจัดแหล่งเรียนรู้
เรื่องยาเสพติด ศูนย์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย มีการจัดหาวิทยากรที่มีความสามารถ
เฉพาะด้านมาฝึกอบรมให้ความรู้กับนักเรียน มีการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและนอกสถานศึกษา  ซึ่งโรงเรียนท าการส ารวจความต้องการในการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น โรงเรียนจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ต้องการ เพ่ือ
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มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละคน 
จนสามารถน าทรัพยากรหรือวัตถุดิบในท้องถิ่นมาประกอบอาชีพได้ การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้มี
ความรู้ส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2558, หน้า 
6) ที่กล่าวว่าการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และความต้องการของ
แต่ละบุคคล ไม่มีการวัดและประเมินผล เพ่ือมอบวุฒิบัตร)  
  ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานบุคลากรครู บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ในด้าน
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการนักเรียน ครูผู้บริหาร และโรงเรียนได้รับ
รางวัลจากการประกวดแข่งขันจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับเทศบาล จังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ให้ความร่วมมือ 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม อย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนมีชื่อเสียง ผู้ปกครองจ านวนมากต้องการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน
จ านวนมากเกินจ านวนที่โรงเรียนจะรับได้ ผู้ปกครองยินดีให้ความร่วมมือ สนับสนุนในการท ากิจกรรม
กับทางโรงเรียนในทุกๆ ด้าน นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขัน
จากกิจกรรมต่างๆ ทั้งในระดับเทศบาล จังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศในทุกๆ ด้าน ที่เป็นเช่นนี้
เพราะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูอาจารย์ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาที่สูงขึ้น สอดคล้องกับกร
กมล  เพิ่มผล (2554, หน้า 19) ที่กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการบริหารโรงเรียน
ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน  
 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และบุคลากรครู ในด้านประสิทธิผลจากการด าเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการระดับความส าเร็จของ
การด าเนินกิจกรรมในด้านการจัดการศึกษาในระบบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การด าเนินกิจกรรมใน
ด้านการพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ได้รับความร่วมมือ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมากกว่าร้อยละ 80 การด าเนินกิจกรรมในด้านการจัด
การศึกษาในระบบ ประสบผลส าเร็จทุกๆ ด้าน โดยสังเกตจากรางวัลต่างๆ ที่โรงเรียนได้รับและผลการ
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ประเมินต่างๆ การด าเนินกิจกรรมในด้านการจัดการศึกษานอกระบบประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่งแต่
ไม่มาก เพราะกลุ่มเปูาหมายเป็นเยาวชนและประชาชน ซึ่งร่วมตัวกันได้ยาก การท าหลักสูตรต่อเนื่อง
ด าเนินไปได้ยาก ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคม แต่ถือเป็นโอกาสดีที่ ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียน
ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามการด าเนินกิจกรรมในด้านการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะการด าเนินการด้านอาชีพสู่การจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน เกินอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษา และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นชุมชนเมือง การ
รวมตัวเกิดขึ้นได้ยาก และมีหน่วยงานด าเนินการซ้ าซ้อนกัน จึงเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และบุคลากรครู ในด้านความยั่ งยืนในการด าเนินโครงการ  พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคลากรครู  ในด้านความยั่งยืนในการด าเนินโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการผู้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมมีความสุข สนุกสนานที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การด าเนินการ
จัดกิจกรรมเป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ การด าเนินการจัดกิจกรรม
เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ ผู้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมีความสุข สนุกสนานที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง เช่น การฝึกท าขนม การเล่นกีฬา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมสามารถพัฒนางาน พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ฐานความรู้ ความเข้าใจ
ที่ได้รับ เอาไปต่อยอด น าไปพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตทัง้นี้เป็นเพราะ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นคือ ประชาชนในท้องถิ่น
เป็นคนดี มีอาชีพสุจริต ก่อเกิดวิสาหกิจชุมชน ด้วยความยั่งยืน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่าง
มีความสุข สอดคล้องกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2558, หน้า 6) กล่าวว่า การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ 
 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) พบว่าระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและบุคลากรครู  ในด้านการถ่ายทอดส่งต่อในการด าเนินโครงการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เพราะมีการประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมผ่านวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
เว็บไซด์ ของโรงเรียนและสื่อออนไลน์ต่างๆ   
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 ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบุคลากรครู  บุคลากรฝุายสนับสนุนการสอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน 
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในรายการ ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง คือ ความพึง
พอใจต่อกิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนชุมชน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด ในทุกๆ กิจกรรม เนื่องจากสามารถช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่
ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในกิจกรรมที่ด าเนินอยู่ 
ส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งกิจกรรมที่ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 
พึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการจัดการศึกษาที่น าไปสู่
การแก้ไขป๎ญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็น
คนดี มีอาชีพสุจริต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น และชุมชน
เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบาย
การจัดการศึกษาชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สอดคล้องกับ สุเมธ  จันทร์
เจือจุน (2557) ได้ท าการศึกษาในเรื่อง การประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านชุกกุ่ม) อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ผล
การศึกษา พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด ผลการประเมินความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด ผลการประเมินความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการประเมินไปใช้  

  1.1 รายงานการประเมินโครงการเรื่องโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาลวัด
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เหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับชุมชนที่มีสภาพบริบท แหล่งเรียนรู้ และ
มีทรัพยากรทางการศึกษา ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน  
    1.2 การด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ต้องอาศัยเวทีในการประชุม เสวนา แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพป๎ญหา และความต้องการของคนในชุมชน ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของ
ชุมชนที่กระท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ซึ่งจะส่งผลระยะยาวต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนในอนาคต 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินในครั้งต่อไป    
  2.1 ควรมีการประเมินติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายหลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ ในด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ  
  2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น กับโรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัด
องค์กรปกครองท้องถิ่น  
  2.3 ควรเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การประเมินตามสภาพ
จริง      
  2.4 ควรหาแนวทางการพัฒนารูปแบบการด าเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ในการ
ประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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รูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัยปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น 
The model  of Power Rangers for warm Love network 

to Prevent Risk Factors in Teenagers. 
วจี  ป๎ญญาใส  หยกแก้ว กมลวรเดช 

สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาป๎จจัยเสี่ยงของวัยรุ่นในพ้ืนที่เปูาหมายและพัฒนา
รูปแบบ การสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่นโดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง (quasi 
experiment) แบบ One group pretest posttest  design   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงจากครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 
จ านวน 3 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 3 คน อาสาสาธารณะสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 3 
คน นักวิชาการสภาเด็กและเยาวชน จ านวน 1 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 จ านวน 6 คน 
เครื่องมือมีใช้การวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามแนวทางแก้ไขป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น แบบ
วัดทักษะการให้ค าปรึกษาและแบบวัดความสามารถในการให้ค าปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ (t-test)  
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น พบว่า ร้อยละ 85 คือ การคบเพ่ือนไม่ดี ร้อยละ 10 
ครอบครัวแตกแยกและการเห็นตัวอย่างไม่ดีในชุมชน และสื่อออนไลน์อีกร้อยละ 5 ความรุนแรงของ
ป๎ญหาร้อยละ 55 คือพฤติกรรมก้าวร้าว รองลงมา คือ การเที่ยวกลางคืน ร้อยละ 25 และ ขาดความ
รับผิดชอบ ร้อยละ 20 ส่วนผลการสอบถามแนวทางการแก้ไขป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นพบว่า 
แนวทางท่ีใช้ ในการแก้ป๎ญหามากที่สุด ได้แก่การตักเตือนและอบรมสั่งสอน ผู้ตอบสอบถามแบบร้อย
ละ100 เห็นว่าวิธีการให้ค าปรึกษาจะสามารถแก้ไขและปูองกันป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นได้และ
ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการพัฒนาความสามารถในการให้ค าปรึกษาในเรื่องทักษะการให้ค าปรึกษา
มากที่สุด รองลงมาคือความรู้เรื่องกระบวนการในการให้ค าปรึกษา 

2. ผลการศึกษาทักษะการให้ค าปรึกษาของกลุ่มตัวอย่าง16 คน คะแนนก่อนการทดลองมี
ค่าเฉลี่ย 16.93 และเม่ือเข้าร่วมในโครงการ สานพลังเครือข่าย อุ่นไอรักปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น
แล้วกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการวัดทักษะการให้ค าปรึกษาเฉลี่ย 20.67แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ
การให้ค าปรึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางส าคัญทางสถิติที่มีระดับ 0.5  
ค าส าคัญ: เครือข่ายอุ่นไอรัก  ป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น 
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Abstract 
 The purposes of the study were  to study the risk  factors of adolescents in 
target area, and development a model  of  power rangers for  warm  Love   network 
to prevent risk factors in  teenagers.  The subject  were purposive  sampling of 3 
teachers from Bandenlek school, 3 parents ,3 public health volunteer,1 academic 
youth Council  and  6 grade 6-9 students.  Research tools include the survey of  
adolescent risk behaviors problems, the test of Counseling skills, the Questionnaire  
of Counseling ability and the test of  Counseling ability acceptance.  
 Analyze data using percentages, mean, standard deviation and t-test. The 
results found that 1) the risk factors in adolescents were found 85 percent poor 
friends, 10 percent dissatisfied families, and 5 percent see bad examples in the 
community and online media. Severity of the problem, 55 is aggressive behavior. 
Nightlife was 25%, and 20% were not responsible. The result of the questionnaire on 
the solution to risky behavior in adolescents found that the most problematic 
approach was admonition and preaching. 100% of respondents agreed that 
counseling can correct and prevent adolescent risk behaviors. And the respondents 
wanted to develop their counseling skills most. Secondly, knowledge of the process 
of counseling. 2) the result from the study of the counseling skills of 16 subjects, the 
pre-test score were 16.93 and the posttest score were 20.67. the result Showed  that 
there was a significant increase in Counseling skills at the .05 Level 
Key word : warm Love, network risk factors in teenagers. 
 
บทน า 
 สภาพสังคมไทยถือเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน มีกระแสวัฒนธรรมต่างชาติหลั่งไหล
เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยน าเสนอสื่อในรูปแบบต่างๆ ในขณะที่วัฒนธรรมที่เข้ามาบางอย่าง
ก็ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและสภาพสังคมไทย ดังนั้น หากวัยรุ่นขาดภูมิคุ้มกันและขาดการดูแลชี้แนะ
จากผู้ปกครอง และครู อาจารย์ ก็อาจท าให้ค่านิยม ทัศนคติ รวมทั้งการพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
มาตรฐานอันดีงามของสังคม นอกจากนี้การพัฒนาที่แยกส่วน ขาดความเชื่อมโยงระหว่าง บ้าน 
โรงเรียน วัด ท าให้เยาวชนขาดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ขาดการน าหลักธรรมไปมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต เยาวชนเติบโตขึ้นจนอายุย่างเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมท าให้เกิดความสับสนในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
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รวมถึงวิจารณญาณในการประพฤติปฏิบัติตนตลอดจน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเบี่ยงเบนทาง
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหา 
การก่ออาชญากรรม การข่มขืน การละเมิดทางเพศ การแพร่กระจายของโรคที่เกิดจากการมี
เพศสัมพันธ์ การวิวาทท าร้ายร่างกายกัน พฤติกรรมชิงสุกก่อนห่าม รวมถึงการแพร่ภาพที่ไม่เหมาะสม
ทั้งทางอินเตอร์เน็ตและมือถือ ฯลฯ (ศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรม, 2553 : 87-91, อ้างถึงในส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, 2554, หน้า 1 - 2)  

สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ในป๎จจุบันนับวันยิ่งทวีความวิกฤต และ
รากเหง้าของวัฒนธรรมถูกท าลายจนส่งผลกับความมั่นคงของชาติและชีวิตของคนในสังคม ตลอดจน
ความเป็นอยู่ของผู้คนพบว่าไม่มีความปลอดภัยมากขึ้น ในส่วนพฤติกรรมของผู้คนพบว่ามีความ
เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานที่เคยยึดถือปฏิบัติ มีค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน้ าใจไมตรีที่เคยหยิบ
ยื่นให้แก่กันก าลังเหือดหายไป จากสังคมไทยทุกขณะ สาเหตุหนึ่งคงเป็นเพราะผู้คนต่างค านึงถึงความ
อยู่รอดของตนเอง ท าให้เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ซึ่งมีตัวอย่างให้พบเห็นอยู่ในสังคม
มากขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤต ที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงของสังคม ทั้ง
ในส่วนของพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย อย่างไร้ที่พ่ึงพิง ไร้จุดหมายในการ
ด าเนินชีวิต วิกฤตสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นท าให้ผู้คนจ านวนไม่น้อย ไร้ส านึก ไร้ยางอาย ไร้
จริยธรรม จนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากมาย เยาวชนจ านวนไม่น้อยที่ติดอยู่กับกระแส
บริโภคนิยม และทุนนิยม จนกลายเป็นภาวะที่เคยชิน โดยมีรากฐานทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการ
ปลูกฝ๎งจากครอบครัวนั้นรากไม่ลึกพอ ท าให้ขาดภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตจนอ่อนแอและอ่อนไหว
ง่ายต่อการตกอยู่ในสภาพการถูกครอบง าทางความคิด และค่านิยมที่สวนทางกับจารีตขนบธรรมเนียม
ประเพณี (ศูนย์เฝูาระวังทางวัฒนธรรม, 2553 : 52-53, อ้างถึงใน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครนายก, 2554, หน้า 1-2) 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การปูองกันและการแก้ไขป๎ญหา
จากป๎จจัยเสี่ยงดังกล่าวต้องเกิดจากความร่วมมือกันทุกฝุาย ทั้ง โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับวัยรุ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างเหมาะสม อันจะน ามาซึ่ง
คุณภาพของประชากรและความสุขสงบในสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาป๎จจัยเสี่ยงของวัยรุ่นในพื้นที่เปูาหมาย  
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น 
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ขอบเขตการวิจัย  
ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
- โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ต าบลเด่นเหล็ก  อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย  
- ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน สภาเด็กและเยาวชน และ อสม. ในหมู่บ้านเด่น

เหล็ก ต าบลเด่นเหล็ก  อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
1. ป๎จจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น 
2. รูปแบบการสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น 

 3. ทักษะ/เทคนิค ในการให้ค าปรึกษา 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรได้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก นักวิชาการประจ าสภา
เด็กและเยาวชน อบต. เด่นเหล็กและอาสาสาธารณสุขต าบลเด่นเหล็ก 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ตอบแบบสอบถามแนวทางการแก้ไข
ป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น จ านวน 85 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ประกอบด้วย ตัวแทน
นักเรียนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 60 คน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา 
7 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 15 คน องค์กรปกครองท้องถิ่น จ านวน 3 คน  

กลุ่มที่ 2  เป็นกลุ่มทดลองประกอบด้วย ครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กจ านวน 3 คน ผู้แกครอง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 3 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จ านวน 6 คน อาสา
สาธารณสุขในหมู่บ้านจ านวน 3 คน นักวิชาการสภาเด็กและเยาวชนองค์กรบริหารส่วนต าบลจ านวน 
1 คนร่วม 16 คนได้จากการเลือกแบบเจาะจงปกครองท้องถิ่น 3 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามแนวทางการแก้ป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ในวัยรุ่น 2) แบบวัดทักษะการให้ค าปรึกษา 3) แบบวัดความสามารถในการให้ค าปรึกษา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. จัดเวทีประชาคมเพ่ือเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 
 2. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยเสี่ยงในวัยรุ่นร่วมกับภาคีเครือข่าย
และตรวจสอบรูปแบบ 
 3. อบรมทักษะ เทคนิคและกระบวนการให้ค าปรึกษา 
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 4. ทดลองใช้รูปแบบเป็นเวลา 1 เดือน 
 5. ติดตามประเมินผลการใช้รูปแบบและประเมินทักษะ/ความสามารถในการให้ค าปรึกษา 2 
ครั้งโดยใช้เครื่องมือที่ก าหนดไว้ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้นคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติ
การทดสอบที (t-test) 
 
ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของวัยรุ่นในพื้นที่เป้าหมาย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแนวทางการแก้ไขป๎ญหา
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ซึ่งสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 85 คน จากตัวแทนนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 60 คน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาจ านวน 7 
คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจ านวน 15 คน และตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 3 คน 
พบว่า ป๎จจัยเสี่ยงของวัยรุ่นมากที่สุดมาจากการคบเพ่ือนไม่ดีร้อยละ 85 รองลงมามีครอบครัว
แตกแยกร้อยละ 10 การเห็นตัวอย่างไม่ดีในชุมชนและสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ ร้อยละ 5 ส่วน
ป๎ญหาของวัยรุ่นที่รุนแรงเรียงตามล าดับพบว่าล าดับที่ 1 คือพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยรุ่นร้อยละ 55 
อันดับที่ 2 มีพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนร้อยละ 25 และอันดับที่ 3 มีการขาดความรับผิดชอบร้อยละ 
20 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ100 เห็นว่าการให้ค าปรึกษาสามารถแก้ไขป๎ญหา
พฤติกรรมเบี่ยงเบนในวัยรุ่นรวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80 ต้องการพัฒนาด้านทักษะ
กระบวนการให้ค าปรึกษา 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัยเสี่ยงในวัยรุ่น 
 ในการน าเสนอในตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบสานพลังภาคีเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกัน
ภัยเสี่ยง ในวัยรุ่นซึ่งจากการวิเคราะห์แบบสอบถามแนวทางการแก้ไขป๎ญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของ
วัยรุ่นและสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนของ ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน ผู้ วิจัยได้น ามาออกแบบการ
สานพลังภาคีเครือข่าย อุ่นไอรัก โดยเป็นการพัฒนาความสามารถด้านทักษะและกระบวนการให้
ค าปรึกษาของเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนโดยการให้อบรมเรื่องทักษะและเทคนิคให้ค าปรึกษาเบื้องต้น
แก่กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนเครือข่ายต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน หลังจากนั้ นใช้เวลาในการทดลองใช้
รูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยเสี่ยงในวัยรุ่นเป็นเวลา 4 สัปดาห์และและท าการติดตาม
ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 4 ของการทดลองด้วยวิธีการให้ปฏิบัติจริง ใช้แบบวัดทักษะการให้
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ค าปรึกษา แบบวัดความสามารถในการให้ค าปรึกษา สามารถสรุปเป็นรูปแบบสานพลังงานเครือข่าย
อุ่นไอรักปูองกันภัยเสี่ยงในวัยรุ่น ได้ดังภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น 
 

 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่ารูปแบบสานพลังภาคีเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น
มีส่วนประกอบส าคัญคือ 1) ครอบครัว ซึ่งควรพัฒนาเรื่องทักษะการฟ๎ง การถามการเอาใจใส การ
เงียบและการแนะน า 2) โรงเรียน ควรได้รับการพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและ
กระบวนการให้ค าปรึกษา 3) เพ่ือน ควรได้รับการพัฒนาทักษะการฟ๎ง. ทักษะการถาม การเอาใจใส่
และการแนะน า 4) ชุมชน ซึ่งบทบาทในการเป็นเครือข่ายส าคัญคืออาสาสาธารณะสุข (อสม.) และ 
สภาเด็กและเยาวชน ซึ่งควรได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการให้ค าปรึกษาเพ่ือให้เกิดความมั่นใจในการ
เป็นผู้ช่วยเหลือให้วัยรุ่นเกิดความม่ันใจในตนเองและเห็นคุณค่าในตนเองภายใต้การยอมรับและการให้
ข้อเสนอแนะที่ดี เพ่ือเป็นการปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงทุกๆด้านโดยเฉพาะการคบเพ่ือนไม่ดีของวัยรุ่นได้ 

 
1.ครอบครัว ทักษะการฟ๎ง 

การถาม การเอาใจใส การ

เงียบและการแนะน า 

4.ชุมชน อสม./สภาเด็ก 

กระบวนการให้ค าปรึกษา 

3.เพื่อน ทักษะการฟ๎ง 

การถาม การเอาใจใส่ 

การเงียบ การะแนะน า 

2.โรงเรียน ทักษะและ

กระบวนการให้

ค าปรึกษา 

เครือข่ายอุ่นไอรัก

ปูองกันภัยป๎จจัย

เสี่ยงในวัยรุ่น 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้รูปแบบผสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักป้องกันภัย
เสี่ยง ในวัยรุ่น 
 
ตาราง 1  คะแนนทักษะการให้ค าปรึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภท N  ̅ SD ค่า E Sig 1 tail 

ก่อนอบรม 
หลักอบรม 

16 
16 

16.93 
20.67 

1.54 
2.72 

 
35.42 

 
0.00 

 จากตาราง 1 พบว่า ผลจากการวัดทักษะการให้ค าปรึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยน าเสนอ
ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการให้ค าปรึกษาของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการอบรม
พบว่าการอบรมสามารถพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาของกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึนกว่าก่อนการทดลอง 
 
การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยเสี่ยงในวัยรุ่นมีวัตถุประสงค์ข้อ 2 
คือเพ่ือศึกษาป๎จจัยเสี่ยงของวัยรุ่นในพ้ืนที่มีเปูาหมาย และพัฒนารูปแบบการสานพลังภาคีเครือข่ าย
อุ่นไอรักปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนโดยเริ่มจากการศึกษาแนว
ทางการแก้ป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในพ้ืนที่เปูาหมายโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ตัวแทนครู ผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชน แล้วน ามาพัฒนารูปแบบการสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรัก
ปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น อบรมกลุ่มตัวอย่าง ทดลองใช้รูปแบบ เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้  
       1. ผลจากแบบสอบถามแนวทางการแก้ป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น ผู้ตอบแบบสอบถามร้อย
ละ 100เห็นว่าการให้ค าปรึกษาสามารถแก้ป๎ญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นได้ทั้งนี้ เนื่องจาก
กระบวนการให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเองสามารถแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้
ด้วยตนเองด้วยการเปิดเผยเรื่องราวหรือป๎ญหาของตนภายใต้สถานภาพอันอบอุ่นระหว่างผู้ให้
ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล, 2547 ,หน้า 11 – 12: ทิพยวรรณ กิตติพร, 
2535 ,หน้า 4 พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา,2544 ,:หน้า 4-5; ดวงมณี จงรักษ์ 2549, หน้า 9) นอกจากนี้ 
ฮานเซนและคณะ (Hansen et al, 1980, p. 100) กล่าวถึงทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติมนุษย์ของโร
เจอร์สว่าบุคคลที่ได้รับโอกาสให้เจริญงอกงามจะสามารถพัฒนาไปสู่การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยโรเจอร์ส มองมนุษย์ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสามารถพัฒนาตนเองไปในวิถีทางที่ดี
งามหรือทางบวกได้ถ้าหากได้รับโอกาสที่ดี  

2. ผลจากการพัฒนารูปแบบการสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่นมี
องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน และชุมชน ซึ่งในชุมชนมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ
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อาสาสาธารณสุข (อสม.) และสภาเด็กและเยาวชน ซึ่งในแต่ละส่วนควรได้รับการพัฒนาทักษะการให้
ค าปรึกษาและกระบวนการให้ค าปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือแก่วัยรุ่นเพราะต่างก็ล้วนมี
ความส าคัญในการสานพลังเครือข่ายอุ่นไอรักเพ่ือปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่น ทั้งนี้เนื่องจาก
เครือข่ายดังกล่าวจะเป็นก าลังส าคัญในการเป็นผู้น าในการปูองกันภัยป๎จจัยเสี่ยงในวัยรุ่นดังนั้นการ
เตรียมผู้น าให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้ค าปรึกษาจะท าให้เกิดความมั่นใจในการใช้
ทักษะการให้ค าปรึกษามากข้ึน โดยเฉพาะทักษะการฟ๎งอย่างตั้งใจ และการใส่ใจกัน สอดคล้องกับเรน
นี่ (Rennie,1998 ,p. 2 3 ) กล่าวว่าการฟ๎งอย่างตั้งใจ จะท าให้ผู้รับการปรึกษาสบายใจ และลดความ
วิตกกังวล เพราะการปล่อยให้เขาพูดออกมาโดยผู้ให้ค าปรึกษาไม่ขัดจะท าให้ผู้รับค าปรึกษากล้าที่จะ
พูดและแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาการอดทน รับฟ๎ง และยอมรับเขา จะท าให้เข้าใจผู้รับ
ค าปรึกษาและเกิดเจตคติที่ดีต่อกันเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อไป  นอกจากนี้ไวท์และเรย์เล (white  and  
Rayle , 2007 ) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเข้มแข็งของวัยรุ่น ชายชาวแอฟริกันอเมริกันซึ่งเป็น
นักเรียน เกรด 9-12 ภายใต้การเข้ากลุ่มฝึกประสบการณ์พบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างสามารถเผชิญ
ป๎ญหาได้ดีขึ้น และมองวิธีแก้ป๎ญหาได้ดีขึ้นและ พริ้มเพรา  ผลเจริญสุข (2545 ,หน้า 101) กล่าวว่า
ในช่วงวัยรุ่นนั้นเพ่ือนนับว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดเจตคติและพฤติกรรมของวัยรุ่นมาก 
ดังนั้นในการด าเนินการส่งเสริมพัฒนาปูองกันหรือแก้ป๎ญหาที่เกิดกับวัยรุ่นการน ากลุ่มเพ่ือนของวัยรุ่น
มาใช้ประโยชน์  จึงน่าจะเกิดผลดี เพราะกลุ่มเพ่ือนสามารถโน้มน้าวชักจูงเพ่ือนในกลุ่มด้วยการให้
ค าแนะน า การให้ความช่วยเหลือเพ่ือนที่มีป๎ญหาให้ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมก็จะสามารถ
ปูองกันป๎ญหาของวัยรุ่นได้ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหาด้านพฤติกรรม หรือด้านการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. หน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนสามารถน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้ให้ค าปรึกษาหรือเพ่ือนที่ปรึกษาเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนๆได้  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาครูหรือผู้ดูแลเด็กและเยาวชนสามารถน าผลวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
คมเพชร ฉัตรศุภกุล.( 2547) ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ดวงมณี จงรักษ์.(2549).ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาและจิตบ าบัดเบื้องต้น.กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์ ส.ส.ท 
ทิพยวรรณ กิตติพร.( 2535).การให้ค าปรึกษากลุ่ม.พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์  
 ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา. 
พงษ์พันธ์ พงษโ์สภา.(2544).ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา.กรุงเทพฯส านักพิมพ์ธนธัชการพิมพ์. 



 
 583 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

พริ้มเพรา ผลเจริญสุข. (2545).ยาเสพติดพิษร้าย.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก. (2554) . การศึกษาวิจัยปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรม

เบี่ยงเบนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กรณีศึกษา จังหวัดนครนายก.  ศาลากลาง
จังหวัดนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

Hansen,J.C.,Stevic,R.,& Warner.R. (1980).Group counseling: Theory and Practice(2 nd 
ed). Boston:Houghton Mifflin. 

Rennie,D.L.(1998).Person-center counseling: An experiential approach. London:Sage 
White,N.J.,& Rayle,A.D.(2007).Strong teens:A school-based small Group experience for 

African American males.The Journal for Specialists in Group Work, 32 (2), 
178-189 

  
 
  
. 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 584 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การพัฒนาชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านนายูง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 
Developing of Instructional Package of thai language principle 

for Matthayomsuksa 1 Students, Bannayung School, under the Office 
of Udonthani Primary Educational Service Area 2 

พวงพะยอม พันธ์ศรี 
โรงเรียนบ้านนายูง  ต าบลนายูง  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธาน ี

Meaw-789@hotmail.Com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพ่ือพัฒนาชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 19 คน   

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย จ านวน 12 ชุด 
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า  1) ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทยมีประสิทธิภาพเท่ากับ  
88.20/84.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80 และ 2) หลังเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
ค าส าคัญ: ชุดการสอน,  หลักการใช้ภาษาไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were 1) to develop the instructional package 

of thai language principle for matthayomsuksa 1 students with the efficient standard 
criterion of 80/80 and 2) to compare students achievement before and after 
studying. The samples were 19 matthayomsuksa 1 students on the second semester 
of 2016 academic year  
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The instruments  were 1) the instructional package of thai language principle 
with 12 units and 2) four multiple-choices quizzes with 40 items. The statistic for data 
analysis were percentage, Mean, Standard deviation. 

The research finding were as follows : 
1. The efficiency of the instructional package of thai language principle 

was 88.20/84.21 which were higher than the efficient standard criterion of 80/80. 
2. After studying, students had more achievement than before studying.  

Keywords: the instructional package, thai language principle for matthayomsuksa 1 
 
บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ  
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้  ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่ อแสดงภูมิ
ป๎ญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
 ภาษาไทยจึงเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง โดยเฉพาะหลักการใช้ภาษาไทยที่กล่าวถึง
ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่ง
บทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ได้ระบุไว้ในสาระที่ ๔  
หลักการใช้ภาษาไทยว่าผู้เรียนต้องเข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาและพลังของภาษา ภูมิป๎ญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้ เป็นสมบัติของชาติ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  ซึ่งวิชาภาษาไทยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทุกวิชา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เข้าใจหลักการทางภาษา เพราะจะท าให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของภาษาไทย หลักการทางภาษา  
และวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย อีกทั้งตระหนักและเห็นความส าคัญของภาษาไทย การจัดการเรียนรู้
ทางหลักภาษาจ าเป็นต้องจัดควบคู่และสัมพันธ์กับทักษะการใช้ภาษาจะท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษา
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  สามารถน าไปแสวงหาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  
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 การสอนหลักการใช้ภาษาไทย จึงมีความส าคัญเพราะเป็นการสอนระเบียบแบบแผนของ
ภาษา  ผู้เรียนมักจะไม่ชอบเนื้อหาที่เป็นหลักภาษาไทยและการใช้ภาษา เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่
ค่อนข้างยาก และไม่น่าสนใจ (อดุลย์ ไทรเล็กทิม,  2550) สอดคล้องกับผลการสอบ O-net ภาษาไทย
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2558  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 42.64 คะแนน ไม่ถึง
ร้อยละ 50 (ไทยรัฐออนไลน์, 2559)  เช่นเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านนายูง พบว่ามีสภาพป๎ญหาเหมือนกันคือวิชาภาษาไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า โดย
ในปี 2557  ได้คะแนนร้อยละ 66  ปี 2558  ได้คะแนนร้อยละ 69  เมื่อแยกเป็นสาระการเรียนรู้  
พบว่าสาระหลักการใช้ภาษาไทยมีคะแนนโดยเฉลี่ยต่ ากว่าสาระอ่ืน  จึงต้องพัฒนากระบวนการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนให้มีนิสัยรักการเรียนและเรียนภาษาไทยให้ดีขึ้น  ดังนั้นการสอนหลักการใช้
ภาษาไทยจึงต้องอาศัยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้สื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
 ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนหลักการใช้ภาษาไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น
จ าเป็นต้องใช้สื่อที่หลากหลาย  และต้องเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2544)  ที่กล่าวว่าชุดการสอนเป็นนวัตกรรมในการผลิตและการใช้สื่อการสอนที่จะช่วยแก้ป๎ญหาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะชุดการสอนเป็นระบบของการวางแผนการสอนที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชานั้น ๆ  ท าให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในการเรียนการสอนอย่างมาก  ชุด
การสอนจึงมีบทบาทส าคัญต่อการเรียนการสอน  มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  มาสู่การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนรู้จากการกระท า (Learning by doing) ทั้งด้วยตนเอง  และการท า
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน  ท าให้เกิดประสบการณ์ตรงและถาวรยิ่งขึ้น  ส่วนครูจะมีบทบาทเป็นเพียงผู้
ประสานงานให้การท ากิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น  สภาพของห้องเรียนจะเป็นไปอย่าง
มีชีวิตชีวาที่ผู้ เรียนมีความเคลื่อนไหวตามความสนใจในการเรียน  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์อย่างเต็มที่  และชุดการสอนมีสื่อการสอนที่อยู่ในรูปวัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการต่างๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เนื้อหาวิชาได้อย่างต่อเนื่อง  ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนเพิ่มสูงข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา 
จ านวน 21 คน โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ จ านวน 20 คน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง จ านวน 10 คน โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคาร จ านวน 13 คน โรงเรียนชุมชนจ าปี จ านวน 12 คน โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์
สมบูรณ์ จ านวน 22 คน โรงเรียนบ้านโปร่ง จ านวน 11 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 109 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
โรงเรียนบ้านนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 มีนกัเรียนจ านวน 19 คน 1 ห้องเรียน 

3. ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
  3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย  
  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย  
 4.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาจาก สาระที ่4 : หลักการใช้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเรียงเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ตามล าดับ ได้แก่ เสียง
ในภาษาไทย ค าประสม ค าซ้ า ค าซ้อน ค าพ้องรูป ค าพ้องเสียง ภาษาพูด ภาษาเขียน กาพย์ยานี 11 
ส านวนไทย ค าพังเพยและสุภาษิต  
 5. การทดลองใช้ชุดการสอนในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 ใช้เวลาในการทดลอง
สอน 12 ชั่วโมง ใช้เวลาทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 1 ชั่วโมง รวมการทดลอง
ทั้งหมด 14 ชั่วโมง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 12  ชุด 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น

แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40  ข้อ  เป็นแบบทดสอบที่ผ่าน
การหาประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยแล้ว 
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 การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพชุดการสอน 
  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยวิเคราะห์
หลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้ จาก
หนังสือเรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
  2. ศึกษาเอกสารต ารา เกี่ยวกับการสร้างชุดการสอน คู่มือครูเกี่ยวกับวิธีสอน ทฤษฎี
แนวความคิดวิธีการ และการวิเคราะห์ผลการประเมินผล 
  3. ก าหนดเนื้อหาที่น ามาสร้าง ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
  4. ก าหนดจ านวนชุดการสอนและตัวชี้วัดในการเรียนรู้ของชุดการสอน เรื่องหลักการใช้
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
  5.  จัดท าชุดการสอน จ านวน 12 เรื่อง  ดังนี้ 
   5.1   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง   เสียงในภาษาไทย     
   5.2   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง   ค าประสม   
   5.3   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  ค าซ้ า  
   5.4   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  ค าซ้อน   
   5.5   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  ค าพ้องรูป   
   5.6   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  ค าพ้องเสียง   
   5.7   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  ภาษาพูด   
   5.8   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  ภาษาเขียน   
   5.9   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  กาพย์ยานี ๑๑ 
   5.10   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  ส านวนไทย   
   5.11   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  ค าพังเพย 
   5.12   ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย   เรื่อง  สุภาษิต 
   6.  น าชุดการสอนสร้างขึ้น พร้อมแบบประเมินชุดการสอนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในด้านเนื้อหา กิจกรรม การประเมิน 
  7. น าชุดการสอนมาปรับปรุง แก้ไข ให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดย
ผู้เชี่ยวชาญให้ปรับบัตรกิจกรรมให้น้อยลง เพ่ือความเหมาะสมกับเวลา  
  8. น าชุดการสอนเสนอผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อประเมินโดยออกแบบประเมินชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย เหมาะสมน้อยที่สุด เพ่ือประเมินความเหมาะสม
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ของชุดการสอนให้ได้ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปจึงจะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม (บุญชม  ศรีสะอาด, 
2545) ดังนี้ 

เหมาะสมมากที่สุด  มีค่าเท่ากับ 4.51 - 5.00  คะแนน 
เหมาะสมมาก        มีค่าเท่ากับ 3.51 - 4.50  คะแนน 
เหมาะสมปานกลาง มีค่าเท่ากับ 2.51 - 3.50  คะแนน 
เหมาะสมน้อย มีค่าเท่ากับ 1.51 - 2.50  คะแนน 
เหมาะสมน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1.00 - 1.50  คะแนน 

 
ตาราง  1  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  จากการประเมินชุดการสอน                 

 
รายการประเมิน 

ผู้เชี่ยวชาญ  

X  

 
ความหมาย 1 2 3 

1.  ความชัดเจนในการช้ีแจงการใช้ชุดการสอน 
2.  ความสอดคล้องของสาระส าคญักับเนื้อหา 
3.  ความสอดคล้องจดุประสงค์การเรียนรู้ 
     กับเนื้อหา 
4.  สาระการเรียนรู ้
5.  แผนการจัดการเรยีนรู ้
6.  เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
7.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรยีนรู้ 
8.  กิจกรรมฝึกปฏิบัตริะหว่างเรียน 
9.  แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
10.  ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสมถกูต้อง 
11.  รูปแบบการพิมพ์  
12.  ส่งเสริมการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
13.  ความสะดวกในการใช้ 

4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 

4 
4 
 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
4 

 4 
5 
 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
5 

เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก  
 
เหมาะสมมาก      
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก 
เหมาะสมมากที่สุด 

รวม 56 54 59 56.32  

เฉลี่ย X  4.31 4.15 4.54 4.33 เหมาะสมมาก 

 จากตาราง 1 สรุปผลการประเมินชุดการสอนทั้งหมดแล้วอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมากที่สุด ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ย 4.33  จึงเชื่อถือได้ว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในระดับเหมาะสมมาก และผู้วิจัย
ได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยปรับค าชี้แจงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับเวลา และแบบทดสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
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 9.  น าชุดการสอน ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 โดย
ด าเนินการดังนี้ 
  9.1 การทดลองครั้งที่ 1 แบบ 1 : 1 ผู้วิจัยได้ขอความอนุเคราะห์ผู้อ านวยการ
โรงเรียนชุมชนจ าปีอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 
เขต 2 ทดลองใช้ชุดการสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 คน โดยคัดเลือกนักเรียน เก่ง 
ปานกลางและอ่อน อย่างละ 1 คน ผู้วิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด 
และมีการจดบันทึกข้อบกพร่อง รวมทั้งข้อสงสัยต่าง ๆ ของนักเรียน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขชุดการ
สอนก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป ส าหรับผลการทดลองปรากฏว่า E 1  เท่ากับ 68.06 และ E 2 เท่ากับ 
54.17 ซึ่งประสิทธิภาพของชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ งไว้ 80/80 จึง
ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน บัตรกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับเวลา และแบบทดสอบให้เป็นค าถามท่ีเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น แล้วน าไปทดลองกับกลุ่ม
เล็ก แบบ 1 : 10 จ านวน 9 คน ต่อไป  
  9.2 การทดลองครั้งที่ 2 แบบ 1 : 10 ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดการสอนกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนชุมชนจ าปี อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน โดยคัดเลือกนักเรียน เก่ง ปานกลาง
และอ่อน อย่างละ 3 คน เพ่ือทดสอบความถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหา เวลาและการปฏิบัติกิจกรรม 
ผลปรากฏว่า E 1 เท่ากับ 75.09 และ E 2  เท่ากับ 75.83 แสดงให้เห็นว่าหลังจากการเรียนด้วยชุดการ
สอนแล้ว นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน แต่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า  
ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นครั้งนี้ ควรได้รับการปรับปรุงในด้านบัตรกิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติให้
เหมาะสมกับเวลา แล้วน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มใหญ่ ภาคสนามแบบ 1 : 100 ต่อไป 
   9.3 ทดลองภาคสนามแบบ 1 : 100 ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ชุดการสอนกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา จ านวน 20 คน โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบรูณ์ 
จ านวน 20 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวมจ านวน 40 คน ผลปรากฏว่า E 1  เท่ากับ 81.20  และ E 2  
เท่ากับ 80.13  แสดงให้เห็นว่าหลังจากการใช้ชุดการสอนนักเรียนเกิดการเรียนรู้  สรุปได้ว่าชุดการ
สอนมีความเหมาะสมผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่ตั้งไว้ 
 10. น าชุดการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 19 คน 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหา
ประสิทธิภาพดังนี้ 
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  1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ ค าอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ ขอบข่ายเนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  2. ศึกษาหนังสือ เอกสาร ต ารา เกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ คู่มือครู คู่มือการวัดผล
และประเมินผล แล้วด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบโดยแยกตามเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้  
  3. ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากบุญชม  ศรีสะอาด 
(2545)  และการวัดผลการศึกษาของสมนึก ภัททิยธานี (2546)   
 4.  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละเรื่องในชุดการสอน แล้วสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์การเรียนรู้กับเนื้อหา จากนั้นน าแบบทดสอบกับแบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือท าการตรวจสอบโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ (ล้วน สายยศ, 2539) มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  คะแนน + 1 เมื่อ แน่ใจว่าแบบทดสอบวัดตามจุดประสงค์  
 คะแนน 0 เมื่อ ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นวัดตามจุดประสงค์  
 คะแนน 1 เมื่อ แน่ใจว่าแบบทดสอบนั้นไม่ได้วัดตามจุดประสงค์   
 5. น าแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบของจุดประสงค์การเรียนรู้กับ
เนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่าง
แบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จานวน 60 ข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบ ที่ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไป ผลปรากฏว่าแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งหมด 40 ข้อ ซึ่งมีค่า IOC ระหว่าง 
0.67–1.00 
 6. คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป น าไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านนายูง จ านวน 19 คน 
และโรงเรียนค าค้อพิทยศึกษา จ านวน 11 คน รวมจ านวน 30 คน 
 7. น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาคุณภาพ ของแบบทดสอบโดยใช้เกณฑ์ค่าความยาก
ง่าย (p) ระหว่าง 0.20–0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า มีค่าระดับ
ความยาก (P) คั้งแต่ 0.36 - 0.87   
ค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ตั้งแต ่0.22 ถึง 0.52 คัดเลือกไว้ จ านวน 40 ข้อ 
 8.  น าแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้ 
วิธีการของ คูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson) จากสูตร KR–20 ใช้เกณฑ์ 0.80 ขึ้นไป ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.96  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545)   
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  9.  น าแบบทดสอบที่ผ่านการหาคุณภาพแล้ว  จ านวน  40  ข้อ  พิมพ์เป็นแบบทดสอบ
ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)  กับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนายูง จ านวน 19 คน   
 
ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกึ่งทดลองแบบ One  Group  Pre-test  Post-test  Design (พวง
รัตน์  ทวีรัตน์, 2543)  ซึ่งมีลักษณะการทดลอง  ดังตาราง  1 
 
ตาราง  2  รูปแบบการทดลองแบบ  One  Group  Pre-test  Post-test  Design 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง T1 X T2 

 
          เมื่อ T1      หมายถึง การทดสอบก่อนการทดลอง  (Pre-test) 
   T2      หมายถึง การทดสอบหลังการทดลอง  (Post-test) 
   X     หมายถึง การสอนโดยใช้ชุดการสอน 
 ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  ก าหนดวัน เวลา ด าเนินการทดลอง 
  2.  การทดลองครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้วยตนเอง 

3. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักการ
ใช้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 40 ข้อ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559   
  4.  ทดลองสอนด้วยชุดการสอน โดยด าเนินการดังนี้ 
  1) ขั้นประเมินความรู้ก่อนการเรียนรู้   
        2) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
        3) ขั้นสอน 
        4) ขั้นปฏิบัติกิจกรรม  
        5) ขั้นอภิปรายสรุปบทเรียน   
        6) ขั้นประเมินความรู้หลังการเรียนรู้   

5.  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ฉบับเดิม แล้วตรวจให้คะแนนที่ได้ทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบกัน เพ่ือน าผลข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
ต่อไป ในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2559   
 
ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนตามเกณฑ์  80/80 
 ผู้วิจัยได้น าชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่
ผ่านการปรับปรุงพัฒนามาแล้ว น ามาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านนายูง จ านวน 19 คน เพื่อวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   
 80  ตัวหน้า หาได้จากคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าได้ถูกต้อง  จากการปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียนทุกกิจกรรมและการท าแบบทดสอบย่อยที่ปรากฏอยู่ในชุดการสอนมาหาค่าเฉลี่ย  
 80  ตัวหลัง หาได้จากคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนท าได้จากการตอบแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้ถูกต้อง   
 
ตาราง  3  แสดงผลการทดลองใช้ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย  

การทดลอง 
ครั้งที่ 1 
แบบ  
1 : 1  

ครั้งที่ 2 
แบบ  

1 : 10 

ครัง้ที่ 3 
แบบ  

1 : 100 

การทดลอง
กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนนสอบก่อนเรียน 42.50 56.67 62.56 35.26 

คะแนนเฉลี่ยกิจกรรมระหว่างเรียน
ทั้งหมดและแบบทดสอบย่อย 

66.53 74.49 80.89 88.20 

คะแนนสอบหลังเรียน 54.17 75.83 80.94 84.21 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 88.20/84.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80  โดยมีประสิทธิภาพและสื่อการเรียนรู้ 
ในแต่ละชุดดังนี้ 
 
ตาราง  4  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย 
ชุดที ่ เรื่อง สื่อการเรียนรู ้ ประสิทธิภาพ 

1 เสียงในภาษาไทย   เพลงเสยีงในภาษาไทย และชุดการสอน 83.42 
2 ค าประสม เพลงค าประสม  เกมแตกดอกออกประสม  และชุดการสอน 85.00   
3 ค าซ้ า แผ่นภาพและข้อความ เพลงค าซ้ า  และชุดการสอน 87.37 
4 ค าซ้อน เพลงค าซ้อน,  เกม “เพราะเราคู่กนั”  และชุดการสอน 88.68 

5 ค าพ้องรูป เพลงค าพ้องรูป  เกมอ่านฉันให้ถูกนะ  และชุดการสอน 84.42 
6 ค าพ้องเสียง เกมแข่งกันหาค าพ้องเสียงจากอินเทอร์เน็ตและชุดการสอน 89.21 
7 ภาษาพูด บทสนทนาจากละครโทรทัศน์ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดง

บทบาทสมมติและใช้ภาษาพดูจากบทละครนั้นๆ โดยมีครแูละ
เพื่อนวิพากย์ความเหมาะสมในการใช้ภาษาและชุดการสอน    

89.21 

8 ภาษาเขียน ข้อความภาษาเขียนจากอินเทอร์เน็ต ให้นักเรียน 
แข่งกันหาข้อความจากอินเทอร์เนต็ และชุดการสอน   

88.68 

9 กาพย์ยานี 11  เกมแต่งต่อกาพย์ยานี 11  เรื่องศรีธาตุพยานรักและชุดการ
สอน 

89.21 

10 ส านวนไทย เกมบอกช่ือภาพเป็นส านวนไทย  และชุดการสอน    88.94 
11 ค าพังเพย เกมแข่งกันหาค าพังเพยจากอินเทอร์เน็ต  และชุดการสอน   89.21 

12 สุภาษิต เกมต่อนิทานสอนใจและหาสุภาษติมาเป็นข้อคิด 
และชุดการสอน 

91.05 

E 2  88.20 

 
2. คะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   สูงกว่าคะแนนทดสอบ

ก่อนเรียน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลจากการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
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1. ชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.20/84.21 หมายความว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียนได้ถูกต้อง คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 211.68 คะแนน จากคะแนนเต็ม 240 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 88.20 และหลังจากจัดกระบวนการเรียนเสร็จสิ้นลงแล้ว ท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคน สามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ถูกต้อง คิดเป็น
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.32 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.21 แสดงให้เห็นว่าชุดการ
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้  80/80 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้เพราะก่อนพัฒนาชุดการสอนได้ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หนังสือ
เรียน แบบฝึกกิจกรรม สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้  เครื่องมือการวัดผลและการประเมินผล 
วิเคราะห์ป๎ญหาจากการจัดการเรียนรู้ และความต้องการสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักเรียนและครูผู้สอนภาษาไทย พบว่าชุดการสอนเป็นสื่อที่ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ส าหรับครู ประกอบด้วยคู่มือครู แผนการสอน แบบทดสอบ บัตรเฉลย ส่วนที่ 2 ส าหรับนักเรียน 
ประกอบด้วยชุดการสอนส าหรับนักเรียน บัตรค าสั่ง บัตรความรู้ บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม ท า
ให้นักเรียนไม่เกิดการเบื่อหน่าย มีความสนใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมทั้งงานเดี่ยว และงานกลุ่ม ช่วยสร้าง
ปฎิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนสอดคล้องกับชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2544) ได้กล่าวว่า  ชุดการสอน
ค านึงถึงหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความต้องการ ความถนัด 
ความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน เปลี่ยนแปลงจากเคยยึดครูเป็นแหล่งความรู้หลักมาเป็นการ
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน ด้วยการใช้แหล่งความรู้จากสื่อการสอนแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยวัสดุ 
อุปกรณ์ และวิธีการสอนต่าง ๆ น ามาจัดระบบการใช้สื่อหลายอย่างบูรณาการให้เหมาะสม และให้
เป็นหลักความรู้ส าหรับแทนการใช้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนตลอดเวลา เป็นการใช้สื่อ เพ่ือ
ช่วยนักเรียน และช่วยสร้างปฎิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และ
นักเรียนกับสภาพแวดล้อม โดยน าสื่อการสอน ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มมาใช้ในการประกอบกิจกรรม
ร่วมกันของนักเรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ท าให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนมากขึ้น และสอดคล้องกับสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2553) ได้
กล่าวว่าชุดการสอน ช่วยฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น ฝึกการตัดสินใจตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง 

2. คะแนนทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ผลปรากฏว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ทั้งนี้เพราะชุดการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ได้ผ่าน
ขั้นตอนการพัฒนาอย่างมีระบบ วางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยก าหนดกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้  วางแผนออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามล าดับ
จากง่ายไปหายาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มากที่สุด ได้น าชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง ความถูกต้องทางด้านเนื้อหา โครงสร้างและความเหมาะสมทุก ๆ 
ด้านน าชุดการสอนไปทดลองหาประสิทธิภาพที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ท าการทดลองสอน (Try Out) กับ
กลุ่มย่อยแบบ 1 : 1 ทดลองกับกลุ่มเล็กแบบ 1 : 10 และทดลองภาคสนามแบบ 1: 100 จากนั้น
ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จึงได้ชุดการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับกนิษฐา มณฑาเทศ (2557 : บทคัดย่อ) ได้รายงานการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องเชิด
ชูค าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนสามารถท าคะแนน
หลังเรียนได้สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับรสสุคนธ์ มากเอียด (2558 : 76-
78) ได้ท าการวิจัยเรื่องการใช้ชุดการสอนพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนสามารถท าคะแนนหลังเรียน 
ได้สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.  E1/E2 มีค่าเท่ากับ 88.20/ 84.21 แสดงว่าชุดการสอนท าให้นักเรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 เป็นเพราะชุดการสอนมีการใช้สื่อหลายอย่าง  มีการเรียนทั้งแบบ
กระบวนการกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ท าให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนมากขึ้น จะเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยในแต่ละชุดการ
สอนเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ดังนั้นครูผู้สอนควรน าชุดการสอนหลักการใช้ภาษาไทยไปปรับใช้สอนกับนัก
รียนระดับอ่ืน 
 2. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน เป็นการยืนยันว่านักเรียนมีความสนใจเรียน ตั้งใจเรียนวิชาภาษไทยมากขึ้น จน
สามารถท าคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และมากกว่าก่อนเรียน จึงควรน าชุดการสอน
ไปพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าชุดการสอนไปใช้ 

1. ควรส่งเสริมให้ใช้ชุดการสอนเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และเป็นการปลูกฝ๎งคุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน 
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ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัยและซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนเป็นอย่างดี  นักเรียนสามารถศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ 

2.  สมควรอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะได้น าไปใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างทั่วถึง คุ้มค่าการพัฒนาที่ได้มาตรฐานโดยสมบูรณ์เพ่ือตอบสนองการปฏิรูป
การศึกษาที่จัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด และช่วย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นได้ 
 3. ผู้บริหาร หน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ควรส่งเสริมคุณภาพการ
สอนของครูให้เปลี่ยนแปลงการสอน จากเคยยึดครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นการใช้สื่อการสอนเป็น
ตัวกลาง เชื่อมโยงการเรียนรู้สู่นักเรียนด้วยการใช้ชุดการสอนที่มีสื่อการเรียนการสอน และแหล่งการ
เรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นสิ่งเร้าให้นักเรียนอยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 4. เมื่อครูผู้สอนได้น าชุดการสอนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ควร
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 5. ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตชุดการสอนในแต่ละชุด แล้วน ามาทดลองใช้ 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาชุดการสอนให้เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย มีสื่อท่ีหลากหลาย ส าหรับนักเรียน
เพ่ือศึกษาหาความรู้เวลาว่างด้วยตนเอง และน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.  ควรน าวิธีการสอนด้วยชุดการสอน ไปพัฒนาในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ ต่อไป      
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ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธาน ี
(A causal Structural Model Relationship of Factors Influencingon 

Learning Skills of Undergraduate Students in Faculty of Education, 
ValayaAlongkornRajabhat University Under the Royal Patronage.) 

ฐาปนา จ้อยเจริญ(THAPANA CHOICHAROEN)  1*จิตเจริญ ศรขวัญ(JITCHAROEN SORNKWAN)2 
1,2 สาขาวิชาชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพ่ือศึกษาระดับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 ถึง ชั้นปีที่4 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานีและก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 
Sampling) จ านวน 306 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
มีค่าความเที่ยงท้ังฉบับเท่ากับ 0.957 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติภาคบรรยาย วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโครงสร้างเชิง
เส้นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1). ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
และ   เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้าน
ทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง รองลงมาคือด้านทักษะการเรียนในห้องเรียน และ  ด้านทักษะการ
เตรียมความพร้อม  ตามล าดับ 
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2). รูปแบบเชิงสาเหตุของป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผลการวิเคราะห์
รูปแบบเชิงสาเหตุของป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี พบว่า พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร
ได้แก่ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการสอน ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา  ตัวแปร
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตัวแปรเจตคติต่อการเรียนรู้ และตัวแปรแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์  เป็นตัวแปรที่มีนัยส าคัญที่มีอิทธิพลทางตรงหรือส่งผลต่อตัวแปรทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทาง(Path coefficients) ดังนี้ 0.27, 0.19, 0.18, 0.13  และ 0.12 ตามล าดับ และ
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร้อยละ 89  
ค าส าคัญ   : รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ;ทักษะการเรียนรู้ 
 

Abstract 
 The propose of this research were to study the level of learning skill of under 
graduate student in Faculty of Education, ValayaAlongkornRajabhat University Under 
the Royal Patronage, Prathumthani Province.  and to find a causal structural model 
relationship of factors influencingon learning skills of undergraduate students in 
Faculty of Education, ValayaAlongkornRajabhat University Under the Royal Patronage, 
Prathumthani Province.  The researchsamples comprised 306under graduate student 
in 1st to 4 Faculty of Education, ValayaAlongkornRajabhat University under the Royal 
Patronage, Prathumthani Province. In this case, the Multi-Stage Random Samplingwas 
used for student sampling. 
 The research instrument was used a questionnaire which has a total reliability 
eequivalent to 0.957. Data were analyzed by descriptive statistic in meaning of 
Pearson correlation by using statistical program and causal structural model 
relationship analyzed by using statistical program. 
 The research finding are as follows: 

1) In overall, the level of leaning skills of undergraduate students in 
Faculty of Education, ValayaAlongkornRajabhat University under the Royal 
Patronageshowed the high level. When considered each aspect, it was found that 
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every aspect showed the high level and maximum level at inquiry aspect, classroom 
leaning aspect and learning preparation aspect, respectively. 

2) The causal structural model relationship of factors influencingon 
learning skills of undergraduate students in Faculty of Education, 
ValayaAlongkornRajabhat University Under the Royal Patronage, Prathumthani 
Province, the result showed that  causal structural model relationship of factors 
influencingon learning skills of undergraduate students 5 factors compose of 
instructional atmosphere factor, participation between students factor, participation 
between instructor and students factor, learning attribute factor and achievement 
motivation factor, the Path coefficients were 0.27, 0.19, 0.18, 0.13  and 
0.12respectively.The causal structural model accounted around 89%. The causal 

structural model fitted the empirical data, (2 =0.00, df =0 , p-value = 1.00 , RMSEA 
=0.000) 
Keywords: The causal structural model, learning skills.  
 
บทน า 

 การศึกษาในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาล้วน
แล้วแต่มีบทบาทต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ของประเทศ แต่
หากพิจารณาว่าระดับการศึกษาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนที่สุดแล้วคงเป็น
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก เป็นกลไกส าคัญในการบ่มเพาะและผลิตคนให้เป็นทรัพยากร
เพ่ือออกไปรับผิดชอบภารกิจต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และการศึกษา ตลอดจนเป็นผู้น าในหน่วยงานต่างๆ ของสังคมทั้งภาครัฐบาลและเอกชน มีงานวิจัย
จ านวนไม่น้อยที่ระบุที่ถึงความล้มเหลวของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัย อัน
เนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัยโดยไม่พิจารณาว่า
ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้เพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระดังกล่าวนั้นหรือไม่ และแม้ผู้เรียนมีทักษะในการ
เรียนรู้เพ่ือให้ได้เนื้อหาสาระดังกล่าวแล้ว ผู้เรียนมีทักษะในการน าเนื้อหาสาระไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนหรือประเทศชาติได้หรือไม่และ การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานั้น มุ่ง
พัฒนาการความเจริญงอกงาม ทางด้านสติป๎ญญา และความคิด เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น สนใจบทเรียนที่แปลก
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ใหม่ สนใจความคิดที่มีอุดมการณ์ สนใจเรื่องท่ีจะน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน และน าไปช่วยสังคม
ได้ (วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2544 : 12) 

แต่เนื่องจากผู้เรียนมาจากสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ และวิถีชีวิตครอบครัวที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
พ้ืนฐานทางวิชาการที่ได้รับมาจาก โรงเรียนต่าง ๆ มีความแตกต่างกันมาก จึงเป็นหน้าที่ของผู้เรียนที่
จะต้องปรับตัวให้เข้ากับ สิ่งแวดล้อมใหม่ และวิธีการเรียนของตนให้เข้ ากับระบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่ง สุมาลี สุวรรณภักดี (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาป๎ญหาการปรับตัวใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1วิทยาลัยพยาบาลเขตภาคใต้ พบว่า นักศึกษามีป๎ญหา
ด้านการเรียนมากที่สุด เช่นไม่ชอบคณะทีเรียน ไม่รู้วิธีเรียน ไม่มีสมาธิในการเรียน กังวลเกี่ยวกับการ
สอบ จนท าให้มีนักศึกษาจ านวนไม่น้อยที่ประสบกับป๎ญหาในเรื่องของการปรับตัว และวิธีการเรียน 
จนต้องพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่สถาบันแต่ละแห่งก าหนด
ไว้ (นิยม ค านวณมาสก และคณะ 2523 : 5)  และการจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยระดับ
ปริญญาตรี พบว่าการจัดการเรียนการสอนเน้นการท่องจ ามากกว่าการปฏิบัติ เน้นการสอนแบบ
บรรยายในชั้นเรียน อีกทั้งนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีพ้ืนฐานและมี
ทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเมื่อนักศึกษามาเรียนในระดับอุดมศึกษาจึงเกิดป๎ญหาเหล่านี้ 
นักศึกษาจึงต้องใช้เวลาในการปรับตัวในการเรียนรู้ (พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ , 2557 : 2-3)  ทั้งนี้
การศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่ดีของผู้ เรียน จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน การมุ่งความสนใจ และศึกษาท าความเข้ าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลจะท าให้อาจารย์หรือครูผู้สอนและบุคคลรอบข้างเข้าใจ พฤติกรรมการเรียนที่ดีของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ รวมทั้งป๎จจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม โดยเฉพาะการ สนับสนุนจากครอบครัว
จากเพ่ือน บรรยากาศทางการเรียน และป๎จจัยจิตวิทยาที่จะช่วยให้นักศึกษาตระหนัก รู้ด้านการเรียน 
เข้าใจจุดเด่น จุดด้อยของตนเองและ การรับรู้ความคาดหวังของผู้ปกครอง เห็นความส าคัญในเรื่อง
ของพฤติกรรมการเรียนมากก็จะน าไปสู่การ กระท าหรือพฤติกรรมการเรียนที่ดีตามไปด้วย 

กมล สุดประเสริฐ (2520 : 32-35) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพทาง
การศึกษา อาจแบ่งได้ 2 ประการคือองค์ประกอบที่มาจากผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ ผู้เรียน 
เช่น พ่อ แม่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน และองค์ประกอบที่มาจาก
การบริหารการเรียนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา จึงอาจประเมิน
ได้จากความส าเร็จในการเรียน หรือจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ บลูม 
(Bloom 1976 : 68 - 69) ได้กล่าวว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแปรตัวหนึ่งที่บ่งชี้
คุณภาพของผู้เรียน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาจึงได้ให้ความสนใจและพยายามศึกษาองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ทีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เพ่ือหาทางปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดสภาพที่
เอ้ืออ านวยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างดีที่สุด ตัวอย่างเช่นการศึกษาของ ศิราภรณ์ เทพฉิม 
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(2541 : บทคัดย่อ) พบว่า ทัศนคติต่อการเรียน นิสัยในการเรียน และวิธีการปฏิบัติตนในการเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งหากผู้เรียนมีนิสัยในการเรียนดีจะมีแนวโน้ม
ประสบความส าเร็จในการเรียนสูง (Holtzman 1965 : 5) นอกจากนั้น ลินเกรนด์ (ขจรสุดา เหล็ก
เพชร 2522 : 11; อ้างจาก Linndgren 1969 : 8) ได้ให้ความเห็นว่าเหตุผลที่นักศึกษาประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนนั้นขึ้นอยู่กับการมีนิสัยในการเรียนที่ดีถึงร้อยละ 33 การมีความสนใจในการเรียน
ร้อยละ 25 เชาว์ป๎ญญาร้อยละ 15 นอกจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ส่วนนักศึกษาที่ไม่
ประสบความส าเร็จในการเรียนนั้นเนื่องจากมีนิสัยในการเรียนที่ไม่ดีร้อยละ 25 ขาดความสนใจในการ
เรียนร้อยละ 35 เช่นเดียวกับ แมดดอกซ์ (Maddox 1965 : 12) ที่กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นอยู่กับนิสัยในการเรียนที่ดี ถึงร้อยละ 30-40 ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2530 : 963) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงจ านวนกว่าร้อยละ 50 มีพฤติกรรมการเรียนที่เป็นลักษณะที่ดีของวิธีศึกษาเกือบเป็น
ประจ าหรือเกือบทุกครั้ง ในเรื่องมีความมานะ ตั้งใจเรียน ตั้งใจฟ๎ง ไม่ยอมขาดเรียน รีบท างานส่งทัน
ก าหนดเวลา ท าความเข้าใจก่อนลงมือท างาน เตรียมอุปกรณ์การเรียนพร้อมเสมอ จดงานหรือขีดเส้น
ใต้ข้อความส าคัญ พยายามท าความเข้าใจและจ าได้ดี แบ่งเวลาศึกษาแต่ละวิชาอย่างทั่วถึง จับใจความ
ส าคัญ และทบทวนในการอ่าน วางแผนดูหนังสือเตรียมสอบ วิชาที่ไม่ชอบก็พยายามเรียนและท างาน
จนเสร็จ เวลาสอบอ่านค าชี้แจงและค าสั่งจนเข้าใจ วางโครงเรื่องสั้นๆ ก่อนลงมือเขียนตอบแบ่งเวลา
ตอนท้ายอ่าน และตรวจค าตอบก่อนส่งอาจารย์ นิสัยนักศึกษากลุ่มนี้มีพฤติกรรมการเรียนอยู่ใน
ระดับสูงกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าเกือบทุกข้อ   จากความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จึงได้มีการศึกษาวิจัยจ านวนมากที่ให้ความส าคัญกับป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (JilardiDamavandi et al., 2011; ประณต เค้าฉิม, 2549; ผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ, 
2536) ป๎จจัยภายในตัวบุคคลของผู้เรียน ซึ่งในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมการเรียน เป็นป๎จจัยหนึ่งที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนเป็นป๎จจัยที่ผู้เรียนสามารถควบคุมได้ หาก
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อบกพร่องทางการเรียนของตน จะส่งผลให้ตนเองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น และจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน พรพจน์ เพ็ชรทวีพรเดช 
(2547) และ นุชนาฎวรยศศรี(2544) พบว่าพฤติกรรมการเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนที่ส าคัญแบ่งเป็น พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก ส าหรับ
พฤติกรรมภายในได้แก่ ความพึงพอใจในการเรียน การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียน ความเครียดในการ
เรียน ความวิตกกังวล แรงจูงใจในการเรียน และการมีสมาธิ ส่วนพฤติกรรมภายนอกได้แก่ การเข้าชั้น
เรียนตรงเวลา ความสม่ าเสมอในการเข้าชั้นเรียน การอ่านเอกสารประกอบการเรียนล่วงหน้า การจด
สรุปย่อบทเรียนเพ่ือทบทวนก่อนสอบ การใช้เวลาว่างในการศึกษาเนื้อหาที่เรียน การทบทวนเพ่ือ
เตรียมตัวสอบ การท าแบบฝึกหัด การซักถามและตอบค าถามในชั้นเรียน การตั้งใจเรียนในขณะที่
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อาจารย์สอน การซักถามเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน การรวมกลุ่มกวดวิชากับเพ่ือน และการบริหาร
เวลาในการเรียนการศึกษา 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีภารกิจหลัก
ส าคัญคือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย 
และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการ ศึกษา ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะ
เปูาประสงค์ที่ต้องด าเนินการคือ สร้างสรรค์การผลิตบัณฑิต  ที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู  แนวคิดที่ว่า “จะสอนให้ผู้เรียนมีหรือเป็นสิ่งใด ครูจะต้องมีหรือเป็นในสิ่งนั้นเสียก่อน”  
เป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ด ารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย  น่าสนใจที่ว่า  กระแสที่ก าลังเกิดขึ้นในระบบการศึกษา
ป๎จจุบัน คือ การมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญหรือจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 แต่ใน
ขณะเดียวกัน เรากลับไม่เคยตั้งค าถามว่า นักศึกษาวิชาชีพครูที่จบออกไปจากคณะครุศาสตร์แล้วไป
ประกอบอาชีพครูท าหน้าที่สอนนักเรียนจะสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21นั้น 
นักศึกษาวิชาชีพครู ควรจะเป็นผู้มีสมรรถนะหรือทักษะที่รอบรู้ ทักษะการเรียนรู้ที่ดีก่อนเป็นส าคัญ  
เพ่ือให้ครูหรือนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นครูเกิดทักษะหรือสมรรถนะดังกล่าว อีกทั้งความสามารถในการ
น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพ ( application skills)  สภาพป๎ญหาประการหนึ่งที่พบหลังจากที่
นิสิตนักศึกษาครูส าเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบอาชีพ คือ  นิสิตนักศึกษาครูไม่สามารถน าความรู้ 
แนวคิด หลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้เรียนไประหว่างฝึกหัดครูมาใช้ในการจัดการเรียนสอน หรือ
การปฏิบัติงานในชั้นเรียนจริง  นิสิตนักศึกษาครูจึงขาดทักษะ   การน าความรู้ไปใช้  ป๎ญหานี้ถือเป็น
ป๎ญหาที่ส าคัญ เพราะจะท าให้นิสิตนักศึกษาไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างเนื้อหา (content)  กับการ
เรียนการสอนได้ (pedagogy) ได้ ผลที่ตามมาก็คือ นิสิตนักศึกษาครูก็จะสอนโดยมุ่งเน้นแต่เนื้อหา 
มิได้ค านึงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน กลายเป็นการสอน “หนังสือ” แต่ไม่ได้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้
วิธีการเรียน (learn how to learn)  จากป๎ญหาดังกล่าว     จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาทักษะการน า
ความรู้ไปใช้   ซึ่งสามารถกระท าได้ด้วยการจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาครูที่เชื่อมโยงกับบริบท
ของชั้นเรียน กล่าวคือ นิสิตนักศึกษาครูไม่ควรจะเรียนแต่เฉพาะภาคทฤษฎีในคณะหรือมหาวิทยาลัย
เท่านั้น แต่รายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ควรจะปรับปรุง โดยเพ่ิมสัดส่วนของ
การฝึกปฏิบัติในสถาบันการศึกษาจริง ๆ (workplace education) อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง 
และเกิดความเข้าใจว่า หลักวิชาเมื่อน ามาใช้ในชั้นเรียน จะต้องปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นอย่างไรบ้าง  
ทักษะหรือสมรรถนะข้อนี้ จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้จัด  คือ คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จะต้อง
ด าเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางท่ีใช้อยู่เดิมโดยเร่งด่วน 

จากสภาพป๎ญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนและแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าอยู่ ในระดับใดและมีป๎จจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลหรือส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลการวิจัยที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการศึกษาการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและหรือกิจกรรมเสริมต่างๆให้กับนักศึกษาใน
คณะครุศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้และมีทักษะในการเรียนรู้ที่ดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญา

ตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560  รวม 7  สาขา ได้แก่  คณิตศาสตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งสิ้น 1,299 คน   

 
2. กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ก าลั งศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  รวม 7  สาขา ได้แก่  คณิตศาสตร์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling)  และได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
กฎที่ชูแมคเกอร์และ โลแมกซ์แฮร์ และคณะ (Schumacher & Lomax, 1996; Hair et al.1998)
แนะน าให้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 10 – 20 คนต่อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 20 คนต่อ 1 ตัวแปร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ศึกษาตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 6 ตัวแปรจึง
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 120 คนแต่เพ่ือให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยลงจากอัตราการตอบ
กลับของแบบสอบถามในการวิจัยผู้วิจัยปรับขนาดของกลุ่มตัวอย่ างเป็น การก าหนดขนาดกลุ่ม
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ตัวอย่าง (Sample Size) ด้วยตารางของยามาเน่ (Yamane.1967 : 886) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

( α =.05) ได้นักศึกษาจ านวน  306  คนเพื่อให้ได้ข้อมูลตอบกลับที่เพียงพอในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

1). ตัวแปรตามได้แก่ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
2). ตัวแปรต้นได้แก่ ตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 5   ตัวแปร ได้แก่ ด้านบรรยากาศการ

เรียนการสอน   ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ด้านแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการเรียน 
ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา  ด้านเจตคติต่อการเรียนรู้ 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามวัดป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  2) ระดับ
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ 3) ป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย1) ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปร ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และ2) 
วิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตุของป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ประกอบด้วยค่าประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ขนาดของเส้นอิทธิพล ลักษณะอิทธิพลเชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร
ในโมเดลและวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  
 
ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

1). ผลการวิเคราะห์ระดับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ในด้านทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง ด้าน
ทักษะการเรียนในห้องเรียนและ  ด้านทักษะการเตรียมความพร้อมตาม ดังแสดงดังตารางที1่ 
 
ตารางที่1ระดับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ในภาพรวม 

ระดับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

n= 306  ระดับ 

X  S.D.  
1.ด้านทักษะการเตรียมความพร้อม 3.96 0.49 มาก 

2.ด้านทักษะการเรียนในห้องเรียน 4.03 0.47 มาก 
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ระดับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

n= 306  ระดับ 

X  S.D.  

3.ด้านทักษะการค้นคว้าด้วยตนเอง 4.05 0.47 มาก 
รวม 4.02 0.44 มาก 

 
จากตารางที่ 1ระดับทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ในภาพรวม ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ในด้านทักษะการค้นคว้า
ด้วยตนเอง รองลงมาคือด้านทักษะการเรียนในห้องเรียนและ  ด้านทักษะการเตรียมความพร้อม
ตามล าดับ 

2). ผลการวิเคราะห์รูปแบบเชิงสาเหตุของป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งมีตัวแปรที่สนใจศึกษาคือ ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการสอน ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือนกับนักศึกษา ตัวแปรเจตคติต่อการเรียนรู้  ตัวแปรแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 2 และภาพท่ี 1 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ของ
นักศึกษาและผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบตามสมมุติฐาน 

ตัวแปรเหต ุ ตัวแปรผล R R2 Pij  t Sig. 
บรรยากาศ

การเรยีนการ
สอน (X1) 

 
ทักษะการเรยีนรู ้

(Y) 

 
 

0.943 
 

 
 

0.89 

0.27 12.32 0.00 

การ
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง

อาจารย์กับ
นักศึกษา(X2) 

0.18 7.90 0.00 

แรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธ์ิ (X3) 

0.12 4.52 0.00 

การ
ปฏิสัมพันธ์

0.19 7.79 0.00 
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ภาพที่ 1รูปแบบป๎จจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

จากตารางที่ 1 ตัวแปรอิสระท้ัง 5 ตัวแปรได้แก่ ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการสอน(X1) ตัว
แปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา (X4) ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา(X2) ตัวแปรเจตคติต่อการเรียนรู้ (X5) และตัวแปรแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ (X3) เป็นตัวแปรที่มี
นัยส าคัญที่มีอิทธิพลทางตรงหรือส่งผลต่อตัวแปรทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง( Path 
coefficients) ดังนี้ 0.27, 0.19, 0.18, 0.13  และ 0.12 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปรได้แก่ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการสอน ตัวแปรการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา  ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตัวแปร
เจตคติต่อการเรียนรู้ และตัวแปรแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์   สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร

ระหว่างเพื่อน
กับนักศึกษา 

(X4) 
เจตคตติ่อการ
เรียนรู้ (X5) 

   0.13 6.00 0.00 


2 =0.000 , df =0 , p-value = 1.000 , RMSEA =0.000 
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ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้ร้อยละ 89 และ ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสาเหตุของ
ป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 =0.00, df =0 , p-
value = 1.00 , RMSEA =0.000) 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1). จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีระดับทักษะการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่ได้มีการ
เรียนรู้ รับรู้ มีความเข้าใจ และ มีโอกาสได้เรียนรู้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
อาจประทับใจในบรรยากาศการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์และนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มีทักษะการค้นคว้าด้วยตนเองอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นเพราะคณะครุศาสตร์ มีรายวิชาที่
เปิดสอนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรห้องสมุด การใช้สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าที่สอดแทรกความรู้
นี้ไปในเนื้อหารายวิชาต่างๆ ซึ่งท าให้นักศึกษาทราบวิธีการใช้แหล่งความรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงแนวทางเข้าถึงแหล่งความรู้อ่ืนๆ การแสวงหาและรวบรวมความรู้มาใช้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง 

2).จากผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการสอนตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือนกับนักศึกษา  ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ตัวแปรเจตคติต่อการเรียนรู้ 
และตัวแปรแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ตามล าดับ อภิปรายผลได้ดังนี้  

ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการสอน มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง(Path coefficients) สูงสุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าคณาจารย์คณะครุศาสตร์ นอกจากจะสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายแล้วใน
แต่ละรายวิชา คณาจารย์คณะครุศาสตร์ต้องมีหน้าที่ปลูกฝ๎งทักษะการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มแรกในการเข้า
ศึกษาต่อ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับรู้กระบวนการต่างๆ ในการเรียนรู้ และ รายวิชาและรูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นการเรียนการสอนโดยเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างความรู้ ( research - based 
approach) ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ ตามการรับรู้ของนักศึกษาที่อาจารย์เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม บรรยากาศการเรียนการสอนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็น
ที่พ่ึงได้เมื่อนักศึกษาต้องการ ก็จะท าให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Baker 
and others (2007) ที่พบว่าหลังจากกลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้โดยใช้ป๎ญหาเป็นฐาน และหลังจากได้
เรียนรู้โดยการเรียนโดยโครงงานกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
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ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเ พ่ือนกับนักศึกษามีค่าสัมประสิทธิ์ เส้นทาง( Path 

coefficients) รองลงมา ทั้งนี้พบว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มระหว่างเพ่ือนๆของ
นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ ในหลายรายวิชาจะสร้างความสัมพันธ์ใน
ห้องเรียนด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน จัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน การท างานกลุ่ม นั้นส่งผลต่อการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษา นั้นจะท าให้มีความสามัคคี รักใคร่ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ซึงกันและกัน บรรยากาศในห้องเรียนก็จะ
เป็นไปด้วยดี ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
เพราะว่า อาจารย์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ให้ความช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักศึกษากล้าซักถามอาจารย์ในชั้น
เรียน จะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาได้  และถ้าอาจารย์และนักศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เปิดโอกาสให้นักศึกษายกมือถามป๎ญหาต่างๆที่สงสัย ให้มีนักศึกษาความคิด
อิสระในแต่ละบทเรียน นักศึกษาก็จะมีความสบายใจในการท ากิจกรรมต่างๆในห้องเรียน บรรยากาศ
ในห้องเรียนก็น่าเรียนไม่ตึงเครียด ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและการมีความสัมพันธ์ที่ดี กับนักศึกษา 
เช่น มีความเข้าใจนักศึกษา แสดงความเป็นเพ่ือนช่วยเหลือป๎ญหาส่วนตัว ป๎ญหาการเรียน ยกย่อง
ชมเชยนักศึกษาที่ท างานดี ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของนักศึกษา ส่งเสริมและให้
ก าลังใจนักศึกษาซึ่งท าให้ส่งผลต่อระดับปฏิสัมพันธ์ที่มากด้วยเช่นกัน (Ryans, 1960, pp.278-284) 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากอาจารย์และนักศึกษามีการกล่าวค าทักทายทุกครั้งที่มีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนและหรือ อาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการอภิปรายกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน อาจารย์เปิด
โอกาสให้นักศึกษาฝึกวิจารณ์ผลงานเพ่ือนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ฝึกกล้าแสดงความคิดเห็น 
อาจารย์กล่าวค ายกย่องชมเชยหรือสนับสนุนให้ก าลังใจนักศึกษาทุกครั้งรวมถึงการที่อาจารย์ได้บอกให้
นักศึกษาอ่านหนังสือหรือค้นคว้าเพ่ิมเติมทุกครั้งก่อนเรียนเนื้อหาในบทถัดไป ก็ส่งผลต่อระดับการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1967, pp. 78-86) ที่กล่าว
ว่าปฏิสัมพันธ์ซึ่งเกิดข้ึนในการเรียนรู้ว่าคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัวเราเสมอ การ
เรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีอิทธิพลต่อกันและกัน
และ อาจารย์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดและด าเนินกิจกรรมการสอนในห้องเรียน  อาจารย์
เป็นผู้น าความคิดและเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม  เพ่ือให้นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้  พฤติกรรมของอาจารย์นั้นจะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของการ
สร้างบรรยากาศในชั้นเรียน และมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้เรียนรวมทั้งมีเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อ
สังคม ปฏิสัมพันธ์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากอาจารย์และนักศึกษามีการโต้ตอบและสื่อ
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ความหมายต่อกันอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการอธิบาย  การถามค าถาม  การตอบค าถาม  
การซักถาม  จะเห็นได้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเป็นส่วนที่ช่วยให้นักศึกษาเกิ ดการ
เรียนรู้เป็นอย่างมากสอดคล้องกับแฟลนเดอร์ (Flanders, 1970) ได้ศึกษาป๎ญหา  พฤติกรรมการสอน
ที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการ
ประสบผลส าเร็จ พบว่าถ้าอาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับนักศึกษาก็จะช่วยส่ง เสริมการเรียนรู้และ
การปรับตัวให้กับนักศึกษา  แต่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์ในทางลบก็จะท าให้นักศึกษาเกิดความคับข้องใจและ
เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ได้ รวมทั้งส่งผลต่อเจตคติในทางที่ดีด้วย เพราะฉะนั้น การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาจึงส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

ตัวแปรเจตคติต่อการเรียนรู้ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นอาจเป็นผลมาจากสภาพจิตใจของ
นักศึกษาเพราะ เจตคติต่อการเรียนรู้เป็น สภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจากประสบการณ์และ
การเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน อันเป็นผลท าให้เกิดมีท่าทีหรือมีความคิดเห็นรู้สึกต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่ชอบการเรียนการสอน หรือไม่ชอบการเรียนการสอน และ เจตคติ เป็น
ลักษณะทางจิตของนักศึกษาที่เป็นแรงขับแรงจูงใจของนักศึกษาให้ แสดงพฤติกรรมที่จะแสดงออกไป
ในทางต่อต้านการเรียนรู้หรือสนับสนุนเรียนรู้  ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้านักศึกษามีเจต
คติต่อการเรียนรู้ที่ดีก็จะส่งผลต่อความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเจตคติ ถ้ามีเจตคติต่อ
การเรียนรู้ที่ดีก็จะส่งผลให้นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี  

ตัวแปรแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ส่ งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้นอาจเป็นผลมาจากแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ 
เป็นความปรารถนาจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยคุณลักษณะของนั กศึกษาที่พึง
ประสงค์ของคณะครุศาสตร์ นักศึกษาวิชาชีพครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู นักศึกษาต้องมีแรงจูงใจที่
ศึกษาวิชาชีพครูอย่างตั้งใจนักศึกษาจึงต้องมีแรงจูงใจที่จะต้องพยายามท าให้ดีตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ผลักดันให้นักศึกษาที่มีความต้องการประกอบอาชีพครู ต้องการมี
สถานะที่สูงขึ้น ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความต้องการความส าเร็จสูงขึ้นสอดคล้องกับแนวคิด
ของเฮอแมนส์ (Hermans,1970 : 354 - 355) ที่กล่าวไว้ว่าลักษณะของบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์
สูง พบว่า บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบสูงด้วยและบุคคลนั้นค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตมากกว่าบุคคล
ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ต่ าดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูงจึง
ส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้สูงตามไปด้วย 

3). ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบเชิงสาเหตุของป๎จจัยที่ส่งผลต่อทักษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัด
ปทุมธานี พบว่าค่าไคสแควร์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติและดัชนีค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความ
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แตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) ที่มีค่าเท่ากับ 0.000เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ถือว่ากลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบรูณ์ GFI (Good of Fit) ที่มีค่า
เท่ากับ 1.000 มีค่ามากกว่า 0.90 ถือว่ากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์และค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ผลที่ได้จากค่าสถิติดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

1). ถึงแม้ว่าตัวแปรทุกตัวแปรจะส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ แต่
อย่างไรก็ตามผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รวมทั้งควรจะต้องมีแนวทางส่งเสริม คณาจารย์ให้ความ
ดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ แม้ว่าจะเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่
จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายก็ตาม เพราะการดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์อย่างใกล้ชิดจะช่วย
ท าให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีทักษะการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น โดยคณะครุศาสตร์ควรมีการพัฒนา
กิจกรรมใหม่ๆที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทางความคิด และทักษะการเรียนรู้ ที่เป็นการมุ่งเน้นที่การ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาทั้งคณะหรือทั้งระบบ
มหาวิทยาลัยให้เกิดความร้อยรัดกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างความตระหนัก จิตส านึก ค่านิยม และ
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา และ บุคลากรทุกฝุายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในด้าน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน โดยทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม 
(Participation) ในการด าเนินการพัฒนานักศึกษาทั้งระบบมหาวิทยาลัย 

2). ตัวแปรที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของทักษะการเรียนรู้
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 89 ที่เหลือเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น ามาศึกษา ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์มาศึกษาทดสอบเพ่ิมเติม  

3). ควรมีการศึกษาวิจัยว่าโมเดลเชิงสาเหตุของป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความแตกต่างกันระหว่างมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

4). ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของกระบวนการหล่อหลอมและการอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัวว่ามีอิทธิพลและกระบวนการอย่างไรที่ท าให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีทักษะการเรียนรู้
สูงขึ้น 

5). ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความแปรเปลี่ยนของทักษะการเรียนรู้ว่ามีความแปรเปลี่ยนตาม
ระยะเวลาที่ผ่านไปหรือระดับชั้นในแต่ละปีของนักศึกษาหรือไม่  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการเรียนรู้อย่างมีความสุข  และศึกษาป๎จจัยที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ก าลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) จ านวน 306 คน  เครื่องมือที่ใช้  คือ  แบบสอบถาม
ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.979 วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ  ค่าเฉลี่ย  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นบันได (Stepwise  Multiple  linear  regression) 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 

2) ผลการวิเคราะห์ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขมี 4 ป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้
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อย่างมีความสุข  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้
อย่างมีความสุขมากที่สุด คือ ป๎จจัยด้านบรรยากาศการเรียนการสอนมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.322  รองลงมา คือ ป๎จจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  ป๎จจัยด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา  และป๎จจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.225, 0.198, 0.171 ตามล าดับ  ซึ่งป๎จจัยทั้ง 4 ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้อย่างมีความสุขสามารถร่วมกันพยากรณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ได้ร้อยละ 81.7 และสมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ การเรียนรู้อย่างมีความสุข = 0.386  
ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน + 0.209 ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา + 0.208  
ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา + 0.193 ด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว 
ค าส าคัญ: ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข, นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the level of happiness and the 
factors affected towards learning with the happiness of students in the Faculty of 
Education in Valaya Alongkron Rajabhat University Under the Royal Patronage. The 
research sample consisted of 306 elementary students in the Faculty of Education 
Undergraduate in Valaya Alongkorn Rajabhat University and student were studied in 
the first semester of the 2560 academic year. Data were collected by a questionnaire 

which Cronbach’ s Alpha Coefficient (α) = 0.979 and analyzed by means, average 
deviation, correlation coefficient, multiple regression analysis (stepwise). Research 
findings were as follows: 

1) The learning with happiness of students  in the Faculty of Education  
Undergraduate in Valaya Alongkorn Rajabhat University were high in all aspects. 

2) The relations between 4 factors affected towards learning with happiness 
were positive direction with significant at the .05 level: the factor with the most 
happiness in learning was the factor of instructional climate with Correlation 
Coefficient at the 0.322 level the factors of teacher- student interaction, student- 
student interaction and family support with Correlation Coefficient at the 0.225, 
0.198, and 0.171 level as follows. Factors affected towards learning with happiness 
have the factors to predict learning with happiness of students in the Faculty of 
Education in Valaya Alongkron Rajabhat University Under the Royal Patronage  was 
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instructional climate , teacher- student interaction, student- student interaction and 
family support the factors were able to make a prediction of 81.7% and regression 
equation of standard scores is Learning with Happiness = 0.386instructional climate 
factor +0.209teacher- student interaction factor +  0.208 student- student interaction 
factor +0.193 family support factor. 
Keywords:  Scientific Factors Affecting Learning with Happiness,  students in the 
Faculty of Education   
 
บทน า 
 ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 1 บททั่วไป  มาตรา 6 ว่า  
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  
สติป๎ญญา  ความรู้  และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข”  นั่นคือระบบการศึกษามุ่งเน้นผลิตนักเรียนและ  นักศึกษาให้มีคุณลักษณะ  “ดี  
เก่ง  และมีความสุข”  โดยเฉพาะในด้านของความสุข  ซึ่งป๎จจุบันกระบวนการเรียนการสอน  เน้น
ความส าคัญของการเรียนการสอนเนื้อหาตามต าราแบบเดิม ๆ  เป็นเรื่องที่ล้าสมัยอย่างยิ่ง   เนื่องจาก
ข้อมูลความรู้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกทิศและทุกสถานที่  ดังนั้นถ้านักเรียนและนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่
อยู่ในวัยกระตือรือร้นต่อการตอบสนองต่อสิ่งใหม่ ๆ ต้องถูกก าหนดกรอบในการเรียน   ให้ฟ๎งการ
ถ่ายทอดความรู้ผ่านตัวครูหรืออาจารย์ในห้องสี่เหลี่ยมแคบ ๆ ย่อมต้องเกิดความเครียด  ความอึดอัด
ไร้ความสุข  ศักยภาพของเขาที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ทุก ๆ ด้านจะถูกจ ากัดลงอย่างน่า
เสียดาย  ส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้เป็นทุกข์  น่าเบื่อหน่าย  นักเรียนหรือนักศึกษาจึงเกิด
ความเครียดและขาดความสุขในการศึกษาเล่าเรียน  (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2543: 2-3)  ซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพการศึกษาของ
เยาวชนไทยและการพัฒนาประเทศชาติแต่เนื่องจากสังคมไทยป๎จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยีและการสื่อสาร  ท าให้ผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
รวมทั้งต้องมีการปรับตัวเพ่ือพัฒนา  ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  ผู้เรียนต้องเรียนอย่างเคร่งเครียด  และเหน็ดเหนื่อย  หากเปูาหมายของการเรียน
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนไม่ตรงกัน  ก็จะท าให้ผู้เรียน  เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  ท าให้ผู้เรียนมี
การเรียนรู้อย่างไม่มีความสุข  ซึ่งจะส่งผลเสียตามมามากมาย เช่น ความอดทนน้อยลง  ความ
ขยันหมั่นเพียรในการเรียนลดลง  ผลการเรียนตกต่ า  ความรู้สึกอ่อนโยน  เอ้ืออาทรหายไป  
ความเห็นอกเห็นใจต่อกันและกันเสื่อมไป  การด ารงชีวิตก็จะไม่มีความสุขไปด้วย  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540)  ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาและเพียรพยายามที่จะให้
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ตนเองและคนใกล้ชิดมีความสุข  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ย่อมต้องการให้ลูกมีความสุข  อาจารย์
ผู้สอนต่างก็อยากให้นักศึกษามีความสุข  

พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต  (2547)  กล่าวว่าความสุขกับการศึกษาที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่
สามารถแยกกันได้  ถ้าไม่สามารถท าให้คนมีความสุข  การศึกษาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้  โดยความสุข
ที่เกิดจากการศึกษา คือ เกิดจากการมีป๎ญญาเข้าใจคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ และตอบสนองความใฝุรู้  
ความใฝุรู้ก็จะท าให้เราเกิดความสุขที่ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ท าให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิต  การเรียนรู้อย่างมี
ความสุขเป็นความรู้สึกของผู้เรียนที่แสดงออกถึงความพึงพอใจ   ความตั้งใจ  ความสนใจ  
กระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้  (จันทรรัตน์  วงศ์อารี
สวัสดิ์, 2542)  รู้สึกสนุกสนานกับบทเรียน  รักและเห็นคุณค่าการเรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2540)  เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจะท าให้ผู้เรียนด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข  และมีประสิทธิภาพ  เป็นคนมีความสุขในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความสุขในการท างานต่อไป
ในอนาคต 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีภารกิจหลัก
ส าคัญ คือ เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา  ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม  และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
โดยเฉพาะเปูาประสงค์ที่ต้องด าเนินการ คือ สร้างสรรค์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู  แนวคิดที่ว่า  “จะสอนให้ผู้เรียนมีหรือเป็นสิ่งใด  ครูจะต้องมีหรือเป็นในสิ่งนั้น
เสียก่อน”  เป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ด ารงอยู่ไม่เสื่อมคลาย  น่าสนใจที่ว่ากระแสที่ก าลังเกิดขึ้นในระบบ
การศึกษาป๎จจุบัน คือ การมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญหรือจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 แต่ใน
ขณะเดียวกันเรากลับไม่เคยตั้งค าถามว่า  นักศึกษาวิชาชีพครูที่จบออกไปจากคณะครุศาสตร์แล้วไป
ประกอบอาชีพครูท าหน้าที่สอนนักเรียนจะสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 นั้น  
นอกจากนักศึกษาวิชาชีพครูควรจะเป็นผู้มีสมรรถนะหรือทักษะที่รอบรู้  การเรียนรู้อย่างมีความสุขที่ดี
แล้วนั้น  วิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบมีความเตรียมตัว   อีกทั้งยังเป็นวิชาชีพที่
ได้รับการคาดหวังจากสังคมที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  เป็นอาชีพในระดับ
วิชาชีพ  เป็นอาชีพท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมาก  และคณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีบทบาทในการผลิตครูตาม
หลักสูตร 5 ปี  โดยการจัดการศึกษาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4 ปี และ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีสุดท้ายอีก 1 ปี  โดยมีการนิเทศให้ค าแนะน าในการปรึกษาและ
ติดตามประเมินผลจากอาจารย์นิเทศก์ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คร ู อีกท้ังจากข้อสรุปของหลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ที่เป็นอาจารย์นิเทศก์พบว่าพฤติกรรม
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ที่ยังเป็นป๎ญหาบางส่วนก็ คือ ป๎ญหาด้านพฤติกรรมความเป็นครูขณะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  การประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  มีความ
รับผิดชอบ  อดทนและมีจิตอาสาในการท างานและจากการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ของคณะครุศาสตร์ พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์บางส่วนบางคนมี
ความรู้สึกและมีความคิดเห็นว่า  ต้องการย้ายไปศึกษาคณะอ่ืน ๆ และหรือถ้าจบการศึกษาแล้วอาจไม่
ไปประกอบอาชีพครู  อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น บรรยากาศในการเรียนการสอนที่น่า
เบื่อ  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวการเป็น
แบบอย่างที่ดีของบุคคลที่ประกอบอาชีพครู  การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เป็นต้น  ซึ่งจาก
ข้อมูลและป๎ญหาดังกล่าวข้างต้นแสดงว่า  นักศึกษาวิชาชีพครูบางส่วนอาจจะขาดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษามีที่มาหลากหลายเมื่อต้องมาเรียนรู้ร่วมกัน  ก็จะต้องมีการ
ปรับตัวที่ค่อนข้างมาก  นอกจากนี้การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพครูค่อนข้างเข้มงวด  และใช้
ระยะเวลาในการจัดการศึกษานานกว่าหลักสูตรอ่ืน ๆ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตของ
นักศึกษา  ทั้งสภาพแวดล้อม  บริบท  ประเพณี  และวัฒนธรรม  ที่อยู่อาศัยและกลุ่มเพ่ือนที่แตกต่าง
จากเดิม  นักศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หลายอย่างที่แตกต่างกับการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา  
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อนักศึกษาขณะที่เข้ามาศึกษา  หากนักศึกษาบางคนที่ปรับตัวยังไม่ได้  ก็จะ
ท าให้นักศึกษาเกิดความเครียด  และผลการเรียนตกต่ าได้  ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการเรียนรู้อย่าง
มีความสุขของนักศึกษาและในฐานะเป็นคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์มีหน้าที่อบรมให้ความรู้และ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา  จึงมองเห็นถึงความส าคัญของผู้ที่จะมาประกอบวิชาชีพครู  ต้องมี
พ้ืนฐานมาจากความศรัทธาและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูแล้วนั้น  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทักษะ
ชีวิต  มีความสุขในการเรียนรู้จึงจะสามารถเป็นครูที่ดีได้ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิจัยเรื่องการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา  
และอยากทราบว่านักศึกษาในคณะครุศาสตร์นั้นมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขอยู่ในระดับใด  และมี
ป๎จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะครุศาสตร์  ในการเตรียมความพร้อมความเป็นครู  ให้กับนักศึกษา
ก่อนที่จะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ครู  และหรือพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขที่คณะครุศาสตร์  จะได้มีข้อมูลน าไป
พัฒนานักศึกษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราช-ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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2. เพ่ือศึกษาป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ที่ก าลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  รวม 7  สาขา ได้แก่  คณิตศาสตร์  เคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  การศึกษาปฐมวัย  ภาษาไทย  ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งสิ้น 1,299 คน   

2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ที่ก าลังศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 - 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ
ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  รวม 7  สาขา ได้แก่  คณิตศาสตร์  เคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป  ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  การศึกษาปฐมวัย  ภาษาไทย  ภาษาจีน  
ภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage Random Sampling)  และ
ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  (Sample Size) ด้วยตาราง

ของยามาเน่ (Yamane. 1967 : 886) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  ( α =.05)  ได้นักศึกษา
จ านวน 306 คน 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
1) ตัวแปรต้นมีจ านวน 5 ตัวแปร ได้แก่  ด้านบรรยากาศการเรียนการสอน  ด้านการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา  ด้านการ
ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว  และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพของคณะ 

2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  จ านวน 1 ฉบับ  ประกอบด้วย 3 ตอน คือ  1) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  2) 
ระดับการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  และ 3) ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งการวิเคราะห์ออก เป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ  2) การวิเคราะห์ระดับของ
ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ด้วยค่าเฉลี่ย  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย  
3) การวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานของ
ค่าเฉลี่ย  4) การวิเคราะห์ป๎จจัยที่ส่งผลต่อ การเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s correlation coefficient)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analysis)  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรพยากรณ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

1) ผลการวิ เคราะห์ระดับการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากมากไปน้อยพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 
8 ข้าพเจ้าเต็มใจให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชั่วโมงเรียน  รองลงมา คือ ข้อที่ 3 
ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เรียนหรือรับสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาอยู่เสมอ  และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 6 ข้าพเจ้า
รู้สึกสนุกสนานที่ได้ร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือน  ตามล าดับ  แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
n = 306 

 ̅          S.D. 

ระดับ 
การเรียนรู้
อย่างมี

ความสุข 
1. ความสุขของข้าพเจ้าเกิดจากการได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียน

และนอกห้องเรียน 
4.15       0.63 มาก 

2. ข้าพเจ้าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 4.12        0.65 มาก 

3. ข้าพเจ้ามีความสุขที่ได้เรียนหรือรับสิ่งใหม่ๆ เข้ามาอยู่
เสมอ 

4.23        0.66 มาก 
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การเรียนรู้อย่างมีความสุข 
n = 306 

 ̅          S.D. 

ระดับ 
การเรียนรู้
อย่างมี

ความสุข 

4. ข้าพเจ้าดีใจที่ได้ท ากิจกรรมในชั่วโมงเรียน 4.18        0.67 มาก 
5. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกกับสิ่งที่อาจารย์สอน 4.15        0.67 มาก 

6. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกสนานที่ได้ร่วมท ากิจกรรมกับเพ่ือน 4.07        0.74 มาก 
7. ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่ได้ท ากิจกรรมต่างๆ ในชั่วโมงเรียน 4.11        0.68 มาก 

8. ข้าพเจ้าเต็มใจให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ชั่วโมงเรียน 

4.25        0.70 มากที่สุด 

9. ข้าพเจ้าดีใจที่ได้เรียนและได้รับประสบการณ์ท่ีมีคุณค่าใน
แต่ละชั่วโมงเรียน 

4.17         0.70 มาก 

10. ข้าพเจ้าดีใจที่อาจารย์เปิดโอกาสให้ซักถาม 4.08        0.75 มาก 

11. ข้าพเจ้าคิดว่าป๎ญหาเรื่องเรียนในวิชาต่างๆ ไม่ยากเกิน
ความสามารถของข้าพเจ้าที่จะแก้ไข 

4.10        0.73 มาก 

12. ข้าพเจ้ารู้สึกผ่อนคลายจากการเรียนที่ได้ท ากิจกรรมของ
คณะครุศาสตร์ร่วมกับเพ่ือน 

4.11          0.70 มาก 

13. ข้าพเจ้าอยากให้คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมหรือจัด
นิทรรศการบ่อยๆ เพ่ือจะได้มีความรู้ด้านต่างๆ เพ่ิมขึ้น. 

4.09         0.70 มาก 

14. ข้าพเจ้าพึงพอใจการเรียนด้วยกระบวนการเรียนการ 
สอนแบบที่ได้รับจากคณะครุศาสตร์ 

4.10           0.70 มาก 

15. ข้าพเจ้าคิดว่าตราบใดที่ชีวิตยังคงด าเนินอยู่ การแสวงหา 
ความรู้คงต้องมีต่อไป 

4.16           0.69 มาก 

รวม 4.14       0.57 มาก 

 
2) ผลการวิเคราะห์ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราช-ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ในเบื้องต้น  แสดงดัง
ตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2 ค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

พบว่าค่าน้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของป๎จจัยที่ส่งผลทางบวกต่อการเรียนรู้
อย่างมีความสุข  ในภาพรวมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ได้แก่ ตัวแปรบรรยากาศการเรียนการ
สอน (X1)  ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (X2)  ตัวแปรการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษา (X3)  และตัวแปรการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว (X4)  ซึ่งตัวแปรป๎จจัยเหล่านี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนร่วมกันได้ร้อยละ 81.7  ส่วนตัวแปรสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
คณะ (X5) ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   
 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ตัวแปร   ล าดับที่ b SEb t Sig. 

X1 .376 1 .314 .045 6.970* .000 
X2 .193 3 .207 .054 3.840* .000 
X3 .200 2 .190 .048 3.991* .000 
X4 .186 4 .165 .047 3.535* .000 
X5 .044 5 .041 .043 .964 .336 

               R =  .904         R2 = .817            R 2adj = .814          F = 268.03*           .000 

ตัวแปรพยากรณ์ b β SE b 
t 
 

 X1 .322 .386 .044 7.278 * 
X2 .225 .209 .051 4.419 * 

X3 .198 .208 .047 4.216 * 

X4 .171 .193 .046 3.712 * 
R  =  
.904 

R 2 =  .817 SE est   =  .248                 F   =   
13.778* 
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขมี 4 ป๎จจัย  ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้อย่างมีความสุข  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  โดยป๎จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้อย่างมีความสุขมากที่สุด คือ ป๎จจัยด้าน
บรรยากาศการเรียนการสอน (X1)  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.322  รองลงมา คือ ป๎จจัย
ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา (X2)  ป๎จจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับ
นักศึกษา (X3)  ป๎จจัยด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว (X4)  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.225, 0.198, 0.171 ตามล าดับ  ซึ่งป๎จจัยทั้ง 4 ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
สามารถร่วมกันพยากรณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 81.7  และ
สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ การเรียนรู้อย่างมีความสุข = 0.386  (ด้านบรรยากาศการ
เรียนการสอน)  + 0.209  (ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา)  + 0.208  (ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา)  + 0.193  (ด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1) จากผลการวิจัยพบว่าระดับการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านักศึกษาคณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่ได้มีการเรียนรู้  รับรู้  มี
ความเข้าใจ  และมีโอกาสได้เรียนรู้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเกิดความ
ประทับใจในบรรยากาศการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์และนักศึกษาได้รับความรัก
และเอาใจใส่จากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอย่างดีทั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดของกิติยวดี  บุญซื่อ และคณะ 
(2540: 7-19)  กล่าวว่าเด็กต้องเกิดความรัก  และภูมิใจในตัวเอง  รู้จักการปรับตัวให้สามารถอยู่ใน
สภาพแวดล้อมนั้นได้  โดยไม่เสียสุขภาพจิต ส่วนครูต้องมีความเมตตา  จริงใจ  และอ่อนโยนต่อเด็ก
ทุกคนโดยทั่วถึง  เอาใจใส่ต่อเด็กทุกคนเท่าเทียมกัน  เนื้อหาบทเรียนสนุก  เร้าใจให้อยากค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ  เห็นประโยชน์ของการเรียน  ซึ่งไม่ได้ขีดวงจ ากัดเพียงอยู่ใน
ห้องเรียน  แต่อาจสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมภายนอกห้องเรียน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ 
อัจฉรา  สุขารมณ์ และคณะ  (2547: 3)  ที่กล่าวถึงความสุขว่าเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
ประกอบด้วยการมีอารมณ์ดี สุขภาพจิตดี  มองโลกในแง่ดี  มั่นใจในตนเองและมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัว  และยังสอดคล้องกับวิเศษ  ชิณวงศ์ (2544: 37-38)  ว่าศิษย์ต้องมีความรักความศรัทธาต่อ
ครูผู้สอน  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของโอเบอร์ทัฟเฟอร์ (ณัฐวัลย์  จันทร์พฤกษ์.  2548: 
51 ; อ้างอิงจาก Oberteuffer.  1954: 296-299) ได้ศึกษาสุขภาพจิตที่ดีเกี่ยวกับการศึกษาใน
โรงเรียน  ผลการศึกษาพบว่า  อิทธิพลของชั้นเรียนก็เป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อ
สุขภาพจิตของนักเรียน และการจัดบรรยากาศของห้องเรียนที่ดี 
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2) จากผลการวิจัยพบว่าป๎จจัยด้านบรรยากาศการเรียนการสอน  รองลงมาคือป๎จจัยด้านการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  ป๎จจัยด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษา ป๎จจัย
ด้านการได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวตามล าดับ  เป็นป๎จจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
สามารถร่วมกันพยากรณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 81.7 ซึ่ง
ส่งผลทางบวกต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับ
ลอว์เรนซ์ (พิศดี  มินศิริ.  2547 : 38 ; อ้างอิงจาก Lawrens. 1976 : 418)  ว่าบรรยากาศการเรียน
การสอนเป็นสภาพทางจิตวิทยา  ถ้าผู้เรียนมีสภาพจิตใจอารมณ์แจ่มใส  รู้สึกตื่นตัวกระฉับกระเฉง  ก็
จะมีความสนใจในการเรียน  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแอนเดอร์สัน  
(ประกายทิพย์  พิชัย.  2539 : 29 ; อ้างอิงจาก Anderson. 1970 : 135-152)  ที่ได้ศึกษาผลของ
บรรยากาศการเรียนการสอนที่มีต่อผู้เรียน โดยได้ระบุถึงลักษณะบรรยากาศที่มีอิทธิพลและส่งเสริม
ต่อความรู้  ความรู้สึกและพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนต้องเป็นบรรยากาศที่สร้างความตื่นตัวและ
ขจัดความเฉื่อยชาอันเป็นสาเหตุของความเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน  จึงจะท าให้ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับบรรเทา  กิตติศักดิ์  (2538: 74-75) ที่กล่าวถึง  บรรยากาศการ
เรียนการสอนว่ามีความส าคัญต่อสุขภาพจิตของครูและนักเรียน  ท าให้นักเรียนเรียนและครูสอนอย่าง
เป็นสุข 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา  
เพราะว่าอาจารย์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ให้ความช่วยเหลือ  ให้
ค าแนะน าระหว่างด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  เปิดโอกาสให้นักศึกษากล้าซักถามอาจารย์ในชั้น
เรียน  จะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ และถ้าอาจารย์และนักศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  เปิดโอกาสให้นักศึกษายกมือถามป๎ญหาต่าง ๆ ที่สงสัย  ให้นักศึกษามี
ความคิดอิสระในแต่ละบทเรียน  นักศึกษาก็จะมีความสบายใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียน  
บรรยากาศในห้องเรียนก็น่าเรียนไม่ตึงเครียด  ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  เรียนรู้อย่างมีความสุขและ
การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา เช่น มีความเข้าใจนักศึกษา แสดงความเป็นเพ่ือนช่วยเหลือป๎ญหา
ส่วนตัว ป๎ญหาการเรียน ยกย่องชมเชยนักศึกษาท่ีท างานดี ยอมรับความสามารถและความคิดเห็นของ
นักศึกษา  ส่งเสริมและให้ก าลังใจนักศึกษาซึ่งท าให้ส่งผลต่อระดับปฏิสัมพันธ์ที่มากด้วยเช่นกัน 
(Ryans, 1960 : pp.278-284)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหากอาจารย์และนักศึกษามีการกล่าวค าทักทายทุก
ครั้งที่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน และหรืออาจารย์ให้นักศึกษาฝึกการอภิปรายกิจกรรมในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรียน  อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกวิจารณ์ผลงานเพ่ือนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม  
ฝึกกล้าแสดงความคิดเห็น  อาจารย์กล่าวค ายกย่องชมเชยหรือสนับสนุนให้ก าลังใจนักศึกษาทุกครั้ง  
รวมถึงการที่อาจารย์ได้บอกให้นักศึกษาอ่านหนังสือหรือค้นคว้าเพ่ิมเติมทุกครั้งก่อนเรียนเนื้อหาในบท
ถัดไป  ก็ส่งผลต่อระดับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้  สอดคล้องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 
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1967 : pp. 78-86)  ที่กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ซึ่งเกิดข้ึนในการเรียนรู้ว่าคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราเสมอ การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนมีอิทธิพลต่อกันและกัน และอาจารย์เป็นผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดและด าเนินกิจกรรม
การสอนในห้องเรียน อาจารย์เป็นผู้น าความคิดและเป็นผู้มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้
นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ พฤติกรรมของอาจารย์นั้นจะเป็น
ตัวก าหนดที่ส าคัญของการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน  และมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้เรียนรวมทั้งมีเจต
คติของนักศึกษาที่มีต่อสังคม ปฏิสัมพันธ์จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจารย์และนักศึกษา
มีการโต้ตอบและสื่อความหมายต่อกันอยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการอธิบาย  การถาม
ค าถาม การตอบค าถาม จะเห็นได้ว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเป็นส่วนที่ช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นอย่างมากสอดคล้องกับแฟลนเดอร์ (Flanders, 1970) ได้
ศึกษาป๎ญหา พฤติกรรมการสอนที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาว่า
มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการประสบผลส าเร็จ  พบว่าถ้าอาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ทางบวกกับนักศึกษาก็
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการปรับตัวให้กับนักศึกษา แต่ถ้ามีปฏิสัมพันธ์ในทางลบก็จะท าให้
นักศึกษาเกิดความคับข้องใจและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ได้ รวมทั้งส่งผลต่อเจตคติในทางที่ดีด้วย  
เพราะฉะนั้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาจึงส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนกับนักศึกษาส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา
เพราะว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มระหว่างเพ่ือน ๆ ของนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนของคณะครุศาสตร์  ในหลายรายวิชาจะสร้างความสัมพันธ์ในห้องเรียนด้วยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน จัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ที่จะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
การท างานกลุ่มนั้นส่งผลต่อการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษานั้นจะท าให้มี
ความสามัคคี รักใคร่ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน บรรยากาศในห้องเรียนก็จะเป็นไปด้วยดี ส่งผลต่อ
การเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษา 

การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองมีการดูแลเอาใจใส่ ให้ความรัก ความใกล้ชิด เข้าใจกัน คอยช่วยเหลือสนับสนุน 
ไว้วางใจกัน รับฟ๎งและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมด้าน
ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ มีระเบียบ 
วินัย ประหยัด อดทน เสียสละ กตัญํู และ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี 
ส่งผลให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีเจตคติที่ดีต่อทุก ๆ เรื่องที่นักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรม สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Hurlock (1974 : 661) ซึ่งพบว่าผลของการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยวิธีประชาธิปไตย 
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ให้ความรัก ความสนใจ และเห็นความส าคัญของเด็ก จะท าให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีเพ่ือนมาก 
เป็นมิตร ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว ร่าเริง มีอารมณ์มั่นคง มีความคิดริเริ่ม พ่ึงตนเอง สามารถเผชิญชีวิต
ด้วยความมั่นใจ และท าให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
การเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura. 1986) ที่มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเรา
เกิดขึ้น จากตัวแบบซึ่งตัวแบบที่เป็นบุคคลจริงจะมีผลต่อการเรียนรู้และการเกิดพฤติกรรมของบุคคล  
เนื่องจากโอกาสสังเกตและปฏิสัมพันธ์โดยตรง ผู้ปกครองคือตัวแบบที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา 
พฤติกรรมของผู้ปกครองจึงมีผลต่อนักศึกษา นั่นคือถ้าผู้ปกครองเป็นคนที่มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดีก็
จะส่งผลให้นักศึกษามีแนวโน้มที่จะมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามไปด้วย สอดคล้องกับจิตรา  วสุวา
นิช และคณะ (รัชฎา  ชื่นเสียง. 2547 : 34-35 ; อ้างอิงจาก จิตรา  วสุวานิช และคณะ. 2539 : 38 - 
45) ที่กล่าวถึงการอบรมสั่งสอนว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมโดยตรงของเด็กเป็นอย่างมาก การอบรมสั่ง
สอนเด็กที่เหมาะสม ย่อมส่งผลที่ดีต่อพฤติกรรมของเด็ก เช่น การให้ความรักความอบอุ่น สนับสนุน
เด็กยอมรับ เด็กย่อมเป็นผู้มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมั่นคง มีความรับผิดชอบ และที่
ส าคัญจะมีความเป็นมิตรกับผู้อื่น เด็กจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ถึงแม้ว่าจะมีตัวแปรถึง 4 ตัวแปร  ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์  แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ประจ า
หลักสูตร  ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  รวมทั้งควรจะต้องมีแนวทางส่งเสริม
คณาจารย์ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์อย่างสม่ าเสมอ   แม้ว่าจะเป็นนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นตอนปลายก็ตาม  เพราะการดูแลเอาใจใส่ต่อนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์อย่างใกล้ชิดจะช่วยท าให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความสุขในการเรียน  โดยคณะครุศาสตร์
ควรมีการพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมต่อพัฒนาการทางความคิด  และพัฒนาการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  

2) ตัวแปรที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของการเรียนรู้ อย่างมี
ความสุขของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ร้อยละ 81.7 ที่เหลือเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้น ามา
ศึกษา  ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรพิจารณาตัวแปรที่คาดว่าจะส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มาศึกษาเพ่ิมเติม  

3) ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องความแปรเปลี่ยนของการเรียนรู้อย่างมีความสุขว่ามีความ
แปรเปลี่ยนตามระยะเวลาที่ผ่านไปหรือระดับชั้นในแต่ละปีของนักศึกษาหรือไม่   
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ขอบคุณอาจารย์ในกลุ่มทุกคนที่ให้ก าลังใจ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ช่วยรวบรวมข้อมูล 
ขอบใจกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยนี้คือนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 ที่ให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา สร้าง ทดลอง และประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิง
รุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ขอบเขต
การวิจัย ประกอบด้วย ประชากร เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ปี
การศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 2 ห้อง จ านวน 60 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 
1 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม แบบแบ่งกลุ่ม 
แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ การเรียนรู้เชิงรุก การ
คิดและกระบวน การคิด รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด การประเมินโครงการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ใน การสอนระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอน
วิชาความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ และนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่
ส่งเสริมทักษะการคิด แบบสัมภาษณ์การเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบสอบถามแนวทาง
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบบันทึกการการสนทนากลุ่ม  แบบประเมินรูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบประเมินคู่มือวิชาความเป็นครู แบบวัดทักษะการคิด แบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบสอบถามการ
ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด และแบบประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่
ส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า  
  1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ท าให้ได้
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แนวทางการร่างรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อน
การเรียน ขั้นตอนการเรียน และขั้นตอนหลังการเรียน 
  2. รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มี 5 ขั้นตอน หรือ POSSE Model ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อมและทบทวนความรู้เดิม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางป๎ญญา ขั้นตอน
การศึกษารวบรวมข้อมูล และการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้ และ
ขั้นตอนการประเมินผลงาน และจากการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งโดยรวม และในทุกองค์ประกอบ 
  3.  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิดกับนักศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า หลังการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด นักศึกษามีทักษะ
การคิดสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิดทั้ง 5 ขั้นตอน โดยการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า การจัดการเรียน
การสอนเป็นล าดับขั้นตอน ท าให้สามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนง่ายขึ้น และเกิดทักษะการคิดจาก
การลงมือปฏิบัติจริงในการท ากิจกรรม และสรุปผลด้วยผังการคิด (Mind map) ร่วมกัน และหลังจาก
การใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ด้วยแบบสอบถามกับนักศึกษา ผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  4. ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด พบว่า การ
ประเมินด้านปฏิกิริยาตอบสนอง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาการประเมินด้านผลการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาได้เรียนรู้  วิธีการวางแผนก่อนลงมือ
ปฏิบัติงานจริงเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือการแก้ป๎ญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การประเมินด้านพฤติกรรม พบว่า นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืนมาก
ขึ้น มีการรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน ซึ่งก่อนการลงมือท างาน นักศึกษามีการวางแผนในการท างาน 
มีการแบ่งการท างานภายในกลุ่มของตนเอง และด้านการประเมินผลลัพธ์  ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร อาจารย์ในกลุ่มวิชาชีพครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาความเป็นครู จากแบบสอบถามปลายเปิด 
และแบบสัมภาษณ์ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอน
ในกลุ่มวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ได้ 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  ทักษะการคิด  การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study, construct, implement, and 
evaluate the implementation of the active learning model that promotes thinking 
skills for students of the faculty of education at Phetchabun Rajabhat University. The 
research framework was as follows: the population of the study was 60 first-year 
students from 2 sections, majoring in general science at the faculty of education, 
Phetchabun Rajabhat University, studying in the first semester of academic year 2015. 
By using cluster random sampling, the samples of this study were 30 first-year 
students majoring in general science at the faculty of education, Phetchabun 
Rajabhat University, studying in the first semester of academic year 2015. The data 
resources included the literature relating to the concepts of the active learning 
model development, an active learning model that promotes thinking skills, a project 
evaluation, experts having an experience in higher education, experts having an 
experience in teaching a professional teachers course in the education curriculum 
from the Northern Rajabhat universities group, and students of the faculty of 
education at Rajabhat university. The research instruments were an interview form of 
the active learning model that promotes thinking skills, an interview form of the 
active learning that promotes thinking skills, a questionnaire relating to the guidelines 
of learning management that promotes thinking skills, a focus group record form, an 
evaluation form of the active learning model that promotes thinking skills, an 
evaluation form of the professional teachers course handbooks, a thinking skills test, 
an interview form of the implementation of the active learning model, a 
questionnaire of the implementation of the active learning model that promotes 
thinking skills, and a questionnaire of the opinion towards the implementation 
outcome of the active learning model. The data were analyzed by mean, standard 
deviation, t-test dependent, and content analysis. The findings were as follows: 
  1. Regarding the study of the development of the active learning 
model that promotes thinking skills for students of the faculty of education at 
Phetchabun Rajabhat University, the literature analysis, interviews and questionnaires 
yielded guidelines of making the outline of the development of an active learning 
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model that promotes thinking skills which consists of 3 steps: Pre-learning step, 
learning step, and Post-learning step. 
  2. The active learning model that promotes thinking skills for students 
of the faculty of education at Phetchabun Rajabhat university consists of 5 steps, 
namely preparing and reviewing pre-existing knowledge, organizing cognitive activities, 
studying and collecting the data with diverse learning resources, summarizing the 
knowledge, and evaluating works or called POSSE model. From the quality 
examination it revealed that the model was extremely appropriate both in respective 
aspect and in the overall. 
  3. Regarding the result of the implementation of the active learning 
model that promotes thinking skills implementing with the samples, it indicated that 
students’ thinking skills after learning was higher than before learning at the 
significant level of .01. The result from the study of the developed 5 steps by 
interviewing students indicated that the sequence learning management help 
understand the lesson contents better, thinking skills derived from doing activities by 
themselves and cooperatively making the conclusion by using the mind map. After 
implementing the active learning model, the students’ opinion towards the active 
learning model was at high level. 
  4. Regarding the result of the implementation evaluation of the 
development of the active learning model that promotes thinking skills, in terms of 
reaction evaluation aspect, it revealed that the students’ opinion towards the model 
implementation was at high level. When analyze the learning evaluation aspect, it 
was found that the students have learned how to plan before having hands-on 
practice in order to sequentially solve the problems which this could lead to having 
critical thinking consequently. In terms of behavior evaluation, the result showed 
that the students’ self-responsibility as well as responsibility towards others has 
become higher. They were more open-minded. Before completing the works, the 
students have planned beforehand and assigned the works among the group 
members. In terms of results evaluation aspect, according to the administrators, 
lecturers of professional teacher division, lecturers of professional teacher course, 
open-ended questionnaire, and interviews, it was found that the developed active 
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learning model could be practically applied to learning management in professional 
teacher division, faculty of education, Phetchabun Rajabhat university. 
Keyword:  Model Active Learning,  Thinking Skills,  Evaluation of active learning 
implementation 
 
บทน า 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นวิธีการที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
รูปแบบการเรียนรู้ ดังปรากฏข้อความในแผนการศึกษาแห่งชาติที่ผ่านมา ตอนหนึ่งว่า การส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ควรเน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดให้สอดคล้องคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 หรือส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียน 3Rs×8Cs และเมื่อพิจารณาเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมา ระบุว่า คุณภาพบัณฑิตต้องสามารถรู้คิด  และประยุกต์ใช้ความรู้ 
เพ่ือแข่งขันได้ในระดับสากล แต่จากการรายงานการวิจัยของสาวิตรี โรจนะสมิต อาร์โนลด์ (2555) พบว่า 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถรู้คิด แก้ป๎ญหาได้นั้น สถานศึกษาหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
สร้างเสริมทักษะการคิด และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับรายงานผลการวิจัย
สถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) พบว่า 
คุณภาพของนักศึกษาสายวิชาชีพครูสามารถรู้คิด แก้ป๎ญหาได้นั้น ผู้สอนต้องปรับวิธีการเรียนการสอน
ให้มีความหลากหลายรูปแบบ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด เน้นผู้เรียนเป็นเป็นศูนย์กลางมากขึ้น 
แต่สภาพป๎ญหาป๎จจุบัน จากการสอบถามนักศึกษา เกี่ยวกับแนวทางการสอนของอาจารย์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ในภาพรวม พบว่า อาจารย์ยังมีการจัดการเรียนการสอนโดย
ให้นักศึกษาศึกษาจากต ารา/เอกสาร     การสอน หรือให้นักศึกษาจดสิ่งที่เรียนรู้จากผู้สอน สื่อการ
สอนไม่ท้าทายกับสิ่งที่เรียนรู้ เมื่อจบบทเรียนนั้น ๆ อาจารย์มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดท ารายงาน
เพ่ิมเติม มีกิจกรรมแต่ไม่เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิด หรือให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ที่ท้าทายด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักศึกษาไม่เกิดทักษะการคิด และท าให้การเรียนการสอนในชั้นเรียน
ไม่น่าสนใจ 
 ความส าคัญและประเด็นป๎ญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารคณะ และอาจารย์ผู้สอนกลุ่ม
วิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะ
การคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือหาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ให้ผู้เรียนสายวิชาชีพครู เป็นครูมืออาชีพ มี
คุณลักษณะความเป็นครูที่มีคุณภาพ มีทักษะการคิด ซึ่งเป็นศักยภาพและสมรรถนะในวิชาชีพชั้นสูง เป็น
ที่ยอมรับของสังคม ซึ่งทักษะการคิดถือว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 2.  เพ่ือสร้าง และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 3. เพ่ือทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 4. เพ่ือประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
ขอบเขตการวิจัย  
 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย  
   -   เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ การเรียนรู้เชิงรุก การคิดและ
กระบวนการคิด รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด และการประเมินโครงการ 
  -  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา  
   -  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาความเป็นครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  
   -  ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนในวิชาความเป็นครู 
  -  นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
  เนื้อหา ประกอบด้วย 
  - รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  
  - การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของ 
Kirkpatrick (1998) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินด้านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) 
การประเมินด้านการเรียนรู้ (Learning) การประเมินด้านพฤติกรรม (Behavior) และการประเมิน
ด้านผลลัพธ์ (Results) 
   - เนื้อหาที่น ามาใช้ในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชาความเป็นครู โดยจัดท าเป็นคู่มือวิชาความเป็นครู ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ 
(มคอ.3) จ านวน 3 แผน ได้แก่ 1) จิตวิญญาณความเป็นครู 2) บทบาท หน้าที่ และสภาพงานครู และ 
3) การจัดการความรู้วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
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   ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
    -  รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมการคิด 
   -  คุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมการคิด 
   -  ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด 
    -  ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ใน 4 ขั้นตอน ได้แก ่
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด าเนินการดังนี้ 
  1.  แหล่งข้อมูล ได้แก่  
    1.1  เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงรุก การคิดและ
กระบวนการคิด และรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมการคิด ของ วิจารณ์ พานิช (2555) ชนาธิป 
พรกุล (2556) ทิศนา แขมมณี (2557) และ Joyce and Weil (1972) ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการ
ร่างรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก 
   1.2  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 
ท่าน เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด 
   1.3  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอน ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาความเป็น
ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จ านวน 8 ท่าน เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุกที่
ส่งเสริมทักษะการคิด 
   1.4  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จ านวน 214 คน จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้แก่ การสุ่มแบบชั้นภูมิและการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  
  2.  เครื่องมือวิจัย  
   แบบสัมภาษณ์รูปแบบการเรียนรู้ เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด แบบ
สัมภาษณ์การเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ที่ในการสอนระดับอุดมศึกษา และแบบสอบถามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง ด้วย
การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 
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  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงรุกที่เกี่ยวกับการคิด การคิดและ
กระบวนการคิด และรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมการคิด  จากเอกสารเพ่ือน าข้อมูลมา
ประกอบการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รูปแบบการเรียนรู้การสอนเชิงรุก 
    3.2  สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ที่ในการสอนระดับอุดมศึกษา 
และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาความเป็นครู  
   3.4  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ท าแบบสอบถามแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการคิด 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1  รูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุก จากการวิเคราะห์เอกสาร แบบ
สัมภาษณ์รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมทักษะการคิด ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
   4.2  แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิด ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะ
การคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  1.  แหล่งข้อมูล ได้แก่ 
    ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาความเป็นครู ตามหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จ านวน 8 ท่าน ซึ่งท าหน้าที่ในการสร้าง
และตรวจสอบรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคู่มือวิชาความเป็นครู  
  2.  เครื่องมือวิจัย 
    2.1  แบบบันทึกการการสนทนากลุ่ม และเครื่องบันทึกเสียง ส าหรับใช้ใน
การสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด และคู่มือ
วิชาความเป็นครู 
    2.2.  แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด และ
แบบประเมินคู่มือวิชาความเป็นครู มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง ด้วยการพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 -  1.00  
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  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.1  จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) เพ่ือการสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิง
รุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด และคู่มือวิชาความเป็นครู โดยใช้ข้อมูล จากขั้นตอนที่ 1 การศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
   3.2  ตรวจสอบรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด และคู่มือ
วิชาความเป็นครู โดยใช้แบบประเมินรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด และแบบ
ประเมินคู่มือวิชาความเป็นครู โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1  การสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ใช้วิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) 
    4.2 การตรวจสอบรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด และ
คู่มือวิชาความเป็นครู ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการ
คิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  1.  ประชากร 
   ประชากร เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี
การศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 2 ห้อง จ านวน 60 คน 
   กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 30 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster random sampling) 
   2.  เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย  
   2.1 เครื่องมือในการทดลอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะ
การคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และคู่มือวิชาความเป็นครู 
    2.2  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
     - แบบวัดทักษะการคิด มีลักษณะเป็นแบบปรนัย มีคุณภาพด้าน
ความเที่ยงตรง ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าเท่ากับ 
1.00 ทุกข้อ ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.85 ค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 
0.73 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.53 



 
 640 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

    - แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
ที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
    - แบบสอบถามความคิดเห็นต่อผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก
ที่ส่งเสริมทักษะการคิด มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.71 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.89 
   3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1  นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทักษะการคิดก่อนการเรียนรู้ 
(pretest) 
   3.2  จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
ตามคู่มือวิชาความเป็นครู ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ตาม มคอ.3 จ านวน 3 แผน ได้แก่ 1) 
จิตวิญญาณความเป็นครู 2) บทบาท หน้าที่ และสภาพงานครู และ 3) การจัดการความรู้วิชาชีพครู 
ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 สัปดาห์  
   3.3  นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดทักษะการคิดหลังการเรียนรู้ 
(posttest) และแบบสอบถามความคิดเห็นต่อผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการ
คิด 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.1  การเปรียบเทียบทักษะการคิดก่อนและหลังการได้รับจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test dependent) 
    4.2  การศึกษาความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริม
ทักษะการคิด โดยแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
    4.3  การวิเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการใช้
รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด โดยแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
  1.  ผู้ให้ข้อมูล 
   การประเมินรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ผู้ประเมิน
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
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    กลุ่มแรก นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้
รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ในขั้นตอนที่ 3 ประเมินในด้านปฏิกิริยาการ
ตอบสนอง ด้านผลการเรียนรู้ และด้านพฤติกรรม  
    กลุ่มที่สอง ผู้บริหาร และอาจารย์ผู้สอนในวิชาความเป็นครู ในคณะครุ
ศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน ประเมินในด้านผลลัพธ์  
  2.  เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริม
ทักษะการคิด ใน 4 ด้าน โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของเคิร์กแพทริค (Kirkpatrick) 
ได้แก่ การประเมินด้านปฏิกิริยาการตอบสนอง โดยใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีคุณภาพด้านความเที่ยงตรง 
ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.86 – 

1.00 และและค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.98 
การประเมินผลด้านการเรียนรู้ การประเมินด้านพฤติกรรม โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด และการ
ประเมินด้านผลลัพธ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินการใช้
รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ด้านปฏิกิริยาการตอบสนอง ด้านผลการเรียนรู้ และ
ด้านพฤติกรรม ส่วนผู้บริหาร อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาความเป็นครู ประเมิน
ด้านผลลัพธ์ 
   4.  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์เนือ้หา 
 
ผลการวิจัย 
 1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จากการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนวิชาความเป็นครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 
แห่ง และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือ พบว่า ได้แนวทางในการร่างรูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการสอน ขั้นตอนการ
สอน และขั้นตอนหลังการสอน 
 2. การสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด พบว่ามี 5 ขั้นตอน เรียกว่า 
POSSE Model ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้เดิม (Preparing 
and reviewing pre-existing knowledge) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางป๎ญญา 
(Organizing cognitive activities) ขั้นตอนการศึกษารวบรวมข้อมูล และการใช้แหล่งเรียนรู้ที่
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หลากหลาย (Studying and collecting the data with diverse learning resources) ขั้นตอน
การสรุปองค์ความรู้ (Summarizing the knowledge) และข้ันตอนการประเมินผลงาน (Evaluating 
works) ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ พบว่า มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และใน
ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ  2) แนวคิดและทฤษฎี
พ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ 3) การก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบในภาพรวม 4) องค์ประกอบ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย หลักการ เนื้อหาสาระ จุดประสงค์ กิจกรรมการ
เรียนการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลงาน 
และการน ารูปแบบไปใช้ ผลที่ได้จากรูปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทุกองค์ประกอบ 
 3. การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ มีทักษะการคิดหลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริม
ทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.97 และ 33.83 คะแนน ตามล าดับ ผลดังภาพที่ 1 และศึกษาผล
การใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยสรุปภาพรวมจากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า รูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นท าให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งก่อนลงมือปฏิบัตินักศึกษาใช้ทักษะการคิดในการ
แก้ป๎ญหาท าให้เกิดความตระหนักรู้ถึงป๎ญหาด้วยการใช้ป๎ญญาในการแก้ไข น าไปสู่การวางแผนการ
ท างานอย่างเป็นระบบร่วมกันในกลุ่ม และมีการตรวจสอบตนเองจากการสรุปความเข้าใจด้วย Mind 
map ส่งผลท าให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิด และการสรุปภาพรวมจากแบบสอบถามนักศึกษา ความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน  เป็นผู้ให้ค าแนะน าในการเรียนรู้ร่วมกับ
นักศึกษามากกว่าการสอนหน้าชั้นเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษา เช่น สถานศึกษาต้นแบบ ให้
นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ อาจารย์เปิด
โอกาสให้นักศึกษาเข้าปรึกษาหารือท้ังในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน ตามความเหมาะสม และให้ครู
ในสถานศึกษาเป็นครูต้นแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง และอาจารย์เตรียมความพร้อมของ
สมองก่อนการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาประเมินผลการท ากิจกรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาแก้ไขป๎ญหาให้
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ด้วยความตระหนักรู้ในลักษณะการเข้าใจในป๎ญหาของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ด้วย mind map เพ่ือให้เข้าใจได้ชัดเจน และประเมินผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง และแจ้งพัฒนาการให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลตามล าดับ 
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จ านวนนักศึกษา 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมการคิดก่อนการเรียนและหลังการเรียน 
 
 4. ผลการการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการประเมินการใช้รูปแบบ 4 ด้าน ผล
พบว่า 
  4.1 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้านปฏิกิริยาการตอบสนอง โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ( X 

= 4.47, S.D. = 0.51) และเนื้อหาสาระ ( X = 4.47, S.D. = 0.51) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ ( X = 4.42, S.D. = 0.55) การวัดและการประเมินผลงาน ( X = 4.40, S.D. = 

0.54)  สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ( X = 4.39, S.D. = 0.55) เวลาที่ใช้ ( X = 4.37, S.D. = 

0.61) และการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (X = 4.23, S.D. = 0.45)  ตามล าดับ 
  4.2 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้านการเรียนรู้ พบว่า การที่ได้เรียนรายวิชา
นี้ท าให้ได้เรียนรู้ วิธีการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นล าดับขั้นตอน เพ่ือการแก้ป๎ญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้เรียนรู้วิธีการบริหารงานภายในกลุ่ม 
เพ่ือผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการท างานเป็นทีม การแสดงความ
คิดเห็น การยอมรับและฟ๎งความคิดเห็นจากผู้อ่ืนในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม และยังได้เรียนรู้การ
สรุปองค์ความรู้ด้วย Mind Map ท าให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้มาก
ขึ้น และสามารถน าความรู้นั้นไปบูรณาการปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ความรู้สึกที่ได้เรียนคือ มี
ความสุข เนื่องจาก เนื้อหาสาระในบทเรียนดี อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย
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ความสามารถของนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุก
และน่าเรียน 
  4.3 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้านพฤติกรรม พบว่า การที่ได้เรียนรายวิชา
นี้ นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อ่ืนมากขึ้น การยอมรับและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
ซึ่งก่อนการลงมือท างาน นักศึกษามีการวางแผนในการท างาน มีการแบ่งการท างานภายในกลุ่มของ
ตนเอง ซึ่งการท างานเป็นกลุ่มนั้นจะต้องมีความสามัคคีกัน และรวมพลังกันแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ภายในกลุ่ม ทักษะดังกล่าวนักศึกษาสามารถที่จะน าไปบูรณาการใช้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมให้เหมาะสม รู้จักช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันในห้องเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้จาก
บทเรียนเดิมมาปรับใช้กับการเรียนในบทเรียนต่อไปได้อย่างเข้าใจมากขึ้น  สามารถใช้รูปแบบการ
เรียนรู้เชิงรุกที่ได้จากการเรียนการสอนวิชานี้ไปปรับใช้ในโรงเรียน คือ น าวิธีการนี้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 
  4.4 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้านลัพธ์ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
อาจารย์ในกลุ่มวิชาชีพครู และอาจารย์ผู้สอนวิชาความเป็นครู จากแบบสอบถามปลายเปิด และแบบ
สัมภาษณ์ พบผล ดังนี้ 
   4.4.1.  ความส าคัญของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ต่อคณะครุศาสตร์  (ผู้บริหารคณะ) 
โดยภาพรวม พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นเป็นวิธีการสอนที่ดี มีความ
เหมาะสม สามารถท่ีจะน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบนี้ เป็นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้วิธีวางแผน เรียนรู้วิธีการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เรียนรู้วิธีการท างานด้วยตนเอง เพ่ือให้
เกิดทักษะการคิด นอกจากนี้รูปแบบดังกล่าวยังสามารถให้นักศึกษาน าไปใช้ในการออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาได้  
   4.4.2.  ความส าคัญของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ต่อกลุ่มวิชาชีพครู (อาจารย์ในกลุ่ม
วิชาชีพครู) โดยภาพรวม พบว่า รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกดังกล่าว มีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้
ในการจัดการเรียนกรสอนของกลุ่มวิชาชีพครูได้ เพราะรูปแบบมีความยืดหยุ่น สามารถน าไปปรับใช้ 
หรือบูรณาการในการสอนในรายวิชา หรือสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ จะส่งผลให้ผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ท้าทาย ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง และสามารถท าให้นักศึกษาเกิด
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ทักษะการคิด จากความรู้ด้วย Mind Map จนน าไปสู่การน าความรู้ไปใช้ในการออกไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปี 4 และปี 5  ในการสอนในสถานศึกษาได้ 
   4.4.3.  ความส าคัญของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ต่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ความเป็นครู) โดยภาพรวม พบว่ารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด เป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ดีท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการวางแผนในการท างานให้เป็นล าดับขั้นตอน และ
นักศึกษากล้าลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง รู้จักแก้ป๎ญหาด้วยตนเอง มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ 
ในการสรุปองค์ความรู้ด้วย Mind Map กล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียน กล้าซักถามสิ่งที่ตนเองไม่รู้ และ
รูปแบบนี้สามารถท าให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง เช่น การออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา และในการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประเด็นส าคัญที่น ามาสรุปและอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังนี้ 
 1. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  การศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สรุปได้ว่า จากการ
วิเคราะห์เอกสาร ต ารา งานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการใช้แบบสอบถาม ถามนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ท าให้ได้แนวทางในการร่างรูปแบบการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน
ก่อนการสอน ขั้นตอนการสอน และขั้นตอนหลังการสอน ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวเป็นรูปแบบการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และขั้นตอน สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับผลการ
เรียนรู้ประเภทใดก็ได้ ตามลักษณะบทบาทของผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัตนะ 
บัวสนธ์ (2557, น. 13) กล่าวว่า รูปแบบเป็นภาพย่อส่วนของทฤษฎี หรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่
แสดงถึงระบบ หรือขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน เช่น รูปแบบการเรียนการสอน รูปแบบการ
เรียนรู้ หรือรูปแบบการประเมินผล  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญส่ง หาญพานิช (2556) ได้
ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ การด าเนินการวิจัย 
โดยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และการ
สอบถามผู้สอน น าข้อมูลมาจัดท าร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ แล้วน า
ข้อมูลที่ ได้มาประชุมกลุ่มย่อย เ พ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้ เชิงรุก พบว่า รูปแบบดังกล่าว 
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ประกอบด้วย ขั้นตอนการฟ้ืนคืนความรู้ ขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน ขั้นตอนการจัดกิจกรรมย่อย 
ขั้นตอนสรุปผลการเรียนรู้ และขั้นตอนการวัดและประเมินผล และการตรวจสอบรูปแบบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในทุกด้าน คิดเป็น 100%  
 2. การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์    
  การสร้างรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สรุปได้ว่า จากการสนทนา
กลุ่ม (Focus group) ได้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการเตรียมความ
พร้อม และทบทวนความรู้เดิม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมกระบวนการทางป๎ญญา ขั้นตอนการศึกษา
รวบรวมข้อมูล และการใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้ และขั้นตอนการ
ประเมินผลงาน ซึ่งรูปแบบมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
ความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ การก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบในภาพรวม องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 
หลักการ เนื้อหาสาระ จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลงาน และการน ารูปแบบไปใช้ และผลที่ได้จากรูปแบบมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกองค์ประกอบ ซึ่งรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และองค์ประกอบดังกล่าว เป็น
ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยความตระหนักรู้ในลักษณะการเข้าใจในป๎ญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และมี  การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ ด้วยกระบวนการทางป๎ญญาทาง
ความคิด เพ่ือให้เกิดทักษะการคิดในการแก้ไขป๎ญหา และผู้เรียนสามารถตรวจสอบตนเองถึงขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ได้ท าไปแล้ว โดยพิจารณาจากผลของการปฏิบัติงาน หรือชิ้นงาน สอดคล้องกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี (2557, น. 218) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการสอนที่ดี ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการสอนและสิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ รวมถึงการวัดผลและการประเมินผลที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นระบบ สามารถประเมินทักษะการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิด
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของ Joyce & Weil (1972, p. 201) 
กล่าวว่า รูปแบบที่ดีควรมีองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียน มีการเรียนเป็น
กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาเกิดปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง ผู้สอนควร
มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนที่สามารถให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานได้จริง ค้นหาข้อมูล เพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการประเมินผลที่ชี้ให้เห็นถึงผลการพัฒนาทักษะที่คาดหวังว่าจะเกิด
ขึ้นกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์ เทพวรชัย (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาล ระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 1 จ านวน 114 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงรุกที่พัฒนาขึ้น พบว่า รูปแบบการเรียนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาลที่พัฒนาขึ้น มีโครงสร้างของ
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รูปแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ การทบทวนก่อนการเรียน การจัดกิจกรรมเชิงรุก การ
สรุปบทเรียนหรืองานที่ได้ลงปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบขั้นตอนการท างานของตนเอง และการประเมินผล
ร่วมกัน และผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า รูปแบบที่
พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามารถส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลเกิดทักษะการคิดหลัง
การเรียนที่สูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. การทดลองใช้ และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
  การทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด กับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สรุปได้ว่า นักศึกษามีทักษะการคิดหลังสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยสรุปภาพรวมจากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นท าให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งก่อนลงมือปฏิบัตินักศึกษาใช้ทักษะการคิดใน
การแก้ป๎ญหาท าให้เกิดความตระหนักรู้ถึงป๎ญหาด้วยการใช้ป๎ญญาในการแก้ไข น าไปสู่การวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบร่วมกันในกลุ่ม และมีการตรวจสอบตนเองจากการสรุปความเข้าใจ
ด้วย Mind map ส่งผลท าให้นักศึกษาเกิดทักษะการคิด และผลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่
ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อาจารย์มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน เป็นผู้ให้ค าแนะน า
ในการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษามากกว่าการสอนหน้าชั้นเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษา เช่น 
สถานศึกษาต้นแบบ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง เพ่ือสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าปรึกษาหารือทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน 
ตามความเหมาะสม และให้ครูในสถานศึกษาเป็นครูต้นแบบ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง และ
อาจารย์เตรียมความพร้อมของสมองก่อนการจัดการเรียนรู้ ให้นักศึกษาประเมินผลการท ากิจกรรม 
และส่งเสริมให้นักศึกษาแก้ไขป๎ญหาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ด้วยความตระหนักรู้ในลักษณะ
การเข้าใจในป๎ญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักศึกษาสรุปองค์ความรู้ด้วย Mind Map 
เพ่ือให้เข้าใจได้ชัดเจน และประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง และแจ้งพัฒนาการให้นักศึกษาได้รับทราบ
ข้อมูลตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์ (2555) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีเมตาคอกนิชั่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยยุทธวิธีเมตาคอกนิชั่น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นนักเรียนคละความสามารถ โรงเรียนละ 1 ห้อง รวม 203 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
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รูปแบบที่พัฒนาขึ้นท าให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดหลังเรียนที่สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสรวงพร กุศลส่ง (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธวิธีการรู้คิดส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรา ชภัฏ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมยุทธวิธีการรู้คิดส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พบว่า ผลการเรียนรู้คิดของนักศึกษาด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกตามขั้นตอนEPEAE MODEL 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 4. การประเมินการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีการประเมินการใช้รูปแบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน ผล
พบว่า 
  ด้านที่ 1 การประเมินด้านปฏิกิริยาการตอบสนอง สรุปได้ว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นการใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ด้านปฏิกิริยาการตอบสนอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ และเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลงาน สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เวลาที่ใช้ 
และการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Mckernan (1996) 
กล่าวว่า    การวางแผน และการเตรียมเอกสารเนื้อหาสาระในการจัดกิจกรรมเป็นสิ่งส าคัญ เป็นการ
เตรียมความพร้อมล าดับแรก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าอบรมมากยิ่งขึ้น และ
สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง หรือสถานศึกษาต่อไป ล าดับที่สอง คือ การจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ในการฝึกทักษะต่างๆ สื่อและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการวัดและการประเมินผลงาน มี
ความจ าเป็นมาก เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกทักษะตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยอังคณา อ่อนธานี (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยการอิงแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับนิสิตครู วัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เชิงรุก โดยอิงแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก ส าหรับนิสิตครู ผลการทดลองพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนตามรูปการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เชิงรุก โดยอิง
แนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกส าหรับนิสิตครู ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ส่วนด้านการประเมินด้าน
ปฏิกิริยาการตอบสนอง พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ และเนื้อหา
สาระในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรม สถานที่ อุปกรณ์ รวมถึงวิทยากรในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
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  ด้านที่ 2.  การประเมินด้านการเรียนรู้ (Learning) สรุปได้ว่า นักศึกษามีความรู้ 
และทักษะการคิด หลังการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่
ส่งเสริมทักษะการคิด ได้แก่ การวางแผน การท างานเป็นทีม ความสามัคคี ความอดทน รวมทั้งเจตคติ
ต่อการท างานร่วมกันของนักศึกษาที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่พัฒนาขึ้น 
ส่งผลให้เกิดทักษะการคิด ซึ่งรูปแบบดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructionism) หลักการส าคัญ คือ การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ลงมือปฏิบัติและทฤษฎี
การเรียนรู้ ควรเป็นองค์รวม เน้นสถานการณ์จริง โดยมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิด (Cognitive Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร่วมมือกันท างาน เป็นทีม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในกลุ่ม ส่งผลให้การเรียนรู้ของนักศึกษามีทักษะการคิดที่สูงขึ้น มีมุมมองการคิดที่หลาย
หลายมากขึ้น ข้อความที่กล่าวมาข้างต้นบังสอดคล้องกับแนวคิดของ Flavell (1985, p. 150) กล่าวว่า 
Constructionism และ Cognitive Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมทั้งทักษะการคิดและ
กระบวนการคิดในรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้คงทน ซึ่งจากประสบการณ์ของสมวงษ์ แปลง
ประสพโชค (2556, น. 23) กล่าวว่า Cognitive Learning กับการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ว่าเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
อันได้แก่ ความสามารถในการวางแผน การท างานเป็นทีม ความสามัคคี ความอดทน รวมทั้งเจตคติ
ต่อการท างานร่วมกันของนักศึกษา และการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตจริงหรือศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแก้ป๎ญหาอย่างเป็นระบบ และฝึกการอยู่ร่วมกัน การ
ท างานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเป็นคนที่มีวินัย อดทน เสียสละ ตรงต่อเวลา เป็นผู้น าที่ดี ยอมรับฟ๎ง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้  สอดคล้อกับงานวิจัยของ Curtis (1997) ได้ท าวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาเคมีของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใช้การสอนตามแนวคอน
สตรัคติวิสต์ และวงจรการเรียนรู้แบบ Cognitive Learning มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบวัดทักษะการคิด จ านวน 60 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนโดยใช้การสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ และวงจรการเรียนรู้แบบ 
Cognitive สูงกว่าก่อนการเรียน ซึ่งจากการประเมินด้านการเรียนรู้ (Learning) ด้วยวงจรการเรียนรู้
แบบ Cognitive พบว่า นักศึกษาสามารถอธิบาย (Explain) ถึงรายละเอียด หรืออธิบายปรากฏการณ์
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  
  ด้านที่ 3 การประเมินด้านพฤติกรรม (Behavior) สรุปได้ว่า นักศึกษามีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมว่า รูปแบบการเรียนรู้
เชิงรุกท่ีส่งเสริมทักษะการคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งทักษะการคิดและกระบวนการคิด 
ในการพัฒนาความรู้ของผู้เรียนให้คงทน และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นให้นักศึกษาได้กล้าแสดง
ความคิดเห็น กล้าลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กล้าน าเสนองานหน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู ท า
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ให้นักศึกษาเกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ มีความสนุกสนานกับการเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้ นักศึกษา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ จากผู้ฟ๎ง มาเป็นผู้ปฏิบัติเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ Jean Piaget 
(2001,   p. 115) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถสร้างเสริม
ประสบการณ์จากการความรู้ใหม่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมที่ได้รับมา สามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความรู้ที่คงทน สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ข้อความดังกล่าวข้างต้นยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของสมวงษ์ แปลงประสพโชค (2556 , น. 54) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติตามสภาพจริง 
และในขณะเดียวกัน ยังสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก   การฝึกทักษะการคิด จากการ
เผชิญสถานการณ์ท่ีท้าทายต่าง ๆ ไปแก้ป๎ญหาในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงรุกดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีความรู้ที่คงทน น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน และสามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ป๎ญหาได้ ซึ่งการจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ก็เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ท างานในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Joos and Lynn (2007) ได้ท าวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
สอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก ตามทฤษฎี Constructionism วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วัดผลการเรียนรู้จากการ
เปรี ยบเทียบคะแนนก่อน เรี ยนและหลั ง เ รี ยน  โดยใช้ วิ ธี การ เรี ยนการสอนตามทฤษฎี 
Constructionism 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามทฤษฎี Constructionism ผล
การศึกษา พบว่า หลังจากการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก นักเรียนเกิดมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งนี้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกสามารถน าข้อดี ข้อจ ากัดของ
กิจกรรมทดลองมาอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งท าให้นักเรียนเกิดมโนทัศน์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายหลังการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการเรียน และจากการสังเกต
พฤติกรรม (Behavior) การเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า นักศึกษากล้าแสดงความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์
มากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มมากขึ้น การน าเสนองานทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน
สามารถอธิบายรายละเอียด ขั้นตอน และผลการทดลอง น ามาสรุปเป็นองค์ความรู้ได้  
  ด้านที่ 4 การประเมินด้านผลลัพธ์ (Results) สรุปได้ว่า ผู้บริหาร และคณาอาจารย์ 
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการคิดว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ เป็นรูปแบบที่ดี มีความเหมาะสมท าให้นักศึกษากล้าคิด กล้าท า เกิดทักษะการคิดด้วยการ
ลงมือท ากิจกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อพิจารณาผลงานของนักศึกษา พบว่า มีผลงานเป็น
ชิ้นงานที่ปรากฏชัดเจน เป็นผลงานที่เกิดจากประสบการณ์ตรง เกิดจากทักษะการคิดที่สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้ และสามารถสร้างความคิดนอกกรอบการเรียนรู้ เพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รูปแบบ
ดังกล่าวยังเหมาะสมกับการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเพชรบูรณ์อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช. (2555 , น. 23) กล่าวว่า รูปแบบการ
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เรียนรู้เชิงรุกมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้น าในองค์กร จะตัดสินใจ
เลือกรูปแบบไหนมาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา แต่ผลของการน ารูปแบบไปใช้ต้องให้
ผู้เรียนได้ลงมือท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือแก้ป๎ญหาด้วยการใช้ทักษะทางป๎ญญา ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และผลของกระบวนการจัดประสบการณ์นี้ เป็นผลการเรียนรู้
ที่มีประโยชน์กับนักศึกษาสามารถน าความรู้ ทักษะการคิด เจตคติไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเอง
ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร ทรัพย์สวัสดิ์ (2557) ได้ท าวิจัย
เรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงงานการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก ของโรงเรียนเทศบาล1 จังหวัดน่าน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องวิทยาศาสตร์เพ่ือการใช้ชีวิตประจ าวัน ด้าน
ทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 219 คน โดยชุดกิจกรรม
โครงงานการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนเรียนรู้ทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนเผชิญสถานการณ์และเหตุการณ์จ าลอง กฎทางวิทยาศาสตร์ เงื่อนไขทาง
วิทยาศาสตร์ เหตุการณ์อิสระ ขั้นตอนการสรุปองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และขั้นตอนกา ร
ประเมินผลงานทางวิทยาศาสตร์กับสถานการณ์กับชีวิตประจ าวัน โดยใช้วิทยาศาสตร์แก้ป๎ญหา พบว่า 
หลังนักเรียนเข้าร่วมโครงงานการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุก นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ด้านทักษะการคิดทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่ วน
การประเมินด้านผลลัพธ์ (Results) นั้น ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบ
การจัดกิจกรรมโครงงานการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกที่พัฒนาขึ้นว่า เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับ
การน าใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักเ รียนสนุกกับ
บทเรียนทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น และพัฒนานักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบการวิจัยไปใช้ 
 เนื่องจากรูปแบบที่ พัฒนาขึ้นพบป๎ญหา เรื่องของเวลาในการท ากิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของนักศึกษา เพราะนักศึกษามีอิสระในการพัฒนาทักษะการคิด จึงใช้เวลาในการเรียน
การสอน 4 คาบ ดังนั้นการน ารูปแบบนี้ไปใช้ ควรวางเงื่อนไขกับนักศึกษา เรื่องของเวลากับการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ชัดเจน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง 
ที่มีส่วนช่วยให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทคัดย่อ 

   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับ
วิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กลุ่มตัวอย่างเป็น  
ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
ในเขตจังหวัดสงขลา  สตูลและพัทลุง  จ านวน  20  คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์  
สังเกต และบันทึกพฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบรรยาย เกี่ยวกับ
ด้านการเตรียมการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการวิจัยพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ สรุปผลได้ดังนี้ 

    ด้านการเตรียมการสอน โดยศึกษาจากคู่มือครูและหนังสือเรียนก่อนท าการสอน 
    ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ขั้นน าเข้าสู่บทเรียนจะเป็นการทบทวนความรู้เดิม  

โดยขั้นสอนมีการใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเรียนของนักเรียน ส่วนมากจะ
เป็นการอธิบายประกอบการยกตัวอย่าง และถามนักเรียนทั้งชั้นสลับกับการเรียกเป็นรายบุคคลที่สอด 
แทรกการอธิบาย และขั้นสรุปจะให้นักเรียนทดลองท าบนกระดานพร้อมทั้งถามความรู้ความเข้าใจ
นักเรียน 

    ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือสื่อสารเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ส่วนมากครูจะใช้แบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึก
ทักษะมากที่สุด 
        ด้านการวัดผลและประเมินผล จะใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ส่วนมาก
ครูจะใช้การตรวจแบบฝึกหัดและการสอบ 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์,  ครูที่ได้รับวิทยฐานะ,  มัธยมศึกษา 
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Abstract 
The purposes of this research were to study mathematics teaching behaviors 

of teachers with academic standing in secondary schools in the areas under the 
Responsibility of Songkhla Rajabhat University.  The subjects of this study included 20 
mathematics teachers.  Observation and interview were also used to obtain more 
details on the behaviors of teaching preparation preparation,  teaching and learning 
activity,  utilizing instructional aids,  and measurement and evalution.  The major 
findings were as follow : 

Teaching preparation. Teachers planned lesson by studying the teachers’ 
guide and students’ word. 
 Teaching and learning processes. In the presentation process, the teacher 
stated objectives of the lesson before each new lesson. In teaching, teachers used 
the methods of explanation and giving examples. The teaching method mostly used 
by asking and answering questions individually and by the whole class. In conclusion 
stage, teachers let some of students do exercises on chalkboard, answer questions 
concerning understanding. 
 Utilizing instructional aids. That was the use of learning media and 
information technology to encourage students’ learning process.  In the process, the 
method highly used by the teachers was letting students word on their own to 
develop skills. 
 Measurement and evaluation.  Most of the teachers evaluated the students’ 
achievement by exaxing students’ exercises, wordbooks and sometimes, using 
behavior test. 
Key words : Mathematics Teaching Behaviors,  Teachers with Academic Standing,  
Secondary Schools 
 
บทน า 

ครูเป็นกุญแจส าคัญของการน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเป็นรูป
หัวใจในการปฏิรูปการศึกษา  จึงมีข้อเสนอเชิงนโยบายภารกิจและทิศทางในการปฏิรูปวิชาชีครู  โดย 
1. เพ่ิมคุณสมบัติและคุณลักษณะของผู้จะเป็นครูและผู้จะได้รับการ ยกย่องเป็นครูมืออาชีพโดยมีการ
ก าหนดระดับคุณลักษณะครู (NTQ : National Teachers Qualification) 2. เร่งจัดระบบ
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กลไก  เชื่อมโยง  เกื้อกูลระหว่างระบบการผลิต  การพัฒนาการบริหารครู การยกย่องครู มุ่งพัฒนา
วิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง  โดยปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูพัฒนาครูและขยายหลักสูตรปริญญา
ตรี  สาขาการศึกษาศาสตร์เป็น 5 ปี  เพ่ือความเข้มข้นของศาสตร์  ศิลปการสอนและจิตวิญญาณแห่ง
ความเป็นครู น าไปสู่การปรับโครงสร้างของเงินเดือน  ค่าตอบแทนและวิทยฐานะครูรุ่นใหม่ (ภาสกร 
เรืองรอง. 2557)  โดยการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (Mathematics for All)  เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นทรัพยากรที่มีค่า   มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพเพ่ือจะได้เป็นก าลังของชาติ (Man Power) สืบไป  การสอนคณิตศาสตร์
ในศตวรรษที่ 21 นี้  จ าเป็นจะต้องอาศัยครูผู้รู้คณิตศาสตร์ เพ่ือจะได้ถ่ายทอดความรู้นั้นมาพัฒนา
เยาวชนให้เป็นผู้รู้คณิตศาสตร์(Mathematics Literacy) อย่างสมสมัย  ผู้เรียนต้องเกิดการเรียนรู้ด้วย
ความเข้าใจ มีทักษะความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่มากพอเพียงและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหาต่างๆได้  การสอนคณิตศาสตร์จึงมีความจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ครูผู้สอนจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถรู้จักดัดแปลงตัวอย่าง 
กิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่ออุปกรณ์ประกอบการสอน  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความ
เข้ า ใจอย่ า งแท้ จริ ง   การสอนให้ เยาวชนรู้ จั กคิ ด เป็ น  ท า เป็ น  แก้ป๎ญหาเป็นนั้ น เป็ นสิ่ ง
ส าคัญ  นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องฝึกให้เยาวชน  รู้จักพูดแสดงความคิดอย่างชัดเจนสมเหตุสมผล มี
วิจารณญาณ  ฝึกให้เยาวชนเป็นผู้รู้จริง  ใฝุแสวงหาความรู้ กล้าแสดงความรู้และความคิด เป็นผู้
เสียสละเพ่ือส่วนรวมเป็นผู้มีน้ าใจ  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (ปานทอง   กุลนาถศิริ. 2550)   

การจัดการเรียนการสอนควรมุ่งจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาสาขา
ศึกษาศาสตร์และให้สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์และบริบทของผู้เรียนจะสามารถช่วยให้เรียนรู้
ได้ดี  ในฐานะผู้วิจัยเป็นผู้สอนในรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเป็น
อาจารย์นิเทศก์ประจ าวิชาเอกของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา  มาเป็นระยะเวลา 4 ปี  พบว่าป๎ญหาการส่งนักศึกษาออกฝึกการปฏิบัติวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา มีดังนี้  คุณภาพของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ยังมีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจใจหลักการ  
โครงสร้าง  เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ บุคลิกภาพไม่กระฉับกระเฉง ขาดปฏิภาณในการแก้ไข
ป๎ญหา  ขาดทักษะการใช้สื่อ  อุปกรณ์ท่ีทันสมัย  ไม่แสวงหาความรู้  ขาดการฝึกฝนตนเอง  ครูยังเป็น
ศูนย์กลางการเรียนการสอน  คุมชั้นเรียนไม่ได้ซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์
ต่ า  ซึ่งสอดคล้องกับผลของการสัมมนาผู้บริหาร  ครูพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พบว่า  นักศึกษาฝึกการปฏิบัติวิชาชีพ
ครูในสถานศึกษาไม่สามารถคุมชั้นเรียนได้   และนักเรียนไม่ให้ความเคารพนักศึกษาฝึกการปฏิบัติ
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเหมือนครูคนหนึ่งในโรงเรียน  ดังนั้นถ้าจะพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู
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ให้มีคุณภาพ  จะต้องให้นักศึกษาครูปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้  มีความคิดและจริงใจ
มุ่งม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  มีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและท้องถิ่น 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีวิสัยทัศน์ที่ว่าด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล  และมีพันธกิจที่ว่าด้วยการผลิต  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู  ร่วมถึงวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตครูและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  มีความเข้มแข็งในวิชาชีพครู  และเป็นผู้น าในการปฏิรูปการศึกษา โดย
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล
และจังหวัดพัทลุง   

จึงกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการสอนของครูเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับ
มัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูมีพฤติกรรมการสอนในแต่ละด้านอย่างไร เช่น พฤติกรรมด้านการเตรียมการสอน  
พฤติกรรมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พฤติกรรมด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน  
พฤติกรรมด้านการวัดผลและประเมินผลและเป็นไปตามทิศทางที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร  
เนื่องจากครูที่ได้รับวิทยฐานะเป็นครูที่ได้รับการยอมรับเชิดชูเกียรติและมีผลงานทางวิชาการเป็นที่
ประจักษ์ในเขตจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  จึงเหมาะแก่การศึกษาเพ่ือ
เป็นต้นแบบพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์และเป็นข้อมูลส าหรับการด าเนินการผลิตและพัฒนา
นักศึกษาครูคณิตศาสตร์ให้มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของชุมชนท้องถิ่นที่สถานศึกษานั้น ๆ ตั้งอยู่
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทย
ฐานะระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitative 
Research)  โดยการใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ โดยรวมและราย
ด้านของครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา  และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ที่
ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



 
 657 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
1.1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ  แนวคิด  ทฤษฏี  เนื้อหา  จากเอกสารทางวิชาการ

ต ารา  วารสารบทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 
1.2  ด าเนินการส ารวจโดยใช้แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์

เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา   
ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่ามีพฤติกรรมเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด  โดยผู้วิจัย
จะเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ  จรรยาบรรณของนักวิจัย  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ  ต ารา  วารสาร  
บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับแนวทางการท าวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.2  ด าเนินการสัมภาษณ์ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทย
ฐานะครูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557  ในเขตจังหวัด
สงขลา  สตูลและพัทลุง  ปีการศึกษา  2559   จ านวน  20  คน  โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth  Interview)  แบบตัวต่อตัวเพ่ือเปิดเผยสิ่งจูงใจ  ความเชื่อ  ทัศนคติของครู  โดยเตรียม
ค าถามก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured  Interview)  ลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ   

2.3  ด าเนินการบันทึกสิ่งที่สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ลงในสมุดบันทึกด้วย และข้อมูลที่
ได้มาจะน ามาท าการถอดเทป  โดยข้อมูลจะถูกน ามาท าการบันทึกทันทีหลังจากการสัมภาษณ์และ
การเข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดในวันนั้น ๆ โดยจะน าข้อมูลที่ได้จากการ
ถอดเทปบันทึกโดยใช้กล้องวีดิทัศน์และเทปบันทึกการสัมภาษณ์เพ่ือสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใส่ใน
แบบบันทึกพฤติกรรรมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้   
 
         

3. กลุ่มเปูาหมายในการวิจัย 
                การเลือกสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเปูาหมายในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลของ
ครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เพ่ือ
พิจารณาเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกครูคณิตศาสตร์ในเขตพ้ืนที่เปูาหมายดังนี้ 

    ประชากร ได้แก่ ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครู 
เชี่ยวชาญระดับมัธยมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในเขตจังหวัดสงขลา สตูลและพัทลุง จ านวน 60 
คน 



 
 658 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

          กลุ่มตัวอย่าง ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2557 ในเขตจังหวัดสงขลา สตูล
และพัทลุง เนื่องจากเป็นปีที่เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จ านวน 20 คน 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
      เครี่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่  1  แบบสัมภาษณ์   
      ขั้นตอนที่  2  แบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์  
      ขั้นตอนที่  3  แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ 
  5.    การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  

1.  เตรียมความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research)   จรรยาบรรณของนักวิจัย  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากต ารา
และการขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้เข้าใจในระเบียบวิธีการ
วิจัย อันจะน าไปสู่การศึกษาที่ถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่ต้องการจะศึกษาให้มากท่ีสุด 

2.  แนวค าถามในการสัมภาษณ์  มีเนื้อหาของค าถามในส่วนของพฤติกรรมการสอน
ของครูคณิตศาสตร์  มี 4 ด้าน คือ ด้านเตรียมการสอน  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้าน
การใช้สื่อการเรียนการสอน  ด้านการวัดผลและการประเมินผล  รวมถึงป๎ญหาและอุปสรรคที่มักเกิด
ขึ้นกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  และท าไม
จึงเกิดข้ึน  เป็นต้น 

3.  ศึกษาและก าหนดโครงสร้างพฤติกรรมที่จะสังเกต  แยกองค์ประกอบให้เห็น
รายละเอียดของพฤติกรรมทั้งหมดตามระดับความซับซ้อนของพฤติกรรม 

4.  ออกแบบและจัดท าแบบตรวจสอบรายการพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์  
ซึ่งเป็นแบบบันทึกที่ก าหนดพฤติกรรมที่จะสังเกตออกเป็นหน่วยย่อย ๆ เพ่ือจะตรวจสอบว่ามี
พฤติกรรมเกิดขึ้นหรือไม่  ความถี่ของการเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใด  โดยผู้วิจัยจะท า
เครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับพฤติกรรมนั้น ๆ   

5.  ออกแบบและจัดท าแบบบันทึกพฤติกรรรมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นี้เป็น
ตารางประกอบด้วย  4 สดมภ์  สดมภ์แรกเป็น “ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้”  สดมภ์ที่สองเป็น 
“การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้”  สดมภ์ที่สามเป็น “การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้”  สดมภ์
ที่สี่เป็น “สิ่งที่สังเกตเห็นหรือการสนทนาที่ได้ยิน” และน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงเพ่ือให้ทราบ
ว่ามีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไร   

6.  ปรับปรุงแก้ไข จัดท าแบบบันทึกฉบับจริง 
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7.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์  คือ  เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก   
สมุดบันทึกและกล้องวีดิทัศน์  

6.   การเก็บรวบรวม 
      ติดต่อกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมนัดหมายวัน  เวลา

ในการสัมภาษณ์และถ่ายท าวีดิทัศน์โดยขออนุญาตในการจดบันทึกและบันทึกเสียงระหว่างการ
สัมภาษณ์ ในขณะสัมภาษณ์ใช้การจดบันทึกสรุปสั้น ๆ และในขณะเข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู มีการบันทึกโดยใช้กล้องวีดิทัศน์แล้วนั้น  ได้มีการใช้แบบตรวจสอบรายงานพฤติ
กรรรมว่ามีพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตเกิดขึ้นหรือไม่  โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้สังเกตด้วยตนเอง  โดยข้อมูล
จะถูกน ามาท าการบันทึกทันทีหลังจากการสัมภาษณ์และการเข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสิ้นสุดในวันนั้น ๆ  

7.   การวิเคราะห์ข้อมูล 
     น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ได้รับ

วิทยฐานะในโรงเรียนมัธยม  ที่ได้จากการบันทึกโดยใช้กล้องวีดิทัศน์มาถอดเทปมาอ่านหลาย ๆ ครั้ง  
และด าเนินการสรุปกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยม  ที่
ผ่านการตรวจสอบแล้วมาสรุปลงในแบบบันทึกพฤติกรรรมการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูที่
ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมและวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมแต่ละคนโดยใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่ค้นพบอย่างละเอียดและ
ชัดเจน   

8.   สถานที่ท าการวิจัย 
          โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดสงขลา  สตูล  พัทลุง  ที่มีครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะ 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ได้รับวิทยฐานะระดับมัธยมศึกษา   ใน
เขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. ด้านการเตรียมการสอน   
ครูส่วนใหญ่จะมีการเตรียมการสอนโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรให้เหมาะสม

กับจุดหมายของหลักสูตรโดยยึดคู่มื่อครูคณิตศาตร์จาก สสวท. เป็นหลัก  เพ่ือจัดเตรียมเนื้อหาและ
โจทย์ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน  โดยมีการทบทวนความรู้เดิมของ
นักเรียน  เตรียมสื่อการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนและท้องถิ่นพร้อมทั้งทดลองใช้สื่อล่วงหน้ าก่อน
น าไปใช้สอนจริง  เตรียมเครื่องมือวัดผลและเกณฑ์ในการประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์  ส่วน
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การจัดห้องเรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรม  การใช้สื่อการสอน  การศึกษากระบวนการทางเทคนิค 
และวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆเป็นสิ่งที่รองลงมา 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ครูส่วนใหญ่จะสอนบทเรียนตามล าดับขั้นจากการทบทวนความรู้พ้ืนฐานเพ่ือจะได้เสนอ

เนื้อหาสาระของบทเรียนได้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนจากเนื้อหาเดิมไปสู่การสอนเนื้อหาใหม่อย่าง
แจ่มแจ้ง  ด้วยวิธีการอธิบายยกตัวอย่างบนกระดาน  พร้อมกับการใช้ค าถามโดยให้นักเรียนตอบ
พร้อม ๆ กันสลับกับการเรียกชื่อเป็นรายบุคคลเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ให้ผู้เรียนรู้จัก
หาความรู้ด้วยตนเอง  โดยจะเน้นค าถามประเภทความจ าและความเข้าใจ  และเมื่อนักเรียนตอบถูก
ครูจะส่งเสริมให้ก าลังใจยกย่องชมเชยหรือไม่ก็จะให้เพ่ือนร่วมกันปรบมือ ในการจัดกิ จกรรมการ
จัดการเรียนการสอนจะใช้วิธีการสอนที่หลากหลายตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา  ใช้เทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ กระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนในแต่ละคาบเรียนพร้อมทั้งการเลือกค าถามที่ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักสังเกตและใช้ความคิดจากเนื้อหาใหม่  ให้นักเรียนฝึกท าแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนและ
ใบงานหลังจากนักเรียนเข้าใจแล้ว  สอนให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
กับการน าไปใช้ในชีวิตจริง  และเมื่อครูท าการสอนเสร็จสิ้นก็มักจะใช้ค าว่า “นักเรียนเข้าใจไหม” หรือ 
“ใครมีค าถามอะไรหรือไหม” และส่วนใหญ่นักเรียนก็จะไม่กล้าซักถาม  ส่วนวิธีการสรุปบทเรียนของ
ครูส่วนใหญ่จะใช้วิธีการบรรยายสรุปสั้น ๆ โดยยกตัวอย่างโจทย์ที่อธิบายประกอบเนื้อหาบนกระดาน
เพ่ือเป็นแนวทางในการสรุป   หรือการใช้ค าถามน าเพ่ือให้นักเรียนตอบพร้อม ๆ กันทั้งชั้น  ซึ่งมีทั้ง
การสรุปด้วยวาจาและการเขียนสรุปลงบนกระดานเพื่อให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุด 

3. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน   
ครูส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ครูเตรียมมาเอง  นอกเหนือจากชอล์ค  

กระดานด าและหนังสือที่ครูใช้เป็นประจ าอยู่แล้วในทุกคาบ ร่วมถึงได้มีการน าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยมาใช้กับนักเรียน  สื่อที่ครูใช้มีทั้งส่วนที่เป็นการสาธิตให้นักเรียนและให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อนั้น ๆ ด้วย 
 

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล   
ครูส่วนใหญ่จะใช้การวัดผลโดยการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือใบงานในทุกคาบโดย

จ านวนข้อที่ให้นักเรียนท าจะไม่มากนักเพราะต้องค านึงถึงเวลาและจะมีการตรวจและเฉลยภายใน
คาบ  โดยมีทั้งที่ครูตรวจให้ทีละคนหรือให้นักเรียนร่วมกันตรวจจากการเฉลยพร้อมๆ ไปกับครู  ใน
ส่วนแบบฝึกหัดหรือใบงานข้อที่เหลือครูจะให้นักเรียนท าเป็นการบ้าน  แล้วส่งให้ครูตรวจในวันรุ่งขึ้น
หรือเฉลยพร้อมกันในคาบเรียนต่อไป  โดยครูต้องน าแบบฝึกหัดหรือใบงานมาตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หลังจากการท าการสอนเสร็จ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ความเป็นระเบียบ  ความสะอาดอีกด้วย  
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และมีการใช้วิธีการวัดผลโดยการใช้แบบทดสอบ ซึ่งจะมีการเพ่ิมการทดสอบระหว่างเรียนให้มากขึ้น  
ตรวจผลงานหรือแบบฝึกหัดนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  สังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบ
ความเข้าใจของนักเรียน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครูที่ ได้รับวิทยฐานะระดับ
มัธยมศึกษา  ในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  น าเสนอผลการวิจัยในประเด็น
พฤติกรรมการเตรียมการสอน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การใช้สื่อการเรียนการสอน  การ
วัดผลและการประเมินผล  ดังนี้ 

1. ด้านการเตรียมการสอน   
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  ครูมีการเตรียมการสอนเหมาะสมกับจุดหมายของหลักสูตร  

การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เพ่ือน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  จัดเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมใน
การเรียนก่อนท าการสอน  เตรียมเครื่องมือวัดผลและเกณฑ์ในการประเมินผลมากที่สุด  อาจเป็น
เพราะ  เกณฑ์ของการคัดเลือกครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครู
เชี่ยวชาญนั้น  จะต้องเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู
ทั่วไป  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 43 – 44) ที่กล่าวว่า การสอนประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพจักต้องอาศัยการวางแผนและการเตรียมการสอนที่ดี การวางแผน
และการเตรียมการสอนจึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าขาดการวางแผนและเตรียมการสอน
แล้วอาจท าให้การสอนล้มเหลว หรือบรรลุผลน้อยมาก การวางแผนและการเตรียมการสอนเป็นการ
ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะสอนใคร ในเนื้อหาใด สอนเมื่อไร สอนอย่างไร และเพ่ือให้เกิดอะไร ซึ่งเมื่อถึง
เวลาดังกล่าวจะด าเนินการสอนตามที่วางแผนไว้ ผู้สอนจึงต้องคิดวางแผนและเตรียมการสอนไว้
ล่วงหน้าอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสม เพ่ือให้สามารถด าเนินการสอนตามที่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ได้ผลดี  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด (2541 : 43 – 44) ที่กล่าวว่า  ผู้สอน
จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน ต้องเตรียมเนื้อหาให้แม่นย า เตรียมกิจกรรมหลายกิจกรรมเพ่ือความ
ยืดหยุ่น สามารถเลือกใช้และปรับให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียน เตรียมสื่อการสอนที่จะใช้ เตรียมเครื่องมือ
ประเมินผล ซึ่งทุกอย่างจะต้องสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางท่ีได้ตั้งจุดประสงค์ไว้ 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
       จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  ครูมีการสอนตามล าดับขั้นจากการทบทวนความรู้พ้ืนฐาน
เดิมไปสู่การสอนเนื้อหาใหม่  เสนอเนื้อหาสาระของบทเรียนได้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  อธิบาย
บทเรียนได้แจ่มแจ้ง  ตรวจสอบความเข้าใจเนื้อหาใหม่ของนักเรียนและให้นักเรียนฝึกทักษะจาก
แบบเรียนหรือใบงานหลังจากที่นักเรียนเข้าใจเนื้อหาใหม่แล้ว  มากที่สุด  อาจเป็นเพราะ  ครูที่ได้รับ



 
 662 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ต าแหน่งวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษหรือวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญนั้น  จะพยายามพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก   จึงท าให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามที่หลักสูตรต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจุลพงษ์  พันอิ
นากูล (2542 : 36) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสสวท. ได้โดยสรุปเป็น 3 
ขั้นตอนดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมส ารวจความรู้เดิมที่สอดคล้องกับเนื้อหาใหม่ เพ่ือ ให้ครูทราบว่า
นักเรียนมีความรู้เพียงใด เพียงพอที่จะเรียนต่อไปได้หรือไม่ นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้อย่าง
เต็มที่  ไม่มีอุปสรรคในการเรียน เกิดแรงจูงใจและสนใจการเรียนครูสามารถจัดกิจกรรมได้หลาย
รูปแบบ  ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมการเรียนเนื้อหาใหม่ เป็นกิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนได้ปฏิบัติแล้วสืบ
เสาะหาความรู้จากการปฏิบัติกินกรรมนั้น จนเกิดเป็นความคิดรวบยอดและมีทักษะในการคิดค านวณ
ระดับหนึ่งตามลักษณะของจุดประสงค์ตลอดจนสร้างแรงเสริมให้กับนักเรียนโดยจัดกิจกรรม
ตามล าดับจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม จากกิจกรรมง่ายๆ แล้วค่ายๆ ยากขึ้น  ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมฝึก
ทักษะ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือทวนย้ าความรู้ที่ได้เรียนมา และใช้ความรู้นั้น
แก้ป๎ญหาในบทเรียนหรือปฏิบัติเสริมบทเรียนอ่ืนๆ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(2551 : 7)  ได้จัดล าดับขั้นตอนการสอนคณิตศาสตร์ไว้ส าหรับ
ครูผู้สอนดังนี้  
  1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของนักเรียน เพ่ือเชื่อมความรู้
เดิมที่ผู้เรียนมีมาก่อนแล้วกับความรู้ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันอันจะท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและมี
ความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆอย่างแจ่มแจ้ง 
  2. ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ ขั้นนี้ต้องเลือกใช้วิธีสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละบทโดย
จัดล าดับขั้นการสอนเนื้อหาใหม่ทั้งหมด 
      2.1 ขั้นใช้ของจริง เป็นการให้ประสบการณ์ตรงโดยใช้ของจริง เช่น ถ้าสอน
จ านวนก้อนหิน 5 ก้อน หรือมะม่วง 5 ผล หรือสิ่งของจริงอื่นๆตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
      2.2 ขั้นใช้ของจ าลอง หรือรูปภาพ เป็นการใช้ของจ าลองหรือรูปภาพแทนของ
จริงที่ใช้สอนแล้วในขั้นการใช้ของจริง เช่น แทนที่จะใช้มะม่วง 5 ผล ก็ใช้ภาพมะม่วง 5 ผลแทนของ
นั้นจริงๆ 
  3. ขั้นสรุปแล้วน าไปสู่วิธีลัด ก่อนจะถึงขั้นสรุปครูต้องตรวจสอบก่อนว่านักเรียนมี
ความเข้าใจเนื้อหาใหม่หรือไม่ และในการสรุปนั้นควรให้นักเรียนเป็นคนสรุปเอง โดยครูเป็นผู้ถามเพ่ือ
ชี้แนะให้นักเรียนสามารถสรุปหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
  4. ขั้นฝึกทักษะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว จึงให้นักเรียนฝึกทักษะจากแบบเรียนและ
บัตรงานที่สัมพันธ์กับเนื้อหานั้นๆ หรือใช้เกมคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนเล่นซึ่งเป็นการท า
แบบฝึกหัดชนิดหนึ่ง นักเรียนจะได้รับความรู้สนุกสนานไปด้วย 
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  5. ขั้นน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และใช้ในวิชาที่เก่ียวข้องให้นักเรียน
ได้ฝึกปฏิบัติอันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประสบการณ์ของนักเรียน น ามาเป็นโจทย์ แบบฝึกหัดใน
เรื่องนั้นๆหรือท ากิจกรรมที่นักเรียนประสบอยู่เสมอในชีวิตจริง 
  6. ขั้นการประเมินผล น าโจทย์มาสอน มาทดสอบให้นักเรียนท า ถ้านักเรียนท าไม่ได้
ครูต้องสอนซ่อมเสริมให้ ถ้าท าได้ก็สอนเนื้อหาใหม่ต่อไป 

3. ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน   
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  ครูมีการเลือกสื่อการสอนที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยและชั้น

เรียน  ใช้สื่อการสอนเพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียน  ใช้สื่อการสอนเพ่ือฝึกฝนทักษะ  ทดลองใช้สื่อ
ก่อนน าไปใช้จริงเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของสื่อมากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญทัน  อยู่
ชมบุญ  (2529 : 251 - 252) ได้กล่าวถึงบทบาทของสื่อการสอนคณิตศาสตร์ในขั้นตอนต่างๆ ของการ
สอนดังนี้  1. บทบาทในการเตรียมความพร้อม เพ่ือน าเข้าสู่บทเรียนซึ่งอาจใช้เกมต่างๆ หรือการ
ทบทวนเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาใหม่ อาจใช้แผนภูมิช่วยเร้าความสนใจก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป  
2. บทบาทด้านเสริมความเข้าใจ นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีการจัด
ประสบการณ์หลายๆ ด้าน โดยใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมประกอบการอธิบาย จะช่วยให้นักเรียนมีความ
เข้าใจแจ่มแจ้งขึ้น ทั้งช่วยประหยัดเวลาในการอธิบาย การเกิดความคิดรวบยอดหรือหลักการก็จะ
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงกัน  3. บทบาทในการฝึกฝนทักษะ สื่อการสอนบางชนิดใช้ช่วยในการฝึกฝน
ทักษะ  4. บทบาทในด้านเสริมสร้างประสบการณ์ การใช้สื่อการสอนจะช่วยให้นักเรียนได้พบเห็นและ
เข้าใจกว้างขวางกว่าการฟ๎งค าอธิบาย เช่น การจัดนิทรรศการคณิตศาสตร์ การใช้แผนภาพ แผนภูมิ
ต่างๆ ฝึกให้นักเรียนได้คิดได้รับความรู้ เ พ่ิมเติมจากในห้องเรียน ท าให้ครูทราบความเข้าใจ
ความสามารถของนักเรียน  5. บทบาทในการสร้างเจตคติที่ดี อิทธิพลในการสอนของครูจะช่วยสร้าง
เจตคติที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ หากครูได้ใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สนุกสนานและช่วยท าให้เรื่องที่มองไม่เห็นให้เป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย สามารถรับรู้ได้ นักเรียนก็ย่อมเข้าใจ
และมีความชอบในวิชานี้ เพราะเมื่อท าแบบฝึกหัดได้ พบความส าเร็จในการท างาน เจตคติในทางที่ดี
ย่อมเกดิขึ้นแน่นอน 
 แต่ครูคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มักจะน าสื่อการเรียนการสอนมาใช้น้อย  อาจเป็นเพราะครูส่วน
ใหญ่ไม่มีเวลามากพอที่จะสามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนได้  และเคยชินกับการสอนแบบบรรยาย 
อธิบายและยกตัวอย่าง   

4. ด้านการวัดผลและประเมินผล   
จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า  ครูมีการแจ้งผลการวัดและการประเมินพร้อมทั้งตอบ

ป๎ญหาข้อข้องใจให้นักเรียนทราบ  ประเมินผลทั้งทางด้านความเข้าใจ  ทักษะในการคิดค านวณและ
การแก้โจทย์ป๎ญหา  และจัดท าหลักฐานการวัดผลและการประเมินผล  มากที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับ
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แนวคิดของส.วาสนา ประวาลพฤกษ์ (2544 : 88) ได้กล่าวถึงการวัดผลและประเมินผลว่า  การวัด
และการประเมินที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพจริง ต้องเน้นการปฏิบัติจริงในสภาพชีวิตจริง หรือคล้าย
จริง  และสอดคล้องกับแนวคิดของสิริพร  ทิพย์คง (2545 : 189 - 221) ได้กล่าวถึงการวัดผลและ
ประเมินผลว่า  การวัดผลและประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  สามารถท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้  
1. การสังเกต 2. การเขียนอนุทิน   3. การสัมภาษณ์   4. การตรวจแบบฝึกหัด  5. การท า
แบบทดสอบ   6. การประเมินแฟูมงาน  

จากผลการวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า  ครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในเขต จังหวัดสงขลา  สตูล  พัทลุง  มีพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตาม
หลักสูตรป๎จจุบันและรองรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปี 2553 และมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด  อีกทั้งยังมีการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  โดยให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ มีทักษะความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
แก้ป๎ญหาต่างๆได้  ซึ่งครูมีความสามารถในการดัดแปลงตัวอย่าง กิจกรรม แบบฝึกหัด ตลอดจนหาสื่อ
อุปกรณ์ประกอบการสอน  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง   การสอนให้
เยาวชนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น แก้ป๎ญหาเป็นนั้นเป็นสิ่งส าคัญ  นอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนกล้าแสดง
ความคิดอย่างชัดเจนสมเหตุสมผล  มีน้ าใจและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีข้อเสนอแนะต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1.  ทราบถึงพฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
ในเขต จังหวัดสงขลา  สตูล  พัทลุง  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และเตรียมความพร้อมส าหรับการ
เป็นครูให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นในอนาคต 
          2.  ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูประจ าการในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
           3.  เป็นสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศและ
หน่วยงานผลิตและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา   
 4.  เป็นแนวทางในการปรับปรุงรายวิชาการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตรบัณฑิต  คณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการหาป๎จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ของครู’ 
2. ควรมีการบันทึกความถี่ของการแสดงพฤติกรรมในแต่ละด้าน เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะเด่น  

ลักษณะด้อย 
3. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและปฏิสัมพันธ์กับ

ครูที่เกิดขึ้นในชั้น 
เรียน  เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ป๎ญหาในการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
4. ควรท าการศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของครูที่ปฏิบัติการ

สอนในระดับมัธยมศึกษา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ของครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง  รวมทั้งผู้บริหารและเพ่ือนครูในโรงเรียนที่ครูที่ได้รับวิทยฐานะสังกัด  ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้  ณ  โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะครุศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาที่เอ้ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัยและได้สนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้   
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฏ
สงขลา  ที่ได้สนับสนุนโครงการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง  และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน  ที่ได้
กรุณาให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบแก้ไขและข้อเสนอแนะ  เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณพ่ี ๆ  เพื่อน ๆ  น้อง ๆ  และบุคคลที่ผู้วิจัยมีความผูกพันซึ่งได้คอยไถ่ถามถึง
ความคืบหน้าของงานวิจัย  ห่วงใยสุขภาพและเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยตลอดมา 
 สุดท้ายขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ส าหรับการให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือที่มีต่อโครงการวิจัยนี้  คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมีจากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบเป็นคุณความดีของครูคณิตศาสตร์ที่ได้รับวิทยฐานะทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือการปฏิบัติงานนับว่าเป็นปัญหาที่ครูทุกคนต้องเผชิญ
และหาวิธีการขจัดปัญหาอยู่เสมอ บทความนี้ได้น าเสนอวิธีการเพ่ือช่วยให้ครูมีแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ ซึ่งท าเป็นกลยุทธ์เพ่ือการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การส ารวจ
ภาระงานตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง 2) การระบุและจัดล าดับ
ความส าคัญของภาระงานที่ไม่สามารถปฏิบติได้ตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์
มาตรฐานต าแหน่ง 3) การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของปัญหา 
4) การค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 5) การก าหนดทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาแต่ละประเด็น 6) การประเมินความเป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติจริง 7) การ
สรุปและก าหนดแนวทางที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น และ  8) การจัดท ากิจกรรม/งาน/
โครงการ ส าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 2) ผู้บริหาร
มีภาวะผู้น าและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) เครือข่ายครูและ 4) 
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา   
ค าส าคัญ: กลยุทธ์การแก้ปัญหา, การศึกษา      
 

Abstract 
All teachers encounter problems with their teaching and more generally with 

their work and thus need to find solutions to these; this article therefore presents a 
method for teachers to systematically do so. The problem-solving strategies outlined 
here involve eight steps: (1) ascertaining work duties according to performance 
criteria and the standards of the position; (2) specifying and arranging in order of the 
importance any work duties which have not been performed in line with the 
performance criteria and the standards of the position; (3) analyzing the problems, 
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their causes and their impacts; (4) finding ways to solve the problems; (5) specifying 
the choices available for solving the problems; (6) evaluating the possibilities for 
implementing each solution; (7) summarizing and determining the guidelines to be 
used as a solution/solutions; and (8) implementing appropriate activities, work or 
projects. Four factors influence the degree of success met in applying this strategy to 
solving problems in educational settings: (1) the system for storing information 
related to teachers’ performance; (2) leadership by educational executives and their 
understanding of the use of professional learning communities; (3) teachers’ 
networks; and (4) other organizations outside the particular educational institute. 
Keywords: Problem Solving Strategies, Education      
 
1. บทน า  

การให้ความส าคัญกับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 (ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ , 2561: 8) 
ท าให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: 65) โดยมีเปูาหมายให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษา 
4.0: ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมได้ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2560: ออนไลน์) แต่จากปัญหาทางการศึกษาของประเทศไทย ที่พลเอกดาว์พงษ์ รัตน
สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ด ารงต าแหน่ง สิงหาคม พ.ศ. 2558 – ธันวาคม พ.ศ. 
2559) ได้น าเสนอจ านวน 31 ปัญหา (2558: ออนไลน์) พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือ
การปฏิบัติงานทีค่รูก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ เด็กเครียด เด็กไม่มีความสุขกับการเรียน เด็กเรียน
เยอะ มีผลสัมฤทธิ์ต่ า ขาดระเบียบวินัย การเรียนภาษาอังกฤษขาดมาตรฐาน กระบวนการเรียนรู้ไม่
พัฒนาทักษะเด็ก และเนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้การจัด
การศึกษาของประเทศไทยปัจจุบันได้กระจายไปทั่วประเทศ ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันตามบริบทของ
แต่ละแห่ง ดังนั้นหากครูผู้สอนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลส าคัญที่จะส่งผลให้ผู้รียนเกิดศักยภาพตามที่นโยบาย
ทุกระดับก าหนด ไม่ทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของตน
แล้วก็ย่อมไม่สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งย่อมส่งผล
ให้ผู้รียนไม่เกิดศักยภาพตามท่ีนโยบายทุกระดับก าหนดไว้ได้      
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาและผลเสียที่จะเกิดขึ้น จึงได้พัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา ซึ่งอาจ
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สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาทางการศึกษาของผู้เกี่ยวข้องได้ โดยจะท าให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ได้
แนวทางการแก้ปัญหาทางการศึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถน าไปใช้แก้ไข คลี่คลายปัญหาใน
ภาระหน้าที่ ให้เกิดความส าเร็จ ตลอดจนกระตุ้นให้ครูมีก าลังใจในการท างานมากยิ่งข้ึน เพราะผลลัพธ์
ที่ได้ เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนและต่อตัวครู วิธีการดังกล่าวจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้การด าเนินการ
จัดการศึกษาเป็นวิถีแห่งประสิทธิภาพของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่จะน าพา
ประเทศสู่ความก้าวหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในบริบทของสังคมไร้พรมแดนอีก
ด้วย     
 
2.  แนวคิดพื้นฐานของกลยุทธ์การแก้ปัญหา 

กลยุทธ์การแก้ปัญหาเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยครูจะต้องมีความ
เข้าใจในการพิจารณาปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2558: 124) และ
ใช้กระบวนการน าไปสู่การคลี่คลายปัญหาซึ่งมีวิธีการที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่การนิยามปัญหาและ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ซึ่งจะท าให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่ีมาของปัญหาชัดเจนมากยิ่งขึ้น    
 แนวคิดการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาครั้งนี้  มีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิด 3 เรื่องที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) 2) ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และ 3) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) เพ่ือพัฒนาเป็นกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาทางการศึกษา   

2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เป็นแนวคิดการ
พัฒนาบุคคล โดยกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มี
ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่ดี
ขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์กร (Kazlauskaite R. and Buciuniene H., 2008) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมี
เปูาหมายที่ส าคัญคือการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของบุคคลและการพัฒนาองค์การ 
(Organization Development) ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลมีลักษณะเป็นการออกแบบ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลบนฐานงาน (Job Based HRM) และการออกแบบฐานสมรรถนะ 
(Competency Based) ซึ่งทั้งสองระบบยังคงมีการใช้แบบผสมผสานเพ่ือช่วยให้มีการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (เลิศชัย สุธรรมานนท์, 2560: 42)  

ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่พัฒนาขีดความสามารถ
ของแต่ละบุคคล กลุ่มและองค์กรเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในหน้าที่ปัจจุบันและเตรียมความพร้อมใน
อนาคต นอกจากนี้การฝึกอบรมยังเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้กับการท างาน (Lynton and Pareek, 1990) ทั้งนี้กิจกรรมการฝึกอบรมจะต้องมีการ
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วิเคราะห์ระดับบุคคลที่ต้องเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์องกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เชื่อมโยง
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลหรือความต้องการประเทศ 

2.2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaning Community) หรือ PLC 
เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
การมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ การมีภาวะผู้น าร่วม มีความเป็นกัลยาณมิตร มีการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่ง ชัยวัฒน์ แก้วบัวทอง (โครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ , 2560: ออนไลน์) กล่าวว่า PLC เป็น
กระบวนการพัฒนาที่ครูสามารถกระท าได้ทันที เพราะยึดห้องเรียนเป็นพ้ืนที่ด าเนินการ ใช้ปัญหาของ
นักเรียนเป็นตัวตั้งในการท างานของครู  โดยครูร่วมกันท าแผนการสอน ร่วมกันสังเกตการสอน 
ร่วมกันวิพากษ์และกระท าซ้ าๆ จนเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อมีนวัตกรรมเกิดขึ้นจึงเชื่ อได้ว่า
นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาและได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างตรงประเด็น นอกจากนี้ นราพร จันทร์
โอชา (โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์, 2560: ออนไลน์)  ได้
กล่าวว่า ครูสามารถน ากระบวนการ PLC มาใช้เพ่ือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจหรือเพ่ือศึกษาหาทาง
แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตนเองพบหรือเพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับบริบทของตนได้ เมื่อผู้บริหารการศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายเข้าใจเรื่อง PLC นี้
อย่างชัดเจน PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทุก
ฝุายอย่างยั่งยืน การพัฒนาครูด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจะท าให้ครูมีควมมั่นใจในการ
ท างานมากข้ึน ท าให้เกิดการพัฒนาทั้งผู้บริหาร ครูอาวุโส ครูผู้สอนและนักเรียน ครูทุกคนพอใจและมี
พัฒนาการในการสอนดีขึ้นตามล าดับ (ลัดดา ภู่เกียรติ, 2558)  

2.3 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) คือ การวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภาวะคุกคามเพ่ือประเมินสถานการณ์ของตนเองและองค์กร (เอกชัย บุญยาทิษฐาน, 2553: 
170) ซึ่งในบทความนี้ใช้เทคนิค SWOT เน้นให้ครูประเมินตนเอง โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strengths) จะแสดงสภาพจุดเด่นของตนเอง เช่น ด้านความสามารถทางการปฏิบัติงานที่มีความ
สอดคล้องกับหลักการสมรรถนะและมาตรฐานต าแหน่งครู, การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses) คือ
การแสดงสภาพความสามารถทางการปฏิบัติงานที่ยังอาจไม่สอดคล้องกับหลักการสมรรถนะและ
มาตรฐานต าแหน่งครู ซึ่งท าให้จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น , การวิเคราะห์โอกาส 
(Opportunities) ในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายหรือการสนับสนุนส่งเสริมจากต้นสังกัดเพ่ือช่วยให้ครูมี
โอกาสพัฒนาตนเองหรือเลื่อนต าแหน่ง และการวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threats) ในเรื่องเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานปัจจุบันของครู 
ประโยชน์การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT ช่วยท าให้ครูสามารถประเมินสถานการณ์ของตนเองได้
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อย่างชัดเจน เมื่อครูได้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องใดเป็นจุดแข็งก็จะสามารถวางแผนก าหนดวิธีการเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันเรื่องใดที่เป็นจุดอ่อนก็จะสามารถวางแผนก าหนดวิธีการแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นได้เช่นกัน  

กรอบแนวคิดพ้ืนฐานข้างต้นเมื่อเชื่อมโยงกับสมรรถนะการปฏิบัติและมาตรฐานต าแหน่งครู 
จะช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
เหมาะสมและมีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู ดัง
แผนภาพที่ 1 แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา ต่อไปนี้          

                                                            
Input                         Process    Output 

                                                                                                                                         
   แผนภาพที่ 1  แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา  
                    (A Concept of Development of Problem-solving Strategy in Education) 

 
3. กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา มีข้ันตอนในการปฏิบัติ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจภาระงานตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐาน
ต าแหน่งของครู ประกอบด้วย 1) สมรรถนะการปฏิบัติ 2) มาตรฐานต าแหน่งของครู 3) เกณฑ์การ

1.  ส ารวจภาระงานตามเกณฑ์

สมรรถนะการปฏิบตัิงานและเกณฑ์

มาตรฐานต าแหน่งของคร ู

2.  ระบุและจัดล าดบัความส าคัญของ

ภาระงาน 

3.  วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและ

ผลกระทบ 

4. ค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปัญหา 

5.  ก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปญัหา 

6.  ประเมินความเป็นไปได ้

     ในการน าไปปฏิบตั ิ

7.  สรุปและก าหนดแนวทางที่จะ 

น าไปใช้แก้ไขปญัหา 

8. จัดท ากิจกรรม / งาน / โครงการ 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

(Human Resource 

Development) 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional 

Leaning Community)  

 การวิเคราะห ์SWOT  

(SWOT Analysis) 

 ผู้บริหารการศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

กลยุทธ์การ

แก้ปัญหาทาง

การศึกษา         

ของครูผู้สอน        

ที่มีความเหมาะสม

และความเป็นไปได้

ในการปฏบิัต ิ              

ในสถานศึกษา 
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ประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2553: 26-38) ดังนี้  

1) สมรรถนะการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 2 สมรรถนะ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) ได้แก่    

1.1)  สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (2) การบริการที่ดี (3) การพัฒนาตนเอง (4) การท างานเป็นทีม และ 
(5) จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดังนี้ 

สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Working Achievement 
Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีคณุภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเปูาหมาย ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 

สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความเต็ม
ใจในการให้บริการและการปรับปรุงระบบ บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้ใหมๆ่ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง (Self- Development) หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 

สมรรถนะที่ 4 การท างานเป็นทีม (Team Work) หมายถึง การให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน  การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนหรือทีมงาน แสดง
บทบาทการเป็นผู้น าหรอืผู้ตามได้อย่างเหมาะสมในการท างานรว่มกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้างและด ารง
สัมพันธภาพ ของสมาชิก ตลอดจนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

สมรรถนะที่ 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s Ethics and 
Integrity) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน และสังคม เพ่ือสร้างความศรัทธาในวชิาชีพครู 

  1.2) สมรรถนะประจ าสายการสอน (Functional Competency) ประกอบด้วย 6 
สมรรถนะ ได้แก่ (1) การบริหารหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ (2) การพัฒนาผู้เรียน (3) การบริหาร
จัดการชั้นเรียน (4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (5) ภาวะผู้น าครู และ 
(6) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and 
Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสตูร การออกแบบการ
เรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัด ประเมินผล การเรยีนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึง 
ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  การจัดท าข้อมลูสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา 
การก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 

สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (Analysis 
& Synthesis & Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจ แยกประเด็น
เป็นส่วนย่อย รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบ และน าไปใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแก้ปัญหา  เพ่ือพัฒนางานอย่าง
เป็นระบบ 

สมรรถนะที่ 5 ภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) หมายถึง คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของครทู่่แสดงถึงความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพล ของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิด
พลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ 

สมรรถนะที่ 6 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ (Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) หมายถึง การ
ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม การจัดการเรียนรู้ 

2) มาตรฐานต าแหน่งของครู ประกอบด้วย 4 ด้าน ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4 ว/20 
ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ได้แก่  (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  (2) ด้านการบริหารจัดการชั้น
เรียน  (3) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  และ(4) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้  

(1) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

     (1.1) น าผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ มาใข้ในการจัดท ารายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 

     (1.2) ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ คุณลักษณะประจ าวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่ส าคัญ ตามหลักสูตร 

    (1.3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการ
เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    (1.4) เลือกและใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

    (1.5) วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(2) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน   
    (2.1) จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และพัฒนา

ผู้เรียน 
    (2.2) ด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
    (2.3) อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

ค่านิยมท่ีดีงาม 
(3) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ   

การพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ  อย่าง
เหมาะสมและมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(4) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
     มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตส านึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู 
และมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

  3) เกณฑ์การประเมินผลที่ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครู  ของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประเมินผลจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานต าแหน่งของครู ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว.21 ลงวันที่ 5 กรกรฏาคม 
2560 และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)  

          โดยขั้นตอนนี้ครูแต่ละบุคคลจะท าการประเมินผลการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของ
ตนเอง ตรวจสอบจากเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด จากนั้นท า
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบันทึกผลการประเมินลงในแบบประเมินภาระงานตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์
มาตรฐานต าแหน่งของครู  

ขั้นตอนที่ 2 การระบุและจัดล าดับความส าคัญของภาระงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์
สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง โดยครูท าการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของภาระงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากข้อที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติใน
ระดับน้อยไปหาผลการประเมินระดับมาก บันทึกหมายเลขล าดับความส าคัญลงในช่องที่ก าหนดให้ใน
แบบประเมินภาระงานตามเกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่งของครู  

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของปัญหา 
โดยน าภาระงานจากการประเมินผลการปฏิบัติในระดับน้อย ไปท าการตรวจสอบกับเอกสารและ
หลักฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นท าการบันทึกข้อค้นพบลงในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์
ปัญหา สาเหตุของปัญหา ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของปัญหา  

ขั้นตอนที่ 4 การค้นคว้าแนวทางการแก้ไขปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  และน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูที่ประสบปัญหาในประเด็นเดียวกัน  ในลักษณะของการจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)  จากนั้นท าการบันทึก
ข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น โดยครูแต่ละบุคคลน า
ข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนที่ 4 ไปประกอบการพิจารณาก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น
ของตนเอง จากนั้นท าการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูลทางเลือกในการแก้ไขปัญหา  

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความเป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติจริง  โดยครูแต่ละ
บุคคลท าการประเมินความเป็นไปได้ว่าแต่ละทางเลือกสอดคล้องของบริบท ด้านนโยบาย  แผนและ
เปูาหมายของหน่วยงาน ปัจจัย ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่ต้องใช้ในการด าเนินการ  รวมทั้ง
สมรรถนะของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน าทางเลือกนั้นไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง  
บันทึกข้อมูลลงในแบบการประเมินความเป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติ (ฉบับร่างที่ 1) ที่
ก าหนดให้  ต่อจากนั้นน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับครูที่ประสบปัญหาในประเด็นเดียวกัน  ใน
ลักษณะของการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community)  ครูแต่ละคนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงในแบบการประเมินความ
เป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติ (ฉบับร่างที่ 2)  

 ขั้นตอนที่ 7 การสรุปและก าหนดแนวทางที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น ครูแต่ละ
คนน าแบบการประเมินความเป็นไปได้ในการน าแต่ละทางเลือกไปปฏิบัติ ฉบับร่างที่ 1 และ ฉบับร่างที่ 
2 มาพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การปฏิบัติของตนเอง จากนั้นท าการสรุปและก าหนด
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แนวทางที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น ฉบับสมบูรณ์ โดยท าการบันทึกข้อมูลลงในแบบสรุป
และก าหนดแนวทางท่ีจะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น   

ขั้นตอนที่ 8 การจัดท ากิจกรรม/งาน/โครงการ  ครูแต่ละบุคคลน าข้อมูลจากแบบสรุปและ
ก าหนดแนวทางที่จะน าไปใช้แก้ไขปัญหาแต่ละประเด็น ตามขั้นตอนที่ 7  ไปพิจารณาจัดท าเป็น
กิจกรรม / งาน / โครงการ และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 

 
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  

จากการติดตามผลหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษา 
8 ขั้นตอนของครู จ านวน 405 คน จาก 9 เขตพ้ืนที่การศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน ากลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึ กษาไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  ประกอบด้วย   

4.1  ระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของครู เพราะท าให้ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องสามารถท าการส ารวจภาระงาน วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น  

4.2  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีภาวะผู้น าและมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ 
Professional Learning Community เนื่องจากผู้บริหารมีพลังอ านาจต่อการปฏิบัติงานของครู และ
มีหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ ดังนั้นความร่วมมือกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ภายใต้การมี
วิสัยทัศน์  คุณค่า เปูาหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมทั้งการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของคณะ
ครูโดยมีผู้บริหารเป็นผู้สนับสนุน ย่อมจะน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ   

4.3  เครือข่ายครู เป็นเครือข่ายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะน าไปสู่
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพราะกิจกรรม Professional Learning Community ครูที่มี
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาให้ประสบความส าเร็จสามารถน าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขของ
ตนเองได้อย่างชัดเจน ท าให้ครูที่ยังไม่มีประสบการณ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถน าวิธีการ
ดังกล่าวไปทดลองใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของตนเองได้ 

4.4  หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด (เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) มีส่วนส าคัญในการช่วยเหลือ 
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สนับสนุน ด้านทรัพยากร ด้านการนิเทศก์ และการด าเนินกิจกรรม/งาน/โครงการของสถานศึกษา อีก
หน่วยงานหนึ่งคือ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งวิทยากรทางวิชาการ สามารถช่วยให้ครู
ได้รับการพัฒนาด้านวิทยาการที่ทันสมัยอยู่เสมอ  

 
5. สรุป 

กล่าวสรุปได้ว่า กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการศึกษาเป็นเครื่องมือช่วยท าให้ครูผู้สอนที่ ก าลัง
ประสบปัญหาในการปฏิบัติงานของตนเอง สามารถได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น เพราะ
การประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองอย่างชัดเจน การจัดล าดับภาระงานที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
เกณฑ์สมรรถนะการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของ
ปัญหา และผลกระทบที่เกิดจากปัญหา โดยเชื่อมโยงกับบริบทของสถานศึกษา ผ่านกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จะน าไปสู่แนวทางหรือวิธีการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และสามารถน าไป
จัดท าเป็นกิจกรรม/งาน/โครงการ ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในสถานศึกษา 
ทั้งนี้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้ครูปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จ  สถานศึกษามีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยให้การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องตรงประเด็น และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่มี
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศจ านวน 47 
โรงเรียน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และเทคนิควิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ (Paired Weighting Procedure) ผลการวิจัยพบว่า 
1) ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. สถานศึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT สูงสุด  2) ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
สถานศึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
สูงสุด และ 3) ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - 
NET) สถานศึกษามีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ O – NET กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง สูงสุด ซึ่งเมื่อท าการจัดล าดับความส าคัญโดยใช้วิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ พบว่า 
1) ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. โรงเรียนน าหลักสูตรแกนกลาง
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนาและใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เป็นล าดับที่ 1 2) ด้านการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็น
ล าดับที่ 1 และ 3) ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเรียนมีการจัดท าโครงการกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เฉพาะกิจ เป็นล าดับที่ 1 
ค าส าคัญ: การจัดการศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  เทคนิควิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนน
รายคู่   
 

Abstract 
 This research is to study and prioritize educational management in 
elementary schools. A small study with a national basic education test score was 
higher than the national average. The sample was a small primary school under the 
jurisdiction of the Office of Phichit Primary Education Area 1, with the results of the 
National Basic Education Testing (O-NET) in academic year 2558 at the sixth grade 
level. The school's average score was 47. The research instrument was a 
questionnaire. Statistics used in data analysis were the mean ( X ), standard deviation 
(SD), and Paired Weighting Procedure. The research findings were as follows: 1) The 
implementation of teaching and learning according to the policy of the Office of the 
Basic Education Commission. Educational institutions are responsible for the highest 
quality DLTV / DLIT format. 2) Instructional management in schools. Educational 
institutions operate on learning management using distance education via satellite 
(DLTV). And 3) the preparation of the national basic education test (O-NET). 
Educational institutions are committed to understanding the O-NET exam with 
students and parents. When ranked using the Paired-Weighting-Procedure method, 1) 
The implementation of teaching and learning in accordance with the policy of the 
Office of the Basic Education, the core curriculum for basic education to develop and 
use it to suit the students is No. 1. 2) Instructional management in schools. The 
school is managed by Distance Learning via satellite (DLTV), No. 1. And 3) on the 
preparation of the national basic education test (O-NET). The school had the first 
level of achievement learning achievement learning program. 
Keywords: educational, small primary schools, Paired Weighting Procedure  
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บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็ม
ศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาและ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการถ่ายทอดและเรียนรู้
ในการที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาคนทั้งในแง่ความรู้ ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถสนองตอบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ ซึ่งประเทศที่ต้องการความก้าวหน้าต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนโดย
อาศัยการศึกษาเป็นเครื่องมือ ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาและมีปัญหาเกี่ยวกับ
ก าลังคนที่จะตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างมาก อันสืบเนื่องมาจากระบบ
และวิธีการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างและกระจายโอกาส รวมทั้งคุณภาพการศึกษาได้อย่างเท่า
เทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคอุตสาหกรรมที่ผ่านมาและการก้าวสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ดังนั้นระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงถูกท้าทายจากแรงผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมค่อนข้างมาก (มนัส ศรีเพ็ญ, 2558 : ออนไลน์) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542 มาตรา 15 ระบุว่าการจัดการศึกษา 
มี 3 รูปแบบที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้อย่างทั่วถึง คือ การศึกษาในระบบที่
ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการจัดการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน ส่วนการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการศึกษาที่มี
ความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัด
และประเมินผล โดยเนื้อหาสาระของหลักสูตรต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม 
สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2558 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการสอบรายวิชาพ้ืนฐานทั้งสิ้น 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยผลคะแนนรวมเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 44.98 สะท้อนให้
เห็นว่าการศึกษาของประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาอีกมาก ซึ่งสาเหตุที่ท าให้คะแนนรวมเฉลี่ย
ระดับประเทศน้อยนั้นมีปัจจัยหลายสาเหตุ เช่น ระดับความยากของข้อสอบ การเห็นความส าคัญของ
การสอบ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่นอกเมืองจะมีการแข่งขันทางด้าน
วิชาการ และมีความกระตือรือร้นความเอาใจใส่ในการเรียนน้อย ส่งผลให้คะแนน O-NET ต่ าเมื่อ
เทียบกับโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมือง เพราะโรงเรียนเหล่านี้มีการแข่งขัน
ทางด้านวิชาการสูง (เอ้ือมพร หลินเจริญ และคณะ, 2552) 
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โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ  เครื่องช่วยอ านวยความสะดวกในการจัด
การศึกษา การกระจายอ านาจ เหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาหรือเกิดวิกฤติคุณภาพเป็นทวีคูณ   และ ยังมี
การบริหารจัดการแบบเดิม ๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของหลักสูตร
หรือตอบสนอง ต่อหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้   ในปัจจุบัน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีโรงเรียนในสังกัด 32,879 แห่งเป็นโรงเรียนที่มี
นักเรียน ตั้งแต่ 120 คน ลงมา 10,877 แห่ง ในจ านวนนี้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากคือ มีนักเรียน
ตั้งแต่ 60 คนลงมา รวม 1,766 แห่ง ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ ส่วนใหญ่ มีปัญหาส าคัญ คือ (สุรเสน ทั่งทอง, 
2551) 
                1. นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพค่อนข้างต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
ขนาดอ่ืน ๆ อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านปัจจัย เช่น มีครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนสื่อ 
และวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อและเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่ใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร  
                2. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กล่าวคือ มีการ
ลงทุนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น อัตราส่วนครู: นักเรียน ซึ่งตาม
มาตรฐานต้อง 1: 25 แต่ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อัตราส่วนครู: นักเรียน เท่ากับ 1: 8 - 11 เท่านั้น  
                3. อาคารเรียน อาคารประกอบส่วนใหญ่ มีขนาดเล็ก มีห้องเรียนจ ากัด สภาพทั่วไป
ช ารุดทรุดโทรม ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน  
                4. โรงเรียน ตั้งอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก ยังไม่มีศักยภาพ ในการระดมทรัพยากรเพ่ือช่วย
สนับสนุน สถานศึกษา รวมทั้งชุมชนยังมีความจ าเป็นต้องรับการพัฒนา  
                5.  นักเรียนมาจากครอบครัวที่ยากจนขาดแคลน ต้องการการสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา และโอกาสมีชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต  
                6.  บางโรงเรียนขาดครูผู้สอน ในบางสาขาวิชา ในบางช่วงชั้น และอยู่ห่างจากแหล่งการ
เรียนรู้ 

 
ปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์โอชาได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.
2557 ปฏิรูปการศึกษาของไทย โดยมีการปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งทางด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ 
รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาการบริหารการจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้มีมาตรฐาน โดยให้ไปควบหรือยุบรวมกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงที่มีมาตรฐานและ
ความพร้อมในการจัดการศึกษา “ประเด็นส าคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  คือต้อง
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สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง ชุมชน ถึงเหตุผลความจ าเป็น ว่าต้องการให้เด็กได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยระยะแรกภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จะเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ า
กว่า 20 คนในกลุ่มเปูาหมายจ านวน 421 โรงที่ต้องเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนในโรงเรียนแม่เหล็ก
ก่อนส่วนที่เหลืออีก 406 โรงจะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2561  จากนั้นก็จะมา
พิจารณาโรงเรียนที่มีเด็กมากกว่า 20 คนในล าดับต่อไป  ทั้งนี้ไม่ว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะมีเด็กจ านวน
เท่าไหร่แต่หากยังสามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างดี ศธ.ก็จะไม่เข้าไปยุ่ง” (ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ, 
2559) 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยของระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 44.98 ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีคะแนนรวมเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตอยู่ที่
ร้อยละ 45.84 ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ โดยปัจจัยที่ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นนั้น
เกิดจากในปีการศึกษา 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานได้ผลคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ทางผู้อ านวยการ
เขตพ้ืนที่จึงให้ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนหาวิธีการที่จะท าให้คะแนน O- NET ของแต่ละโรงเรียนสูงขึ้น
โดยแต่ละโรงเรียนก็มีวิธีการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม การเรียนรู้
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การสอนพิเศษ เป็นต้น อันแสดงให้เห็นว่ายังมีโรงเรียนหลายโรงเรียนที่
มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ 
ใช้เป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ 

จากปัญหาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงวิธีการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญของ
การจัดการศึกษา ตลอดจนแนวการปฏิบัติการจัดการศึกษาของโรงเรียน และจัดล าดับความส าคัญ
เพ่ือจะได้ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือยืนยันแนวทางในการที่โรงเรียนที่มีความต้องการพัฒนาให้คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของโรงเรียนตัวเองสูงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  1 
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   2. เพ่ือจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผล
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  1 

 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
ครั้งนี้ ได้แก่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ อันดับที่ 
1 – 47 จ านวน 47 โรงเรียน (คะแนนรวมเฉลี่ยของระดับประเทศอยู่ที่ร้อยละ 44.98 ซึ่งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีคะแนนรวมเฉลี่ยของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
อยู่ที่ร้อยละ 45.84) โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคือ 
ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการฝุายวิชาการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเทคนิควิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ 
(Paired Weighting Procedure) 
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 ระดับการปฏิบัติวิธีการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.83) โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย คือ ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
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นโยบายของ สพฐ. ( X = 3.97) ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ( X = 3.87) และด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ( X = 3.66) 

1.1 ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ.  
  การด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก โดยสิ่ งที่มีการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ 
DLTV/DLIT  

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก   โดยสิ่งที่มีการ

ปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
1.3 ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสิ่งที่มีการปฏิบัติสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจเรื่องการ
สอบ O – NET กับนักเรียนและผู้ปกครอง  
 2. การจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
 การจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  1 โดยวิธีการก าหนดน้ าหนักคะแนนรายคู่ (Paired – 
Weighting – Procedure) 

2.1 ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. 
 การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ 

สพฐ. พบว่า ล าดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนาและใช้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน   

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
 การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า 

ล าดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)   
2.3 ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 การจัดล าดับความส าคัญด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ล าดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดท าโครงการกิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เฉพาะกิจ 
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ตาราง  1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติวิธีการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในภาพรวมทุกด้าน 

ด้าน 
X  S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1.ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของ สพฐ. 
2.ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 
3.ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 

3.97 
 

3.66 
3.87 

0.65 
 

0.71 
0.76 

มาก 
 

มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.83 0.06 มาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่
มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. สภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 พบว่า ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. มี
ระดับการปฏิบัติสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ นโยบายของ สพฐ.มีความชัดเจน และมีการจัดท าตาม
นโยบายเพราะมีการติดตามและต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลต่อคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนจะต้องด าเนินการและต้องรายงานผลกลับไปยัง สพฐ .เพ่ือ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (2558) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นแนวทางในการ
บริหารการจัดการศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. พบว่า การที่สถานศึกษามี
การจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ส่งผลต่อคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รูปแบบ DLTV/DLIT มีการถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอน
จากโรงเรียนต้นทางที่มีความพร้อมในด้านของครูผู้สอน สื่อการสอน ท าให้นักเรียนที่ได้เรียนจากการ
จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ได้รับความรู้ที่เทียบเท่ากับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ จรรยา พลสมัคร (2549) ที่กล่าวว่า การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความ
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เหมาะสมมาก สามารถท าให้ผู้เรียนได้รับถ่ายทอดความรู้ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
การศึกษาระหว่างโรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนนอกเมือง และยังสอดคล้องกับ ณัฐพล พรมลี (2555) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อ eDLTV เรื่อง
การเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า การใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
สื่อ eDLTV ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนุกสนานในการเรียน เรียนด้วยความสุข ได้เรียนรู้
สืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับเกณฑ์ในแต่ละ
เนื้อหา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมข้ึน  

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนมีข้อจ ากัดในหลายด้าน ทั้ง
จ านวนครูผู้สอน ครูผู้สอนที่มีก็อาจจบไม่ตรงเอกกับรายวิชาที่สอนจึงท าให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายกับวิธีการสอนแบบปกติ เมื่อโรงเรียน
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ท าให้นักเรียนมีความสนใจการเรียนมากขึ้น รวมถึงตัว
ครูผู้สอนก็จะได้เรียนรู้วิธีการสอนจากครูโรงเรียนต้นทาง ส่งผลต่อคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อุเทน ปัญโญ (2539) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วย
การศึกษาทางไกลจากโรงเรียนต้นทางมีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกรายวิชา ผู้เรียนมีทักษะ อยู่ในระดับดีมาก 
เมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาแบบปกติ รวมทั้งผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ ก็มีทัศนคติที่ดีต่อการสอน โดย
ใช้รายการเพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และยังสอดคล้องกับ บุญเฑียร ขัติเนตร (2550) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ าเภอแม่จริม 
จังหวัดน่าน ว่าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านด่าว
เทียม จะมีคู่มือการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนไกลกังวล ผู้บริหาร ครูเห็นความส าคัญของการ
จัดการเรียนการสอนแบบทางไกลผ่านดาวเทียมและเห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูได้
เป็นอย่างดี นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่
สูงขึ้นนักเรียนบางคนต่ า ซึ่งน่าจะเกิดจากความเอาใจใส่ในการเรียนของนักเรียนและความรู้พ้ืนฐาน
ของนักเรียนที่มีความแตกต่างกันตลอดถึงการก ากับดูแลของครูผู้ควบคุมของโรงเรียนปลายทาง และ
ยังสอดคล้องกับ วิวรรธน์ วรรณศิริ (2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านเนื้อหาสาระเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษา การมีคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น รวมทั้งผู้สอนในรายวิชานั้น 
ๆ ก็มีทัศนคติที่ดีต่อการสอน โดยใช้รายการเพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผู้บริหารมีการ
วางแผนเห็นด้วยในการวางแผนจัดโครงการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้ การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ยังช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างนักเรียนในเมืองและนอกเมืองที่เกิด
จากความพร้อมในหลายๆด้านของสถานศึกษา ให้นักเรียนได้รับความรู้ที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยัง
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พบว่า การท าข้อตกลงกับโรงเรียนใกล้เคียงเพ่ือน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืนนั้น มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัจจัยตรงนี้เกิดจากเรื่องของงบประมาณที่ทางโรงเรียนมี
อย่างจ ากัด และระยะทางระหว่างโรงเรียน ซึ่งมีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมมากกว่า สอดคล้องกับ ตฤณ สุข
นวล (2552) ที่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  สรุปผลได้ว่า
สถานศึกษาต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชน รวมถึงองค์กร
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงจะท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

4. ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
พบว่า โรงเรียนมีการสร้างความเข้าใจเรื่องการสอบ O – NET กับนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ไม่ได้มีผลกับนักเรียนที่จะไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา ท าให้ผู้ปกครองและนักเรียนไม่ได้ที่จะให้
ความสนใจต่อการสอบ โรงเรียนจึงต้องท าการชี้แจงให้เห็นว่าคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานมีความส าคัญต่อตัวนักเรียนและโรงเรียนอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ เอ้ือมพร หลิน
เจริญ และคณะ (2552) ที่กล่าวว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยังให้ความส าคัญต่อการสอบ
น้อยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าจะน าผลจากการสอบไปใช้ท าอะไร เมื่อไร จึงท าให้นักเรียนไม่ได้สนใจและให้
ความส าคัญในการสอบ โรงเรียนขนาดเล็กจึงต้องท าความเข้าใจต่อทั้งตัวนักเรียนและผู้ปกครอง 
เพ่ือให้เห็นถึงความส าคัญ และยังสอดคล้องกับ ถาวร เกียรติถาวรวงศ์ (2548) ที่กล่าวว่า เงื่อนไข 
ด้านความคิด ความเชื่อ ความภาคภูมิใจ ความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนเงื่อนไขด้านชุมชน ได้แก่ เศรษฐกิจ สภาพสังคม ปฏิสัมพันธ์ทางบวกที่บุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนมีต่อกันและโอกาสในการคิดแก้ปัญหาร่วมกัน เงื่อนไขด้านโรงเรียนได้แก่ การที่โรงเรียนมี
นโยบายชัดเจน มีจุดยืนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีกระบวนการท างานที่มีระบบการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
และยังสอดคล้องกับ Pamela และ Davis-Kean (2005) ที่กล่าวว่า ครอบครัว ขนาดของครอบครัว 
ความรู้ด้านการดูแลเด็ก อายุของพ่อแม่ ไม่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง ส่วนความ
คาดหวังของพ่อแม่ การดูแลเอาใจใส่ของพ่อแม่ และการอ่านหนังสือของนักเรียนมีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง 

5. การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ สพฐ. 
พบว่า โรงเรียนน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปพัฒนาและใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
แม้ว่าจะขัดแย้งกับสภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แต่เมื่อน าผลการจัดอันดับมาเปรียบเทียบกันพบว่า 5 
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อันดับแรกยังมีความสอดคล้องกันอยู่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานถูก
สร้างมาเพ่ือเป็นแกนหลักในการจัดการศึกษา แต่ละโรงเรียนจะมีบริบทที่แตกต่างกันไป ทั้งลักษณะวิถี
ชีวิตของชุมชน ศักยภาพของชุมชน ตลอดถึงจ านวนประชากรในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อโรงเรียน ท าให้
โรงเรียนต้องมีการวางแผนเพ่ือให้ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
อรัญญา ไชยวงศ์ (2555) ที่กล่าวว่า การบริหารหลักสูตร ควรจัดประชุมชี้แจงแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องร่วม
ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร มีการประเมินผลการใช้หลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด สร้างเครื่องมือ 
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน ด้าน
การนิเทศภายในโรงเรียน สร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอนด้านการนิเทศภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศและประเมินผลการนิเทศ ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง ด้านการวัดผลและประเมินผล มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน วิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือหาปัญหาและแนวทางพัฒนา
ต่อไป  

6. การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน พบว่า 
โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับการออกอากาศ
มาจากโรงเรียนต้นทางซึ่งได้มีกระบวนการในการกลั่นกรองวิธีการต่างๆ ที่จะท าให้นักเรียนได้รับ
ความรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งโรงเรียนปลายทางยังสามารถที่จะบันทึกการสอนจาก
ระบบของโรงเรียนต้นทางเพ่ือน ามาเปิดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความเหมาะสมอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิวรรธน์ วรรณศิริ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านเนื้อหาสาระเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ทางการศึกษา การมีคุณภาพการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนที่สูงขึ้น รวมทั้งผู้สอนในรายวิชานั้น 
ๆ สามารถน าอุปกรณ์บันทึกวีดีทัศน์รายการเพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับนักเรียนได้
ศึกษา  

7. การจัดล าดับความส าคัญด้านการด าเนินการวิธีการเตรียมความพร้อมในการสอบ  O – 
NET พบว่า โรงเรียนมีการจัดท าโครงการกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เฉพาะกิจ แม้ว่า
จะขัดแย้งกับสภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แต่เมื่อน าผลการจัดอันดับมาเปรียบเทียบกันพบว่า 5 อันดับแรกยังมีความ
สอดคล้องกันอยู่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนต้องด าเนินการตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาที่ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น จึงได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนและครูผู้สอน
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย อาทิ การจัดกิจกรรมน านักเรียนไปเรียนพิเศษร่วมกับโรงเรียนอ่ืน การน า
อาจารย์พิเศษที่มีความช านาญมาสอนเสริมให้กับนักเรียน การส่งเสริมครูในโรงเรียนให้ไปพัฒนา
ตนเองในด้านเฉพาะเพ่ือกลับมาพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ สมภพ ใจยา (2555) ที่
กล่าวว่า 1) ด้านการพัฒนาครูและ การจัดครูเข้าสอน โรงเรียน ก ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและ
จัดท าโครงการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง จัดการบุคลากรภายนอกที่มีความรู้มาสอนเพ่ิมเติม แต่โรงเรียน 
ข ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากขาดครู 2) ด้าน การจัดแผนการเรียน โรงเรียน ก วิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาและจัดโครงสร้างการเรียนตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่
โรงเรียน ข จัดท าโดยอิงครูเป็นส าคัญเพราะครูมี จ านวนน้อย 3) ด้านการจัดท าแผนการเรียนรู้
โรงเรียน ก ใช้วิทยากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้  แต่
โรงเรียน ข ใช้ทีมงานวิชาการในการอบรม 4) ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โรงเรียน ก จ าแนก
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เด็กเก่ง ปานกลาง และเด็กพอใช้ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเหมาะสมตาม
ระดับของนักเรียน แต่โรงเรียน ข ไม่ได้ด าเนินการจ าแนกนักเรียน 5) ด้านการจัดการสื่อการเรียนรู้
โรงเรียน ก จัดอบรมการท าสื่อโดยใช้วิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประเมินการใช้สื่อเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงสื่อให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แต่โรงเรียน ข ใช้สื่อการสอนเก่าและไม่มีระบบจัดเก็บสื่อ
ที่เป็นระบบ 6) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียน ก ประเมินนักเรียนโดยใช้เครื่องมือ
และเกณฑ์การประเมินที่หลากหลาย แต่โรงเรียน ข ใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียวในการประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจัยการศึกษาและจัดล าดับความส าคัญการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถม 
ศึกษาขนาดเล็กที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จ านวน 47 โรงเรียน 
พบว่า การที่สถานศึกษามีการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ท าให้มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 1.1 โรงเรียนที่ต้องการให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นควรที่จะใช้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ซึ่ง
โรงเรียนจะต้องวางแผนการด าเนินงานให้ชัดเจน มีการท าแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวบุคคล
รับผิดชอบในด้านอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณ การก าหนดงบประมาณ และการนิเทศติดตามงาน  
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1.2 โรงเรียนที่ขาดความพร้อมในเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาควรที่จะศึกษาการใช้ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพราะจากผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ได้ใช้วิธีนี้แล้วท าให้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

1.3 ด้านการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
โรงเรียนควรวางแผนโดยเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายของโรงเรียน การท าความเข้าใจต่อนักเรียน
และผู้ปกครอง โรงเรียนควรสนับสนุนให้นักเรียนมีความตั้งใจเรียนโดยปลูกจิตส านึกให้มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียน เห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้น ซึ่งต้องเริ่มจากตัวครูผู้สอน ที่ต้องมีการจัดการเรียน
การสอนให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ไม่น่าเบื่อ ซึ่งปัจจุบันนักเรียนจะประสบปัญหากับการสอน
ของครูที่ไม่มีความหลากหลายจึงท าให้นักเรียนเบื่อหน่ายท าให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนเวลาครูสอนและ
ให้ปฏิบัติกิจกรรมก็ไม่อยากร่วมกิจกรรมการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถด้านการเรียนรู้เพ่ือ
การปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

1.4 จากผลการวิจัยจะพบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยการท าข้อตกลงกับ
โรงเรียนใกล้เคียงเพ่ือน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนนั้น มีระดับการปฏิบัติที่ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้
หากโรงเรียนมีการศึกษาแนวทางและการวางแผนที่ดี ก็จะช่วยให้ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงยิ่งขึ้น 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการท าวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการที่โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้ 

2.1 ควรมีการวิจัยกับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาโดยใช้ ใช้รูปแบบ DLTV/DLIT ว่าท าไม
จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ DLTV/DLIT แล้วจึงท าให้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น 

2.2 ควรมีการวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยการท าข้อตกลงกับโรงเรียน
ใกล้เคียงเพื่อน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน ว่ามีปัจจัยอะไรที่จะส่งเสริมท าให้วิธีการนี้สามารถ
พัฒนาให้โรงเรียนมีให้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานเพิ่มข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค า

สอน ดร.กีรต ิจันทรมณี อาจารย์ ดร. ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข ที่ได้กรุณาให้
ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยจึง
ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในเรื่องเอกสาร ขอบคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือตอบแบบสอบถาม ตลอดจนเพ่ือน พ่ีและน้อง 
ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการท าวิจัยครั้งนี้ 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและบุคคลในครอบครัวทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ทั้งทางด้านค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา ตลอดจนความรัก ความห่วงใย และก าลังใจที่ให้ตลอดมาหาก
มีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี ้
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา คือ ครูของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  จ านวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67 -1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม เท่ากับ .818 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีบทบาท

สูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (   = 3.46 , SD = 0.45)  รองลงมา

คือ ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( = 3.44 , SD= 0.49) ด้านการประเมินผล

การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (  = 3.42 , SD= 0.45) ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ( = 3.42 , 
S.D.= 0.43) 
ค าส าคัญ:  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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Abstract 
 This research aims to study the role of school administrator in promoting the 
student-centered learning of nongsano school network in Pichit primary educational 
service area office 1. The samples were 118 people. The research tool was used by 
questionnaire for study the role of school administrator in promoting the student-

centered learning. The quality of questionnaire were IOC 0.67 - 1.00, α =.818. The 
statistics used in this study were the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The results showed that overview, the role of school administrator in 
promoting the student-centered learning was at high level all types.  The 

development of student-centered learning was at highest level (  = 3.46 , SD = 

0.45).  Subordinate,  The planning of student-centered learning ( = 3.44 , SD= 0.49)   

the assessment of  student-centered learning ( = 3.42 , SD= 0.45) the promotion of 
student-centered learning   and the supervision within the side for student-centered 

learning   ( = 3.42 , S.D.= 0.43) 
Keywords: The role of school administrator,  Student-centered Learning,  nongsano 
school network in Phichit primary educational service area office 1 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ในหมวดที่ 4 ว่าด้วย แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลั กว่า
ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น 
รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชา ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่ อการเรียน และอ านวย
ความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง



 
 700 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
มุ่งพัฒนาให้ได้ผู้เรียนที่พึงประสงค์ คือ ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและคนมีความสุข ออกสู่สังคมไทย การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น จะต่างจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา เพราะส่วนมาก
การจัดการเรียนการสอนจะเน้นครูเป็นส าคัญ ซึ่งครูส่วนใหญ่ยังใช้การสอนแบบเดิม คือ การบรรยาย 
ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และครูยังใช้สื่อการสอนไม่มากนัก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 5) 

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจะส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแต่ละปัจจัยต่าง ๆ หลายประการ องค์ประกอบที่ส าคัญคือ ผู้บริหาร
หรือผู้น าหรือผู้จัดองค์การ หรือหัวหน้างานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่ก็ตาม 
ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อการส าเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง บางครั้งการจัดองค์การแม้
จะไม่เรียบร้อยถูกต้องอยู่บ้าง ก็อาจได้รับผลงานสูงได้หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมในการเป็นผู้น าของผู้บริหารไม่ดี แม้การจัดองค์การถูกต้องหรือดีเพียงใดก็ตามผลงานที่
เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ ย่อมสมบูรณ์ได้ยาก ดังนั้นผู้บริหารควรมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่
เหมาะสมต่อการเป็นผู้น าองค์การเพราะความส าเร็จขององค์การขึ้นอยู่กับผู้บริหาร การเป็นผู้บริหารที่
ดีควรเป็นผู้ที่กล้าที่จะตัดสินใจหรือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้งานนั้นเกิดประสิทธิภาพ ซึ่ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารนั้นควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้าน
บุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น า คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการบริหารงาน ปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างคือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นส่งเสริม
ศักยภาพของครูเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การสอนทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน  (ชวลิต เจนเจริญ, 2553 : 2) 

การบริหารและการจัดการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย 
ผู้บริหารเป็นตัวจักรส าคัญที่สุดเพราะผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางในการท างานผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพทั้งหลาย เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการสูง มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์รอบรู้ 
เป็นที่พ่ึงพาทางวิชาการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เช่น ส่งเสริมให้มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่
เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์รอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สิ่งส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหาร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2543 : 5) 
ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาและรักษาคุณภาพของครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ซึ่งจะต้องมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียน
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การสอน ผู้บริหารจะเข้าถึงหัวใจการเรียนรู้ของเด็กและจะต้องวางแนวทางในการปฏิบัติหรือนโยบาย
ที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูป สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐโดยเฉพาะบทบาทใหม่ของสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหาร บทบาทของครู บทบาท
ของผู้เกี่ยวข้อง ต้องสร้างกลไกในการจัดการเรียนรู้ครบวงจร ทั้งวิธีการเรียนรู้ของเด็กและวิธีสอนของ
ครูหลักสูตร การวัดและประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่ให้เกิดแก่ผู้เรียน
ตามมาตรฐานที่ก าหนด มีระบบการตรวจสอบคุณภาพต้องชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้   ซึ่งบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีภารกิจหลักใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาสถานศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน โดยมีการ
เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรที่มีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือ  การท าสารสกัดชีวภาพ
จากเศษ พืชผัก และผลไม้ มาใช้บูรณาการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนในโรงเรียน แต่ในสภาพ
ปัจจุบัน สถานศึกษาได้ประสบปัญหาจ านวนนักเรียนลดลง เนื่องมาจากโครงสร้างของประชากรวัย
เด็ก ของประเทศและในระดับสากลมีแนวโน้มลดลง  รวมทั้งครูผู้สอนบางส่วนใช้การจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบเดิม คือ ครูเป็นผู้น าในการด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่วางไว้  เน้นใช้การสอนแบบ
ท่องจ า ซึ่งส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหากมีการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก็จะช่วยท าให้เกิดประโยชน์แก่
นักเรียน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนได้อีกด้วย (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1, 2560) 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านการนิเทศภายในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง การส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งจะเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน
ในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ต่อไป 
 
 
 
 



 
 702 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ครูของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  จ านวน 164 คน   
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (Krejcie & 
Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ    เอกะกุล, 2543) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95  ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 118 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
ดังนี้ 

1. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียน  

2. สร้างแบบสอบถามฉบับโครงร่างเพื่อเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจ
พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  ซึ่งแบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.67-
1.00 จากนั้นท าการปรับปรุงแก้ไขภาษา และค าถามในแบบสอบถามให้กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

3. น าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  ซึ่งแบบสอบถามมีค่าความ

เชื่อมั่น (α) เท่ากับ .818 
4. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วน าไปรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

118 คน  โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่  1 ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ซึ่ งค าถามในส่วนนี้ ใช้รวบรวมข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าความถี่ และค่า
ร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 2 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 2) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3) ด้านการประชาสัมพันธ์การเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) ด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ 5) ด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของ 
(Likert Scale) มี 5 ระดับ คือ  5  มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับมากที่สุด  4  มีบทบาทในการ
ปฏิบัติในระดับมาก 3 มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับปานกลาง 2 มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับ
น้อย  และ 1  มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การแปรผลด้วยค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2552 : 75) 
    

คะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
คะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับมาก   
คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80  แปลความว่า   มีบทบาทในการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.80 
รองลงมามีอายุ 51-60 ปีขึ้นไป จ านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.50 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี จ านวน 
28 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.70    มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 103 ราย คิดเป็นร้อยละ 
87.30 รองลงมา มีระดับศึกษาปริญญาโท จ านวน  10 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.50 และมีระดับ
การศึกษาปริญญาเอก จ านวน 5 ราย   คิดเป็นร้อยละ 4.20 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกว่า 15 
ปี ขึ้นไป จ านวน 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.60 รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน 11 -15 ปี 
จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.30 มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6 -10 ปี จ านวน 14 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 11.90 และมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี จ านวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.20 
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 2. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1  ได้ผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ในภาพรวมรายด้าน 

ด้าน บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล 

1. ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.46 0.45 มาก 
2. ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.44 0.49 มาก 

3. ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3.42 0.45 มาก 

4. ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

3.42 0.43 มาก 

5. ด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

3.42 
 

0.43 
มาก 

รวม 3.43 0.44 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน (  = 3.43 , SD= 0.44) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน สามารถเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.46 , SD= 0.45) 2) ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.44 
, SD= 0.49) 3) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.42 , SD= 0.45) และ 4) 
ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.42 , SD= 0.43) 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

รายการ บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 

1. เข้าร่วมประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

3.51 0.70 มาก 4 

2. ประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจ 
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

3.58 0.76 มาก 1 

3. ส่งเสรมิให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มีคณุสมบัติ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

3.51 0.72 มาก 4 

4. ร่วมกับครูจดัท าหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองความถนัด
และความต้องการของผู้เรียน 

3.47 0.53 มาก 7 

5. จัดท าเอกสารประกอบหลักสตูรต่าง ๆ เพื่อให้ครไูด้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างครบถ้วน 

3.46 0.53 มาก 8 

6. ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรยีนรู้ 3.52 0.53 มาก 3 
7. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับการอบรมเกี่ยวกับ
การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.53 0.53 มาก 2 

8. กระตุ้นให้ครูช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน 

3.48 0.53 มาก 6 

9. น าครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาดูงานสถานศึกษาที่
ประสบความส าเรจ็ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.49 0.51 มาก 5 

10. ส่งเสริมให้ครูจัดท า และจดัหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีความ
สอดคล้องกับการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 

3.36 0.51 ปานกลาง 9 

11. ส่งเสริมให้ครูจัดกจิกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนไดส้รา้งองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

3.31 0.49 ปานกลาง 11 

12. สนับสนุนให้ครูจดักิจกรรมที่ให้ผู้เรยีนได้ปฏิบตัิจริง 3.34 0.51 ปานกลาง 10 
รวม 3.46 0.45 มาก  

จากตารางที่ 2 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(  = 3.46 , SD= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  อันดับแรก  ซึ่งผู้บริหารมี
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บทบาทอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.58 , SD = 0.76) 2) อยู่ในระดับมาก สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทีเ่กี่ยวข้องรับการอบรมเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.53 , SD= 0.53) อยู่ในระดับ
มาก และ 3) ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ (  = 3.52 , SD= 0.53) อยู่
ในระดับมาก  และมีค่าเฉลี่ยใน 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครูจัดท า และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
มีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.36 , SD= 0.51) อยู่ในระดับปานกลาง 
2) สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง (  = 3.34 , SD= 0.51)   อยู่ในระดับปานกลาง 
และ 3) ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (  = 3.31, SD= 0.49) 
อยู่ในระดับปานกลาง      

  
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

รายการ 
บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 

1. ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง 

3.54 0.68 มาก 2 

2. จัดท าแผนสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มุ่งให้
ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและสิ่งแวดล้อม 

3.47 0.62 มาก 5 

3. ท าแผนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้
ผู้เรียน ได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

3.61 0.70 มาก 1 

4. ก าหนดแนวทางให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 

3.52 0.68 มาก 3 

5. ก าหนดมาตรการผลักดันให้แผนงานโครงงาน ที่
ส่งเสริมการเรียนรู้บรรลุความส าเร็จ 

3.49 0.66 มาก 4 

6. ก าหนดเปูาหมายแห่งความส าเร็จของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.44 0.62 มาก 6 

7. เปิดโอกาสให้ครูและบุคลาการที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการศึกษา 

3.42 0.52 มาก 7 
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รายการ 
บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 
8. ก าหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ความ
หลากหลาย 

3.41 0.51 มาก 8 

9. วางแผนจัดท าสาระของหลักสูตรท้องถิ่นในส่วน ที่
เกี่ยวกับปัญหาในชุมชน และสังคม 

3.32 0.50 ปานกลาง 11 

10. จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุงบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

3.34 0.51 ปานกลาง 10 

11. วางแผนการจัดท าหลักสูตรที่มีเนื้อหาและกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

3.35 0.51 ปานกลาง 9 

12. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการสอนที่มีเนื้อหา  และ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.42 0.52 มาก 7 

รวม 3.44 0.49 มาก  

จากตารางที่ 3 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก (  = 3.44 , SD= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3  อันดับแรก ซึ่ง
ผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 1) แผนส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน ได้
เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ  (  = 3.61 , SD = 0.70) อยู่ในระดับมาก 2) ก าหนดนโยบาย
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง  (  = 3.54 , SD= 0.68) 
อยู่ในระดับมาก  และ 3) ก าหนดแนวทางให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง  (  = 
3.52 , SD= 0.68) อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยใน 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่ 1) วางแผนการจัดท า
หลักสูตรที่มีเนื้อหาและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน (  = 3.35 , SD= 
0.51)  อยู่ในระดับปานกลาง 2) จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุงบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนการสอน (  = 3.34 , SD= 0.51) อยู่ในระดับปานกลาง และ 3) วางแผนจัดท าสาระ
ของหลักสูตรท้องถิ่นในส่วน ที่เกี่ยวกับปัญหาในชุมชน และสังคม  (  = 3.32, SD= 0.50) อยู่ในระดับ
ปานกลาง         
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายการ บทบาทในการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล ล าดับ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แฟูมสะสมงาน 
ของครู 

3.48 0.53 มาก 4 

2. ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยดู
จากนักเรียน 

3.55 0.53 มาก 1 

3. ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู
ด้วยการนิเทศ 

3.51 0.53 มาก 2 

4. ประเมินผลการปรับปรุงบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมโดยการสอบถามครูและนักเรียน 

3.42 0.52 มาก 7 

5. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียนรู้
ร่วมกัน 

3.44 0.53 มาก 6 

6. ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนรู้ 3.40 0.52 ปานกลาง 8 

7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริง 

3.45 0.53 มาก 5 

8. ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
วิธีการที่หลากหลาย 

3.49 0.53 มาก 3 

9. ส่งเสริมให้ครูประเมินผลทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ 

3.32 0.50 ปานกลาง 10 

10. ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลตรง
กับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.29 0.49 ปานกลาง 11 

11. ส่งเสริมให้ครูจัดการประเมินตนเองของนักเรียน 3.34 0.51 ปานกลาง 9 

รวม 3.42 0.45 มาก  

 
จากตารางที่ 4 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวม อยู่ใน

x
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ระดับมาก (  = 3.42 , SD= 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3 อันดับแรก ซึ่ง
ผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 1) ประเมินผลความส าเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยดูจาก
นักเรียน  (  = 3.55 , SD = 0.53) อยู่ในระดับมาก 2) ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
ของครูด้วยการนิเทศ (  = 3.51 , SD= 0.53) อยู่ในระดับมาก และ 3) ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย (  = 3.49 , SD= 0.53) อยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยใน 3 
ล าดับสุดท้าย ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนรู้ (  = 3.40 , SD= 3.52) 
อยู่ในระดับปานกลาง  2) ส่งเสริมให้ครูจัดการประเมินตนเองของนักเรียน (  = 3.34 , SD= 0.51) อยู่
ในระดับปานกลาง 3) ส่งเสริมให้ครูประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย   = 3.32, 
SD= 0.50) อยู่ในระดับปานกลาง และ 4) ส่งเสริมให้ครูจัดท าเครื่องมือวัดผลประเมินผลตรงกับ
จุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 3.29, SD= 0.49) อยู่ในระดับปานกลาง   

 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

รายการ 
บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 
1. ประชุมชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

3.54 0.51 มาก 2 

2. เข้าร่วมประชุมกับผู้น าท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงให้ทราบถึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

3.56 0.53 มาก 1 

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

3.49 0.51 มาก 4 

4. รายงานความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการใช้สื่อที่หลากหลายให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

3.41 0.52 มาก 6 

5. ชี้แจงให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจถึงบทบาทในการ
เข้ามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.42 0.51 มาก 5 

6. เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

3.38 0.50 ปานกลาง 7 

7. เชิญบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นที่มีความรู้ 3.31 0.49 ปานกลาง 10 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รายการ 
บทบาทในการปฏิบัติ 

   SD แปลผล ล าดับ 
ความสามารถเข้าร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

8. เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 3.33 0.50 ปานกลาง 9 

9. เชิญผู้ปกครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรพิเศษ 3.36 0.51 ปานกลาง 8 
10. ส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

3.42 0.53 มาก 5 

11. เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.50 0.53 มาก 3 

รวม 3.42 0.43 มาก  
จากตารางที่ 5 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในภาพรวม อยู่
ในระดับมาก (  = 3.42 , SD= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   3  อันดับแรก  
ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ 1)  เข้าร่วมประชุมกับผู้น าท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงให้ทราบถึง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  (  = 3.56 , SD = 0.53) อยู่ในระดับมาก 2) ประชุม
ชี้แจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน (  = 3.54 , SD= 
0.51) อยู่ในระดับมาก และ 3) เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  (  = 3.50 , SD= 0.53) อยู่ในระดับมาก  และมีค่าเฉลี่ยใน 3 ล าดับสุดท้าย ได้แก่  1) 
เชิญผู้ปกครองและชุมชนเข้าชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 3.38 , SD= 3.50)  อยู่ในระดับปาน
กลาง  2) เชิญผู้ปกครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากรพิเศษ (  = 3.36 , SD= 0.51)  อยู่ในระดับปาน
กลาง 3) เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (  = 3.33, SD= 0.50) อยู่ในระดับปานกลาง 
และ 4) เชิญบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมในการจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น (  = 3.31, SD= 0.49)   อยู่ในระดับปานกลาง   
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
   SD แปลผล ล าดับ 

1. เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจจุดมุ่งหมายโครงสร้างของ
หลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.57 0.51 มาก 1 

2. กระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือครูในการท า
หลักสูตรท้องถิ่น 

3.47 0.53 มาก 3 

3. ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ตั้งใจจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.53 0.51 มาก 2 

4. สนับสนุนครูและบุคลากรจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

3.43 0.53 มาก 5 

5. ใช้วิธีการเสริมแรงมากกว่าการต าหนิและการลงโทษ 3.40 0.50 ปานกลาง 7 
6. ร่วมมือกับครูในการจัดหาสื่อการสอนอย่างเพียงพอ 3.38 0.50 ปานกลาง 8 

7. ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นระยะ 3.44 0.53 มาก 4 

8. เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ของครูในห้องเรียน 3.31 0.49 ปานกลาง 10 
9. ให้ค าปรึกษาครูในการด าเนินการดูแลนักเรียนใน
ห้องเรียน 

3.35 0.51 ปานกลาง 9 

10. จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นประจ า 

3.41 0.52 มาก 6 

เฉลี่ย 3.42 0.43 มาก  

จากตารางที่ 6 พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการนิเทศภายใน การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.42 , SD= 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   3  อันดับแรก  
ได้แก่ 1)  เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจจุดมุ่งหมายโครงสร้างของหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  (  = 3.57 , SD = 0.51) อยู่ในระดับมาก  2) ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่ตั้งใจจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (  = 3.53 , SD= 0.51)  อยู่ในระดับมาก  และ 3) กระตือรือร้นใน
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การให้ความช่วยเหลือครูในการท าหลักสูตรท้องถิ่น (  = 3.47 , SD= 0.53) อยู่ในระดับปานกลาง    
และมีด้านที่ผู้บริหารมีบทบาทในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ใช้วิธีการเสริมแรงมากกว่าการต าหนิและ
การลงโทษ (  = 3.40 , SD= 3.50) อยู่ในระดับปานกลาง 2) ร่วมมือกับครูในการจัดหาสื่อการสอนอย่าง
เพียงพอ (  = 3.38 , SD= 0.50) อยู่ในระดับปานกลาง 3) ให้ค าปรึกษาครูในการด าเนินการดูแล
นักเรียนในห้องเรียน (  = 3.35, SD= 0.51) อยู่ในระดับปานกลาง และ 4) เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้
ของครูในห้องเรียน  (  = 3.31, SD= 0.49) อยู่ในระดับปานกลาง     
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1  พบว่า   

1. ผู้บริหารมีบทบาทในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก สูงกว่าด้านอื่นๆ  ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ประชุมชี้แจงให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติตอบสนองต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ อุไรลักษณ์  วิบูลย์ธนมาศ 
(2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
พบว่า การพัฒนาการเรียนการสอน ถ้าน าการพัฒนาไปใช้กับครู และบุคลากร กรรมวิธีในการเพ่ิม
สมรรถภาพในการท างานของครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช านาญ ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าการวางแผนต้องด าเนินเป็นกระบวนการโดยตระหนักในความส าคัญของผู้เรียนและให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นให้มากท่ีสุด   

2. บทบาทของผู้บริหารในด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับรองลงมา ได้แก่ 
2.1   ด้านการวางแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่ม

หนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้มีการส่งเสริมการจัดท าแผน
ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ก าหนด
นโยบายส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับศิรดา นาคเสน (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนในอ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พบว่า มีการ
จัดระบบแบ่งงานรับผิดชอบที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝุายมีความพึงพอใจ การวางแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีบทบาท หน้าที่ ร่วมกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ก าหนดเทคนิค มาตรการ รายละเอียดมีจัดท า
และจัดหาวัสดุท้องถิ่นให้ครูน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการจัดท าสื่อการเรียนรู้ 
จัดให้ครูเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับสื่อการสอน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การได้รับการสนับสนุนและจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ และตรงกับเนื้อหาและกิจกรรม ที่ก าหนดไว้ใน
แผนการสอน จะช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

2.2 ด้านประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้บริหารของโรงเรียนใน
กลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เข้าร่วมประชุมกับผู้น า
ท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประชุมชี้แจงให้
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ วรติมา  บุญ
เรือง (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาต าบลเมืองนะอ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า การประชาสัมพันธ์โรงเรียนคือ การสร้างความเข้าใจกันดีระหว่างกลุ่มบุคคล ซึ่งมี
หน้าที่อยู่ ในโรงเรียน กับกลุ่มชนที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือกับกลุ่มผู้ปกครอง รวมทั้งองค์กรหรือ
บุคคลภายนอก ที่มีส่วนสัมพันธ์กับโรงเรียนที่โรงเรียนจะต้องรับใช้หรือให้บริการด าเนินงานอย่างมี
แบบแผนต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการไมตรีสัมพันธ์  

2.3 ด้านการนิเทศภายในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่ม
หนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เอาใจใส่แนะน าให้ครูเข้าใจ
จุดมุ่งหมายโครงสร้างของหลักสูตรการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ก าลังใจแก่ครูและบุคลากรที่
ตั้งใจจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไปสอดคล้องกับ อุดม  ธาระณะ (2553) ศึกษาวิจัย
เรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านการนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มีการวางแผนด าเนินการนิเทศภายในโดยประชุม
ชี้แจงให้ความรู้ มีการประเมินผลการนิเทศและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความ
ร่วมมือและค าแนะน าเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการท างานให้กับครู เพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี
มีคุณภาพ  

2.4 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้บริหารของโรงเรียนในกลุ่ม
หนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 มีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการจัดการเรียนรู้โดยดูจากนักเรียน ประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูด้วย
การนิเทศ ไปสอดคล้องกับ เชวง  เพชรภา (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีการ
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ตรวจสอบผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การวัดผลประเมินผลเป็นกิจกรรมที่ท าให้
ทราบว่าการเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาอ่ืนๆ  

2. ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ หรือประชุมสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 หรือในสถานศึกษาอ่ืนๆ  
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยใน
ครั้งนี้  รวมทั้งคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนในกลุ่มหนองโสน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  2) เปรียบเทียบความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   และ 3) เสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร  ครูผู้สอน และคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ  
แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.7984  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลจากการวิจัย พบว่า 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (   = 3.90, S.D.=0.40)  การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
คือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 
และเป็นนักประสานงานที่ดี 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา    โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ ์
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Abstract 
This research aims to study the application state of information technology  

for education of secondary education Muang district, Uttaradit province, to compare 
the opinion to application of information technology for education and to offer 
guidance on the application of information technology for education in the 
personnel management. The samples were administrators, teachers and basic 
education committees of secondary education Muang district, Uttaradit province 145 
people. The research tool  was used questionnaire for study the application state of 
information technology for education on scales five-level and confidence 0.7984 . 
The statistics used in this research were the frequency, percentage, mean, standard 
deviation and t-test. The research found that the application of information 
technology for education of secondary education Muang district, Uttaradit province 
as a whole at a high level (   = 3.90, SD = 0.40). The comparison opinion of samples 
by gender on the application of information technologies for education, overall no 
difference. The guideline of application of information technologies for education 
were administrators must have a vision and be able to keep pace with the changes, 
be creative and a better coordination. 
Keywords: Information Technology for Education,  Secondary Education  Muang 
District, Uttaradit  
Province 
 
บทน า 
 การเคลื่อนไหวเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ปรากฏชัดเจนใน ประเทศต่าง ๆ ใน
รอบหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศได้ทุ่มงบประมาณจ านวนมหาศาลเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ส าหรับประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคัญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการปฏิรูปการศึกษา จนน าไปสู่การบัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ (มาตรา 63 -69) เพ่ือการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติโดยทั่วถึงทุกตัวคน และก่อให้เกิดผลอย่างจริงจังมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (บุญสืบ พันธุ์ดี 2548 : 2)   รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษา
อย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นมี
บทบาทส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนรู้ 
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ปัจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใช้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้หลายอย่าง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ระบบมัลติมิเดีย ระบบวิดีโอออนดีมานด์ วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ระบบ
เหล่านี้เป็นระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารและการค้นหาข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการเรียนรู้ สถานศึกษา
สมัยใหม่ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเองให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทั้งในระบบการจัดการเรียนรู้ การ
สืบค้นเอกสาร หรือการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากข้อมูลที่ผ่าน
การประเมินผลและการตรวจสอบแล้ว ย่อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ในเรื่องนั้น ๆ ส าหรับการบริหารงานในสถานศึกษานั้น ผู้บริหารต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเช่นกัน โดยเปลี่ยน
กระบวนการบริหารเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น มีการน าระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
ตัดสินใจเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การที่สถานศึกษามีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง เหมาะสม 
ตลอดจนการน านวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการ ย่อมเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการก าหนดแนวทาง วิธีการ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือการตัดสินใจในการสั่งการหรือ
ด าเนินการ โดยมีเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาต่อไป (ครรชิต มาลัยวงศ์ 2547: 47-48)  
 โรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อม
เกล้า โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา    โรงเรียนน้ าริดวิทยา   โรงเรียนแสนตอวิทยา   โรงเรียนอุตรดิตถ์  
และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยที่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องก าหนดแผนและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้และ
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งครูผู้สอนจะต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยต้องมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือการ
บริหาร และเพ่ือจัดการเรียนการสอน มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีศูนย์
ประสานงานเครือข่ายการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับอ าเภอ  โ ด ย
ผลจากศึกษาสภาพปัญหาในปัจจุบัน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่อนข้างน้อย ครู/อาจารย์บางส่วนยังตามไม่ทันต่อการ
ก้าวล้ าทันสมัยอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จะมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ อีกทั้งคอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถ
รองรับซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ได้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1, 2559) 

จากความส าคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการด าเนินงานวิจัยเพ่ือศึกษาแนว
ทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในครั้งนี้ จะช่วยให้ทราบถึงศักยภาพ สภาพปัญหา และความต้องการการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์    

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา    โรงเรียนน้ าริดวิทยา   โรงเรียนแสนตอวิทยา   โรงเรียนอุตรดิตถ์  และ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จ านวนทั้งหมด  228 คน 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา    โรงเรียนน้ าริดวิทยา   โรงเรียนแสนตอวิทยา   โรงเรียนอุตรดิตถ์  และ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  โดยค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Taro Yamane (Yamane Taro, 
1973)  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 145 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีจับฉลาก 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยมีขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
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1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา 

2. สร้างแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาการวิจัยแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์   

3. น าร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC ) ได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00  

4.ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง ในโรงเรียบ้านกลางพิทยาคม อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 30 คน แล้วน ามาหา

ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (α-Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ  0.7984 

6. จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 
145 ชุด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

เพ่ือให้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ถึงผู้บริหารของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   
2. เมื่อได้หนังสือตอบรับและอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยจะท า

การส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหาร ครู/อาจารย์  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
145 ชุด  เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างส่งข้อมูลกลับมาทางไปรษณีย์ภายในระยะเวลา  14 วัน    

3. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถาม เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์และแปรผลการวิจัยในขั้นต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยนี้ ได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  จ าแนกออกเป็น 4  ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
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ส่วนที่ 2 แนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   
ได้แก่ 

5   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
4   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับมาก 
3   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับน้อย 
1   หมายถึง   มีผลการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด  

โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   แล้วน าค่าเฉลี่ยมาแปลผล
ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best) แบ่งเป็น 5 ระดับ (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 2544 : 75) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับมากที่สุด   
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับปานกลาง   
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีผลการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศต่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  โดยการทดสอบทางสถิติ t-test (Independent Sample) 

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกเป็น เพศหญิง จ านวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 เพศชายจ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีต าแหน่งครูผู้สอน 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 64.13 ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.52 และต าแหน่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 15  คน คิดเป็นร้อยละ 10.35 มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.53 ปริญญาตรี จ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.93 ปริญญาโท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และปริญญาเอก จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4  
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 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ผลสรุปดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมรายด้าน                                                                                              

รายการ    S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1. ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.90 0.38 มาก 
2. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร  3.90 0.40 มาก 
3. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 3.97 0.40 มาก 
4. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3.86 0.42 มาก 

รวม 3.91 0.40 มาก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.91, 
S.D.=0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ( = 3.97, S.D.=0.40) รองลงมาคือ ด้านการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D.= 0.40) ด้านความ

พร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ( = 3.90, S.D.= 0.38) และด้านการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยู่ในระดับมาก( = 3.86, S.D.= 0.42) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                          

ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1. โรงเรียนคอมพิวเตอรเ์พียงพอต่อความต้องการใช้งานของบุคลากร และนักเรียน
ในโรงเรียน 

3.93 0.75 มาก 

2. โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์ส าหรับเช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเพยีงพอต่อการใช้
งาน 

3.93 0.78 มาก 

3. โรงเรียนมคีอมพิวเตอร์และวสัดุประกอบ เช่น เมาสส์แกนเนอร์ พรินเตอร์ ฯลฯ ที่
มีประสิทธิภาพสูงในการท างาน 

4.00 0.71 มาก 
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ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
4. โรงเรียนมีอุปกรณ์บางอย่างที่จ าเป็น เช่น เครื่องส ารองไฟฟูา พรนิเตอร์ ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

3.81 0.76 มาก 

5.โรงเรียนมีคู่มือและเอกสารประกอบส าหรับค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
ทันสมัยและเพียงพอ 

3.81 0.73 มาก 

6. โรงเรียนมสีื่อทางด้านเทคโนโลยี โปรแกรมส าเร็จรูปที่สอดคล้องกับหลักสตูรและ
ระดับของนักเรยีน 

3.85 0.71 มาก 

7. โรงเรียนมผีู้เชี่ยวชาญในการดูแลและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบโปรมแก
รมต่าง ๆ 

3.83 0.72 มาก 

8. โรงเรียนมหี้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลสารสนเทศอยา่งเป็นเอกเทศและเป็น
ระบบ 

3.79 0.71 มาก 

9. บุคลากรในโรงเรียนมีความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
คอมพิวเตอร ์

3.97 0.78 มาก 

10.โรงเรียนได้รบัการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจดัซื้อจัดหาเทคโนโลยีจากชุมชน
และหน่วยงานในท้องถิ่น 

4.04 0.74 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.90 0.38 มาก 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 3.90, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดหาเทคโนโลยี

จากชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก ( = 4.04,S.D.= 0.74) รองลงมาได้แก่ โรงเรียน
มีคอมพิวเตอร์และวัสดุประกอบ เข่น เมาส์สแกนเนอร์ พริ้นเตอร์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการ

ท างานอยู่ในระดับมาก (  = 4.00, S.D.= 0.71)และข้อ9บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก (  = 3.97, S.D.= 0.78) 
ตามล าดับ และข้อที่ค่าเฉลี่ยในระดับสุดท้าย คือ โรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นเอกเทศและเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก ( = 3.79, S.D.= 0.71) 
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ตารางท่ี 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

 

ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร   S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1.โรงเรียนจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร 

4.00 0.77 มาก 

2. ผู้บริหารแต่งตั้งและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน 

3.89 0.77 มาก 

3. ผู้บริหารมีทักษะความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3.89 0.77 มาก 
4. โรงเรียนใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับการ
วางแผนและการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน 

3.85 0.82 มาก 

5. โรงเรียนใช้ระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ในการด าเนินงานธุรการ 3.93 0.78 มาก 
6. โรงเรียนจดัท า Website และปรับปรุงข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบันเสมอ 3.91 0.70 มาก 

7. โรงเรียนมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับครภุัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3.87 0.76 มาก 
8. โรงเรียนน าฐานข้อมลูเกีย่วกับครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้างมาใช้บริหารงานด้าน
งบประมาณ 

3.81 0.73 มาก 

9. โรงเรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานดา้นวิชาการ 

3.87 0.70 มาก 

10. โรงเรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ทะเบียนนักเรียน หลักฐานแสดงผลการเรียน หนังสือรับรอง และเอกสารอื่น ๆ  

3.95 0.77 มาก 

รวม 3.90 0.40 มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

บริหาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก(  =3.90, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารอยู่ในระดับมาก( =4.00, S.D.= 0.77) รองลงมาได้แก่
ข้อ10 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 

หลักฐานแสดงผลการเรียน หนังสือรับรอง และเอกสารอ่ืน ๆอยู่ในระดับมาก(  = 3.95,S.D.= 0.77) 
และโรงเรียนใช้ระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ในการด าเนินงานธุรการอยู่ในระดับมาก(
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 = 3.93, S.D.= 0.78) ตามล าดับ และข้อที่ค่าเฉลี่ยในระดับสุดท้าย คือ โรงเรียนน าฐานข้อมูล

เกี่ยวกับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างมาใช้บริหารงานด้านงบประมาณ ( = 3.81, S.D.= 0.73) 
 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา  ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 

  

ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน   S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ
1. การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง 4.04 0.71 มาก 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลิตแบบฝึกทักษะต่าง ๆ สร้างบทเรยีนส าเรจ็รูป (e – 
Book , CAI) ได้ด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน 

3.97 0.81 มาก 

3. ใช้เทคโนโลยี ในการรวบข้อมลูต่าง ๆ เพื่อจัดท าแผนการเรียนรู้ 3.97 0.78 มาก 
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียนเพื่อวางแผนการสอนซ่อมเสรมิและท าวิจัยในช้ันเรียน 

3.87 0.84 มาก 

5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  3.97 0.75 มาก 
6. มีการบูรณาการสื่อเทคโนโลยีกับกิจกรรมเรียนการสอนกลุ่มสาระอื่น ๆ  3.95 0.77 มาก 
7. บุคลากรใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ท าฐานข้อมูลวิทยากรภายนอกและแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

3.95 0.79 มาก 

8. บุคลากรใช้สื่อดิจิทลั เช่น e – Book, e – Library, e – Learning ในการ
จัดการเรียนการสอน 

3.95 0.71 มาก 

9. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการจักการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3.97 0.75 มาก 

10. บุคลากรในโรงเรียนเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการเรยีนการสอน ใน
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 

4.06 0.78 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.97 0.40 มาก 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

เรียนการสอนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก (  = 3.97, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก(  = 4.06, S.D= 0.78) รองลงมาได้แก่ การเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D= 0.71) และ บุคลากรมี
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ความรู้และทักษะในการจักการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก(  = 3.97, 
S.D= 0.75) ตามล าดับ ตามล าดับ และข้อที่ค่าเฉลี่ยในระดับสุดท้าย คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนเพ่ือวางแผนการสอนซ่อมเสริมและท าวิจัยใน

ชั้นเรียน ( = 3.87, S.D.= 0.84) 
 

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

                                                                                                                       

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัต ิ

1.บุคลากรในสถานศึกษาใฝุรู้ใฝุเรยีน ยอมรับความเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.93 0.75 มาก 

2. ผู้บริหารส่งเสริมบคุลากรให้เปน็ผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3.91 0.73 มาก 

3. โรงเรียนมีการน าอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงมาใช้และพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 3.91 0.70 มาก 
4. มีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 3.75 0.78 มาก 
5. มีการระดมทุนและทรัพยากรเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียน 3.87 0.70 มาก 
6.มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 3.85 0.71 มาก 
7.มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณค์อมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 3.81 0.76 มาก 
8. คณะครู คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศของโรงเรียน 

3.79 0.74 มาก 

9. โรงเรียนเป็นศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน 3.87 0.76 มาก 

10. มีการวิจัยด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนและน าผลการวิจัยมา
พัฒนา 

3.89 0.75 มาก 

รวม 3.86 0.42 มาก 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.86,S.D.=0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาใฝุรู้ใฝุเรียน ยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ( =3.93,S.D.=0.75)รองลงมาได้แก่ โรงเรียน

มีการน าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้และพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายอยู่ในระดับมาก (  =
3.91,S.D.=0.70)และผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในระดับมาก ( =3.91,S.D.=0.73)ตามล าดับ และข้อที่ค่าเฉลี่ยใน

ระดับสุดท้าย คือ แผนงาน/โครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน (  = 
3.75, S.D.= 0.78) 
 
    2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  จ าแนกตามเพศ  พบว่า 
 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้ สอน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเพศ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา ในภาพรวมรายด้าน 
           

ที ่ รายการ ชาย หญิง t. p 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
3.91 

 
0.34 

 
3.88 

 
0.38 

 
.317 

. 

.707 
2. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหาร 
 
3.87 

 
0.42 

 
3.92 

 
0.39 

 
-.456 

. 

.834 
3. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการเรียนการสอน 
 
4.02 

 
0.46 

 
3.92 

 
0.32 

 
.900 

 
.079 

4. 
 

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา 

 
3.89 

 
0.47 

 
3.82 

 
0.38 

 
.378 

 
.539 

รวม 3.92 0.19 3.69 0.21 .634 .515 

* มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามเพศ ที่มีต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน และในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน 
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3. สรุปข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  ได้ผลดังนี้ 

 
ตารางที่ 7 ค่าความถี่และร้อยละของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน   คิดเป็นร้อยละ 

1.ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
29 20.00 

2. ผู้บริหารต้องมีความคิดสร้างสรรค์ 19 13.10 
3. ผู้บริหารเป็นนักประสานงานที่ดี 11 7.59 

4. ไม่แสดงความคิดเห็น 86 59.31 

รวม 145 100.00 
 จากตารางที่ 7 แสดงว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  ใน
ประเด็นต่างๆ คือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และสามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้อง
มีความคิดสร้างสรรค์ และผู้บริหารเป็นนักประสานงานที่ดี 
 
สรุปและอภิปรายผล  

ผลจากการวิจัย พบว่า ผลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน และการบริหารเพ่ือสร้างความพร้อมของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของทิพวัลย์ นนทเภท (2559)  ได้
ท าการศึกษา เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดคือด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากรองลงมาคือด้านการ
บริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากน้อยที่สุดคือด้านการบริหารทั่วไป



 
 729 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

อยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาพบว่าปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดคือด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับน้อยรองลงมา
คือด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อยน้อยที่สุดคือด้านการ
บริหารงบประมาณอยู่ในระดับน้อย 3) ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ด้านความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดหาเทคโนโลยีจากชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่นโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์และวัสดุประกอบ 
เช่น เมาส์สแกนเนอร์ พรินเตอร์ ฯลฯ ที่มีประสิทธิภาพสูงในการท างานและบุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับงานวิจัยของพรสันต์  
ชั้นเจริญ (2547: 86) ได้ท าการศึกษา เรื่องสภาพและปัญหา การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร พิษณุโลก พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นว่าสภาพ
วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มีใช้ในภาพส่วนใหญ่มีพร้อม ยกเว้นการศึกษาทางไกล บทเรียน
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการศึกษา ทั้ง 6 งานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
งานต่าง ๆ เช่น งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ส่วนด้านงานความสัมพันธ์ชุมชนไม่เคยใช้ ซึ่งยังแยก
เป็นรายด้านได้ดังนี้ งานวิชาการ มีการน าไปใช้ในบางครั้งในด้าน การจัดท าแผนการเรียน การเรียน
การสอน งานทะเบียนวัดผล ประเมินผล และการนิเทศการสอน งานบุคลากร มีการน าไปใช้เป็น
บางครั้งในทุกด้าน งานกิจกรรมนักเรียน มีการน าไปใช้เป็นบางครั้งในด้านการท าบอร์ด แผ่นปูาย
ประกาศ งานกิจกรรมนักเรียน งานอาคารสถานที่มีการน าไปใช้ เป็นบางครั้งในด้านการบันทึก และ
แสดงแผนผังของอาคารสถานที่ บันทึกการปฏิบัติงานของฝุายรับผิดชอบอาคารสถานที่ และทรัพย์สิน
ของโรงเรียน งานธุรการ การเงิน และพัสดุ มีการน าไปใช้เป็นประจ าในด้านงานสารบรรณ การจัดท า
หนังสือเข้าและออก งานทะเบียน สถิติ การพิมพ์เอกสารหรือจัดท ารายงานการจัดสรรงบประมาณ 
งานระบบบัญชี การท าบัญชีเงินเดือนครู การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณของ
โรงเรียนส่วนงานความสัมพันธ์กับชุมชนไม่เคยมีการน าไปใช้ นักเรียนมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศภาพรวมอยู่ในระดับใช้เป็นบางครั้ง ยกเว้นด้านอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่
เคยใช้ ปัญหาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษาระดับมาก ได้แก่ จ านวน
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คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ขาดครูที่มีความรู้ความช านาญ ในเทคโนโลยี ขาดวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่มี
อยู่ขาดประสิทธิภาพ 

ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้ด าเนินการให้โรงเรียนจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารโรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน หลักฐานแสดงผลการเรียน หนังสือรับรอง และ
เอกสารอ่ืน ๆ และ ใช้ระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-office) ในการด าเนินงานธุรการสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพันทิพย์  ภูติยา (2550: 89) ได้ท าการศึกษา เรื่องสภาพปัญหา และแนวทางการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา
เทศบาลเมืองสกลนคร พบว่า สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
บุคลากรในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาควรเน้นการพัฒนาระบบ เครือข่ายการใช้งาน การจัดอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน และ
งานประชาสัมพันธ์ 

ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเผยแพร่นวัตกรรมด้าน
การจัดการเรียนการสอน ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เน้นให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติจริงประกอบกับบุคลากรมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสอดคล้องกับงานวิจัยของ Moffat (2000:28) ได้ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนาอย่างมืออาชีพเกี่ยวกับประโยชน์และความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ได้
กล่าวว่า ผลสะท้อนกลับมาในงานชิ้นนี้ และข้อสันนิษฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และ
การศึกษาในระบบเครือข่าย ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ จะเป็น
แนวทางให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในโรงเรียนประการ
สุดท้ายผู้ศึกษามีความคาดหวังว่า ผู้เรียนจะตระหนักถึงประโยชน์และความจ าเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียน 

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาใฝุรู้ใฝุเรียน ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการน าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาใช้และ
พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายและ ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องกับงานวิจัยของอดิศักดิ์  แก้วประเสริฐ (2550) ได้
ท าการศึกษา เรื่องสภาพและความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใน
โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใน
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรจัดหาคอมพิวเตอร์
ให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน มีนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน เชื่อมต่อ
สัญญาณการเรียนผ่านดาวเทียมจากราชวังไกลกังวลให้ครบทุกโรงเรียน และควรจัดให้ครบทุก
โรงเรียน และควรจัดให้มีครูที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในโรงเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
    1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งศึกษาในกรอบจ ากัดดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงความคิดเห็นของ
นักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือที่จะได้น าความคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาในการบริหารให้ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน 

2. ควรศึกษาองค์ประกอบอ่ืนที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของ
สถานศึกษาเพ่ิมเติม เช่นนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ในท้องถิ่น เป็นต้น 

3. ควรศึกษาและเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ของสถานศึกษาใน
ขนาดแตกต่างกัน   
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ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร 
ในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

The Opinion of Teachers to the Conflict Management of Education 
Administrators in Nakhunkrai School Network, Srisamrong District 

Sukhothai Province. 
ประวัติ  ยงบุตร(Prawat Yongbut)  ขวัญหทัย  ยิ้มละมัย(Kwanhathai Yimlamai)* 
สมเกียรติ  อินทวงศ์(Somkiat Intawong)   ธนากร  อ้ังน้อย(Thanakorn Aungnoi) 

สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
*Corresponding author. E-mail:  k51030976@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ใน 5 ด้าน ได้แก่ การเอาชนะ การ
ร่วมมือ  การประนีประนอม การลีกเลี่ยง และการยอมให้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่  บุคลากรครู  จ านวน 
73 คน  เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่า 

การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  = 3.56, SD= 0.52)  
ค าส าคัญ:   การบริหารความขัดแย้ง   ผู้บริหาร    กลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด
สุโขทัย 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the opinion of teachers to the 
conflict management of educational administrators in Nakhunkrai school network, 
Srisamrong district Sukhothai province. In 5 aspects: overcoming, collaboration, 
compromise, avoidance and granting. The samples were 73 teachers. The research 
instrument   collected data used by questionnaire.  The statistics analyzed data used 
the  frequency, percentage, mean and  standard deviation. The results found that 
the teachers have opinion, The conflict management of administrators Overview, 

were at the high level   ( = 3.56, SD=0.52).   
Keywords :  Conflict Management,  Administrators,  Nakhunkrai school network, 
Srisamrong district Sukhothai province 
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บทน า 
 ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงกระบวนการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและรวดเร็วส่งผลกระทบต่องานที่ท า วิธีการท างานวิธีการคิด
เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งบุคคลโดยทั่วไปมักจะมองในภาพลบที่พึงหลีกเลี่ยงหรือขจัดออกไปตราบใดที่
มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ในสังคม เมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ก็ควรจะรู้จักและท าความเข้าใจ
กับความขัดแย้งเพ่ือให้เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งมาเป็นประโยชน์เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรให้ดี
ที่สุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543 ) ส่วนหนึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งคือมีการแข่งขันกันใน
รูปแบบต่างๆ  เช่น  การแข่งขันกีฬา  การศึกษาเล่าเรียน  ธุรกิจและกิจกรรมในสังคม  การแข่งขันท า
ให้เกิดการแพ้หรือชนะ  ความส าเร็จมักถูกวัดด้วยการเอาชนะ  หลักฐานเหล่านี้เห็นได้จากการได้มา  
หรือการมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า  การได้รับบริการ  การท าให้บรรลุเปูาหมายที่แตกต่างกัน  การควบคุม
บุคคล  การควบคุมทรัพยากรและการมีอ านาจที่ตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบต่อคนอ่ืน เป็นต้น   

ในสภาพของสังคมไทยเราในปัจจุบันนี้  จะพบว่ามีความขัดแย้งค่อนข้างสูง  ทั้งนี้เนื่องจากคน
มีความแตกต่างกันในด้านความคิด  ความเชื่อ  ค่านิยม  ความสนใจ  ความต้องการ  ความปรารถนา  
ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวเป็นผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้  (ประกาทิพย์ ผาสุก 2551: 1)  ความ
ขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์  เพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งความคิด
และการกระท า  ดังนั้นในทุกองค์การย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้น  อาจเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ต่อบุคคล  หรือระหว่างกลุ่มต่างๆ  แท้ที่จริงแล้วความขัดแย้งก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อองค์การ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดการความขัดแย้งของบุคคลซึ่งเกิดจากการรับรู้  และความสามารถของบุคคลใน
การปรับตัวต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  อายุ  และประสบการณ์ที่มากขึ้นจะท าให้บุคคลสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดี  ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญอยู่ทุกวัน  การบริหารความ
ขัดแย้งเป็นภารกิจที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของผู้บริหาร  เพราะการปฏิบัติงานจะท าให้ถูกใจคนทุกคน
ไม่ได้  หากยึดความถูกต้องมัก  ไม่ถูกใจคน  หากจะให้ถูกใจคนก็มักไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  แม้ว่าความ
ขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่ถ้าผู้บริหารรู้จักวิธีการบริหารและวิธีการแก้ไขที่ดีจะกลายเป็นให้
คุณประโยชน์  เช่น  ช่วยปูองกันความเฉื่อยชา  ช่วยท าให้เห็นเปูาหมายที่ชัดเจน  ช่วยกระตุ้นความ
สนใจและความอยากรู้อยากเห็นของบุคคล  เป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลและ
สังคม  ซึ่งจะเป็นประโยชน์  อย่างยิ่งต่อองค์กร     
ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้ความสนใจต่อการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและ
เอาใจใส่ในการบริหารความขัดแย้งอย่างจริงจังทั้งนี้เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของโรงเรียน
และเพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความ
ขัดแย้งโดยใช้กระบวนการที่ประกอบด้วย การเอาชนะการร่วมมือ การประนีประนอม การลีกเลี่ยง 
และการยอมให้ ( Thomas and Kilmann 1987: 11 – 16)  ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร 
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อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ได้ขาดองค์ความรู้เพ่ือน ามาใช้ก าหนดแผนการบริหารความขัดแย้งใน
สถานศึกษา ซึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้น ก็อาจท าให้ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างทันท่วงที (โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม, 2559) 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครูที่ มีต่อการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย โดยคาดหวังว่าผล
จากการวิจัยจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารด้านบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือลด
ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนา
ขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัยปีการศึกษา 2560 จ านวน 10 โรงเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 90 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา คือ บุคลากรครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan  
(1970 : 100 อ้างถึงใน วาโร เพ็งสวัสดิ์ 2548 : 205-206) โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 73  คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
สถานภาพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
  ตอนที่ 2 การศึกษาการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูในโรงเรียนของต าบลนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัยแบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ
ดังนี้ ดังนี้ 
   1.  การเอาชนะ (Competition) 
   2.  การร่วมมือ (Collaboration) 
   3.  การประนีประนอม (Compromising) 
   4.  การหลีกเลี่ยง (Avoiding) 



 
 736 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

   5.  การยอมให้ (Accommodation) 
 โดยผู้วิจัยได้สร้างลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale )  
ตามแบบของไลเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดับ ความคิดเห็น  (บุญชม ศรีสะอาด, 2542 : 69 - 71) 

5 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร  ต ารา  บทความ  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความขัดแย้ง

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัด
สุโขทัย  เช่น ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับการขัดแย้ง พฤติกรรมของบุคคลเมื่อเจอกับความ
ขัดแย้ง การบริหารความขัดแย้ง ทักษะการบริหารความขัดแย้ง ความขัดแย้งในสถานศึกษา  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 

2. สร้างแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาการวิจัยการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัย 

3. น าร่างแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และน ามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าระหว่าง 0.67 – 1.00 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูในกลุ่มโรงเรียนก้าวหน้าอ าเภอศรี
ส าโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม 
เท่ากับ 0.812 

5.  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 73 
คน   

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
1. จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์การรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ถึง

ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
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2. ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับครูกลุ่มโรงเรียนขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย 

3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมได้  เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการ
วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลในขั้นต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

จากนั้นน าผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลตามเกณฑ์ของ เบสท์ (Best) แบ่งเป็น  
5  ระดับ (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2544:75) ดังนี้  

ค่าเฉลี่ย  4.50– 5.00 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49 แปลความหมายว่า  มีการบริหารความขัดแย้งอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูในกลุ่มโรงเรียนนาขุนไกร  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย พบว่า 
 ระดับการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่ม
โรงเรียนนาขุนไกร  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  3 ด้าน  คือ  ด้านการเอาชนะ  การร่วมมือ  และการประนีประนอม  
อยู่ในระดับมาก  2  ด้าน  คือ  ด้านการลีกเลี่ยง  และด้านการยอมให้ 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ผู้บริหาร มีการบริหารความขัดแย้งด้านการเอาชนะ  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( = 3.43, SD= 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหาร
ความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารใช้ความต้องการของตนเป็นหลักเพ่ือ

เอาชนะจากกรณีความขัดแย้ง   (   = 3.86, SD= 0.63) รองลงมาคือ ผู้บริหารได้แสวงหาการ
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สนับสนุนจากคนอื่นเพ่ือให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์  (   = 3.81, SD= 0.52) และการบริหารความ
ขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นผู้บริหารได้พยายามท าตามวิธีการของตนเอง

จนบรรลุเปูาหมาย ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( = 2.93, SD= 0.93)  

การบริหารความขัดแย้งด้านการร่วมมือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.30, 
SD.= 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ใน
ระดับมาก คือ เมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งผู้บริหารหาทางให้คู่กรณีปรึกษาหารือจนทั้งสองฝุายพอใจ

อยู่ในระดับมาก ( = 3.71, SD= 0.54) รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันลงมือปฏิบัติการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนทุกฝุายพอใจ (  = 3.67, SD= 0.65) และการบริหารความขัดแย้งที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันจนเป็นที่พอใจของทุกฝุาย ซึ่งอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( = 3.00, SD= 0.02) 

การบริหารความขัดแย้งด้านการประนีประนอม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 
3.39, SD= 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ใน
ระดับมาก คือผู้บริหารแก้ปัญหาโดยใช้การเจรจาต่อรองโดยค านึงถึงผลประโยชน์ทั้งสองฝุายและถ้อย

ทีถ้อยอาศัยอยู่ในระดับมาก( = 4.05, SD= 0.23) รองลงมาคือ ผู้บริหารยอมแพ้ในบางประเด็นเพ่ือ

ชนะในอีกบางประเด็น  (  = 3.99, S.D.= 0.20) และการบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

คือ ผู้บริหารท าหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง ซึ่งอยู่ในระดับน้อย (   = 2.05, SD= 
0.23)  

การบริหารความขัดแย้งด้านการลีกเลี่ยง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.01, SD= 
0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คือ ผู้บริหารหลีกเลี่ยงการกระท าที่จะท าให้ตนเองไม่สบายใจจากกรณีความขัดแย้ง  และ

ผู้บริหารพยายามหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่น าไปสู่การโต้แย้ง ( = 4.95, SD= 0.23)  
เท่ากัน  รองลงมาคือ ผู้บริหารไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงและ

ผู้บริหารปล่อยให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นโดยไม่คิดแก้ปัญหา  (   = 4.92, S.D.= 0.28) และการบริหาร
ความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารไม่ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้ง ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.11, SD= 0.83)  

การบริหารความขัดแย้งด้านการยอมให้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.66, SD= 
0.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และอยู่ในระดับมาก 

คือ ผู้บริหารท าตามความคิดเห็นของผู้อ่ืนถ้าสามารถท าให้ผู้อ่ืนมีความสุขหรือได้ประโยชน์ (  = 
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3.85, SD= 0.89) รองลงมาคือ ผู้บริหารปล่อยให้ผู้อ่ืนด าเนินการตามที่เขาชอบแม้ว่าตัวเองจะไม่เห็น

ด้วยก็ตาม ( = 3.82, SD= 0.63) และการบริหารความขัดแย้งที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   คือ ผู้บริหาร

ยอมเสียสละสิ่งที่อยากได้เพ่ือให้ผู้อื่นสมปรารถนา ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.41, SD= 0.68) 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
  การบริหารความขัดแย้งด้านการหลีกเลี่ยง ผลการวิจัยพบว่า เป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนีผู้้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้บริหารไม่สนใจที่จะเข้าไปเผชิญกับสถานการณ์ของความขัดแย้งที่
ก าลังเกิดขึ้น อาจจะท าเป็นไม่รู้ว่ามีความ ขัดแย้งเกิดขึ้น เฉยเมยหรือไม่มีการตอบสนองต่อข้อ
เรียกร้องของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพยายามยืดเวลาโดยไม่ยอมตัดสินใจแก้ปัญหา อาจเพ่ือให้อารมณ์
ความขัดแย้งลดลง  สองฝุายคู่ขัดแย้งจึงจะยอมเข้าสู่การปรึกษาหาทางออก และการบริหารความ
ขัดแย้งการเอาชนะ ผลการวิจัยพบว่าเป็นวิธีที่อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการการ
แสดงพฤติกรรมที่ผู้บริหารมุ่งเอาชัยชนะของตนเองเป็นส าคัญ โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์หรือความ
สูญเสียของผู้อ่ืน โดยอาศัยอ านาจจากต าแหน่ง สอดคล้องกับ สุกานดา แสงเดือน (2546) ที่กล่าวว่า 
การแก้ไขข้อขัดแย้งในการท างานแบบแข่งขันเอาผลแพ้-ชนะ ผู้ที่สนับสนุนวิธีนี้คือ พวกที่สนใจ
เปูาหมายของตนเองมากกว่าสิ่งใด พวกเขาต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้ โดยคนที่จะมาชี้ขาดนั้น คือ คนที่มี
อ านาจเหนือกว่าทั้งสองฝุาย ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก ลักษณะการบริหารงานโรงเรียนเอกชนเป็นระบบ
การบริหารงาน แบบคณะบุคคล โดยมีผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของ หรือผู้จัดการ และมีผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้รับใบอนุญาต
เพราะฉะนั้นการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนจึงมีกฎระเบียบ เข้มงวด มีการควบคุม การบังคับ
บัญชา และการใช้อ านาจอยู่แล้ว (ประเวศ วะสี , 2541 : 2)  ส่วนด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับสอง เพราะผู้บริหารมักใช้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานมาเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์บริบทในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ณรงค์ กังน้อย (2545) ที่พบว่าผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี 
ใช้ยุทธวิธีจัดการกับความขัดแย้งแบบการร่วมมือมากที่สุด และสอดคล้องกับ วีรนุช สุทธพันธ์ (2550 : 
150) กล่าวว่า วิธีการบริหารความขัดแย้งที่ผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ 
เขต 1 ใช้มากที่สุดคือ แบบประนีประนอม  ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า 
เป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยการพบกันครึ่งทาง เป็นการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยยึดหลักทางสายกลาง 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารได้ตระหนักว่าส าคัญในการบริหารซึ่งสอดคล้องกับ Thomas ที่กล่าวว่า บุคคล
จะแสดงพฤติกรรม (Behavior) ออกมา อาจเป็นการเอาชนะ การแข่งขัน การต่อรอง การร่วมมือ การ
หลีกเลี่ยง หรือการผ่อนปรนเข้าหากัน และสอดคล้องกับ เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2540) กล่าวว่า
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โดยทั่วไปแล้วเมื่อบุคคลคาดหวังว่าจะพบความขัดแย้ง เขาจะต้องตัดสินใจเพ่ือเลือกอย่างหนึ่งในสาม
อย่างคือ เลือก ก. หรือเลือก ข. พยายามประนีประนอมระหว่าง ก. กับ ข. หรือพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยงจากท้ังสองอย่าง และการบริหารความขัดแย้งด้านการร่วมมือ  และการยอมให้  ผลการวิจัย
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นวิธีบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่มีบุคลลิกภาพ
สุภาพเคารพความคิดเห็นผู้ใต้บังคับบัญชา จึงยอมเสียประโยชน์ส่วนตนบางส่วน สอดคล้องกับ อรสา  
ค าแสน (2554) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์  เขต  1  ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  วัฒนธรรมการแสดงออกเป็นคนอ่อน
น้อมถ่อมตน  ถ้อยทีถ้อยอาศัย  มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน  การหักหาญน้ าใจ
เป็นสิ่งที่ไม่นิยมกัน  จึงมีพฤติกรรมเลือกใช้วิธีการบริหารความขัดแย้งแบบประนีประนอม  ซึ่งเป็น
พฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เน้นการต่อรอง  มุ่งให้ทุกฝุายได้รับความพึงพอใจ  ยอม
เสียสละและยอมได้ในบางส่วน   
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความขัดแย้งของบุคลากรในสถานศึกษา 
2. ควรท าการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบหรือแนวทางการบริหารความขัดแย้งในฝุายต่างๆ ของ

สถานศึกษาท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน 
3. ควรท าการวิจัยแบบผสมผสานกระบวนการเชิงคุณภาพ โดยมีการพัฒนาแนวทางการ

บริหารความขัดแย้งในสถานศึกษาจากการระดมสมองของบุคคลทั้ง 3 ฝุาย ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร
ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการศึกษาจากภายนอกองค์กร     
 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุนทุนวิ จัยใน
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
พิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครู และผู้ปกครอง โรงเรียน
พิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามศึกษา
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.86, 
SD = 0.84) หากพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน คือ ด้าน

หลักความโปร่งใส ( =4.06, SD = 0.84)  
ค าส าคัญ: การบริหาร หลักธรรมาภิบาล โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

Abstract 
The objectives of this research were to study good governance administration 

of Phichai School, Phichai School, Uttaradit Provice. The samples were teachers and 
parents 226 persons. The research instrument used to collect data was questionnaire 
of study good governance administration. The statistics were analysis in terms of 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The results showed that the 
good governance administration of Phichai School, Phichai School, Uttaradit Provice 

were at high level by overate (  =3.86, S.D. = 0.84). When considering in the part. it 

found that all parts were at the high. The highest mean was transparency (  =4.06, 
SD = 0.84). 
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บทน า 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวคิด
เกี่ยวกับการปกครองที่ดีท่ีเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐ
มากขึ้น การประกันและคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ภาครัฐมีการบริหาร การปกครองที่
โปร่งใส สามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนมากขึ้น ในปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้
ความส าคัญและน าแนวคิดธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์การกันอย่างแพร่หลาย ด้วย
เหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยในส่วนขององค์การ
ด้านการศึกษาก็ให้ความสนใจในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาด้วยเช่นกัน 
เนื่องจากการเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคล และด้านบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง นั้นจ าเป็นต้องใช้หลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคลด้วย  การที่โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมี ความ
รับผิดชอบสูงขึ้นกว่าเดิม การน า    “หลักธรรมาภิบาล” มาใช้ในการบริหารจัดการยิ่งต้องมีความจ า
เป็นมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ส าคัญใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา มุ่งให้หน่วยงานในสังกัดทุก
ระดับมีการบริหารราชการและบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า เยาวชนและ
ประชาชนได้รับความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551)  

ผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นนิติบุคคลให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการบริหารที่มีความคล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการด าเนินกิจการสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีอ านาจในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ เมื่อผู้บริหารมี
อ านาจการบริหารสถานศึกษาตามกฎหมายก าหนดไว้จึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารใน
สถานศึกษาต้องมีการน าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมายึดในการบริหารงานโรงเรียน อันได้แก่ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
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ความคุ้มค่า ทั้งนี้ก็เพราะว่าการบริหารสถานศึกษานั้นต้องมีการบริหารด้วยความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบการท างานได้อย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืน (รัตนาภรณ์ ส่งเสริม และสุวิมล โพธิ์กลิ่น , 
2559) 

โรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มุ่งพัฒนาการศึกษาในเชิงรุก ทั้งในด้านการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งสิ่งส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีคุณภาพนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรต้องพัฒนาบุคลากรในองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
และจิตใจ ซึ่งหลักธรรมาภิบาล มีความเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนพิชัยให้มีความเจริญก้าวหน้าบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม  
            ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ของโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   ทั้งนี้เพ่ือส าหรับใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศและจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น คนดี มี
ความรู้และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยดังนี้   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูและผู้ปกครองโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์รวมทั้งสิ้น 530 คน  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นครูและผู้ปกครองของโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่ มอร์แกน (Krecie and 
Morgan) (สมชาย วรกิจเกษมสกุล. 2553: 175) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้ งสิ้น 226 คน และใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง โดยเป็นแบบตัวเลือกตรวจสอบรายการ 
 ตอนที่ 2  การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยจ าแนกเป็น 6 ประการ ได้แก่ หลั กนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยตัว
เลือกตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่าของลิเกิร์ต (Likert) ดังนี้ 

 5 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด  
 4 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมาก  
 3 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลปานกลาง  
 2 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อย  
 1 หมายถึง มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน้อยที่สุด  
 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ในการสร้างเครื่องมือผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร และก าหนดวัตถุประสงค์ของแบบสอบถามท่ีจะสร้างข้ึน 
2. สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน 

ได้แก่ ดร.ณัฏฐ์ ชาค ามูล  อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง ดร. ณัฐฐณิชชา รัตนศิริณิชกุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝุายวิจัยและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และบาทหลวง ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์ อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จากนั้นน าผลการตรวจสอบมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  (IOC)  โดยได้ค่า 
IOC ของแบบสอบถามระหว่าง 0.67 – 1.00   

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับ ครูของ
โรงเรียนตรอนตรีสินธิ์ อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 
คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Oronbach) โดยได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ .811  
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยนี้ ก าหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
1. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกถึงผู้อ านวยการ

โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูใน
โรงเรียน และการประสานงานกับผู้ปกครองในวันประชุมปกครองผ่านทางโรงเรียน 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและรับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้เพ่ือน าไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน   

5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การวิจัยครั้งนี้ ได้น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ โดย

แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปล
ความหมายโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 2544 : 75) 

ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 แสดงว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารน้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 
 ผลศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปได้ดังนี้  
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.03 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.97 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.07 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.83 และมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งระหว่าง 11 – 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 35.84  

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   มีดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยภาพรวม 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  โดยภาพรวม Χ  SD ระดับ 

1. หลักนิติธรรม 3.70 0.84 มาก 
2. หลักคุณธรรม 3.88 0.85 มาก 
3. หลักความโปร่งใส 4.06 0.84 มาก 
4. หลักการมีส่วนร่วม 3.78 0.83 มาก 
5. หลักความรับผิดชอบ 3.90 0.84 มาก 
6. หลักความคุ้มค่า 3.86 0.86 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.86 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  =3.86, SD = 0.84) พิจารณาในรายด้าน

อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักความโปร่งใส ( Χ  

= 4.06, SD = 0.84) รองลงมาคือ ด้านหลักความรับผิดชอบ (Χ  = 3.90, SD = 0.84) ด้านหลักคุณธรรม 

(Χ  = 3.88, SD = 0.85) ด้านหลักความคุ้มค่า (Χ  = 3.86, SD= 0.84) ด้านหลักการมีส่วนร่วม (Χ  = 

3.78, SD = 0.83) ด้านหลักนิติธรรม (Χ  = 3.70, SD = 0.84) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้านหลักนิติธรรม  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักนิติธรรม Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารยึดและปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของทางราชการในการปฏิบัติงานวิชาการ 

4.17 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารด าเนินการการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

3.41 0.80 ปานกลาง 

3. ผู้บริหารด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ วินัย มาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.57 0.83 มาก 

4. ผู้บริหารด าเนินการจัดท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับ 3.47 0.90 ปานกลาง 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักนิติธรรม Χ  SD ระดับ 

บุคลากรในโรงเรียนเป็นไปตามสายงาน และมีความ
ชัดเจน 
5. ผู้บริหารด าเนินการจัดระบบควบคุมระบบภายใน
โรงเรียนโดยมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบ 

3.44 0.94 ปานกลาง 

6. ผู้บริหารด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 

4.16 0.72 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.70 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ  = 3.70, SD = 0.84) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ
แรก คือ ผู้บริหารยึดและปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการในการปฏิบัติงาน

วิชาการ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.17, SD = 0.87) รองลงมาคือ ผู้บริหารด าเนินการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 
4.16, SD = 0.72) และผู้บริหารด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ 

วินัย มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.57, SD = 0.83) ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักคุณธรรม  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักคุณธรรม Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
คุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากร 

4.20 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 

3.65 0.86 มาก 

3. ผู้บริหารด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

4.30 0.79 มาก 

4. ผู้บริหารด าเนินการพิจารณาความดีความชอบของ 4.06 0.82 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักคุณธรรม Χ  SD ระดับ 

บุคลากรด้วยความเป็นธรรม 
5. ผู้บริหารส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้ได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ด้านคุณธรรม 
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนางาน 

3.57 0.83 มาก 

6. ผู้บริหารด าเนินการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

3.47 0.90 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.88 0.85 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.88, SD = 0.85) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ผู้บริหาร
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม  อยู่ในระดับมาก (

Χ  = 4.30, SD = 0.79) รองลงมาคือ ผู้บริหารด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณธรรม

จริยธรรมให้บุคลากร อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.20, S.D. = 0.87) และผู้บริหารด าเนินการพิจารณา

ความดีความชอบของบุคลากรด้วยความเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.06, SD = 0.82) 
ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความโปร่งใส  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านความโปร่งใส Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารด าเนินการใช้งบประมาณ โดยเป็นไปตาม
ขั้นตอนแผนงานและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

4.28 0.84 มาก 

2. ผู้บริหารด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง
เปิดเผย และสามารถตรวจสอบได้ 

3.88 0.90 มาก 

3. ผู้บริหารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประชาชน 

4.10 0.80 มาก 

4. ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ

4.05 0.78 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านความโปร่งใส Χ  SD ระดับ 

พัสดุด้วยความโปร่งใส 
5. ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร
ระบบเปิดจัดท าคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้ตรวจสอบ 

3.95 0.91 มาก 

6. ผู้บริหารด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนและประชาชน
รับทราบ 

4.08 0.83 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.06 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.06, S.D. = 0.84) เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ผู้บริหาร
ด าเนินการใช้งบประมาณ โดยเป็นไปตามขั้นตอนแผนงานและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก (

Χ  = 4.28,S.D. = 0.84) รองลงมาคือ ผู้บริหารรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและประชาชน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.10, S.D. = 0.80) และผู้บริหาร
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนรับทราบ 

อยู่ในระดับมาก     (Χ  = 4.08, S.D. = 0.83) ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ด้านหลักการมีส่วนร่วม  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

3.97 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมใน
การระดมทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษา 

3.95 0.81 มาก 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสรร 
งบประมาณให้กับโครงการและกิจกรรม 

3.78 0.80 มาก 

4. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

3.60 0.87 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

Χ  SD ระดับ 

5. ผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.79 0.77 มาก 

6. ผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

3.56 0.88 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.78 0.83 มาก 

 จากตารางที่ 5 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.78, SD = 
0.83) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ 

ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (Χ  
= 3.97, SD = 0.87) รองลงมาคือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการระดม

ทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.95, SD = 0.81) และผู้บริหารด าเนินการ

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.79, SD = 0.77) 
ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้านหลักความรับผิดชอบ  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักความรับผิดชอบ Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งให้นักเรียน
ปฏิบัติจริง 

3.92 0.87 มาก 

2. ผู้บริหารมีการก าหนดปฏิทินวิชาการเพ่ือให้บุคลากร
ท างานได้อย่างสะดวก 

3.87 0.84 มาก 

3. ผู้บริหารด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 
งบประมาณประจ าปี 

3.91 0.77 มาก 

4. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตาม 
ก าหนดเวลาและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.78 0.88 มาก 

5. ผู้บริหารมีการส่งเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 3.97 0.87 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านหลักความรับผิดชอบ Χ  SD ระดับ 

การเงินในสถานศึกษา 
6. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักในสิทธิและ
หน้าที่การปฏิบัติงานของตนเอง 

3.95 0.81 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.90 0.84 มาก 

 จากตารางที่ 6 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.90, SD = 
0.84) เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ 

ผู้บริหารมีการส่งเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ  = 
3.97, SD = 0.87) รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่การ

ปฏิบัติงานของตนเอง อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.95, SD = 0.81) และผู้บริหารด าเนินการให้บุคลากร
มีความรับผิดชอบต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและมุ่งให้นักเรียนปฏิบัติจริง อยู่ใน

ระดับมาก (Χ  = 3.92, SD = 0.87) ตามล าดับ  
 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความคุ้มค่า  

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านความคุ้มค่า Χ  SD ระดับ 

1. ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น
จัดท าสื่อการเรียนการสอน 

4.09 0.82 มาก 

2. ผู้บริหารสามารถจัดสรรห้องเรียน อาคารเรียน อาคาร 
ประกอบตลอดจนบริเวณโรงเรียนได้อย่างคุ้มค่าและเกิด 
ประโยชน์สูงสุด 

3.76 0.83 มาก 

3. ผู้บริหารด าเนินการวางแผนในการจัดหางบประมาณ
และใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3.93 0.88 มาก 

4. ผู้บริหารมีการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
อาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ 

3.62 0.84 มาก 

5. ผู้บริหารมีการรณรงค์ ก าหนดมาตรการให้บุคลากรใช้น้ า
และไฟฟูาอย่างประหยัด 

3.91 0.85 มาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหาร  ด้านความคุ้มค่า Χ  SD ระดับ 

6. ผู้บริหารด าเนินการมอบหมายการปฏิบัติงานตรงตาม
ความรู้ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล 

3.84 0.91 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.86 0.86 มาก 

 จากตารางที่ 7 พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  

อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.86, SD = 0.86) 
เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ผู้บริหาร

ส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นจัดท าสื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.09, 
SD = 0.82) รองลงมาคือ ผู้บริหารด าเนินการวางแผนในการจัดหางบประมาณและใช้งบประมาณ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.93, SD = 0.88) และผู้บริหารมีการรณรงค์ 

ก าหนดมาตรการให้บุคลากรใช้น้ าและไฟฟูาอย่างประหยัด อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.91, SD = 0.85) 
ตามล าดับ  
 
สรุปและอภิปรายผล  
           จากผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
            การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (Χ  = 3.86, SD = 0.84) ทั้งนี้เป็นเพราะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายและกล
ยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการด าเนินการจัด
ประชุมปฏิบัติการ จัดท าสารสนเทศต่างๆ เพ่ือสร้างความตระหนักและให้ความรู้ กับผู้บริหารและ
ครูผู้สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหารและครูผู้สอน โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สอดคล้องกับนิกร นวโชติรส (2550 ) ได้วิจัยเรื่อง
การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ผลจากการศึกษาพบว่า 
ความคิดเห็นต่อการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตาม
นโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ทั้งผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจตรงกันว่า ทุก
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ McMillan (2007) ได้ศึกษาเรื่องการกระจายอ านาจนโยบายทาง
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศกาน่า  ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาของประเทศกาน่า ได้รับความส าคัญในการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการน านโยบาย
การกระจาย อ านาจภายใต้การใช้หลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการจัดการศึกษา เพ่ือจะเป็นแนวทางใน
การพัฒนา ประเทศ แต่ผลการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เกิดกับการจัด
การศึกษาผลการวิเคราะห์นี้เผยให้เห็นว่ารูปแบบการกระจายอ านาจการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาลนั้นยังคงไม่ประสบความส าเร็จ เพราะว่าอ านาจในการตัดสินใจยังคงอยู่ที่การบริหารส่วนกลาง 
และรัฐบาลขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านหลักนิติธรรม พบว่า ผู้บริหารยึดและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของ

ทางราชการในการปฏิบัติงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.17, SD = 0.87) ทั้งนี้เป็นเพราะ
ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปริญญา สัญพ่ึง (2553 : 95 -102) ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด  
เขต 1 พบว่า มีการปฏิบัติด้านหลักนิติธรรม อยู่ในระดับมาก 
 ด้านหลักคุณธรรม พบว่า ผู้บริหารด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย

ความถูกต้องและเป็นธรรม อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.30, SD = 0.79) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารมีการ
บริหารโรงเรียนโดยใช้หลักคุณธรรมเป็นการบริหารงานที่ยึดมั่นความถูกต้อง การส่งเสริมให้บุคคลากร
น าหลักคุณธรรมมาใช้ปฏิบัติหน้าที่เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและเป็น
ตัวอย่างที่ดีของบุคลากรได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตนาภรณ์  ส่งเสริม (2557) ศึกษาความ
คิดเห็นการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ในด้านหลักคุณธรรมอยู่ในล าดับแรก 
 ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ผู้บริหารด าเนินการใช้งบประมาณ โดยเป็นไปตามขั้นตอน

แผนงานและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.28, SD = 0.84) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหาร
เห็นความส าคัญของความโปร่งใส โดยมีการจัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือให้
บุคลากรทุกคนได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับการศึกษาของ สันถวันท์ พยาเลี้ยง และ
คณะ (2552: 88-97) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
ครูผู้สอน จ านวน 285 ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลัก
ความโปร่งใส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 



 
 755 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการ

จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.97, SD = 0.87) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารส่วนใหญ่มี
ความตระหนักในการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม มาจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและทิศทางการศึกษา
เพ่ือให้การศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสันถวันท์ 
พยาเลี้ยง และคณะ (2552 : 88-97) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการศึกษาใน
ปัญหาของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า การบริหารขาดการมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารมักตัดสินใจและยึดเหตุผลตนเองเป็นหลัก ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ได้แก่ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาควรฝึกอบรมผู้บริหารให้มีศิลปะในการโน้มน้าวจิตใจ ผู้บริหารควรอดทนด้วยความ
จริงใจ ผู้บริหารตั้งคณะกรรมการบริหารโดยมีบุคลากรในชุมชน เข้าร่วม ผู้บริหารตั้งคณะกรรมการ
โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมประเมินในการบริหารโรงเรียนและผู้บริหารตั้ง
คณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
 ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า ผู้บริหารมีการส่งเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

การเงินในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก (Χ  = 3.97, SD = 0.87) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูเกิดการพัฒนางานของโรงเรียนและพัฒนาปรับปรุงการท างานของครูให้มีการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างทักษะของครู สอดคล้องกับการศึกษาของเสริม เกื้อสังข์ 
(2551:92-102) ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครตรัง พบว่า ผู้บริหาร
สังกัดเทศบาลนครตรัง ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) หลักความรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรม 3) หลัก
คุณธรรม 
 ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นจัดท าสื่อ

การเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก (Χ  = 4.09, SD = 0.82) ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารมีการเปิดโอกาส
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการที่นาไปสู่ความคุ้มค่า และจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจา
กัดได้อย่างคุ้มค่า เพราะหลังจากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ รัฐบาลได้เข้มงวดในการใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัดและทบทวนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างหนุนเวียน และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดย
การสร้างปลูกทดแทนใหม่ในส่วนของการบริหารราชการ ได้มีแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานของภาครัฐมีบทบาทภารกิจที่ชัดเจน การปรับปรุงระบบงบประมาณ ระบบการบริหาร
บุคคลในภาครัฐ ปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ทันสมัย และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมในการด าเนินงาน
ของภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ทุกหน่วยงาน ในภาครัฐจะต้องรายงานผล
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การทางานและแสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่อสาธารณะ ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ 
รัตนาภรณ์ ส่งเสริม (2557) ศึกษาความคิดเห็นการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ครูได้เสนอปัญหาและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักความคุ้มค่า 
บุคลากรบางส่วนขาดจิตส านึกต่อการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า  ผู้บริหารควรจัดสรร
งบประมาณและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ผู้บริหารควรบริหารงานอย่างโปร่งใส และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ  

2. ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน
แก่นักเรียน รวมทั้งผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

3. ผู้บริหารควรจัดท าแผนการใช้งบประมาณและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรใน
สถานศึกษาอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบธรรมาภิบาลที่สามารถปรับใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันหลายๆ แห่งได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
  ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได้สนับสนุน
ทุนวิจัยในครั้งนี้  รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้
อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
Factors Affecting Public Mind of Junior High School Students  

 under secondary educational service area office 41   
เกศกนก  ตรีอินทอง(Kadkanok  Triinthong)¹  ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์(Chonchakorn Worain)² 
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3 โรงเรียนวัดหนองหลวง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
*Corresponding author. E-mail: kadkanok_koi@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

รายงานการวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนต้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จังหวัดพิจิตร มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพ่ือศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) 
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจิตร เขต 41 จ านวน 398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่แบบสอบถาม จ านวน 
398 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เขต 41 ใน 4 ปัจจัย พบว่าทุกด้านของปัจจัยส่งผลต่อ
จิตสาธารณะของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทางโรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียนที่
ท าคุณประโยชน์แก่สังคม (  =4.40)  2) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักเรียนพึงพอใจกับการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ที่จะให้เป็นฐานการท างานเพ่ือสังคมหรือประเทศ (  =
4.45) 3) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืม
จากห้องสมุดไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้คนอ่ืนยืมต่อได้เลย (  = 4.40) 4) ด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
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ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนทุกครั้ง เพ่ือคนอ่ืนจะ
ได้ใช้งานได้สะดวกต่อไป (  = 4.24)  
 2. ระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับจิตสาธารณะที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนเมื่อใช้เสร็จแล้วเข้าท่ีให้เรียบร้อย รองลงมาคือ นักเรียนช่วยตักเตือนเพื่อนที่ท าลายสมบัติของ
โรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้ เขียนฝาผนัง และนักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของ
โรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุมตน (X4) และการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน 
(X2) สามารถพยากรณ์การมีจิตสาธารณะ (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสาม
ร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 68.50 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
SEestY = 0.23477 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ Y =  0.508+0.308X3+0.270X4+0.302X2 และ สมการ
พยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ ZY = 0.321Z3+0.307Z4+0.285Z2   
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

Abstract 
 Independent studies were to study the factors affecting public mind of junior 
high school students. The aims were 1) to study the factors Level affecting public 
mind junior high school students.  2) To study the public mental level of junior high 
school students and 3) to study the factors affecting public mind of junior high 
school students. The samples were 398 junior high school students under the 
Secondary Educational Service Area Office 41, Phichit Province. The instruments were 
questionnaire. The statistically used analyzed by frequency percentage mean and 
standard deviation and multiple regression analysis. The results of the study as 
follows;  

1. The factors level affecting public mind of junior high school students under 
the Secondary Educational Service Area Office 41, Phichit Province in 4 factors found 
that; All aspects of the factors affecting public mind of junior high school students in 
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overall image was at high level and when considered each aspect found that; 1) 
Friends/teachers/family support found that: the highest mean was the school is 
rewarding students who benefit society ( X =4.40) 2) Self-directed learning and others 
found that: the highest mean was the students are satisfied with their current  
lifestyle to be the base the work of society or country ( X =4.45) 3) Perceived self- 
efficacy found that: the highest mean was the students are confident that books that 
are borrowed from the library are not damaged and others can borrow ( X = 4.40) 4) 
Character of the focusing for the future - self control found that: the highest mean 
was students try to keep tables and chairs neatly before leaving the classroom and 
convenient to use next ( X = 4.24)  
 2. Public psychology of junior high school students under the Secondary 
Educational Service Area Office 41, Phichit Province in overall image was at high 
level. The components the public mind the highest mean was the student cleaned, 
keep learning equipment followed by the students warn their friends that don’t 
destruction of the school's properties, such as destroy; flowers, walls, and maintain  
the tables, chairs and other equipment of school which, they will must clean always.    
 3. The factors affecting public mind of junior high school students. The 
samples were 398 junior high school students under the Secondary Educational 
Service Area Office 41 found that; perceived self- efficacy (X3) Character of the 
focusing for the future-self control (X4) and Self-directed learning and others (X2) can 

forecasting of unstandardized scores as follows; Y= 0.508 + 0.308X3 + 0.270X4 + 
0.302X2 and in terms of standardized scores as follows; ZY = 0.321Z3 + 0.307Z4 + 
0.285Z2   
Keywords: Factors Affecting Public Mind of Junior High School Students 
 
บทน า 

จิตสาธารณะ (Public Mind) เป็นจิตส านึกของบุคคลที่มีต่อสังคมมีพฤติกรรมที่เอ้ือสังคม 
การแสดงความเป็นพลเมืองที่ตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบที่สร้างสรรค์สังคมส่วนรวม บุคคลผู้
นั้นจะมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สังเกตได้จากความรู้สึกนึกคิดที่
แสดงออกมา โดยการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เผื่อแผ่ แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลผู้คนและชุมชน (สุ
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จิตต์ วงษ์เทศ, 2550 : 3) ถ้าหากผู้คนขาดการมีจิตสาธารณะ ที่ดี สังคมส่วนรวมจะประสบปัญหาที่มี
ผลกระทบทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ระดับชาติ ตลอดจนถึงระดับโลก  

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดปัญหาระดับชาติมากมาย เช่น ปัญหาคนไทยไม่มีจิต
สาธารณะ  ส่งผลต่อสิ่งที่เป็นสาธารณะ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ สวนสาธารณะ ห้องน้ าสาธารณะ 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ดิน น้ า ปุาที่เป็นสาธารณะทั้งหลายจึงมักเสียหาย ถูกท าลาย ไม่มีใครรู้สึกเป็น
เจ้าของที่จะดูแลรักษา และแม้แต่ถนนสาธารณะยังถูกท าลาย การทิ้งขยะมูลฝอย ในที่สาธารณะ การ
ใช้น้ าประปา การใช้ไฟฟูาอย่างฟุุมเฟือย เนื่องมาจากบุคคลที่ขาดจิตสาธารณะ ไม่มีความรู้สึกเป็น
เจ้าของผูกพันแต่อย่างใด (ณัฐยา ลือชากิตติกุล, 2546 : 6) ตัวอย่างเหล่านี้ยัง รวมถึงการที่คนไทยไม่
สนใจการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาของตนเองและเฉยชากับเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่กระทบถึงตนบางกรณี 
เช่น โรงงานท าให้น้ าในแม่น้ าเน่าเสีย โครงการรัฐขนาดใหญ่สร้าง อุบัติภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินอยู่
เนืองๆ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองประพฤติมิชอบ รุกรานสิทธิของ ประชาชน เป็นต้น  (อ้อมใจ วงษ์มณฑา, 
2553 : 2) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ใช้แนวคิดที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา และสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติวิสัยทัศน์ ประเทศไทยในระยะ 5 ปี
ข้างหน้า คือ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพอย่างเท่าทัน ให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มี
พ้ืนฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้ น าไปสู่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ได้ก าหนดเป็นจุดหมายของการศึกษาในข้อที่ 5 คือ มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะ
ที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และได้ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อที่ 8 ให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะทั้งยังเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์เข้าไปในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ฉวีวรรณ ด าประไพ, 2554 : 2) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้น าหลักค่านิยม 12 ประการ สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในข้อที่ 8 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับนักเรียนในสังกัดโดยน านโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งพร้อมขยายผลสู่สถานศึกษา โดยผ่านการเรียนการ
สอนในวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง รวมถึงจัดการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในวงกว้าง 
คาดหวังสร้างคนในชาติให้เข้าใจและเห็นความส าคัญในค่านิยม 12 ประการ 
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สภาพปัญหาของการมีจิตสาธารณะเริ่มจากหากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาแบบ
ส่งเสริมหรือเอ้ือต่อการเกิดพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ สังคมก็จะเป็นไปแบบเห็นแก่ตัวในลักษณะ
ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจสังคมรอบข้างคิดแต่ประโยชน์แห่งตนเท่านั้น ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา 
เพราะต่างคนต่างอยู่ ไม่เกิดการพัฒนา ชุมชนเริ่มเสื่อมโทรมลง เกิดอาชญากรรมในชุมชนอยู่ใน
ระดับสูง ดังนั้นแนวทางและความส าคัญของการมีจิตสาธารณะเพ่ือให้เกิดในจิตส านึกของเด็กและ
เยาวชนนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่เราควรกระท า 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ถือว่าเป็นเยาวชนที่ส าคัญเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต จากการศึกษาสภาพปัญหาการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขาดจิตสาธารณะหลายด้าน เช่น ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการท างานเพ่ือส่วนรวม ไม่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือน ท าลายสาธารธารณะสมบัติ น าสิ่งของที่เป็น
สาธารณะสมบัติไปเป็นของตัวเองและปิดกั้นโอกาส ของบุคคลอ่ืน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่
เกี่ยวกับจิตสาธารณะทั้งสิ้น ดังเช่น อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553 : 6) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตส านึก
สาธารณะ พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ การสนับสนุนจากครอบครัว การสนับสนุนจาก
อาจารย์และเพ่ือนในสถาบันการศึกษา และการเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืนที่เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อจิตส านึกสาธารณะ การศึกษาของ                    พรพรหม พรรคพวก (2550 : 81-82) พบว่า
การรับรู้ความสามารถของตน การคล้อยตามผู้อ่ืน สัมพันธภาพระหว่าง นักเรียนกับครู สัมพันธภาพ
ระหว่างนักเรียนกับเพ่ือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ และการศึกษาของ สุคนธ์ธา  
เส็งเจริญ (2556 : 5) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิต่อจิต
สาธารณะ พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะมากที่สุด คือ การสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัว รองลงมา ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน 
 จากความส าคัญและปัญหา ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน 
2) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน 3) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน และ 4) ด้านลักษณะมุ่ง
อนาคต - ควบคุม  

ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาหาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาจิตสาธารณะแก่นักเรียนให้ออกไป ประกอบอาชีพและรับใช้สังคมส่วนรวมเพ่ือ
เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
2. เพ่ือศึกษาระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 41 จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 
30 โรงเรียน นักเรียนจ านวน 10,378 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) โดยมีอ าเภอเป็นหน่วยการสุ่ม มีข้ันตอนการสุ่ม ดังนี้ 
 1.1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น โดยส ารวจจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 41 จังหวัดพิจิตร ซึ่งมี 30 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 10,378 คน ประมาณ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของยามาเน่  (Yamane, 1973 อ้างใน จักรกฤษณ์ ส าราญใจ ,2544) ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ระดับ (α = .05) ขนาดกลุ่มตัวอย่างความคลาดเคลื่อน 5 % ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 398 คน  
  1.2 สุ่มอ าเภอจากเขตพ้ืนที่การศึกษามาร้อยละ 80 ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยมีอ าเภอที่
สุ่มได้จ านวน 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอสามง่าม อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอดงเจริญ อ าเภอ
โพธิ์ประทับช้าง อ าเภอวังทรายพูน อ าเภอสากเหล็ก อ าเภอบางมูลนาก และอ าเภอบึงนาราง สุคนธ์
ธา เส็งเจริญ (2556 : 55) 
  1.3 สุ่มโรงเรียนจากแต่ละอ าเภอด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยอ าเภอที่มีจ านวนมากกว่าจะสุ่ม
มาร้อยละ 80 จากโรงเรียนทั้งหมด ส่วนที่เหลือมี 1 โรงเรียน ผู้วิจัยสุ่มมา 1 โรงเรียน 
 

2. เครื่องมือ และการสร้างเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจากการศึกษา
ค้นคว้า  ต ารา  เอกสารงานวิจัย  วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยได้มีการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อหาของเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ ระดับชั้น   
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใน 4 ปัจจัย ได้แก่  
   1. ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน   จ านวน 20 ข้อ 
   2. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้อ่ืน   จ านวน 22 ข้อ 
   3. ด้านการรับรู้ความสามารถของตน   จ านวน 13 ข้อ 
   4. ด้านลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุม   จ านวน 10 ข้อ 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ และตัวชี้วัด จ านวน 20 ข้อ เป็น
แบบสอบถามปรับปรุงมาจากงานวิจัยของ สุคนธ์ธา เส็งเจริญ (2556 : 135-139) 
  แบบสอบถามตอนที่ 2-3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   มี 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแต่ละระดับมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
(สุคนธ์ธา เส็งเจริญ, 2556 : 69).      
   คะแนน      ระดับความคิดเห็น 
      5     มากที่สุด 
      4    มาก   
      3    ปานกลาง 
      2    น้อย  
      1     น้อยที่สุด  
 ส าหรับการแปลความหมาย โดยวัดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดเกณฑ์เป็น
คะแนนดังต่อไปนี้ (สุคนธ์ธา เส็งเจริญ, 2556 : 69).      
    ค่าเฉลี่ย      การแปลความหมาย 
      คะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00    ส่งผลต่อจิตสาธารณะมากที่สุด 
     คะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49    ส่งผลต่อจิตสาธารณะมาก 
      คะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49    ส่งผลต่อจิตสาธารณะปานกลาง 
      คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49    ส่งผลต่อจิตสาธารณะน้อย 
      คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49     ส่งผลต่อจิตสาธารณะน้อยที่สุด 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากคณะที่จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
   2. เก็บข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนได้จ านวน 398 ชุด 
   3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามเช็ดความถูกต้องครบถ้วนจ านวน 398 ชุด 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิ เคราะห์  โดยหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ 
เพ่ือน 2) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน 3) ด้านการรับรู้ความสามารถของตน และ 4) ด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุม โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ 
stepwise โดยโปรแกรมส าเร็จรูป 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1  ค่าร้อยละ (Percentage) 
 2  ค่าเฉลี่ย  ( Mean)  
 3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
 4 วิเคราะห์หาสมการพยากรณ์ในการท านายสภาพจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร โดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีการ stepwise โดยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ซึ่งครอบคลุมใน 4 ปัจจัย 
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 
           ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน 

รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

1.พ่อแม่กล่าวชื่นชมเม่ือนักเรียนปิดเครื่องใช้ไฟฟูา
ก่อนออกจากบ้าน 

3.83 1.17 มาก 

2.พ่อแม่คอยเป็นก าลังใจ เมื่อนักเรียนท างาน
ผิดพลาด 

4.08 0.71 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

3.พ่อแม่ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเมื่อได้รับมอบหมาย
ให้ท างานเพ่ือส่วนรวม 

4.11 0.54 มาก 

4.พ่อแม่สอนให้รู้จักเสียสละให้น้องหรือผู้ที่ต่ าต้อย
กว่า 

4.04 0.74 มาก 

5.พ่อแม่ช่วยนักเรียนรวบรวมสิ่งของเหลือใช้เพื่อ
น าไปบริจาค 

4.15 0.70 มาก 

6.เพื่อนกล่าวชื่นชมเม่ือนักเรียนปิดไฟ ปิดแอร์ ก่อน
ออกจากห้องเรียน 

3.96 0.80 มาก 

พ่อแม่สนับสนุนให้นักเรียนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 4.16 0.76 มาก 
8.พ่อแม่จัดเตรียมสิ่งของจ าเป็นในการท าความ
สะอาดบ้านไว้เสมอ 

4.08 0.78 มาก 

9.อาจารย์แสดงความชื่นชมเม่ือนักเรียนช่วยเหลือ
งานส่วนรวม 

4.16 0.75 มาก 

10.อาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อมีเศษขยะทิ้งไว้             
ในห้องเรียนหลังเลิกเรียน 

4.21 0.80 มาก 

11.เนื้อหาของวิชาที่เรียนมีการสอดแทรก                   
เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ 

4.25 0.77 มาก 

12.ทางโรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียน                     
ที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคม 

4.40 0.65 มาก 
 

13.อาจารย์ยินดีให้ค าปรึกษา เรื่อง การท ากิจกรรม
เพ่ือสังคม 

4.12 0.71 มาก 

14.ทางโรงเรียน มีงบประมาณสนับสนุนการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

4.08 0.67 มาก 

15.เพื่อนเห็นด้วยที่จะต้องช่วยกันปิดไฟ ปิดแอร์
ก่อนออกจากห้องเรียน 

4.01 0.74 มาก 

16.เพื่อนคอยเป็นก าลังใจให้เมื่อนักเรียนท างานเพ่ือ
สังคม 
 

4.09 0.76 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

17.เมื่อมีกจิกรรมเพ่ือสังคม  เพื่อนจะชวนนักเรียน
เข้าร่วมด้วยเสมอ 

4.12 0.80 มาก 

18.เมื่อไปเที่ยวตามที่สาธารณะ เพื่อนจะช่วยกัน
เตือนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน 

4.23 0.76 มาก 

19.เพื่อนชอบชวนนักเรียนไปร่วมกิจกรรมค่ายอาสา
ต่าง ๆ 

4.17 0.79 มาก 

20.เพื่อนยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมตามที่
นักเรียนชักชวน 

4.23 0.75 มาก 
 

รวม 4.12 0.38 มาก 

 จากตาราง 1 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ทาง
โรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียนที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคม ( X = 4.40) รองลงมาคือ เนื้อหาของ
วิชาที่เรียนมีการสอดแทรกเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ ( X = 4.25) และเมื่อไปเที่ยวตามที่
สาธารณะ เพื่อนจะช่วยกันเตือนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ( X = 4.23) ตามล าดับ 
 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 
             ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน  
 

รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

1.นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือท่ียืมจากห้องสมุด
ให้อยู่ในสภาพเดิมได้ทุกครั้ง 

4.26 0.70 มาก 

2.นักเรียนพยายามบ่ายเบี่ยงเมื่อเพ่ือนชวนไปท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม 

3.97 0.83 มาก 

3.นักเรียนรู้สึกผิดเมื่อท าของส่วนรวมช ารุดเสียหาย 4.08 0.75 มาก 
4.นักเรียนรู้สึกชื่นชมเม่ือเห็นผู้อื่นลุกให้เด็ก สตรีและ
คนชรานั่ง 

4.08 0.78 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

5.นักเรียนคิดว่าการดูแลรักษาของใช้และสถานที่
ส่วนรวมของโรงเรียน เป็นหน้าที่ของแม่บ้านประจ า
ตึก  

3.39 1.28 ปานกลาง 

6.นักเรียนรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นผู้อ่ืนขีดเขียนฝาผนัง 
โต๊ะ เก้าอ้ีหรือของส่วนรวม 

4.10 0.82 มาก 

7.นักเรียนยินดีแบ่งปันที่นั่งให้กับผู้อ่ืน 4.07 0.75 มาก 
8.นักเรียนมีความสุขใจ เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ก าลัง
เดือดร้อน 

4.13 0.71 มาก 

9.นักเรียนมั่นใจว่าจะสามารถช่วยดูแลความสะอาด 
ภายในโรงเรียนได้ 

4.16 0.74 มาก 

10.นักเรียนสนใจที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจิตส านึก
เพ่ือสังคม 

4.17 0.77 มาก 

11.นักเรียนเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่โรงภาพยนตร์มี
ข้อความเตือนการปิดโทรศัพท์ขณะชมภาพยนตร์ 

4.23 0.81 มาก 

12.ข้าพเจ้าตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหลังจาก
ศึกษาข้อมูลของกิจกรรมมาเป็นอย่างดี 

4.25 0.83 มาก 

13.ข้าพเจ้าพึงพอใจกับการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ที่จะ
ให้เป็นฐานการท างานเพื่อสังคมหรือประเทศ 

4.45 0.58 มาก 

14.หากพบสิ่งของมีค่าถูกวางทิ้งไว้ นักเรียนจะน าไป
ประกาศหาเจ้าของทันที 

4.21 0.69 มาก 

15.นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเสมอ 4.20 0.66 มาก 
16.นักเรียนเคารพการตัดสินใจที่มีเหตุผลของผู้อ่ืน 4.05 0.70 มาก 
17.ข้าพเจ้าตัดสินใจท ากิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ตามผู้อื่น  ทั้งๆที่ข้าพเจ้าไม่อยากท ากิจกรรมนั้น 

4.15 0.67 มาก 

18.เมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานกลุ่ม  ข้าพเจ้าจะ
ไม่แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่  
แม้ว่าจะไม่เห็นด้วย 
 

4.02 0.75 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

19.หากข้าพเจ้ารู้สึกไม่เห็นด้วยในการกระท าของ
ผู้อื่นข้าพเจ้าจะทักท้วงโดยให้เหตุผลทันที   

4.21 0.75 มาก 

20.ในขณะนั่งรับประทานอาหารกลางวัน  หาก
พบว่าคนอ่ืนไม่มีที่นั่ง  ข้าพเจ้าจะขยับให้นั่งด้วย  
โดยขอความเห็นจากเพ่ือนคนอ่ืนๆ 

4.10 0.79 มาก 

21.เมื่อเข้าไปใช้บริการห้องสมุดหรือห้องคอมฯ 
22.ข้าพเจ้าเลือกปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่าท า
ตามท่ีเพ่ือนบอก 

4.25 0.74 มาก 

22.ข้าพเจ้าชอบคิดใหม่  ท าใหม่  เพ่ือให้ผลของการ
กระท านั้นเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้น  แม้ว่าจะแตกต่าง
จากคนส่วนใหญ่ 

4.21 0.79 มาก 

รวม 4.12 0.39 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนพึง
พอใจกับการด าเนินชีวิตปัจจุบันที่จะให้เป็นฐานการท างานเพ่ือสังคมหรือประเทศ ( X = 4.45) 
รองลงมาคือนักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ในสภาพเดิมได้ทุกครั้ง ( X = 4.26) 
และนักเรียนตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากศึกษาข้อมูลของกิจกรรมมาเป็นอย่างดี ( X = 
4.25) ตามล าดับ   
 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน 
            ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านการรับรู้ความสามารถของตน 
 

รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

1.นักเรียนมั่นใจว่าจะเคารพสิทธิในการใช้ของใช้
ส่วนรวม 

4.34 0.65 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

2.นักเรียนมั่นใจว่าจะท้ิงเศษขยะลงในถังขยะเท่านั้น 4.08 0.78 มาก 
3.นักเรียนมั่นใจว่าจะสามารถช่วยดูแลความสะอาด 
ภายในโรงเรียนได้ 

4.14 0.63 มาก 

4.นักเรียนมั่นใจว่าจะรับผิดชอบการยืมคืนอุปกรณ์
การเรียนได้ตามที่อาสาไว้ 

4.12 0.77 มาก 

5.เมื่อกินข้าวในโรงอาหารเสร็จแล้ว นักเรียนมั่นใจ
ว่าจะน าภาชนะไปวางในที่ที่เตรียมไว้ทุกครั้งได้ 

4.18 0.73 มาก 

6.นักเรียนมั่นใจว่าจะปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนเข้า
ห้องสมุดทุกครั้งได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความร าคาญแก่คน
อ่ืน 

4.13 0.83 มาก 

7.นักเรียนมั่นใจว่าจะคืนหนังสือท่ียืมจากห้องสมุดได้
ตรงตามก าหนดทุกครั้ง 

4.23 0.76 มาก 

8.หากพบสิ่งของมีค่าถูกวางทิ้งไว้ นักเรียนจะน าไป
ประกาศหาเจ้าของทันท ี

4.22 0.82 มาก 

9.นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุด
ไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้คนอ่ืนยืมต่อได้เลย 

4.40 0.66 มาก 

10.นักเรียนมั่นใจว่าจะช่วยโรงเรียนประหยัดค่า
ไฟฟูา โดยการปิดไฟปิดแอร์ เมื่อออกจากห้องเรียน
เป็นคนสุดท้ายได้ 

4.16 0.67 มาก 

11.นักเรียนกล้าที่จะเก็บขยะตามทางเดินบริเวณ
โรงเรียนไปทิ้งถังขยะ เพ่ือช่วยให้โรงเรียนดูสะอาด
ตา น่ามอง 

4.14 0.67 มาก 

12.นักเรียนไม่เชื่อว่าการที่นักเรียนใช้กระดาษรี
ไซเคิลจะช่วยประหยัดทรัพยากรได้ 

4.02 0.77 มาก 

13.นักเรียนเชื่อว่าการที่นักเรียนใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก จะช่วยลดภาวะโลกร้อน 

4.13 0.76 มาก 

รวม 4.18 0.44 มาก 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด้านการรับรู้ความสามารถของตน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมั่นใจ
ว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้คนอ่ืนยืมต่อได้เลย ( X = 4.40) รองลงมาคือ 
นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ในสภาพเดิมได้ทุกครั้ง  ( X = 4.34) และ
นักเรียนมัน่ใจว่าจะคืนหนังสือท่ียืมจากห้องสมุดได้ตรงตามก าหนดทุกครั้ง (X = 4.23) ตามล าดับ 
 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ 
              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 

รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

1.นักเรียนพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อย
หลังเลิกเรียนทุกครั้ง เพ่ือคนอ่ืนจะได้ใช้งานได้
สะดวกต่อไป 

4.24 0.72 มาก 

2.เมื่อน าสิ่งของออกมาใช้ นักเรียนพยายามจะเก็บ
เข้าท่ีทุกครั้งเพ่ือสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไป 

4.09 0.73 มาก 

3.นักเรียนพยายามช่วยประหยัดทรัพยากร โดยปิด
ก๊อกน้ าให้สนิทหลังเลิกใช้ทุกครั้ง 

4.13 0.71 มาก 

4.นักเรียนจะใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุ
ถนอมเพ่ือที่จะได้มีใช้นาน ๆ   

4.09 0.79 มาก 

5.เมื่อได้รับมอบหมายให้ท ากิจกรรม นักเรียนจะวาง
แผนการใช้งบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.05 0.74 มาก 

6.นักเรียนเชื่อว่าการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา ท า
ให้มีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้น 

4.09 0.80 มาก 

7.นักเรียนทราบถึงประโยชน์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม 

4.15 0.73 มาก 

8.นักเรียนเชื่อว่าการได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน ท าให้จิตใจ
ตนเองเป็นสุข 

4.17 0.76 มาก 

9.นักเรียนจะไม่หยิบสิ่งของผู้อ่ืนมาใช้ จนกว่าจะ
ได้รับอนุญาต 

4.22 0.77 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ 

X  (S.D.) ระดับ 

10.นักเรียนสามารถเข้าแถวรอซื้ออาหารได้ ถึงแม้ว่า
จะหิวเพียงใดก็ตาม  

4.22 0.77 มาก 

รวม 4.15 0.48 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน มีค่าเฉลี่ยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียน
พยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนทุกครั้ง เพ่ือคนอ่ืนจะได้ใช้งานได้สะดวกต่อไป (X

= 4.24) รองลงมาคือ นักเรียนจะไม่หยิบสิ่งของผู้อ่ืนมาใช้ จนกว่าจะได้รับอนุญาต ( X = 4.22) และ
นักเรียนสามารถเข้าแถวรอซื้ออาหารได้ ถึงแม้ว่าจะหิวเพียงใดก็ตาม (X = 4.22) ตามล าดับ 

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

รายการค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

X  (S.D.) ระดับ 

1.นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การ
เรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อใช้
เสร็จแล้วเข้าท่ีให้เรียบร้อย 

4.42 0.58 มาก 

2.นักเรียนอ่านหนังสือของห้องสมุดอย่างถนอมไม่
แอบฉีก และเก็บหนังสือไว้ที่เดิมเม่ือใช้เสร็จ 

4.22 0.69 มาก 

3.นักเรียนไม่ขีดเขียนโต๊ะ-เก้าอ้ีและตักเตือนเพ่ือนที่
ก าลังจะขีดเขียนโต๊ะ-เก้าอ้ีในโรงเรียน 

4.16 0.65 มาก 

4.นักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลม หลังจากเลิกเรียนแล้ว
หรือย้ายไปเรียนห้องอ่ืน 

3.98 0.73 มาก 

5.นักเรียนช่วยดูแลรักษาห้องน้ าของโรงเรียนให้
สะอาด 

4.06 0.73 มาก 

6.นักเรียนใช้สิ่ งของต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
ประหยัด ใช้แค่เพียงพอกับการใช้งานเท่านั้น 

4.03 0.72 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

X  (S.D.) ระดับ 

7.ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นสมบัติของส่วนรวมอย่าง
ทะนุถนอม เช่น กรรไกร โต๊ะ เก้าอ้ี ลูกบอล 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

4.19 0.72 มาก 

8.นักเรียนเปิด-ปิดประตู และหน้าต่างห้องเรียน
อย่างเบา ๆ ไม่กระแทกแรง ๆ 

4.14 0.76 มาก 

9.นักเรียนท าหน้าที่เวรต่าง ๆ ที่รับมอบหมายเสมอ 
เช่น เวรห้อง  เวรประจ าวัน  เป็นต้น 

4.15 0.80 มาก 

10.เมื่อนักเรียนพบขยะตกอยู่ตามถนน หรือบริเวณ
อ่ืน ๆ นักเรียนรีบเก็บไปท้ิงในถังขยะ 

4.10 0.76 มาก 

11.นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่ทิ้งขยะเรี่ยราดให้
เก็บไปทิ้งถังขยะ 

4.16 0.73 มาก 

12.นักเรียนแจ้งให้ครูหรือภารโรงทราบเมื่อพบ
สมบัติต่าง ๆ ของส่วนรวมช ารุดเสียหาย เพ่ือจะได้
ซ่อมแซม 

4.19 0.79 มาก 

13.เมื่อพบว่ามีบางห้องลืมปิดไฟ ปิดพัดลม หรือปิด
น้ า  นักเรียนรีบเข้าไปปิดให้เรียบร้อย 

4.21 0.82 มาก 

14.นักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ใน
สภาพดีเสมอ 

4.23 0.80 มาก 

15.นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่ท าลายสมบัติของ
โรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้  เขียนฝาผนัง 

4.29 0.67 มาก 

16.นักเรียนอาสาช่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยครู
ไม่ต้องร้องขอ เช่น กวาดหอประชุม เป็นต้น 

4.14 0.66 มาก 

17.นักเรียนจะเข้าแถวให้เป็นระเบียบ รู้ล าดับ
ก่อนหลัง  ไม่แย่ง เมื่อต้องใช้ของส่วนรวมร่วมกัน 
เช่น ทานอาหาร  ซื้อขนม    

4.19 0.70 มาก 

18.นักเรียนไม่น าสิ่งส่วนรวมของโรงเรียนมาใช้เองที
ละเยอะ ๆ เช่น หนังสือห้องสมุด 

4.04 0.75 มาก 
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รายการค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

X  (S.D.) ระดับ 

19.นักเรียนไม่น าสมบัติส่วนรวมของโรงเรียนกลับ
บ้านไปเป็นของส่วนตัว เช่น ลูกบอล  หนังสือ
ห้องสมุด  เป็นต้น 

4.20 0.67 มาก 

20.นักเรียนแบ่งปัน และเปิดโอกาสให้เพ่ือนได้ใช้
ของส่วนรวมต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ลูกบอล
หนังสือห้องสมุด  เครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน 

4.15 0.79 มาก 

รวม 4.16 0.73 มาก 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า การวิเคราะห์ระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อใช้เสร็จ
แล้วเข้าที่ให้เรียบร้อย ( X = 4.42) รองลงมาคือ นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่ท าลายสมบัติของ
โรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้ เขียนฝาผนัง ( X = 4.29) และนักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียน
ต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ (X = 4.23) ตามล าดับ  
 
ตาราง 6  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านการสนับสนุน
จากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน 

 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 81.67 15.30 396 -21.06 .855 
หญิง 201 83.22 14.88    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  จากตาราง 6 การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านการ
สนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน   
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ตาราง 7  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และผู้อ่ืน  
 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 90.27 16.95 396 -9.77 0.45 
หญิง 201 87.71 16.77    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   จากตาราง 7  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้าน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้อ่ืน จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิง ไม่แตกต่างกัน   
 
ตาราง 8 การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านการรับรู้
ความสามารถของตน 
 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 54.24 9.476 396 -2.003 0.62 
หญิง 201 54.38 9.515    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   จากตาราง 8  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้าน
การรับรู้ความสามารถของตน จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน   
 
ตาราง 9 การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้านลักษณะมุ่ง
อนาคต-ควบคุมตน 
 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 41.17 7.60 396 -7.67 0.40 
หญิง 201 41.70 7.43    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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   จากตาราง 9  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  ด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน   
 
ตาราง 10  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) พฤติกรรม            
จิตสาธารณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 

 N 
x  S.D. df t Sig. 

ชาย 197 83.08 14.55 396 -4.14 0.54 
หญิง 201 83.39 14.47    

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
จากตาราง 10  การวิเคราะห์ค่า Test Assumption โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) พฤติกรรมจิต
สาธารณะที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามเพศ ระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน   
 
ตาราง 11  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
              โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  ด้วยวิธีการ 

stepwise    
 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Std.Error of the 
Estimate 

1 .774(a) .598 .597 .26548 

2 .811(b) .657 .656 .24559 

3 .829(c) .688 .685 .23477 

a Predictors: (Constant), X3 
b Predictors: (Constant), X3, X4 
c Predictors: (Constant), X3, X4, X2 
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ANOVA(d) 

Model  Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 41.603 1 41.603 590.288 .000(a) 
 Residual 27.910 396 .070   
 Total 69.513 397    
2 Regression 45.689 2 22.844 378.742 .000(b)  
 Residual 23.825 395 .060   
 Total 69.513 397    
3 Regression 47.797 3 15.932 289.059 .000(c) 
 Residual 21.716 394 .055   
 Total 69.513 397    

a Predictors: (Constant), X3 
b Predictors: (Constant), X3, X4 
c Predictors: (Constant), X3, X4, X2 
d Dependent Variable: Y 
 
Coefficients(a) 

Model  Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

  B Std.Error Beta   

1 (Constant) 
X3 

1.065 
.741 

.128 

.031 
 

.774 
8.304 
24.296 

.000 

.000 

2 (Constant) 
X3 
X4 

.829 

.477 

.324 

.122 

.043 

.039 

 
.497 

6.795 
11.138 
8.230 

.000 

.000 

.000 

3 (Constant) 
X3 
X4 
X2 

.508 

.308 

.270 

.302 

.128 

.049 

.039 

.049 

 
.321 
.307 
.285 

3.981 
6.267 
7.007 
6.185 

.000 

.000 

.000 

.000 

a Dependent Variable: Y 
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ตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ของการรับรู้ความสามารถของตน (X3)  
             ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน (X4) และการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน (X2) 
             ที่มีต่อการมีจิตสาธารณะ (Y)  
 

ตัวแปร
พยากรณ์ 

Adjusted R2 B S.E.b   t Sig. 

X3 0.597 0.308 0.049 0.321 6.267* 0.000 
X4 0.656 0.270 0.039 0.307 7.007* 0.000 
X2 0.685 0.302 0.049 0.285 6.185* 0.000 

a = 0.508            SEestY = 0.23477 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุมตน 
(X4) และการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน (X2) สามารถพยากรณ์การมีจิตสาธารณะ (Y) ได้อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 68.50 มี
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ SEestY = 0.23477 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูป
คะแนนดิบ Y และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y =  0.508+0.308X3+0.270X4+0.302X2 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ZY = 0.321Z3+0.307Z4+0.285Z2   
 
ตอนที่ 4  ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร 
 พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน (X4) และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน (X2) สามารถพยากรณ์การมีจิตสาธารณะ (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 68.50 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ SEestY = 0.23477 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y =  0.508+0.308X3+0.270X4+0.302X2 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ZY = 0.321Z3+0.307Z4+0.285Z2   
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สรุปผลที่ได้จากการศึกษา 
 1.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เขต  41 ใน 4 ปัจจัย 

      1.1 ด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพื่อน  
  มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทางโรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียนที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคม 
รองลงมาคือ เนื้อหาของวิชาที่เรียนมีการสอดแทรกเรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะ และเมื่อไป
เที่ยวตามที่สาธารณะ เพ่ือนจะช่วยกันเตือนไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน ตามล าดับ                       

 1.2 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน  
 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ

ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนพึงพอใจกับการด าเนินชีวิตปัจจุบัน ที่จะให้เป็นฐานการ
ท างานเพ่ือสังคมหรือประเทศ รองลงมาคือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ใน
สภาพเดิมได้ทุกครั้ง และนักเรียนตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากศึกษาข้อมูลของกิจกรรมมา
เป็นอย่างดี ตามล าดับ   

 1.3 ด้านการรับรู้ความสามารถของตน 
 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้
คนอ่ืนยืมต่อได้เลย รองลงมาคือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดให้อยู่ในสภาพเดิม
ได้ทุกครั้ง และนักเรียนมั่นใจว่าจะคืนหนังสือที่ยืมจากห้องสมุดได้ตรงตามก าหนดทุกครั้ง ตามล าดับ 
 1.4 ด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน 
 มีปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนทุกครั้ง 
เพ่ือคนอ่ืนจะได้ใช้งานได้สะดวกต่อไป รองลงมาคือ นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่ท าลายสมบัติของ
โรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้ เขียนฝาผนัง และนักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ของ
โรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ ตามล าดับ  

 
 2. ระดับของจิตสาธารณะ  

  ระดับจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
จิตสาธารณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อใช้เสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อย รองลงมาคือ นักเรียนช่วยตักเตือนเพ่ือนที่
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ท าลายสมบัติของโรงเรียน เช่น เด็ดดอกไม้ เขียนฝาผนัง และนักเรียนดูแล โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์
การเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนที่ตนใช้ให้สะอาดและอยู่ในสภาพดีเสมอ  
 
 3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
  พบว่า การรับรู้ความสามารถของตน (X3) ลักษณะมุ่งอนาคต – ควบคุมตน (X4) และการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน (X2) สามารถพยากรณ์การมีจิตสาธารณะ (Y) ได้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์การมีจิตสาธารณะได้ร้อยละ 68.50 มีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ SEestY = 0.23477 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  
และคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y =  0.508+0.308X3+0.270X4+0.302X2 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  ZY = 0.321Z3+0.307Z4+0.285Z2   
  สมมติฐานการวิจัย ที่ผู้ศึกษาตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนจาก
ครอบครัว อาจารย์ เพ่ือน ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อื่น ด้านการรับรู้ความสามารถของตน ด้าน
ลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุม ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลต่อจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับมาก และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในระดับมาก พบว่า สอดคล้องกับการตั้งสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็น
ส าคัญดังต่อไปนี้ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากครอบครัว อาจารย์ เพื่อน  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิต
สาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ทางโรงเรียน มีการให้รางวัลแก่นักเรียนที่ท าคุณประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องต่อ ญาณภัทร  สีหะ
มงคล (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านครอบครัว มีความส าคัญมากต่อจิตอาสา ผู้ปกครองหรือพ่อแม่
ควรเอาใจใส่ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงพฤติกรรมจิตอาสา รวมทั้งอบรม สั่งสอนให้นักศึกษาได้
แสดงพฤติกรรมจิตอาสาและเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษาได้เห็น เพ่ือนักศึกษาจะได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ดี
งามและเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม และ อัญชลิกา  ผิวเพชร (2555 : บทคัดย่อ) กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่มี
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อิทธิพลต่อจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การอบรม  การเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยและพฤติกรรมการสอนของครู  ดังนั้นการที่จะพัฒนาพฤติกรรมให้นักเรียนมีจิต
สาธารณะ ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างบ้าน และโรงเรียนช่วยดูแลปูองกันและแนะน าแนวทาง และ
ยังสอดคล้องต่อทฤษฏีโคลเบิร์ก (Kohlberg, 1964 : 383-432) ที่กล่าวไว้พอสรุปได้ การถูกลงโทษ
และการเชื่อฟัง (Punishment and Obedience Orientation) เด็กจะยอมท าตามค าสั่งผู้มีอ านาจ
เหนือตนโดยไม่มีเงื่อนไขเพ่ือไม่ให้ตนถูกลงโทษขั้นนี้แสดงพฤติกรรมเพื่อหลบหลีกการถูกลงโทษเพราะ
กลัวความเจ็บปวดยอมท าตามผู้ใหญ่เพราะมีอ านาจทางกายเหนือตนซึ่งเขาได้อธิบายว่าในขั้นนี้เด็กจะ
ใช้ผลตามของพฤติกรรมเป็นเครื่องชี้ว่าพฤติกรรมของตน “ถูก” หรือ “ผิด” เป็นต้นว่าถ้าเด็กถูกท า
โทษก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนท า “ผิด” และจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ท าสิ่งนั้นอีกพฤติกรรมใดที่มีผลตามด้วย
รางวัลหรือค าชมเด็กก็จะคิดว่าสิ่งที่ตนท า “ถูก” และจะท าซ้ าอีกเพ่ือหวังรางวัล 

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
พิจิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนพึงพอใจกับการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน ที่จะให้ เป็นฐานการท างานเ พ่ือสังคมหรือประเทศ สอดคล้องต่อ  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) กล่าวถึงพฤติกรรมนักเรียนที่มีต่อจิตสาธารณะไว้ว่า การ
มีจิตสาธารณะ จะต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ โดยนักเรียนจะต้องแสดง
พฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ ได้แก่ ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูท างานด้วยความเต็มใจ อาสาท างานให้ผู้อ่ืนด้วย
ก าลังกายก าลังใจ และก าลังสติปัญญาด้วยความสมัครใจ แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอ่ืนๆ และช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อ่ืน ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชน และสังคม โดยนักเรียนจะต้องแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ ดังนี้ ได้แก่ ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสิ่งที่ดีงามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น ส่วนวิธีการพัฒนา เพ่ือให้เกิดลักษณะของผู้มีจิตสาธารณะ นั้นสามารถด าเนินการได้โดย 
การสอนแทรกใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในโครงการ หรือ
ประเมินจาก กิจวัตรประจ าวัน เป็นต้น อีกทั้ง บรรทม มณีโชติ (2550 : 25) กล่าวไว้อีกว่า การมีจิต
สาธารณะมีความปรารถนาที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วยความเต็มใจ  โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึกหรือพฤติกรรมที่แสดงออกถึงลักษณะดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
รับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ และทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ให้หันมามอง
ถึงประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ให้มี
ความสงบสุขหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ให้ความส าคัญกับการมีจิตสาธารณะ ที่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม การรู้จักดูแลของส่วนรวม รวมถึงรู้จักการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
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ประเทศชาติ และ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553 : 8) ยังกล่าวอีกว่า จิตสาธารณะเป็นความตระหนักของ
บุคคลถึงปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกปรารถนาที่จะช่วยเหลือ สังคม ต้องการเข้าไปแก้
วิกฤตการณ์ โดยรับรู้ถึงสิทธิควบคู่ไปกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ส านึก ถึงพลังของตนว่าสามารถ
ร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท าเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ ต่างๆ โดยการเรียนรู้และ
แก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม และยังสอดคล้องต่องานวิจัยของ วิรัตน์  ค าศรีจันทร์ (2544) ที่
กล่าวว่า การที่บุคคลได้รับอิทธิพลจาก การอบรมของครอบครัว สถานศึกษา และกระบวนการทาง
สังคมจากบริเวณที่อยู่อาศัย จะมีผลต่อการรับรู้ ความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของ
นักศึกษา โดยแสดงออกทางรูปแบบการ ด าเนินชีวิต 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถของตน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
พิจิตรปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมั่นใจว่าจะดูแลหนังสือ
ที่ยืมจากห้องสมุดไม่ให้ช ารุดเพ่ือให้คนอ่ืนยืมต่อได้เลย สอดคล้องต่อ ภัสรา จารุสุสิทธ์ (2542 : 18-
19) ที่กล่าวว่า ความม่ันใจของบุคคลต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของตนว่าการกระท านั้น จะน าไปสู่
ผลลัพธ์สุดท้ายที่ตนเองคาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งความมั่นใจของบุคคลต่อการกระท านี้  ท าให้ไป
สอดคล้องกับการศึกษาของ แอนนา จุมพลเสถียร (2551 : 2-3) พบว่า พฤติกรรมที่มีต่อจิตส านึก
สาธารณะที่ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มวัยท างานที่มีต่อจิตส านึกสาธารณะ พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
จิตส านึกสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างไม่เคยได้ยินค าว่า จิตส านึกสาธารณะเลย แต่มีการรับรู้ที่ถูกต้องว่า
เป็นอย่างไร ในด้านพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างเกือบทุกคนเคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตส านึกสาธารณะ 
โดยเหตุผลที่เข้าร่วมเนื่องจาก รู้สึกอยากช่วยเหลือ รู้สึกเป็นสุขเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้รับความช่วยเหลือ รู้สึก
ภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์เพ่ือสังคม และสอดคล้องต่องานวิจัยของ ชาย โพธิสิตา และคณะ (2541) 
ศึกษาเรื่อง จิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวไว้สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติแบ่งเป็นสองระดับ ระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบที่
บุคคลไม่ต้องท าอะไรมากเพียงแต่ ไม่ท าให้เกิดความเสียหายหรือไม่ท าลายสาธารณสมบัติที่ตนใช้ก็พอ 
อีกระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบบุคคลลงมือกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบ
ที่ดีต่อสาธารณสมบัติ ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ตาม เช่น การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาสาธารณ
สมบัติที่ช ารุดเสียหาย การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ              
เป็นต้น 

ปัจจัยด้านลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัด
พิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นักเรียนพยายามที่จะเก็บโต๊ะเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกเรียนทุกครั้ง เพ่ือคนอ่ืนจะได้ใช้งานได้สะดวก
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ต่อไป สอดคล้องต่อ ธัญศญา ธรรมิสกุล (2556: 8) ที่กล่าวว่า ในความหมายของจิตสาธารณะคือการ
รู้จักเอาใจใส่ เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
1) การใช้ พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออก คือ การดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้ว
มีการเก็บรักษาให้คงอยู่ในสภาพดี และลักษณะของการใช้ ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุ
ถนอม 2) การถือเป็นหน้าที่ พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่แสดงออก คือ ท าตามหน้าที่
และเคารพกฎระเบียบที่ก าหนด และรับอาสาที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือส่วนรวม ดูแลสอดส่อง
สิ่งของส่วนรวมของโรงเรียน และ 3) เคารพสิทธิ พิจารณาจากความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่
แสดงออก คือ ไม่น าของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง และแบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ของ
ส่วนรวม  

3. ระดับของจิตสาธารณะ พบว่า พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะ และตัวชี้วัด 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
41 จังหวัดพิจิตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ นักเรียนท าความสะอาด และเก็บอุปกรณ์การเรียน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อ
ใช้เสร็จแล้วเข้าที่ให้เรียบร้อย สอดคล้องต่อ เจษฎา หนูรุ่น (2551 : 4) ที่กล่าวไว้ว่า จิตสาธารณะ
จะต้องพิจารณาจาก ความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้าน
การใช้ ซึ่งเป็นลักษณะ พฤติกรรมของนักเรียนในการใช้ของส่วนรวม การรักษาทรัพย์สิน การดูแล
รักษาความสะอาด การไม่ท าลายทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ให้เกิด ความช ารุดเสียหาย โดยแสดงออก ได้แก่ (1) ดูแลรักษาสิ่งของ เมื่อใช้แล้วมีการเก็บ
รักษาให้คงอยู่ใน สภาพดี (2) ลักษณะของการใช้ ใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม 2) 
ด้านการถือเป็นหน้าที่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมุ่งปฏิบัติเพ่ือส่วนรวมในการดูแลรักษาของ
ส่วนรวมในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ โดยแสดงออก คือ 
การท าตามหน้าที่และเคารพกฎระเบียบที่ก าหนด การรับอาสาที่จะท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือส่วนรวม 
คอยสอดส่องดูแลสาธารณสมบัติของส่วนรวม และการเคารพสิทธิ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออก ถึง
การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม การไม่ยึดครองของ ส่วนรวมมา
เป็นของตน ตลอดจนไม่ปิดกั้นโอกาสของบุคคลที่จะใช้ของส่วนรวมนั้น โดยแสดงออก คือ (1) ไม่น า
ของส่วนรวมมาเป็นของตนเอง (2) แบ่งปันและเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ ของส่วนรวม อีกทั้งชาย โพธิสิ
ตา (2540 : 14–15) ยังได้กล่าวถึงความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรม ที่แสดงออกใน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 
1 การหลีกเลี่ยงการใช้หรือการกระท าที่จะท าให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกันของกลุ่ม ก าหนดตัวชี้วัดจาก การดูแลรักษาของส่วนรวม ใช้ของส่วนรวมแล้วเก็บเข้าที่ และ
ลักษณะการใช้ของส่วนรวม รู้จักใช้ของส่วนรวมอย่างประหยัดและทะนุถนอม ด้านที่ 2 การถือเป็น
หน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของส่วนรวม ในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ ก าหนดตัวชี้วัดจาก การ
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ท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือส่วนรวม และการรับอาสาที่จะท าบางอย่างเพ่ือส่วนรวม ด้านที่3  
การเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ของกลุ่ม ก าหนดตัวชี้วัดจาก การไม่ยึด
ครองของส่วนรวมนั้นมาเป็นของตนเอง และการเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้สามารถใช้ของส่วนรวมนั้น และ
อุไรวรรณ คุ้มวงษ์ (2551 : 61) ยังกล่าวสรุปไว้อีกว่า จิตสาธารณะเป็นการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและ
เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องส่วนรวมที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม และในงานวิจัยของ แอนนา จุมพล
เสถียร (2551) ศึกษาเรื่อง การรับรู้พฤติกรรมด้านจิตสาธารณะและความคิดเห็นด้านเครื่องมือสื่อสาร
การตลาดเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของกลุ่มวัยท างานอายุ 22–25 ปี พอสรุปได้อีกว่า เกี่ยวกับจิต
สาธารณะ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ที่ถูกต้องว่าเป็นอย่างไร ในด้านพฤติกรรมกลุ่มตัวอย่างเกือบทุกคน
เคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตส านึกสาธารณะ เหตุผลเนื่องจาก รู้สึกอยากช่วยคนอ่ืน เป็นสุขเมื่อได้ช่วย 
ภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์ต่อสังคม 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 
 ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของ
นักเรียนไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยอาจจะจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการเกิดจิตสาธารณะ 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรท างานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในสังกัดโรงเรียนต่างกัน   
  2.2 ควรท างานวิจัยเกี่ยวกับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลการเรียนรู้ด้วยตนเองและผู้อ่ืนของนักเรียน
โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ ผู้บริหาร
โรงเรียนหรือครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนไปพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยอาจจะจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่เอ้ือต่อ
การเกิดจิตสาธารณะ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ 
ดร.กีรติ จันทรมณี ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ของ
งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 
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ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ สมาชิกทุกคนในครอบครัว ที่คอยผลักดัน และให้
ก าลังใจเสมอมา 

ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในเรื่องการให้ค าแนะน าในการศึกษา ครั้งนี้ 
ตลอดจนความรัก ความห่วงใย และก าลังใจที่ให้ตลอดมา หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ข้าพเจ้าขอ
น้อมรับไว้เพียงผู้เดียว ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน จ านวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ทุกด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อ
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และมี
ข้อเสนอแนะ คือ ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งกาย วาจา ใจ และผู้บริหารต้องขวนขวายหา
ความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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Abstract 
This research aims 1) to  study the opinion about the academic leadership of 

school administrators in primary educational service Phichit office area 1  2) to 
compare the opinion to academic leadership of school administrators and 3) to 
study the suggestions about academic leadership of school administrators. The 
samples were 73 teachers. The research instruments used the questionnaire of study 
the opinion about academic leadership of school administrators. The statistical 
analysis of the data, including the frequency,  percentage, average standard deviation 
and  t-test. The results showed that samples have opinion about academic 
leadership of school administrators, Overview were at the highest level. The opinion 
comparison were   to academic leadership of school administrators by sex as a 
whole did not difference.   The suggestions, including executives have a vision, keep 
pace with change executives have a moral and ethical, administrators need to set a 
good example physically, verbally, and administrators must strive to learn more 
consistently respectively. 
Keywords :  Academic Leadership, School Administrators, Primary Educational Service 
Phichit Office area 1 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาคนให้คุณภาพ คนที่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้
สังคมและประเทศชาติมีความก้าวหน้า การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ทีถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาคน โดยสร้างความเสมอภาคและให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดย
ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ พร้อมทั้งขยายเป็น 14 ปี อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของไทยโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย (มาตรา 10) การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้และเชื่อว่าผู้เรียนมีความส าคัญ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักที่
ต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้แบ่งขนาดโรงเรียนเป็น 4 ขนาดด้วยกัน ได้แก่ 
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ขนาดเล็กมีนักเรียน 120 คน  ขนาดกลางมีนักเรียน 121 – 600 คน ขนาดใหญ่มีนักเรียน 601 – 
1,500 คน และขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียน  1,501 คนข้ึนไป (กระทรวงศึกษาธิการ,  2544)   
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ให้ความส าคัญในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเอาใจใส่ให้ความส าคัญส าหรับบริหารจัดการ
มากกว่างานอ่ืนๆ ซึ่งเป็นงานที่ท าให้เกิดผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษา มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
ของผู้รับบริการทางการศึกษามากท่ีสุด จึงเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญที่สุดดังที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2553: 2) กล่าวว่าการบริหารวิชาการเป็นงานส าคัญส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการ
บริหารงานวิชาการเก่ียวกับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของสถานศึกษาและเป็นเครื่องชี้ความส าเร็จ และความสามารถ
ของผู้บริหารในการบริหารวิชาการ ถ้ามองในด้านกระบวนการด าเนินงานแล้ว เป็นกระบวนการ
บริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ตั้งแต่การก าหนด
นโยบายการวางแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน และประเมินผลการสอน เพ่ือให้เป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร และจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน และ
การที่จะบริหารการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้บริหารควรมีภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยมีศักยภาพ
และขีดความสามารถในการกระจายวิสัยทัศน์ไปสู่บุคลากรอ่ืนๆ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร มี
การส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ใช้รูปการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
อ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ (Lambert, L., 2002)และหัวใจของ
ภาวะผู้น าทางวิชาการ คือ ความสามารถในการปรับปรุงโรงเรียน จากวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมสู่
วัฒนธรรมสากลโดยใช้สารสนเทศเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน ทั้งการประเมินตนเอง การ
ออกแบบหลักสูตร การพัฒนามืออาชีพ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยใช้การทา่ทายและกระบวน
ทัศนใหม ่(Wilson M.D., 2004) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 อันจะน าไปสู่
แนวทางของการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็งอันจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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2.เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จ านวน 90 คน   
กลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอน จ านวน 73 คน ซึ่งได้มาโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ

ตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970) และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling)  

 
2. ตัวแปรและเนื้อหาการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า

ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list)  

ตอนที่  2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านแผนงานวิชาการ 
2) ด้านการจัดการเรียนการสอน 
3) ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน 
4) ด้านการวัดและประเมินผล 
5) ด้านเอกสารทางวิชาการ 
ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ

ลิเคอร์ท (Likert)  ดังนี้ 
 ระดับ 5  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมาก 
ระดับ 3  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง 
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ระดับ 2  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับน้อย 
ระดับ 1  หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยเป็นค าถามปลายเปิด 

 
3. วิธีการสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสาร ต ารา แหล่งความรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความต้องการที่มี
ต่อการพัฒนาบุคลากร เพ่ือน ามาวิเคราะห์เป็นองค์ความรู้ให้สอคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2. สร้างแบบสอบถามการศึกษาระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน เกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1  

3. น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษา 3 ท่าน พิจารณาความ
เที่ยงตรงเนื้อหา (Content Validity) และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง   0.67  - 1.00 

4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองกับกลุ่มทดลอง (Try out) กับครูผู้สอน
ของโรงเรียนอนุบาลสามง่าม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แลว้น าผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ด้วยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเชื่อมั่น 
เท่ากับ 0.782 

5. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วจัดพิมพ์
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  จัดท าหนังสือขอความร่วมมือต่อผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอนของสถานศึกษา  
2.  ลงพื้นที่ด าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน และน าข้อมูลมาตรวจสอบ

ความถูกต้องและสมบูรณ์  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ และหาค่าร้อยละ  



 
 793 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ใน 5 ด้าน โดย
การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

โดยแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00        หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49        หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49        หมายถึง มีภาวะผู้น าในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49        มีความคิดเห็น มีภาวะผู้น าในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49        มีความคิดเห็น มีภาวะผู้น าในระดับน้อยที่สุด 

3. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จ าแนกตามเพศ โดยใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t – test) 

   
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  มีดังนี ้

  ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 39.73 และเพศ
หญิง จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 60.27 และส่วนใหญ่มีอายุสูงกว่า 40 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.53  และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 56 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.71  

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ได้ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 โดยภาพรวม  

ล าดับ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา    SD แปลผล อันดับ 

1 ด้านแผนงานวิชาการ 4.53 0.26 มากที่สุด 3 

2 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.55 0.27 มากที่สุด 2 

3 ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน 4.56 0.19 มากที่สุด 1 
4 ด้านการวัดและประเมินผล 4.52 0.26 มากที่สุด 4 
5 ด้านเอกสารทางวิชาการ 4.56 0.25 มากที่สุด 1 

รวม 4.54 0.10 มากทีสุด  

 จากตารางที่ 1 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทุกด้าน โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.54, SD = 0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถ
เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุดถึงต่ าสุด ดังนี้ ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริม

การสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D.=0.19)     และด้านเอกสารทางวิชาการ อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( = 4.56, S.D.=0.25) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (

 = 4.55, SD= 0.27) ด้านแผนงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, SD= 0.26) และด้าน

การวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, SD= 0.26) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1   ด้านแผนงานวิชาการ                                                                                                                        

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 

ด้านแผนงานวิชาการ   SD แปลผล อันดับ 

1. ส ารวจข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการพัฒนา
งานวิชาการ 

 
4.57 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

2 

2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติงานวิชาการให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางการศึกษา 

 
4.43 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

8 
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3. จัดโครงสร้างบุคลากรปฏิบัติงานวิชาการตามความรู้
ความสามารถ 

 
4.47 

 
0.62 

 
มาก 

7 

4. ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมกับคณะครูและ
กรรมการสถานศึกษา 

 
4.54 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

4 

5. จัดท าธรรมนูญโรงเรียนหรือแผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และเปูาหมาย 

 
4.54 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

6. ก าหนดกิจกรรมวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
โรงเรียนอย่างเหมาะสม 

 
4.56 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

3 

7. วางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโครงการด้านวิชาการ 

 
4.56 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

3 

8. วางแผนจัดท าโครงการด้านวิชาการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจเปูาหมายของโรงเรียน 

 
4.52 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

5 

9.  ก าหนดปฏิทินการวางแผน ด าเนินงาน ประเมินผล
ทางด้านงานวิชาการ 

 
4.58 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

1 

10.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 4.50 0.60 มากที่สุด 6 

 รวม 4.53 0.26 มากที่สุด         

จากตารางที่ 2 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านแผนงาน

วิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53, SD = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่   1)  ก าหนดปฏิทินการวางแผน 

ด าเนินงาน ประเมินผลทางด้านงานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87, SD=0.54) 2)  ส ารวจ

ข้อมูลด้านผลการเรียนรู้ของนักเรียนในการพัฒนางานวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.57, 
SD=0.62) และ 3)  ก าหนดกิจกรรมวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนอย่างเหมาะสม  

อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.56, SD=0.57) และวางแผนการใช้งบประมาณได้อย่างประหยัดและ

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการด้านวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, SD=0.55)  
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
ภาวะ  ผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 

ด้านการจัดการเรียนการสอน   SD แปลผล อันดับ 

1. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนการ
สอน 

 
4.57 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

2 

2. ก าหนดการสอนรายปีและรายภาคทุกชั้นเรียน 4.58 0.52 มากที่สุด 1 

3. จัดท าตารางสอนทุกชั้นเรียนและทุกสาระการเรียนรู้ 4.56 0.55 มากที่สุด 3 
4. จัดชั้นเรียนตามความสามารถของนักเรียน วิเคราะห์

คุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
4.52 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

6 

5. จัดครูประจ าชั้นและเข้าสอนตรงตามศักยภาพของแต่ละ
คน 

 
4.52 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

6 

6. ส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

 
4.53 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

5 

7.  ส่งเสริมครูให้ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละ
สาระการเรียนรู้ 

 
4.58 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

1 

8. ก าหนดแนวทางการสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังไม่บรรลุ
เปูาหมายของหลักสูตร 

 
4.54 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

 รวม 4.55 0.27 มากที่สุด  

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการ

จัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.55, SD = 0.27) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ก าหนดการสอนรายปี

และรายภาคทุกชั้นเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD=0.52)   และส่งเสริมครูให้ใช้เทคนิค

การสอนที่เหมาะสมกับแต่ละสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD=0.54) 2)  

วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, 

SD=0.57) และ 3)  จัดท าตารางสอนทุกชั้นเรียนและทุกสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 
4.56, SD= 0.55)      
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะ  
ผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1 ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน  

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 

ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน   SD แปลผล อันดับ 

1.  ส ารวจและก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความ
ต้องการของท้องถ่ิน 

 
4.63 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

3 

2. ก าหนดเนื้อหาและจ านวนชั่วโมงสอนแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องตามโครงสร้างหลักสูตร 

 
4.57 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

5 

3. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอน 

 
4.57 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

5 

4. สนับสนุนให้ครูมีเวลาในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 4.50 0.60 มากที่สุด 9 

5. สร้าง  ใช้  และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
4.50 

 
0.62 

 
มากที่สุด 

9 

6. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรักและความ
ภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของนักเรียน 

 
4.54 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

6 

7. ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน 

 
4.60 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

8. จัดหา ผลิตหรือใช้สื่อการเรียนอย่างคุ้มประโยชน์ 4.60 0.57 มากที่สุด 4 
9. เลือกใช้เทคโนโลยีส าหรับสนับสนุนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 
 
4.53 

 
0.67 

 
มากที่สุด 

7 

10. พัฒนาแห่งเรียนรู้ ในโรงเรียนและในท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการ 

 
4.43 

 
0.66 

 
มาก 

11 

11. เปิดโอกาสให้บุคคลหรือหน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ต่อการพัฒนาการศึกษา 

 
4.60 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

12. ใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อการปฏิบัติงานวิชาการ
ให้มีคณุภาพ 

 
4.65 

 
0.50 

 
มากที่สุด 

2 

13. จัดหาแบบเรียนตามสาระการเรียนรู้ ไว้ เพียงพอกับ
นักเรียน 

4.57 0.62 มากที่สุด 5 

14. จัดหาคู่มือครู เอกสารประกอบการสอนไว้ส าหรับครูได้
อย่างสะดวกและทั่วถึง 

 
4.53 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

8 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

15. ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนทุกระดับชั้น 

 
4.48 

 
0.66 

 
มาก 

10 

16. วางแผนปรั บปรุ งหลั กสู ตร ให้ สอดคล้ อ งกับกา ร
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 
4.57 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

5 

17. ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์
กับเปูาหมายของหลักสูตรที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.67 0.50 มากที่สุด 1 

 รวม 4.56 0.19 มากที่สุด         

 จากตารางที่ 4 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้าน

หลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.56, SD = 0.19) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่  1)  
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับเปูาหมายของหลักสูตรที่มักมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, SD=0.50) 2) ใช้กระบวนการนิเทศ

ภายในเพ่ือการปฏิบัติงานวิชาการให้มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, SD=0.50) และ 3) 
ส ารวจและก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด  

( = 4.63, SD= 0.54) 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิต ร 
เขต 1                  ด้านการวัดและประเมินผล                                                                                                                   

ข้อที ่ ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 
ด้านการวัดและประเมินผล 

  SD แปลผล อันดับ 

1. จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา 

 
4.56 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

2 

2. ก ากับ ติดตามครูผู้สอนให้วัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง 

 
4.53 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

3 

3. ก ากับ ติดครูผู้ สอนให้มีการวัดและประเมินผล
ครอบคลุมทุกสาระ 

 
4.58 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

1 

4. อบรมครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เกณฑ์การประเมิน
ที่เหมาะสม 

 
4.53 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

3 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

5. วางแผนให้ครูวัดและประเมินผลเพ่ือวินิจฉัยข้อพก
พร่อง 

4.42 0.66 มาก  

6.  แนะน าให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปก าหนด
แผนพัฒนาการเรียนการสอน 

 
4.56 

 
0.60 

 
มากทีสุ่ด 

2 

7. ก าหนดแนวทางการเทียบโอน ผลการเรียนของ
นักเรียนไว้อย่างชัดเจน 

 
4.53 

 
0.60 

 
มากที่สุด 

3 

8. ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผล
และประเมินผล 

 
4.58 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

1 

9. สนับสนุนให้ครูพัฒนาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล
และประเมินผล 

 
4.53 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

3 

10. ติดตามผลการเรียนและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

 
4.42 

 
0.66 

 
มาก 

4 

รวม 4.52 0.26 ม า ก
ที่สุด         

 

จากตารางที่ 5 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ด้านการวัดและ

ประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.52, SD = 0.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก    ได้แก่  1)  ก ากับ ติดครูผู้สอนให้มีการ
วัดและประเมินผลครอบคลุมทุกสาระ และส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการวัดผลและ

ประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD=0.57)  2) จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลได้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  และแนะน าให้ครูผู้สอนน าผลการประเมินไปก าหนดแผนพัฒนา

การเรียนการสอนอยู่ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.56, SD=0.60)    และ  3)    อบรมครูให้มีความรู้
เกี่ยวกับการใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ครูพัฒนาคุณภาพเครื่องมือการวัดผล

และประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, SD=0.57)   ก ากับ ติดตามครูผู้สอนให้วัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และก าหนดแนวทางการเทียบโอน ผลการเรียนของนักเรียนไว้อย่างชัดเจน 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.53, SD=0.60)    
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 ด้านเอกสารทางวิชาการ                                                                                                                   

ข้อที่ 
ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร 

ด้านเอกสารทางวิชาการ   SD แปลผล อันดับ 

1. จัดเตรียมทางวิชาการไว้ให้ครบถ้วนสอดคล้องกับ
ระเบียบหารวัดและประเมิน 

 
4.56 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

2 

2. เอกสารทางวิชาการแต่ละประเภท มีองค์ประกอบตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ 

 
4.53 

 
0.57 

 
มากที่สุด 

4 

3. ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารประกอบการวัดผลและ
ประเมินผล 

 
4.53 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

4 

4. จัดอบรมครูเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการใช้เอกสารทาง
วิชาการและผู้เกี่ยวข้อง 

 
4.54 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

3 

5. ประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 

 
4.63 

 
0.51 

 
มากที่สุด 

1 

รวม 4.56 0.25 มากที่สุด          

จากตารางที่ 6 แสดงว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  ด้านเอกสาร

ทางวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.56, SD = 0.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด  3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของ

นักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับมาก ( = 4.63, SD=0.51) 2) 
จัดเตรียมทางวิชาการไว้ให้ครบถ้วนสอดคล้องกับระเบียบหารวัดและประเมิน  อยู่ในระดับมากที่สุด (

 = 4.56, SD= 0.55) และ 3) จัดอบรมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อการใช้เอกสารทางวิชาการและ

ผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54, SD= 0.55)  
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
 
 
 
 



 
 801 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ ต่อภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1  

 
ล าดับ 

ภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

  S.D.   S.D. 

1. ด้านแผนงานวิชาการ 4.49 0.23 4.55 0.28 -.984 .063 

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.58 0.30 4.53 0.26 .650 .271 
3. ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน 4.56 0.18 4.56 0.19 -.110 .796 
4. ด้านการวัดและประเมินผล 4.47 0.28 4.56 0.25 -1.340 .392 

5. ด้านเอกสารทางวิชาการ 4.51 0.24 4.59 0.25 -1.443 .804 

รวม 4.52 0.09 4.56 0.10 -1.590 .558 

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้น า
ทางด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 1 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
 
ตาราง 8 ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้านวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ใน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
ข้อเสนอแนะ ความถี่ คิดเป็นร้อยละ 

1.ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง 3 4.11 

2. ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 2 2.74 
3. ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งกาย วาจา ใจ 1 1.37 

4. ผู้บริหารต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 1 1.37 

ไม่แสดงความคิดเห็น  66 90.41 
รวม 73 100.00 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ครูผู้สอนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางด้าน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ทุก
ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้เอาใจใส่และด าเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ด้านเอกสารทางวิชาการ ด้านหลักสูตร 
พัฒนาและส่งเสริมการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านแผนงานวิชาการ และด้านการวัดและ
ประเมินผล ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชโลทร ปิงเมือง (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขาดเล็ก ในอ าเภอวังเหนือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ในอ าเภอวังเหนือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 ทั้ง 7 
ด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นในด้านการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
มาก รองลงมาคือ ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ และมีการปฏิบัติน้อยที่สุดในด้านการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และสามารถอภิปรายผลตามรายด้าน ได้ดังนี้ 
 ด้านแผนงานวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้
ก าหนดปฏิทินการวางแผน ด าเนินงาน ประเมินผลทางด้านงานวิชาการ ส ารวจข้อมูลด้านผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนในการพัฒนางานวิชาการ และก าหนดกิจกรรมวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัชนีดา (Ratchanida, 1998: 
Abstract, อ้างอิงใน นภาดาว เกตุสุวรรณ, 2555: 46) ได้ศึกษาการรับรู้ของผู้บริหารโรงเรียนและครู
เกี่ยวกับบทบาทผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานครโดยใช้กรอบ
แนวคิดของฮอลลิงเจอร์ ผลการศึกษาพบว่า การรับของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติในโรงเรียนมากที่สุดคือ การส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพและการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ซึ่งแตกต่างจากผู้บริหารโรงเรียนและครูในอเมริกัน แต่สิ่งที่
เหมือนกันคือ การนิเทศการเรียนการสอน ส่วนภาระหน้าที่เกี่ยวกับภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติน้อยท่ีสุดคือ การรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน (Maintaining High Visibility)  
 ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารได้ส่งเสริมครูให้ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละสาระการเรียนรู้ ก าหนดการสอนรายปี
และรายภาคทุกชั้นเรียน และวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือวางแผนการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด สร้อยน้ าและมัณฑนา อินทุสมิตร (2554) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารที่มี
ความสามารถควรเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องกระบวนการเรียนการสอน ปรับปรุงการปฏิบัติการหลักๆ 
ทางด้านการคิดที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ต้องเป็นผู้ประสานงานและควบคุมงานวิชาการ ก าหนด



 
 803 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เปูาหมายที่ชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนร่มกับคณะครู แนวคิดเน้น
ความส าคัญที่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ติดตามการดูแลความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
ภาพลักษณ์ของผู้น าทางวิชาการในอนาคต ต้องมีฐานค่านิยม ความเชื่อและประสบการณ์ วิสัยทัศน์ มี
การวางกลยุทธ์ 
 ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการสอน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สัมพันธ์กับเปูาหมายของหลักสูตร
ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใช้กระบวนการนิเทศภายในเพ่ือการปฏิบัติงานวิชาการให้มี
คุณภาพ และ ส ารวจและก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของแมคซิลแวน (Mcilvan, 1986) ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้น าทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต้การฝึกอบรมประจ าการเพ่ือเป็นโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการใช้เครื่องมือของ ฮอลลิงเจอร์ (Hallingger, 1983) ที่เรียกว่า 
The Instructional Management Rating Scale Survey วัดความเป็นผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหาร ผลวิจัยพบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารท าให้ผู้บริหารสามารถนิเทศงาน
วิชาการได้ และมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไปในทางท่ีดีขึ้น 
 ด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารได้ก ากับ ติดครูผู้สอนให้มีการวัดและประเมินผลครอบคลุมทุกสาระ ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือ
ที่หลากหลายในการวัดผลและประเมินผล และ จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กูดฮาร์ท (Goodhart, 1991) ได้ศึกษาลักษณะ
ของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาของรัฐ ที่มีประสิทธิภาพด้านวิชาการ ซึ่งท าการวิเคราะห์โดยศึกษา
ผลผลิตทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในด้านผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการ ความส าเร็จในโรงเรียน 
และประสิทธิภาพของการวัดผล พบว่า ความเป็นผู้น าในการจัดองค์กรของผู้บริหาร ความมีคุณธรรม
จริยธรรมของครูปฏิบัติการสอน และความเป็นหนึ่งเดียวของสถานศึกษา ความสัมพันธ์ต่อความมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน 
 ด้านเอกสารทางวิชาการ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
ได้ประชาสัมพันธ์ผลการเรียนของนักเรียนให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ จัดเตรียมทาง
วิชาการไว้ให้ครบถ้วนสอดคล้องกับระเบียบหารวัดและประเมิน และจัดอบรมครูเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ต่อการใช้เอกสารทางวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคีใจ (Kijai, 1987: 829-A) 
อ้างถึง อ านาจ เภทพ่อค้า, 2541: 91) ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ
จากปัจจัยพ้ืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ ความสามารถในการคิดค านวณ และความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ผลการศึกษา
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พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของโรงเรียนสูงกว่าปัจจัย
ด้านอื่น 
  
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ด้านแผนงานวิชาการ พบว่า ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ก าหนดวิสัยทัศน์ของ

โรงเรียนเรียนร่วมกับคณะครูและกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีบทบาทและให้ความส าคัญใน
การวางแผนงานวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ในรายข้อค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ จัดครูประจ าชั้นและ
เข้าสอนตรงตามศักยภาพของแต่ละคน ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรมีวารวางแผนการจัดชั้นเรียน 
ควรลดภาระงานของครูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนการสอน 

1.3 ด้านหลักสูตร พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน พบว่า ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาความรักและความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของนักเรียน ผู้บริหาร
ควรก าหนดเปูาหมายและจัดท าหลักสูตรให้ชัดเจน 

1.4 ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ในรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สนับสนุนให้ครู
พัฒนาคุณภาพเครื่องมือวัดผลการประเมินผล ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีการอบรมเพ่ือพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
ปัจจุบัน 

1.5 ด้านเอกสารทางวิชาการ พบว่า ในรายข้อมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ จัดอบรมครูเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจต่อการใช้เอกสารทางวิชาการและเกี่ยวข้อง ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้า
รับอบรมเกี่ยวกับเอกสารทางวิชาการเพ่ือให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน และประเมินภายนอก สมศ. 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้น าทางวิชาการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

อย่างหลากหลาย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป 
2.2 ควรมีการศึกษาภาวะผู้น าทางด้านบริหารทั่วไป ฝุายอ านวยการ งบประมาณและอ่ืนๆ

ของผู้บริหารในโรงเรียนขนาดต่างๆในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
Effect of Learning Activity Management byUsing Song  

to DevelopChinese Listening and Speaking Skill  
of MathayomSuksa1 StudentsatBanTerdThai School 

ณิชกมล  โกลาวัลย์1 
เพ็ญพิศุทธิ์    ใจสนิท2 สหัทยา   สิทธิวิเศษ3 

1สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2,3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็น
สื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและ การพูดภาษาจีน 2) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลง
เป็นสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลง
เป็นสื่อ แบบประเมินทักษะการฟัง แบบประเมินทักษะการพูด และ แบบประเมินความพึงพอใจใน
การใช้เพลงเป็นสื่อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ยผลการวิจัยพบว่า หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ นักเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยการฟังภาษาจีนเท่ากับ 14.16  สูงกว่า 
ก่อนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 38.80และเม่ือเทียบกับเกณฑ์พบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 
ร้อยละ 70และมีทักษะการพูดหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เท่ากับ14.28 ซึ่งสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 39.40  และ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 โดยมีความพึง
พอใจได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
ค าส าคัญ: การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ,ทักษะการฟัง ,ทักษะการพูด 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the effects of learning activity 
management by using song to develop Chinese listening and speaking skills and the 
satisfaction towards learning activity by using song o fMathayomSuksa 1 students at 
Ban Terd Thai school. The sample group of this study was 25MathayomSuksa 
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1students. The research instruments drawn for this study were learning plans using 
song,  alistening skill evaluation form, a speaking skill evaluation form and a 
questionnaire to evaluate the satisfaction towards using song as the medium. The 
data were analyzed by using percentage and mean. 
 The results of the study were found that after the learning management by 
using song, the average score of  Chinese listening skill was 14.16 which was higher 
than before learning 38.80% and also higher than the criteria set at 70%.The average 
score of Chinese speaking skill was 14.28 which was higher than before learning 
39.40% and also higher than the criteria set at 70%. The mean of the satisfaction was 
4.20 which was at the high level. 
Keywords: Learning Activity Management by Using Song , listeningskill ,speaking skill 

 
บทน า 

ภาษาจีนกลางเป็นภาษาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดเป็น
ภาษาท่ีสองท่ีหลายๆประเทศนิยมเรียน เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงระยะ 5 ปีมานี้ภาษาจีนมีบทบาท
ส าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจึงส่งผลให้สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีบทบาททั้งต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และต่อภูมิภาคอ่ืนๆของโลก ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้แต่
องค์การสหประชาชาติ ยังจัดให้ภาษาจีนกลาง เป็นหนึ่งในหกภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของ
องค์การสหประชาชาติ(สายฝน  วรรณสินธพ. 2551 : 1) 

ปัจจุบันคนจีนโพ้นทะเลกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้มากที่สุดใน
โลก และเป็น 1 ใน 5 ภาษาทางการสหประชาชาติด้วย นอกจากนี้ในทุกทุกที่ที่มีคนจีนอยู่ หรือที่ต้อง
มีความสัมพันธ์กับประเทศจีน จะมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว (Why Study (Mandarin) 
Chinese. 2001) ส าหรับในประเทศไทยนั้น ขณะนี้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้วยการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ประชาชนจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านภาษา  
ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสาร ภาษาจีนเป็นภาษาสากลภาษาหนึ่งที่มีการใช้อย่างแพร่หลายใน
หลายประเทศที่มีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม จึงมีความจ าเป็นศึกษาภาษาจีนให้กว้างขึ้น และ
ประเทศไทยไดใ้ห้ความส าคัญต่อนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่มีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน การเรียนรู้ภาษาจีนจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย จะเห็นได้ว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกจึงมีการบรรจุการเรียนการสอนภาษาจีนอยู่ในระบบ
การศึกษา นอกจากนี้ภาษาจีนยังมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนไทยในระดับจังหวัดในการ
ท าธุรกิจประเภทการท่องเที่ยว การส่งออก จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน
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ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในระดับสูงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่ดีทางด้าน
ความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่เด็กไทย 

การสอนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนก็ตาม มีลักษณะที่ส าคัญ
คล้ายกันคือควรเน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะที่ส าคัญทางภาษาได้แก่ ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ทักษะที่ส าคัญเป็นเบื้องต้นของการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร คือการพูด 
การพูดภาษาจีนจะต้องออกเสียงให้ถูกต้อง จึงจะสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ หากออกเสียง
ผิดเพ้ียนไปเล็กน้อยจะท าให้ความหมายเปลี่ยนไปทันที จากประสบการณ์ของผู้วิจัยซึ่งได้สอน
ภาษาจีนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 2 ปี  
พบว่านักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย อ าเภอแม่ฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย มีปัญหาในการพูด และฟัง 
ภาษาจีนค่อนข้างมาก พูดไม่ถูก อักขรวิธีไม่ถูกต้องแม้ในหมู่บ้านเทอดไทยนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็น จีน
ฮ้อ เกือบร้อยละ 60 แต่ปัญหาด้านการฟังและการพูด ที่ผู้วิจัยพบ มาจากนักเรียนที่ไม่ใช่เชื้อสายจีน
และนักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาจีนมาก่อนจากสถิติผลการเรียนภาษาจีนของโรงเรียนบ้านเทอดไทย 
สรุปได้ว่า นักเรียนร้อยละ 60 มีปัญหาในการใช้ภาษาจีน ด้านการพูด  การฟัง  การอ่านและการเขียน
ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากไม่กล้าพูดออกเสียงต่อหน้าผู้อ่ืน ไม่มีโอกาสได้ใช้การพูดสื่อสารใน
สถานการณ์จริง รวมทั้งไม่มีความมั่นใจในการพูดภาษาจีน และ มีความแตกต่างระหว่าง ภาษาจีน
กลาง กับภาษาจีนแผ่นดินใหญ่ 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการใช้เพลงประกอบการสอน พบว่าการ
ใช้เพลงในการสอนจะช่วยให้นักเรียนได้ความรู้ เกิดความสนุกสนาน และยังมีประโยชน์ในการชักจูงให้
เกิดความสนใจในบทเรียน เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น และมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางภาษาเพ่ิมขึ้น  
นอกจากนี้ยังท าให้นักเรียนรักและสนุกกับการเรียนภาษา เนื่องจากในการใช้เพลงประกอบการสอน
จะเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนที่เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งเพลงยังช่วยให้
นักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น เพราะครูยังสามารถใช้เพลงส าหรับการทบทวนค าศัพท์ได้อีกด้วย
(ประภัสสร พึ่งอินทร์ :2545) ผู้วิจัยจึงเห็นควรทดลองน าเพลงมาใช้เป็นสื่อประกอบการสอนภาษาจีน 
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทยเพ่ือศึกษาว่าวิธีการดังกล่าวจะ ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถใน
การฟัง และ การพูดภาษาจีน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อและเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่อย่ างไร และ นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการสอนในระดับใด 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ 

เพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง และ การพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอด
ไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนระหว่างก่อน และ หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน ของนักเรียนภายหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ กับเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ร้อยละ 70 

3.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและ
การพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย  ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง  (pre-experimental research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่มตัวอย่างเดียวทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน (one-group pretest-posttest design) โดยมีรายละเอียดของการด าเนินการที่จะ
น าเสนอดังนี้ 

ประชากร 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 

จ านวน 25 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ 
 1.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ใช้
เนื้อหาจากรายวิชา ภาษาจีน ฟัง-พูด 1จ านวน 12 คาบ โดยจัดท าเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 
6 แผน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง  汉语拼音สัทธอักษรภาษาจีน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2 เรื่อง我的家        ครอบครัวของฉัน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  3 เรื่อง你喜欢吃什么水เธอชอบกินผลไม้อะไร? 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4 เรื่อง我的身体。ร่างกายของฉัน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5 เรื่อง我的好朋友。 เพ่ือนรักของฉัน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  6 เรื่อง   动物  สัตว ์
1.2. ส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยสาระส าคัญ ,

จุดประสงค์การเรียนรู้,เนื้อหา,กิจกรรมการเรียนการสอน,การวัดและการประเมินผล และกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ผู้วิจัยได้ล าดับขั้นตอนไว้ 4 ขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมความพร้อม (warm up) กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นการกระตุ้นความสนใจ  
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ค าศัพท์  โดยการทบทวนค าศัพท์เก่าให้ผู้เรียน ได้ฝึกทบทวนค าศัพท์ซ้ าๆเพ่ือให้
นักเรียนสามารถจ าและรู้ความหมายของค าศัพท์ 

2. ขั้นน าเสนอเนื้อหา (presentation) กิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นการเสนอเนื้อหาหรือ
ค าศัพท์ใหม่หรือน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับค าศัพท์ใหม่ท่ีใช้ในการฟัง พูด โดยผู้สอนจัดกิจกรรม เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกการฟัง และ พูดภาษาจีน โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ประกอบการจัดการเรียนรู้ 

3. ขั้นฝึก (practice)กิจกรรมในขั้นนี้จะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และปฏิบัติจริง โดยนักเรียน
เรียนรู้การฟัง และการพูด ภาษาจีนโดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ 

4. ขั้นน าไปใช้(production) เป็นขั้นตอนท่ีให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์และน าความรู้ 
ความเขา้ใจในความหมายของค าศัพท์ โดยอาจจะให้นักเรียนฟังประโยคต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม หรือ
จัดกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง แล้วน าสิ่งที่ได้ฟังไปใช้ในการสื่อสารได้ถูกต้องใน
ชีวิตประจ าวัน 

1.3การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
(1) วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา ภาษาจีน ฟัง-พูด ในด้านขอบข่ายของเนื้อหา และ

จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อก าหนดเป็นเนื้อหาในการเรียนและเลือกค าศัพท์และประโยคที่จะใช้สอนพูด
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

(2) จัดท าก าหนดการสอน เพ่ือวางแผนว่าจะสอนหน่วยการเรียนรู้ใดในชั่วโมงใด
ตามล าดับก่อนหลัง 

(3) คัดเลือกเพลงที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของ
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

(4) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้และ
เพลงที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนจ านวน 6 แผน 
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(5) เขียนแผนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขให้
แผนการจัดการเรียนรู้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ 

 (6 )น าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เพ่ือพัฒนา
ทักษะการฟัง และ การพูดภาษาจีน ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและให้ค าแนะน า ผู้วิจัยได้แก้ไขเพ่ิมเติมตามค าแนะน าจนแผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ 

 (7)น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบประเมินการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

 (8)น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและประเมินความเหมาะสม โดยใช้มาตรการประเมิน (Rating Scale)  5ระดับ  
 ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยคุณภาพท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้ง3 
ท่าน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง และ การพูดภาษาจีนมี
ค่าเฉลี่ย 3.87 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
 
2. แบบประเมินทักษะการฟังภาษาจีน 

1. ลักษณะของแบบประเมินทักษะการฟังภาษาจีน 
เป็นแบบทดสอบภาคทฤษฎี โดยให้นักเรียนฟัง แล้วเขียนในสิ่งที่ได้ฟังแล้วใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟัง

นั้นมาสนทนา  แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านค าศัพท์ (20 คะแนน) โดยการเปิด

เทปให้นักเรียนฟัง แล้วพูดค าศัพท์ที่ได้ฟัง ลงในแบบทดสอบ คนละ 20 ค า 
ตอนที่ 2เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านไวยากรณ์ (20 คะแนน) เนื้อหา (20 

คะแนน)  และความคล่องแคล่ว (20 คะแนน) โดยให้นักเรียนฟังค าศัพท์แล้วสร้างบทสนทนาให้
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และออกมาพูดบทสนทนาหน้าชั้นเรียน โดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟัง อย่างน้อย 10 
ค า 

2. การพัฒนาแบบทดสอบ 
การสร้างแบบประเมินความสามารถในการฟังภาษาจีน ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

(1) ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐาน 6 ปี (ม.1 –ม.6) เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหา 
จุดประสงค์ ไวยากรณ์ และคลังค าศัพท์ 

(2) วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน เพ่ือสร้าง
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 



 
 813 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

(3) เขียนข้อสอบวัดความสามารถในการฟัง ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย
มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ตอนที่ 1  เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านค าศัพท์ (20 คะแนน) โดย
การเปิดเทปให้นักเรียนฟังแล้วพูดค าศัพท์ที่ได้ฟังลงในแบบทดสอบคนละ 20 ค า 

ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านไวยากรณ์ (20 คะแนน) เนื้อหา
(20 คะแนน)  และความคล่อง (20 คะแนน) โดยให้นักเรียนฟังค าศัพท์แล้วสร้างบทสนทนา
ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และออกมาพูดบทสนทนาหน้าชั้นเรียนโดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟัง
อย่างน้อย 10 ค า 

(4) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(content validity)โดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไป
ให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และ เสนอผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ผลรวมคะแนนมาประเมินค่าเพ่ือหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผล
ปรากฏว่า อยู่ระหว่าง  0.67 – 1.00  สามารถน าไปใช้ได้ 

(5) น าข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงความ
เหมาะสมของแบบทดสอบในบางประเด็น แล้วจัดท าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 

 (6) น าแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่ายความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีของ โลเวทท์ (Lovett,1975). ได้ค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะด้านการฟังภาษาจีน มีค่าเท่ากับ  0.84 
 
3. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีน 

1. ลักษณะของแบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีน 
เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ โดยให้นักเรียนพูด แล้วเขียน ในสิ่งที่ได้พูดแล้วใช้ค าศัพท์นั้นมา

สนทนา  แบ่งเป็น2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านค าศัพท์ (20 คะแนน) โดยการเปิด

เทปให้นักเรียนฟัง แล้วพูดค าศัพท์ที่ได้ฟัง ลงในแบบทดสอบ คนละ 20 ค า 
ตอนที่ 2เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านไวยากรณ์ (20 คะแนน) เนื้อหา (20 

คะแนน)  และความคล่อง (20 คะแนน) โดยให้นักเรียนฟังค าศัพท์แล้วสร้างบทสนทนาให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์และออกมาพูดบทสนทนาหน้าชั้นเรียน โดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟัง อย่างน้อย 10 ค า 
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2. การพัฒนาแบบทดสอบ 
การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาจีน ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
(1) ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนพ้ืนฐาน 6 ปี (ม.1 –ม.6) เพ่ือวิเคราะห์โครงสร้าง เนื้อหา 

จุดประสงค์ ไวยากรณ์ และคลังค าศัพท์ 
(2) วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละแผน เพ่ือสร้างตาราง

วิเคราะห์แบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(3) เขียนข้อสอบวัดความสามารถในการพูด ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย มี

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1  เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางด้านค าศัพท์ (20 คะแนน) โดยการ

เปิดเทปให้นักเรียนฟังแล้วพูดค าศัพท์ที่ได้ฟังลงในแบบทดสอบคนละ 20 ค า 
ตอนที่ 2 เป็นแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถด้านไวยากรณ์ (20 คะแนน) เนื้อหา(20 

คะแนน)  และความคล่อง (20 คะแนน) โดยให้นักเรียนฟังค าศัพท์แล้วสร้างบทสนทนาให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์และออกมาพูดบทสนทนาหน้าชั้นเรียนโดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ฟังอย่างน้อย 10 ค า 

(4) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา(content validity)โดยน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ไปให้ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ และ เสนอผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นผู้วิจัยน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ(item-objective congruence:IOC) (เกษม  สาหร่าย
ทิพย์.2540:194)  ได้ค่า IOC เท่ากับ1.00 ทุกข้อ จึงถือได้ว่าแบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีความตรงเชิงเนื้อหา 

(5) น าข้อเสนอแนะของที่ปรึกษา และ ผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงความเหมาะสมของ
แบบทดสอบในบางประเด็น แล้วจัดท าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ 

(6) น าแบบทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  

ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และอ านาจจ าแนก (r) ของแบบประเมินทักษะการพูดภาษาจีน 
พบว่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีของโลเวทท์ (Lovett,1975).ได้ค่า
ความเที่ยง (Reliability) ของแบบทดสอบวัดทักษะด้านการพูดภาษาจีนมีค่าเท่ากับ  0.70 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ และ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการฟังและการพูดภาษาจีน ไปด าเนินการดังนี้ 
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1. ทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน ด้วยแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟัง และ การพูดภาษาจีน ที่จัดท าขึ้นบันทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อน
เรียน 

2. ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เพลงเป็นสื่อ 

3. ทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 25 คน โดยใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการฟัง และการพูดภาษาจีน ฉบับเดิม บันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน 

4. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาจีนแล้วท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ 

5. น าผลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลมาการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ 
 

ผลการวิจัย 
ได้ผลการวิจัย สรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการฟังภาษาจีนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 70.8 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.20 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 38.80 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการพูดภาษาจีนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ71.40 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.20 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 39.40 และ
เป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย 

3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ มี
คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการฟังภาษาจีนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ70.08สูงกว่าเกณฑ์ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนที่มี คะแนนเฉลี่ย
ด้านทักษะการฟังภาษาจีนสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 9 คน เท่ากับเกณฑ์ จ านวน 8คนต่ ากว่าเกณฑ์ 
จ านวน 8 คน 
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4. หลังจากท่ีนักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เพลงเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 
มีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะการพูดร้อยละ 71.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ ร้อยละ 70 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 1.40 เมื่อพิจารณานักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนที่มี คะแนน
เฉลี่ยด้านทักษะการพูดภาษาจีนสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 10คน เท่ากับเกณฑ์ จ านวน 6คนต่ ากว่าเกณฑ์ 
จ านวน 9 คน 

5.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทยในรายวิชาภาษาจีน พบว่าระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดจ านวน 
2 ประเด็น มีความพึงพอใจในระดับมาก 16 ประเด็นและมีความพึงพอใจในระดับปานกลางจ านวน 2 
ประเด็น โดยนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดคือการใช้เพลงภาษาจีนประกอบการเรียนท าให้
นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 รองลงมาคือนักเรียนมีความสนใจในการ
เรียนภาษาจีนมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้เพลงเป็นส่วนประกอบในการเรียนภาษาจีนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่
ในระดับมากที่สุด และน้อยที่สุดคือนักเรียนมีความสนใจภาษาจีนมากยิ่งขึ้นเมื่อใช้เพลงเป็น
ส่วนประกอบในการเรียนภาษาจีนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยด้านทักษะการฟังภาษาจีนสูงกว่าก่อนเรียน และ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องมาจากเพลงเป็น
สื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีทั้ง เสียง ท านอง และท่าทางประกอบการร้องเพลง  จึงท าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้และเนื้อหามากกว่าการจัดการเรียนรู้แบบไม่ใช้สื่อ  การใช้เพลงเป็น
สื่อ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และ พยายามฟังเนื้อหาของเพลงว่าเพลงที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้นั้น มีความหมายว่าอย่างไร และนักเรียนได้ฝึกฟังส าเนียงจากเจ้าของภาษา การใช้เพลง
เป็นสื่อนอกจากจะท าให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และสนุกสนานในการเรียนแล้ว ยังช่ วยให้นักเรียน
จดจ าค าศัพท์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย  จึงส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการฟังภาษาจีนได้ดีกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนเซน (Jensen, 2009:150) กล่าวถึง
ความส าคัญของดนตรีว่าหากครูน ามาใช้ในชั้นเรียนท าให้บรรยากาศการเรียนรู้มีมิตรภาพมากขึ้นและ
เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน และ สิริพัชร์เจษฏาวิโรจน์ (2550:29 -30) กล่าว
ว่าการใช้เพลงประกอบการจัดการเรียนรู้จะช่วยท าให้บทเรียนน่าสนใจสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยสร้าง
แรงจูงใจให้แก่นักเรียนในการเรียนช่วยให้จดจ าเนื้อหาและประทับความรู้สึกไว้ได้นานและช่วยท าให้
บทเรียนดูง่ายขึ้นการใช้เพลงประกอบการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีประโยชน์มาก
เพราะเด็กในวัยนี้ชอบเล่นชอบแสดงชอบร้องเพลงและนอกจากนี้การใช้เพลงประกอบการจัดการ
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เรียนรู้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็กช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีระเบียบวินัยมี
ประสบการณ์กว้างขวางและช่วยสร้างสัมพันธภาพอย่างเป็นกันเองระหว่างครูกับนักเรียน 

2. จากผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยด้านทักษะการพูดภาษาจีน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อนั้นสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ดี เพราะ เพลง
นอกจากจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนแล้วยังช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ลด
ความตึงเครียดในการเรียน  และ มีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนนักเรียนสามารถที่จะจ าเนื้อเพลง และ
ร้องตามได้ถูกต้อง และยังได้ฝึกการออกเสียงภาษาจีน เหมือนกับได้เรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษา
โดยตรง ท าให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อ มีส าเนียงการพูดที่ถูกต้อง ชัดเจน 
และ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ เพ็ญพิศุทธิ์ใจสนิท (2557 : 123-
124; อ้างอิงจากสุรศักดิ์ปาเฮ, 2553 : 152-153)ได้กล่าวถึงประโยชน์และคุณค่าของสื่อการเรียนรู้ไว้
ดังนี้1. เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วและยังช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่อง
นั้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 2. ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนทาให้เกิดความสนุก
และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน 3. การใช้สื่อจะให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันและเกิดประสบการณ์
ร่วมกันในเนื้อหาที่เรียนระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอนด้วย 4. ช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่
ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น 5. 
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษาเป็นรายบุคคล 

3. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยเพลงเป็นสื่อ ภาพรวมอยู่
ในระดับมากซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเป็นรูปแบบ
การเรียนรู้ที่มีความน่าสนใจเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนที่ต้องการบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนาน
ตื่นเต้นท้าทายความสามารถอีกทั้งครูผู้สอนมีการเสริมแรงด้วยวิธีต่างๆเช่นยกย่องชมเชยมอบของ
รางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนวัยนี้ต้องการจึงส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เพลง
เป็นสื่อ    โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักเรียนเป็นรายด้าน
พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็น
สื่อนั้นสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์   คง
เที่ยง และ อัญชลี  โพธิ์ทอง (2542 : 278-279) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจไว้ ดังนี้ความพึงพอใจเป็น
ผลรวมของความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับระดับความชอบพอหรือไม่ชอบต่อสภาพต่างๆความพึงพอใจ
เป็นผลรวมของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่างๆ และความพึงพอใจในการท างานเป็นผลมา
จากการปฏิบัติงานที่ดีและส าเร็จ จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจและได้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆตามที่
หวังไว้ เช่นเดียวกับณัฐกานต์  ตันทิพย์(2547 : 36) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความ
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พึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวก ความรู้สึกที่มีสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จและผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานตามที่บุคคลนั้นปรารถนา ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่น มีขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน ซึ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน ปิยวรรณ  สังข์จันทราพร(2547 : 56)  ได้สรุป
ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบ พอใจที่สืบเนื่องมาจากทัศนคติ
ด้านต่างๆ ที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบอ่ืนๆเช่น ความมั่นคง ความปลอดภัย 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลตอบแทน เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนสนองความต้องการของบุคคล 
ความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความสบายใจ เกิดความสุข เป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การน าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เพลงไปใช้ ครูผู้สอนควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน ยุคสมัย และ ความยากง่ายของเพลง 

2.  จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลงเป็นสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง และ การพูด
ภาษาจีน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย พบว่าการที่จะท าให้นักเรียนเกิด
พัฒนาการด้านการฟังและการพูดภาษาจีนนั้นต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความช านาญ  
แต่ในการฝึกฝนบ่อยๆนั้นเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายของนักเรียน ครูควรที่จะหากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อมาสอดแทรกให้นักเรียนอย่างหลากหลาย จะเป็นการกระตุ้นผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความ
กระตือรือร้น และไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของรองศาสตราจารย์ดร .เพ็ญพิศุทธิ์ใจสนิทที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและ อาจารย์ ดร. สหัทยาสิทธิวิเศษ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ดร.นิสรีนหวังตัก
วาดีนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วย
ความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่งจนกระทั่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงไว้ณโอกาสนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านที่
ได้ ให้ความรู้ข้อคิด ประสบการณ์ต่างๆซึ่ งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย 
ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านได้แก่นายสุกัญพล  วันดี  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3นายเอกชัย  ทวีปวรชัย  อาจารย์ภาควิชาภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง  นางกาญจนา  ยะใจมั่น ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปุาเหมือด 
อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ที่ทุกท่านได้
กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาแนะน า และตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยในครั้ งนี้ 
ขอขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือความร่วมมือ
และอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโทและ
อีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ซึ่งมีส่วนช่วยในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้    ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยเล่มนี้ขอมอบให้เป็นเครื่องสักการบูชาพระคุณบิดามารดาครูอาจารย์    
ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้เมตตาสั่งสอนแนะน าให้ ผู้วิจัยมีความรู้ความคิดความพยายาม
มานะพากเพียรและประสบความส าเร็จในการศึกษา  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น จ านวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่า
ความเที่ยง 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ การส่งต่อนักเรียน (  = 3.27) 
และ (S.D. = 0.92) แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทตามกระบวนการ 5 ด้าน คือ 1) การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล 2) การคัดกรองนักเรียน 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การปูองกัน
และแก้ไขปัญหา และ 5) การส่งต่อนักเรียน  
ค าส าคัญ:  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนขยายโอกาส  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท 
 

Abstract 
 The objectives of this Study were: To study the problems and present the 
guidelines of student supporting system management in opportunity expansion 
school of Chainat Primary Educational Service. Sample group consists of school 
directors, student support system teachers, and class teachers,165 people in total. 
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The tool used to collect the data in this study was a 5 rating scale questionnaire, 
Guidelines of Student Supporting System in Opportunity Expansion Schools, Chainat 
Primary Educational Service, With a 0.82 reliability. Statistics used in data analysis are 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The research result for 
Studying the problems and of student supporting system management overview was 

on at moderate level, The factors with the most problems are student transfer. ( = 
3.27) and (S.D. = 0.92). The Guidelines for Student Supporting System of Opportunity 
Expansion Schools of Chainat Primary Educational Service. follows in 5 factors. 1) 
Knowing students 2) Student screening 3) Supporting and developing students 4) 
Protect students and solve their problems and 5) Students transfer 
Keyword:  Student Supporting System, Opportunity Expansion Schools Chainat 
Primary Educational Service 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตราที่ 6 ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข หมวด 
4 มาตราที่ 22 ก าหนดการจัดการศึกษาต้องยึดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรที่ 27 ก าหนดให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าสาระของ
หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพ่ึง
ประสงค์เพ่ือเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้ผู้ เรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา ให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุก
คน โดยมุ่งหวังว่านักเรียนจะได้เติบโตอย่างมีคุณภาพรอบด้าน ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม และการด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อม
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและมีการประสานงานกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องเพ่ือได้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2551: ก) ด้วย
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กระแสโลกาภิวัตน์ และการด ารงอยู่ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีที่ถูกแทรกซึมสู่วิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคม ท าให้เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และ
เต็มไปด้วยสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อน เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันจ านวนไม่น้อยได้ รับ
ผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่สร้างสรรค์ในสังคม ท าให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็ก
และเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาใช้ความรัก ความปรารถนาดี ความเอาใจใส่
มากมายเพียงใดก็ไม่อาจพิทักษ์ปกปูอง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมที่
สังคมคาดหวังได้ 
 จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนที่
เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีพฤติกรรมที่ไม่พ่ึงประสงค์ เช่น ตกเป็นทาสของเกม
คอมพิวเตอร์ นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา ทะเลาะ
วิวาท มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย จนน ามาสู่ขาดหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ความสัมพันธ์
กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน และให้ความสัมพันธ์กับวัตถุมากกว่าคุณธรรมน้ าใจ 
(กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2559: 1-2) โรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน นักเรียนจบ
ชั้น ม. 3 ศึกษาต่อ จากข้อมูลจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า มีจ านวนเด็กด้อยโอกาสทั้งหมด 
16,632 คน แยกเป็นเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานเด็ก 1 คน เด็กถูกทอดทิ้ง 13 คน เด็กที่เป็นชนกลุ่ม
น้อย 7 คน เด็กที่ถูกท าร้ายทารุณ 8 คน เด็กยากจน 16,583 คน เด็กก าพร้า 17 คน เด็กที่รับผิดชอบ
ตนเองและครอบครัว 1 คน และเด็กด้อยโอกาสปะเภทอ่ืนๆ 2 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาท, 2561: 8) 
 จากเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวรวมทั้งจ านวนเด็กด้อยโอกาส จ านวนนักเรียนออก
กลางคันและนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3ไม่ศึกษาต่อมีจ านวนสูงแสดงถึงการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ผู้วิจัยได้ตระหนักเห็นความส าคัญสนใจ
ศึกษาปัญหาการด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี
พฤติกรรมตรงตามคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ของสถานศึกษา เป็นคนดี มีความรู้ และสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุขต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 2. เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จ านวน 55 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 55 คน 
ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จ านวน 55 คน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น จ านวน 165 
คน รวมทั้งสิ้น 275 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Krejcie and 
Morgan (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543: 40) ได้กลุ่มตัวอย่าง 165 คน และท าการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 55 คน ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน จ านวน 55 คน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น จ านวน 55 คน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาการด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยนาท มีขอบเขต ดังต่อไปนี้ 
  2.1 ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.2 แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาการด าเนินงานและหาแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยศึกษาใน 5 
ด้าน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2551: 6) 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
     ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
     ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (Likert, 1967; อ้างถึงใน บุญชม  ศรี
สะอาด, 2545: 102-103) ดังนี้ 5 หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหา
มากที่สุด 4 หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหามาก 3 หมายถึง การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาปานกลาง 2 หมายถึง การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหาน้อย 1 หมายถึง การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ปัญหาน้อยที่สุด 
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นเครื่องมือในการเก็บ

ปัญหาการด าเนินการระบบการดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สงักัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท แบ่งเป็น 
5 ด้าน ดังน้ี 
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   
  2. การคัดกรองนักเรียน   
  3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน   
  4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา   
  5. การส่งต่อนักเรียน 

แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
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รวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือและหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้ตามล าดับ ดังนี้  
  1. ศึกษาแนวคิดการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาสร้างแบบสอบถาม 
  2. ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตัวแปรเพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุม
เนื้อหา 
  3. สร้างแบบสอบถามตามขอบเขตเนื้อหา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือท าการตรวจสอบ
พิจารณาจุดบกพร่อง และปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ จากนั้นน าแบบสอบถามเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าความเที่ยง 
  5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.66-1.00 จ านวน 76 ข้อ จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จ านวน 30 คน  
  6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือตรวจสอบหาค่าความเที่ยงของ
แบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alfa-coefficient) ของ Cronbach (ประภา
พรรณ  เส็งวงศ์, 2550: 82) ได้ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.82 
  7. น าแบบสอบถามจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และน าแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
จ านวน 165 คน  
  ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ และให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
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  ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
         1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและน าผลสรุปจากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 
โดยเลือกปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน มาร่างเป็นแนวทางการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         2. น าร่างแนวทางเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอข้อเสนอแนะ 
         3. น าข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ปรับปรุงร่างแนวทางจัดท าแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม 
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
   4.1 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือน าไปแสดงต่อผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
   4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสือจากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ไปขออนุญาตเก็บข้อมูลในสถานศึกษาที่เป็นประชากร และติดตามขอรับกลับคืน
ด้วยตนเอง จากการส่งแบบสอบถามไป 165 ฉบับ ได้กลับคืน 165 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   4.3 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด และน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการตอบ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
   5.2 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยการ

หาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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   5.3 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยใช้
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละในการจ าแนกข้อมูลประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวม 
 

ข้อ รายการ 
ระดับปัญหา 

แปลผล อันดับ 
  S.D. 

1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล      3.19 0.94 ปานกลาง 4 
2 การคัดกรองนักเรียน      3.14 0.91 ปานกลาง 

ปานกลาง 
5 

3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน      3.23 0.88 2 
4 การปูองกันและแก้ไขปัญหา    3.20 0.91 ปานกลาง 3 
5 การส่งต่อนักเรียน      3.27 0.92 ปานกลาง 1 

 รวมเฉลี่ย    3.21 0.91 ปานกลาง  

 
 ตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(  = 3.21) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ การส่งต่อนักเรียน มีปัญหาอยู่ใน

ระดับปานกลาง (  = 3.27) รองลงมา คือ การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีปัญหาอยู่ในระดับปาน

กลาง ( = 3.23)  การปูองกันและแก้ไขปัญหา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.20) การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.19)  และการคัดกรองนักเรียน มี

ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.14) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2 ปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้านของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดย
เรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
 

ข้อ รายการ ( ) (S.D.) แปลผล 

 
1. 
 
 

2. 
 

3. 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
สถานศึกษาการจัดท าแผนและปฏิทินปฏิบัติงานการจัดเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานเตรียมความพร้อม 
คณะครูวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกภาคเรียน 
สถานศึกษาจัดประชุมร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับ 
นักวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ 

 
3.78 

 
 

3.57 
 

3.37 

 
0.92 

 
 

0.86 
 

0.89 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

ปานกลาง 

 
1. 
 

2. 
 

3. 

ด้านการคัดกรองนักเรียน 
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนในการแบ่งกลุ่มนักเรียน 
มีความน่าเชื่อถือ 
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการคัดกรองนักเรียน 
โดยการให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นจริง  
ตัวชี้วัดที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนมีความ
ชัดเจน 

 
3.65 

 
3.55 

 
3.33 

 
0.72 

 
0.91 

 
0.89 

 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
1. 
 

2. 
3. 

ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
นโยบายสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนกับแนวทางใน
การจัดกิจกรรมก่อนเรียน (Homeroom) 
การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความหลากหลาย 
ความสอดคล้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนกับ 
ความต้องการนักเรียน 

 
3.85 

 
3.68 
3.48 

 
0.95 

 
0.74 
0.76 

 
มาก 

 
มาก 

ปานกลาง 

 
1. 
 

2. 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน 
มาตรการให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหา

 
3.64 

 
3.53 

 
0.93 

 
0.96 

 
มาก 

 
มาก 
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ข้อ รายการ ( ) (S.D.) แปลผล 

 
3. 

1.  

นักเรียนที่ชัดเจน โดยเน้นที่การปฏิบัติจริง 
สถานศึกษามีการพัฒนาครูที่ปรึกษาให้มีความรู้ ทักษะและ
เทคนิคในการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

 
3.48 

 
0.91 

 
ปานกลาง 

 
1. 

ด้านการส่งต่อนักเรียน 
สถานศึกษามีการติดตามผลการส่งต่อนักเรียนกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

 
3.66 

 

 
0.82 

 
มาก 

2. 
 

3. 

สถานศึกษามีการติดตามผลการช่วยเหลือจากการส่งต่อ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษาการก าหนดแนวทางในการด าเนินงานใน
ขั้นตอนการส่งต่อนักเรียนอย่างชัดเจน 

3.56 
 

3.55 

0.94 
 

0.83 

มาก 
 

มาก 

 
 2. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีดังนี ้
  2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนงานกิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานการ
เยี่ยมบ้าน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูปรึกษา/ครูประจ าชั้นได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม
ทางบ้านของนักเรียน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น ทราบจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียน 
แล้วน าข้อมูลไปพัฒนาหรือหาทางแก้ไขปัญหา จัดเตรียมเครื่องมือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น 
ระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสัมภาษณ์ การสังเกต เป็นต้น และจัดท าข้อมูลให้เป็นระบบและ
ปัจจุบัน  
  2.2 การคัดกรองนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมร่วมกับคณะครูเพ่ือวางแผน และพิจารณาตัวชี้วัดที่ใช้
เป็นเกณฑ์การแบ่งกลุ่มนักเรียน บันทึกหลักฐานการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และน าผล
การวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) มาแบ่งกลุ่มนักเรียน เช่น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปัญหา 
และกลุ่มพิเศษ ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นประสานกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดกรอง
นักเรียนและรายงานผลการคัดกรองนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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  2.3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูวางแผนร่วมกันก าหนดนโยบายสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดกิจกรรมก่อนเรียน (Homeroom) มีแผนงานหรือโครงการรองรับการจัดกิจกรรมก่อน
เรียน (Homeroom) จัดกิจกรรมให้มีความหลากหลายเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดการเรียนรู้
ในเชิงพหุปัญญาเน้นการท างานร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันแก้ปัญหา และส่งเส ริม
ความสามารถ โดยการชมเชย มอบเกียรติบัตรหรือรางวัล 
  2.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหา มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
และร่วมกันหามาตรการการช่วยเหลือนักเรียน วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมนักเรียน เช่น จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความหลากหลาย ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนสามารถเลือก
กิจกรรมได้ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม เช่น กิจกรรมส่งเสริม
กลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ วิธีการแก้ไขปัญหาด้านการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา เช่น กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่เรียนช้าหรือเรียนอ่อน และนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างต่อเนื่อง  
  2.5 การส่งต่อนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
    สถานศึกษาก าหนดแนวทางการด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ า
ชั้นด าเนินการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นประสานงานกับครูแนะแนว และครูฝุายปกครองที่จะรับ
ช่วงการช่วยเหลือนักเรียน หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงด าเนินการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน และครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอน เครื่องมือและวิธีการที่ชัดเจน โดยครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นและครูหัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นบุคคลากรหลักในการด าเนินงานขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล เกณฑ์ในการคัดกรองนักเรียน ไม่มีการบันทึกข้อมูลที่ชัดเจน ขาดการดูแลเอาใจใส่ การ
เยี่ยมบ้านนักเรียนไม่สามารถทราบข้อมูลนักเรียนอย่างแท้จริงท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลนักเรียนมา
วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนให้มีประโยชน์ในการส่งเสริมนักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนไม่มี
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ความหลากหลายไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนหรือปัญหาของนักเรียนท าให้ไม่สามารถ
แก้ปัญหาของนักเรียนได้ถูกวิธี ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธิรัตน หัตถกิจ (2552) พบวา 
ปัญหาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระ
แกว เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและสอดคลองกับผลการวิจัยของสุดาพรรณ กาละพงษ
(2553) พบวา ปัญหาการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาปัญหาการด าเนินงานเป็นรายด้าน พบว่า 
   1.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษาไม่ได้จัดท าแผนปฏิทินการเยี่ยมบ้าน ท าให้ครูที่ปรึกษา /ครูประจ าชั้นไม่
สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบทุกคนได้ การจัดท าเครื่องมือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลไม่มี
ความชัดเจน ขาดความรู้และความเข้าใจในการออกแบบ การเยี่ยมบ้านนักเรียนไม่ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองท าให้ไม่ได้รับข้อมูลนักเรียนที่ชัดเจนตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของมัลลิกา ศรีวิสุทธิ์ (2547) พบว่า เครื่องมือหรือวิธีการรู้จักนักเรียนไม่ชัดเจน ขาด
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  การเยี่ยมบ้านนักเรียน
เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สุดาพรรณ กาละพงษ 2553) พบวา ปัญหาด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คือ ความยากล าบาก
ของครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  
   1.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ขาดการประชุมคณะครูเพ่ือสร้างความเข้าใจเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน และวางแผนการจัดท าแบบ
คัดกรองนักเรียนที่ชัดเจน และไม่ได้สรุปผลการคัดกรองนักเรียนแยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมี
ปัญหา กลุ่มพิเศษเป็นรายบุคคลที่ชัดเจนเพ่ือน าผลมาสรุปมาพัฒนาและดูแลนักเรียน  ผู้ปกครอง
นักเรียนไม่ไห้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลนักเรียนที่เป็นจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของภีมรตา 
มาฤษี (2555) พบว่า การคัดกรองนักเรียนต้องพิจารณาข้อมูลหลายๆ ด้าน เพราะว่าการคัดกรอง
นักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินการหลังจากที่ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นได้ศึกษาท าความรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคลและพิจารณาเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มปัญหา และกลุ่มพิเศษ ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นประสานงานกับผู้ปกครองในการคัด
กรองนักเรียน เพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน และสอดคลองกับผลการวิจัยของนราพร 
มิทะลา (2553) พบวา ปัญหาด้านการคัดกรองนักเรียนคือ ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียนมีความ
น่าเชื่อถือ ท าให้การแบงกลุ่มนักเรียนมีมาตรฐาน 
   1.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเป็นการจัดกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณภาพ และมี
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ความภาคภูมิใจในตนเอง แต่การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนโรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสนใจและความต้องการของนักเรียนให้ครบทุกคน จัดกิจกรรมตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียนได้พียงบางคน บางกลุ่ม นโยบายสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียนกับกิจกรรมก่อนเรียน 
(Homeroom) ยังไม่สอดคล้องกัน สถานศึกษาก าหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนไม่ชัดเจนท าให้ครูที่
ปรึกษา/ครูประจ าชั้นไม่สามารถน าปรับใช้ในห้องเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของภีมรตา มา
ฤษี (2555) พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนสามารถท าได้หลายวิธี คือ กิจกรรมก่อนเรียน 
(Homeroom) เป็นกิจกรรมที่ครูปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียน โดยสามารถจัด
กิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ตามความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียน มีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมก่อนเรียน (Homeroom) โดยยึดหลักบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายของ
สถานศึกษา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรินทร โพธิ์เหมือน (2553) พบว่า ปัญหาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน คือ นักเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ตนเองสนใจและต้องการ นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษไม่ได้รับการส่งเสริมจากโรงเรียน 
   1.4 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนสิ่งส าคัญครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจะต้องมีเวลาใน
การให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน แต่ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นมีภาระงานสอนและ
งานพิเศษท าให้ไม่เวลาในการให้ค าปรึกษาและจัดกิจกรรมและยังขาดความรู้และเทคนิคการให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาไม่สอดคล้อง
กับปัญหาของนักเรียนขาดก าหนดการจัดกิจกรรม ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวิรัตดา วิชาพร (2557) พบว่า การปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนนั้น ในขั้นแรกครูที่
ปรึกษาจะต้องมีเวลา ในการให้ค าปรึกษากับนักเรียนที่มีปัญหา โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเจริญ กางกรณ์ (2558) พบว่า ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นมี
ภาระงานที่มากขึ้น และขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมท าให้ไม่มีการวางแผนการ
จัดกิจกรรมและขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม  
   1.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษาไม่ได้ติดตามผลการช่วยเหลือจากการส่งต่อนักเรียน ขาดการชี้แจงแนวทางการ
ประสานงานและบันทึกการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ขาดการติดตามผลการส่งต่อ
นักเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามผลการส่งต่อ
นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุธิดา ภักดีบุญ (2548) พบว่า ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ให้ด าเนินการส่ง
ต่อยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือหน่วยงานภายนอกที่สามารถดูแลหรือมีวิธีการเฉพาะที่จะช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้การช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเพ่ือส่งต่อ
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นักเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมศักดิ์ บั้งเงิน (2553) พบว่า การประสานงานการส่งต่อ
นักเรียนของแต่ละโรงเรียนไม่เป็นระบบทั้งการส่งต่อภายในและส่งต่อภายนอก หน่วยงานภายนอกไม่
มีบทบาทในการส่งต่อนักเรียน ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นไม่ติดตามผลการส่องนักเรียนและยังขาด
ความรู้ในการส่งต่อนักเรียน  
 2. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พบว่า 
  2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือจัดท าแผนและปฏิทินปฏิบัติงานการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน
เป็นรายบุคคล จัดเตรียมเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน และจัด
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นกับนักวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวีรพงษ  ์เจริญไชย (2554) พบว่า โรงเรียนด าเนินงานจัดท าระเบียบสะสมอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน การด าเนินเพ่ือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการสัมภาษณ์และศึกษา
ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และการเยี่ยมบ้านนักเรียน ท าให้ทราบสภาพ
ความเป็นอยู่ทางบ้านของนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของภัทรียา     ดังก้อง (2548) 
พบว่า มีการจัดท าโครงการ และแผนปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับนักวิชาชีพ เช่น 
นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์  
  2.2 ด้านการคัดกรองนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจัด
ประชุมครูเพ่ือวางแผน ชี้แจง วิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ท าความเข้าใจเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
นักเรียน และน าผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนรายงานผลต่อครู
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงประโยชน์ของ
การคัดกรองนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของรุจิราภรณ์ ค าศิลา (2552) พบว่ า สถานศึกษา
จัดประชุมร่วมกับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมนักเรียน (SDQ) และคัด
กรองนักเรียนจ าแนกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มพิเศษ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของเทพพร สุวรรณโส (2553) พบว่า กระบวนการในการคัดกรองนักเรียนมีการจัดอบรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจการคัดกรองนักเรียนและจัดท าคู่มือ รวมถึงจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างมีระบบ และจัดประชุมผู้ปกครองให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการคัดกรองนักเรียน 
  2.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  ผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะครูได้วางแผนร่วมกันก าหนดนโยบายสถานศึกษาและแนวทางในการจัดกิจกรรม
ก่อนเรียน (Homeroom) โดยครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนตามความสนใจ 
ความถนัดและความต้องการของนักเรียน และประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเป็นราย
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กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของประชัน ธิมา (2556) พบว่า จัดท าหลักสูตรในการจัด
กิจกรรมก่อนเรียน (Homeroom) ก าหนดปฏิทินให้ชัดเจน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เหมาะสมและสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพรชนก รัศมีรัตน์ (2552) พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหา
ของนักเรียน ความต้องการ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน  
  2.4 ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ สถานศึกษาแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียน เพ่ือหาแนวทางการจัดกิจกรรมในการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหานักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน
และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ และน าความรู้ไปใช้ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรติพงษ์ เกิด
ศรี (2557) พบว่า สถานศึกษามีการประชุมคณะท างาน จัดหาแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา มีการจด
บันทึกการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนพร้อมทั้งจัดท าบันทึกรายงานผลการให้ค าปรึกษาทุกภาคเรียน 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของพรชนก รัศมีรัตน์ (2552) พบว่า สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการจะได้น าความรู้ เทคนิคการให้
ค าปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
  2.5 ด้านการส่งต่อนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ สถานศึกษาประชุมวางแผน
ขั้นตอนการด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการส่งต่อนักเรียนกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จัดท าระบบฐานข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการช่วยเหลือนักเรียนและ
จัดท าบันทึกการติดตามผลช่วยเหลือในการส่งต่อนักเรียน และนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานการส่งต่อนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรติพงษ์ เกิดศรี (2557) พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้ความส าคัญการส่งต่อนักเรียน โดยชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจการส่ง
ต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานภายนอก โครงการ 1 ต ารวจ 1 ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 1 ผู้ปกครอง ใน
การแก้พฤติกรรมนักเรียนให้ดีขึ้น ในแต่ละโรงเรียนจะต้องมีการประสานงานกับสถานีต ารวจ 
โรงพยาบาล อนามัย และสอดคล้องกับผลการวิจัยของศักรินทร์ โพธ์เพ็ชร์ (2559) พบว่า ครูที่
ปรึกษา/ครูประจ าชั้นชี้แจงแนวทางการประสานงานและบันทึกการส่งต่อนักเรียนไปยังผู้เชี่ ยวชาญ
เฉพาะด้านในการช่วยเหลือนักเรียนให้มีการจัดท าบันทึกการส่งต่อทุกครั้งให้เป็นปัจจุบัน และแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการติดตามดูแลนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 



 
 837 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  1.1 โรงเรียนควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นให้มีความรูด้าน
ทักษะการให้ค าปรึกษา และการปูองกันและแกไขปัญหาภายในโรงเรียน 
  1.2 ผู้วิจัยไดเสนอแนวทางการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมทุกฝุายให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
  2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน  เพ่ือ
ท าให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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กับกลุม่โรงเรียนนอกเมือง ของเขตภาคเหนือตอนล่าง 
Invariant Analysis of Democratic Behavior Measurement Model 

of Mathayomsuksa 3 Students between urban Schools  
with Suburb Schools In the Lower NorthernArea 

เจษฎาพร   มีเทียม(Jedsadaporn Meetiem) 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทคัดย่อ 
รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษา 1) เพ่ือการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัด

พฤติกรรมประชาธิปไตยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  2)เพ่ือศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลการวัด
พฤติกรรประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกประเภทของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับนอกเมือง 
ในเขตภาคเหนือตอนล่างประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสรรค์ 
ก าแพงเพชร และสุโขทัย จ านวนนักเรียน 836 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่แบบสอบถาม จ านวน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล 
(LISREL) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนผลการศึกษาพบว่า 
 1. โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังปรับโมเดลมีลักษณะคงเดิม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวชี้วัดทุกตัวมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 2. โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียน
ในเมือง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังปรับโมเดลมีลักษณะคงเดิม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวชี้วัดทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนในเมืองมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
 3. โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียน
นอกเมือง สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังปรับโมเดลมีลักษณะคงเดิม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
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ของตัวชี้วัดทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มโรงเรียนนอกเมืองมีความตรงเชิงโครงสร้าง 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน, โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย 
 
Abstract 
Independent studies were to study 1) Test of corresponds to democratic behavior 
measurement model with empirical data2)Study an invariant of democratic behavior 
measurement model of Mathayomsuksa 3 students which classified by school type. 
The samples were 836 Mathayomsuksa 3 students between urban schools with 
suburb schools in the lower northern area all 4 provinces e.g. Phitsanulok, 
Nakhonsawan, Kamphaengphet and Sukhothai. The instruments were 836 
questionnaires. The statistically used analyzed by frequency, percentage, relative Chi-
Square Ratio, Confirmatory Factor Analysis (LISREL Program) and Goodness of Fit 
Index: GFI). Results of the study as follows; 
 1. Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 students 
corresponds to correspond to empirical data. After modifying the model has the 
character originally. The weight of every element significant at the 0.05 level which 
shows that Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 student 
urban schools has a construct Validity. 
 2. Democratic behavior measurement models of Mathayomsuksa 3 
student’surban schools correspond to empirical data. After modifying the model has 
the character originally. The weight of every element significant at the 0.05level 
which shows that Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 
student’s urban schools has a construct Validity. 
 3. Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 students of 
suburb schools schools corresponds to empirical data.After modifying the model has 
the character originally. The weight of every element significant at the 0.05 level 
which shows that Democratic behavior measurement model of Mathayomsuksa 3 
student’s suburb schools has a construct Validity 
Keywords: Invariant Analysis, Democratic Behavior Measurement Model 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึด
หลักการส าคัญ 5 ประการ คือ หลักสิทธิเสรีภาพหลักความเสมอภาค หลักนิติธรรม  หลักการใช้
เหตุผล  และหลักการยอมรับเสียงข้างมากที่ต้องเคารพสิทธิของเสียงข้างน้อย  วิถีการด าเนินชีวิต
ประชาธิปไตยของประชาชนในสังคมถือเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งของระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งรูปแบบของวิถีประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยู่กับการบ่มเพาะวิธีคิดและวิถีชีวิตของคนใน
สังคมที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม  ได้แก่  
ครอบครัว  ครู  กลุ่มเพ่ือน  และสื่อมวลชน  จนกลายเป็นวิถีประชาธิปไตยการด าเนินชีวิตของบุคคล
ในสังคมโดยยึดหลักประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกัน  รู้จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  เคารพ
ในกติกาที่ร่วมกันสร้างมีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม  พลเมืองที่มีคุณลักษณะ
ที่ส าคัญ คือ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิตปฏิบัติตนตามกฎหมาย และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เป็นสังคมและประเทศประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  ตามหลักการประชาธิปไตย  (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2554: 1)  
 สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ประเทศทั่วโลกยอมรับว่าเป็นสังคมที่ดีที่สุด ด้วยมีรูปแบบ
การปกครองประเทศ ที่ท าให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในอ านาจประชาธิปไตย และสามารถติดตาม
ดูแลบ้านเมืองของตนให้ด าเนินไปตามทิศทางที่ถูกต้องเป็นธรรม และสอดคล้องกับนโยบายที่ฝุาย
บริหารได้แถลงไว้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้การสร้างภาคประชาสังคมให้มีคุณภาพและมีหลักการ
เชื่อถือได้จึงเป็นเรื่องส าคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ตามวิถีทางประชาธิปไตยให้แพร่หลายในทุก
ระดับ โดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย และการสอนการเรียนรู้ถึงสังคมประชาธิปไตยไว้มาก โดยมีรัฐธรรมนูญโรงเรียน
และสภานักเรียนที่สอนให้นักเรียนรู้เรื่องการเลือกตั้งผู้น าของตนเอง และสร้างบทบาทในการท างาน
ร่วมกัน ให้เรียนรู้การประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ือส่วนรวมตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นการ
วางรากฐานประชาธิปไตยเบื้องต้น (เทศนา ธรรมชน. 2555: 65-66) ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีส่วนในการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับวิถีชีวิตร่วมกับ
ครอบครัวและสังคมที่เขาอาศัยอยู่โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้มีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีเป็นแบบอย่าง การเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนก็จะเกิดมรรค
ผลต่อไปได้ (ดิเรก ศรีวะโสภา, 2554: 34) 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่ง
เป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็น
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พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและได้
ก าหนดจุดหมายส าคัญท่ีสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยนักเรียน ให้มีความ
รักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เน้นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการท างานและการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลการจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่างๆอย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 4-5) และในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไทยสู่ประชาคมอาเซียนให้
ประสบผลส าเร็จ ได้มีการก าหนดเปูาหมายคุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนได้อย่างชัดเจน ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการ และเจตคติซึ่งการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ยึดมั่นในหลัก ธรรมมาภิบาล คือในด้านคารวะธรรม ปัญญาธรรม และสามัคคีธรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนในด้านเจตคติท่ีพึงมี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: 10)  

ดังนั้นการปลูกฝังประชาธิปไตยต่อเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งและเพ่ือให้เยาวชนรุ่น
ใหม่มีความรู้มีความเข้าใจในการเมืองอย่างแท้จริง เด็กและเยาวชนทุกคนควรได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับ
การเมืองที่ถูกต้องและให้มีความเหมาะสมกับวัย เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม และยังเป็นการสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนการเข้าร่วมในวิถีประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบตลอดจนเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วน
ร่วมก าหนดจุดเริ่มต้นของสังคมประชาธิปไตยแบบเต็มใบ ซึ่งเยาวชนที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สามารถใช้สิทธ์ในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้ (จิระ เงินงอก. 2552: ออนไลน์) จาก
เหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยให้กับนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ก าลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
ประกอบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ท าการศึกษานั้น ท าการศึกษากับกลุ่มนักเรียนที่สังกัดใน
หน่วยงานรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่และด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความแตกต่างกันในการนี้ ผู้วิจัย
จึงได้ท าการศึกษากับนักเรียนในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและ
เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้สังคมความเป็นประชาธิปไตยนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ไปมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงวิ เคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเมืองและนักเรียนที่อยู่นอก
เมือง เพ่ือให้ได้สารสนเทศเกีย่วกับแบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย และจากการศึกษาคุณภาพของแบบ
วัดในครั้งนี้เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นครูผู้ปกครอง 
หรือนักวิชาการต่างๆ ได้น าแบบวัดดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
2. เพ่ือศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลการวัดพฤติกรรประชาธิปไตยของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ าแนกประเภทของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1 โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียน

ในเมืองกับโรงเรียนนอกเมือง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิ เคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในเมืองกับกลุ่มโรงเรียนนอก
เมือง ของเขตภาคเหนือ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย ดังภาพ 

            ขั้นปฏิบัติ                                         ผลที่ได้จากการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ 
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 

กรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย 

2.ตรวจสอบกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่3  

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ที่ได้รับการตรวจสอบแลว้ 



 
 845 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
 
ระยะที่  1 การพัฒนาองค์ประกอบแลตัวบ่งชี้ เพื่อสร้างโมเดลการวัด พฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 วิธีด าเนินการ 
 ในการสร้างโมเดลการวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้พฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพิจารณาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

2. น าข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาเอกสารมาสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้น ในการวิจัยเพ่ือให้
ครอบคลุมประเด็นทั้งหมด ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านคารวะธรรม 2) ด้านสามัคคี
ธรรม และ 3) ด้านปัญญาธรรม  
 3. น ากรอบแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัยมาเป็นกรอบในการสร้างแบบค าถาม  
 4. เลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมถึงนิยามของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย เกณฑ์ในการ
เลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ เป็นนักวิชาการหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมตามวิถี
ประชาธิปไตย   

3.สร้างข้อค าถามในแบบวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่3  

แบบวัดพฤติกรรมตามวิถปีระชาธิปไตย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

4.น าแบบวัดที่ได้มาตรวจสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา                  
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน 

แบบวัดส าหรับเก็บข้อมูลที่ได้รับการ   ตรวจสอบ
คุณภาพ 

5.ปรับปรุงแก้ไขแบบวัด แบบวัดพฤติกรรมตามวิถปีระชาธิปไตย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

6.เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดกับตวัอยา่ง ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากตัวอย่าง 

7.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ตัวบ่งชี้พฤติกรรมตามวถิีประชาธิปไตย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 5. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามและรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสมของข้อค าถาม ภาษาที่ใช้  พร้อมทั้งขอค าแนะน าเพ่ิมเติม จากนั้น
ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
 6. ผู้วิจัยติดต่อและน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
 เครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่  1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ โรงเรียน เกรดเฉลี่ย และแผนการเรียน  

ตอนที่  2 วัดระดับความเป็นจริงของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
แนวคิดของนักวิชาการ การวัดระดับความเป็นจริงของนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งมีลักษณะข้อ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ จริงมากที่สุด จริงมาก จริงปาน
กลาง จริงน้อย จริงน้อยที่สุด  
  การวิเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis)  

 
ระยะที่ 2 การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดพฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตย ของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตาม
ที่ตั้งของโรงเรียน 

ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย ที่พัฒนาขึ้นกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์และทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยตามที่ตั้ง
ของโรงเรียน  มีรายละเอียดของการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากร 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับนอกเมือง  

ในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก  สุโขทัย  เพชรบูรณ์  ก าแพงเพชร  
พิจิตร  นครสวรรค์ และอุทัยธานีประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 245 โรงเรียน จ านวน 31,446 คน 
เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในเมือง จ านวน 10,083 คน และเป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนนอกเมือง 
จ านวน 21,363 คน 
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  ตัวอย่าง 
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับนอกเมือง ใน

เขตภาคเหนือตอนล่างประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสรรค์ 
ก าแพงเพชร และสุโขทัย จ านวนนักเรียน  836 คน เป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนในเมือง จ านวน 439 
คน และเป็นนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนนอกเมือง จ านวน                   397 คน ซึ่งได้มาโดยท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ดังแสดงในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 2 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

ตัวแปรที่วิจัย 
ตัวแปรที่วิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามของตัวแปรที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังได้รับการตรวจสอบความเหมาะสมของนิยามตัวแปรวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในระยะที่ 
1 โดยตัวแปรวิจัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านคารวะธรรม 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคีธรรม และองค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญญาธรรม   
 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ผู้วิจัยหาค่าดัชนี 
IOC (Item  Object Congruence) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 ตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้ครอบคลุมกับนิยามที่ก าหนดไว้ แล้วน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีก
ครั้งเพ่ือให้ได้แบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ น าแบบวัดที่ปรับปรุงแล้วไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่ตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพของแบบวัดด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) 
และค่าอ านาจจ าแนก   
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่และร้อยละ เพ่ืออธิบายข้อมูลภูมิหลังของตัวอย่างด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป  การวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment 
coefficient) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแล้วน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบจากค่าทดสอบทางสถิติ Bartlett’s test of sphericity ถ้ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่ได้ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน 
และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin measures of sampling adequacy (KMO) ต้องมีค่าเข้าใกล้ 1 
ข้อมูลจึงมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์องค์ประกอบ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) 2) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second order Confirmatory factor analysis) เพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลการวัดของความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมืองของนักเรียนซึ่งเป็น
โมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นว่าสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล ค่าสถิติที่ใช้
ในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์คือค่าสถิติไค -สแควร์ (Chi-

Square Statistics: 2) ต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>.05, df> 0) หรือค่าสถิติไค-สแควร์ หารด้วย

ค่าองศาอิสระ (2/df) มีค่าไม่เกิน 2 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index = 
GFI) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index = AGFI) 
ต้องมีค่าเข้าใกล้ 1 หรือ มีค่ามากกว่า .95 และค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation = RMSEA) โดยค่า 
RMSEA ที่ดีมากควรมีค่าน้อยกว่า 0.05  การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดวัด
พฤติกรรมตามวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนที่แตกต่างกันตามที่ตั้งของโรงเรียน  วิเคราะห์โมเดลกลุ่ม
พหุโดยใช้โปรแกรมลิสเรลท าการทดสอบทั้ง 2 แบบ คือ 1) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
รูปแบบโมเดล และ 2) การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์โดยทดสอบความไม่
แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดลพิจารณาค่าสถิติไค-สแควร์ ซึ่งต้องไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  จึงทดสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์โดยโมเดลที่ไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์  เมื่อพิจารณา

จากค่าผลต่างของค่าไค-สแควร์ (∆) ที่ได้จากการวิเคราะห์โมเดลที่ต้องการทดสอบ พบว่า มีค่าอยู่
ในจุดวิกฤตที่องศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของโมเดลที่ต้องการทดสอบ  (∆df) และหาก
โมเดลมีความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ จะพิจารณาหาโมเดลที่ต้องการทดสอบ (∆df) และ
หากโมเดลมีความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ จะพิจารณาหาโมเดลที่ดีที่สุดจากค่าสถิติไค -

สแควร์ หารด้วยค่าองศาอิสระ (2/df) จะต้องมีค่า 2/df น้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 คาระวะ
ธรรม ได้แก่ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  การปฏิบัติตามกฏกติกาและข้อบังคับ  การไม่
ละเมิดส่วนบุคคล และการไม่ล่วงล้ าในสถานที่ องค์ประกอบที่ 2 สามัคคีธรรม ได้แก่  การรู้จักสาน
ประโยชน์และเห็นแก่ส่วนรวม  การแสดงถึงการแบ่งปัน  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  และร่วมกันท างาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ องค์ประกอบที่ 3 ปัญญาธรรม ได้แก่ การอธิบายเหตุผลได้เมื่อต้องการ
มีการตัดสินใจ  การอภิปราย  ซักถามและพูดจาโต้ตอบ  การยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและกลุ่ม  และ
การแก้ปัญหาต่างๆโดยเน้นการใช้เหตุผล 
  2. โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi-
square = 29.171, df = 29, p = 0.4562, RMSEA = .003, CFI = 1.00, TLI = 1.00และ 
SRMR = .011  ตัวบ่งชี้ทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 1 ด้าน
คารวะธรรม (E1) ด้านที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ การยอมรับฟัง ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน (Y1)องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคีธรรม (E2) ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด ได้แก่ ร่วมกันท างานตามที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ (Y8) องค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญญาธรรม 
(E3) ด้านที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด ได้แก่ การอธิบายเหตุผลใด้เมื่อต้องมีการตัดสินใจ (Y9) 
เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบพฤติกรรมประชาธิปไตย สามารถเรียงค่า
น้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้แก่องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคีธรรม (E2) องค์ประกอบ
ที่ 3 ด้านปัญญาธรรม (E3)  และองค์ประกอบที่ 1 ด้านคารวะธรรม (E1) มีค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 = 29.171, df  = 29 , p – value = 0.4562, RMSEA = .003, CFI = 1.000,TLI = 1.000, 
SRMR = .011 
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3. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย จ าแนกตาม
ที่ตั้งของโรงเรียน ได้แก ่ในเมืองกับนอกเมือง สรุปได้ว่ามีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล แต่มี
ความแปรเปลี่ยนของค่า  พารามิเตอร์ ได้แก่ มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในแต่ละด้าน ค่าน้ าหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบหลัก และเมทริกซ์ความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตได้ภายใน ดังตาราง 

 
 
 

   
 
 
 

ตาราง 1 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3ระหว่างในเมืองกับนอกเมือง 

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบพฤติกรรม
ประชาธิปไตย  เปรียบเทียบระหว่างในเมืองกับนอกเมือง สรุปได้ว่า นักเรียนในเมือง สามารถเรียงค่า
น้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคี
ธรรม ( E2) องค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญญาธรรม (E3) และองค์ประกอบที่ 1 ด้านคารวะธรรม (E1) มีค่า
เป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนนอกเมือง สามารถเรียงค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานจากมากไปน้อย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 ด้านสามัคคี
ธรรม ( E2) องค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญญาธรรม (E3)  และองค์ประกอบที่ 1 ด้านคารวะธรรม (E1) มี
ค่าเป็นบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่า นักเรียนในเมืองและนักเรียนนอกเมือง
มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของด้านสามัคคีธรรมสูง  ที่สุดและมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบด้านคารวะธรรม
น้อยที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยที่น าเสนอข้างต้น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้วผลการวิจัยในครั้งนี้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย แต่ยังมีบางประเด็นที่น่าสนใจจากการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและด้ านพฤติกรรมประชาธิป ไตยของนักเรี ย พบ
ว่า มี 3 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยว่าการวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนควรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ
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การประถมศึ กษาแห่ ง ช าติ  ( 2 552  :  ออน ไลน์ )  ได้ กล่ า ว ถึ งพฤติ กรรมประชาธิ ป ไตย
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 คารวะธรรม องค์ประกอบที่ 2 สามัคคี
ธรรม และองค์ประกอบที่ 3 ปัญญาธรรม โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันและครอบคลุม
ทุกด้านทั ้งความรู้ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรม 
  องค์ประกอบด้านคารวะธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน  การปฏิบัติตามกฏกติกาและข้อบังคับ การไม่ละเมิดส่วนบุคคล และการไม่ล่วงล้ าในสถานที่
สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2552: ออนไลน์) 

  องค์ประกอบด้านสามัคคีธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การรู้จักสานประโยชน์และเห็นแก่
ส่วนรวม การแสดงถึงการแบ่งปัน  ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  และร่วมกันท างานตามที่ได้รับมอบหมาย
จนส าเร็จ  สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2552: ออนไลน์) ซ่ึงได้
กล่าวถึงสามัคคีธรรมว่า เป็นการรู้จักประสานประโยชน์ โดยถือเอาประโยชน์ส่วนรวม หรือของชาติ
เป็นที่ตั้ง ได้แก่การท างานร่วมกันอย่างสันติวิธี รู้จักการประนีประนอม โดยค านึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น
แก่ส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่  มีการเสียสละความสุขส่วนตนหรือหมู่คณะ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมหรือ
ของชาติรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าที่ต่อสังคมความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันของตนในกลุ่มในหน่วยงานและในสังคม 
  องค์ประกอบด้านปัญญาธรรม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การอธิบายเหตุผลได้เมื่อต้องการมี
การตัดสินใจ  การอภิปราย  ซักถาม และพูดจาโต้ตอบ การยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและกลุ่ม  และ
การแก้ปัญหาต่างๆโดยเน้นการใช้เหตุผล สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2552 : ออนไลน์) ซ่ึงได้กล่าวถึงปัญญาธรรมว่าในกรณีที่เกิดปัญหาโต้แย้งหมู่คณะจะต้อง
พยายามอภิปราย จนกระทั่งสามารถชักจูงให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม เมื่อเกิดกรณีที่ต่างก็มีเหตุผลที่ดี
ด้วยกัน  และไม่อาจชักจูงให้กลุ่มหันไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้นจึงจะใช้วิธีการออกเสียงถึงแม้ว่าด้านการ
ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและกลุ่ม  จะไม่มีผู้ใดศึกษาเพ่ือบ่งชี้พฤติกรรมประชาธิไตยมาก่อน แต่ด้าน
นี้ได้รบัการเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยได้  
  2. ผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบด้านสามัคคีธรรม มี ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด อาจเป็นเพราะ
โรงเรียนได้มีการกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ จะท าให้เด็กมีทักษะในการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ท าให้นักเรียนมีความรักใคร่ปรองดองกัน  รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย รู้อัธยาศัยซึ่ง
กันและกัน  ลดการแข่งขันแต่กลับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้ งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
นักเรียนจะรู้จักใช้เหตุผล กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น รู้จักหน้าที่ของตนในการ
ท างาน ป.มหาขันธ์ (2544: 95 – 102) แสดงว่า พฤติกรรมประชาธิปไตยจะให้ความส าคัญกับด้าน
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ปัญญาธรรมข้อค้นพบนี้สนับสนุนผลการวิจัยของ ด าเกิง จันทพลาบูรณ์ (2553) และ นันทนา ประสาท
พร (2557) ที่ท าการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยวัดด้านสามัคคีธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การวัด รองลงมาคือ ด้านปัญญาธรรม และด้านคารวะธรรม  ตามล าดับ เป็นที่น่ าสั งเกต
ว่า องค์ประกอบด้านคารวะธรรม มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด  แสดงว่า นักเรียนส่วนใหญ่มี
ความรู้เกี่ยวกับคาระวะธรรมค่อนข้างต่ า อาจเป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้วัดด้านคารวะธรรมเน้นเนื้อหา
สาระของวิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามากเกินไป ส่งผลให้ผู้ตอบแบบวัดไม่อยากท าแบบวัด
ส่วนที่เป็นแบบวัดด้านคารวะธรรม ดังนั้น ครูผู้สอน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับคารวะธรรมกับนักเรียนมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนเหล่านี้มี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคารวะธรรม  และส่งผลให้เกิดคุณลักษณะของพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนไทยต่อไป 
  3. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุของพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนตามที่ตั้งของโรงเรียนที่แตกต่างกัน พบว่า มีความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดล คือ ในการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน สามารถใช้องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ
หลักในการวัดได้ทั้งในเมืองและนอกเมือง แต่มีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบขององค์ประกอบหลักและค่าน้ าหนักขององค์ประกอบของแต่ละด้านของพฤติกรรม
ประชาธิปไตย ที่แตกต่างกันระหว่างในเมืองกับนอกเมือง ดังนั้นในการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนตามที่ต้ังของโรงเรียนที่แตกต่างกัน จึงควรให้
ความส าคัญในแต่ละองค์ประกอบและด้านที่ต่างกันด้วย โดยในงานวิจัยนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
  3.1 องค์ประกอบด้านสามัคคีธรรมในเมืองและนักเรียนนอกเมืองมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบใน
รูปคะแนนมาตรฐานสูงที่สุด สะท้อนให้เห็นว่า การวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยให้ความส าคัญกับด้าน
สามัคคีธรรมทั้งในเมืองและนอกเมือง อาจเนื่องมาจากโรงเรียนทั้งในเมืองและนอกเมืองได้มีการ
กิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ จะท าให้เด็กมีทักษะในการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม  ท าให้นักเรียนมีความรักใคร่ปรองดองกัน  รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย รู้อัธยาศัยซึ่งกันและกัน  ลด
การแข่งขันแต่กลับเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี นักเรียนจะรู้จักใช้
เหตุผล กล้าคิด  กล้าท า  กล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น  รู้จักหน้าที่ของตนในการท างาน ป.มหาขันธ์ 
(2544: 95 – 102) สอดคล้องกับตัวตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด ได้แก่ การรู้จักสานประโยชน์และ
เห็นแก่ส่วนรวม (Y5) ขององค์ประกอบด้านสามัคคีธรรม 
  3.2 องค์ประกอบด้านคารวะธรรมของนักเรียนในเมืองและนักเรียนนอกเมืองมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานน้อยที่สุด แสดงว่า มีการกระจายของข้อมูลสูงทั้งนักเรียนในเมือง
และนั  กเรียนนอกเมือง แสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้งในเมืองและนอกเมืองมีความรู้เรื่องคารวะธรรม
ค่อนข้างต่างกันมากในแต่ละกลุ่ม ดังนั้น ครูผู้สอน สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
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ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคารวะธรรมทั้งในเมืองและนอก
เมือง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะของพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. จากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาธิปไตยในครั้งนี้ท าให้ได้ด้านจ านวน  12 ตัว และมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงเหมาะสมส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่
สนใจ โดยสามารถน าแบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยไปใช้วัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน
ไทยได้ เพ่ือน าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักเรียนต่อไป 
  2. การวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียนไทยควรให้  ความส าคัญกับด้านปัญญาธรรม
ทั้งในเมืองและนอกเมือง นอกจากนี้นักเรียนทั้งในเมืองและนอกเมืองควรได้รับการส่งเสริมด้าน
คารวะธรรมอย่างยิ่ ง เ พ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อ งเกี่ยวกับความเป็น
ประชาธิปไตย ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะพฤติกรรมประชาธิปไตย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียน
เป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวัดตัวแปรข้อมูลภูมิหลังที่สะท้อนสภาพแวดล้อมทางสังคมของโรงเรียนในเมือง

และนอกเมือง ท าให้ได้สารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพ่ือสะท้อนถึงความเป็นโรงเรียนในเมืองและนอกเมือง 
2. ในการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักเรียน ควรปรับเครื่องมือวัดด้านคารวะธรรมให้

เป็นแบบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพ่ื อความเหมาะสมในการเก็บข้อมูลวิจัยครั้งต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข และ
อาจารย์ ดร.บุญส่ง  กวยเงิน ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยให้ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ที่ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในเรื่องการให้ค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้ 
ตลอดจนความรัก ความห่วงใย และก าลังใจที่ให้ตลอดมา หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขอ
น้อมรับไว้เพียงผู้เดียว ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนวทางการบริหารงาน
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 การด าเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ปีการศึกษา 2560 ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย จ านวน 126 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  และผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 10 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และหาแนวทางการการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 โดยภาพรวมมีปัญหาระดับมาก  มีปัญหาสูงสุดคือ  ด้านบริหารทั่วไป รองลงมา
ตามล าดับ คือ ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ และด้านบุคลากร 
 2. แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 มีดังนี้ 1) ด้านบริหารทั่วไป ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้
เพียงพอ ส าหรับจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 2) ด้านบุคลากร สถานศึกษา ผู้บริหารส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือไปฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางลูกเสือเพ่ิมเติมให้
สูงขึ้นหรือแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่
การศึกษา 3) ด้านการจัดการลูกเสือ ส ารวจความต้องการที่นักเรียนสนใจและมีความถนัด จัด
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กิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตร 4)  ด้านการติดตามและการประเมินผล ควรจัดท าการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือง่าย และสะดวกในการประเมินผลภาพรวม  อีกทั้งควรมีการประเมิน
ตามความเป็นจริง และน าผลที่ได้มาปรับปรุง 
ค าส าคัญ:  การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the state and problems and offer 
the administrative guideline of the senior scout activities under the office of 
secondary service area 5. 
 This research had 2 processes, the first process is to study the problems of 
the senior scout activities administration under the office of secondary service area 5 
in the academic year 2559. The population consisted of 126 of the directors of the 
schools under the office of secondary service area 5 and the senior scoutmasters 
under the office of secondary service area 5. The research tools used in this study 
were the questionnaire with 1-5 rating scale with .71 reliability. Statistic in this 
research used percent (%), average value ( ) and Standard Deviation (S.D.). The 
second process is to seek the solution for the senior scout activities administration 
under the office of secondary service area 5 by using the focus group discussion by 
10 professors. The tools used were the focus group discussion report and using 
content analysis of the administrative guideline of the senior scout activities under 
the office of secondary service area 5. 
 The results of this research were as follows 
 1. The overview of the problems of the senior scout activities administration 
under the office of secondary service area 5 had the highest level on the general 
administration while the monitoring and evaluation, scout activities organization and 
personal were in a moderate level. 
 2. The administrative guideline of the senior scout activities under the office 
of secondary service area 5 had the details as follows 1.) The general administration 
is schools and the school directors should emphasize the scout activities, support 
enough budget for organizing the scout activities  
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2) Personnel is schools and school directors should encourage the personnel to join 
more scout training courses to increase in knowledge or exchange skills and 
experiences of scout activities in the school under  the office of secondary service. 3) 
Scout activities organization is to survey the requires and the aptitudes of students 
for organizing the activities following the programme. 4) Monitoring and evaluation is 
the school directors including the scout personnel participate to suggest the 
problems and obstacles while organize the scout activities for getting the real 
condition of the activities. Should continually evaluate the activities for making easy 
to do the total evaluation. Should evaluate faithfully and use the results for 
improving the activities. 
Keyword: Guideline of The Senior Scout Activities 
 
บทน า 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับลูกเสือ
ความว่า “ ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวแก่คณะลูกเสือ ในโอกาสอ่ืนมาแล้วว่า การลูกเสือนั้นเป็นกิจกรรมที่
ผู้ใหญ่จัดขึ้นส าหรับเด็กเพ่ือชักจูง และฝึกฝนให้เติบโตเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์  และเป็นผู้สามารถ
เหมาะสมที่จะอยู่ในสังคม ดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจและเป็นที่หวังว่าต่อไปข้างหน้า ลูกเสือจะเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติ คือจะเป็นผู้บริหารปกครองบ้านเมืองได้ ขอให้ลูกเสือทราบถึงสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ
ปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนั้นมีท้ังคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การท า
ให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อย จึงมิใช่การท าให้คนทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่ การส่งเสริมคนดี 
ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอ านาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้
ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝึกฝนตนเองให้มาก เพ่ือให้พร้อมและให้เหมาะสมแก่ภาระหน้าที่อันจะมีมา
ข้างหน้านั้น” (ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน. 2554 ) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) และ ( ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ.2545 มาตรา 7 ได้ก าหนดความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาไว้ว่าต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 เพ่ือพัฒนาลูกเสือทั้งทาง กาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมื องดีมีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า เพ่ือความสงบสุข 
และความม่ันคงของประเทศชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ.2551 น.2) 
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 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2542 ) 
 นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยังมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข และก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตัวเองมีวินัย โดยก าหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียน ทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มี
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในหารปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
( กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 4) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการ
ตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1.  
กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน
ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 2.  กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา
ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา  
การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน   เอ้ืออาทร และสมานฉันท์  โดยจัด
ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุก
ขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร  กิจกรรมชุมนุม ชมรม 3.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และ
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ท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละ
ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551: 19) 
 การลูกเสือมุ่งหมายที่จะสอนให้เด็กให้เด็กรู้จักการด ารงชีวิตมิใช่เพียงเพ่ือให้มีอาชีพการสอน
ให้เด็กมีความทะเยอทะยานที่จะชิงรางวัลและทุนเล่าเรียน ตลอดจนสอนให้เด็กเห็นว่าความส าเร็จคือ
การมีเงินเดือน มีต าแหน่ง และอ านาจนั้นมีอันตรายอยู่เว้นเสียแต่จะมีการสอนเรื่องบ าเพ็ญประโยชน์
แก่ผู้อื่นไปพร้อมกันด้วย (อภัย จันทวิมล, 2545, ข) 
 จากความส าคัญของกิจกรรมลูกเสือดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงสิ่งที่ส าคัญอีกอย่าง
หนึ่งในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
แห่งชาติ ก็คือกิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมลูกเสือยังเป็นกิจกรรมบังคับในกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน แต่
การที่จะท าให้นักเรียนได้รับกระบวนการลูกเสือที่แท้จริงได้และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั้นยังเป็นได้ยากเนื่องจากปัญหาอุปสรรค์หลายประการ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าวิจัย
เรื่องแนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพ่ือที่จะได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือ และทราบถึงปัญหาต่างๆในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เพ่ือที่จะ
สามารถจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เด็กสามารถน ากระบวนการลูกเสือ
ไปประใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
 2.  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 และผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่ปฏิบัติราชการในปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 63 คนและผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 63 คน คนรวมทั้งสิ้น 126  คน
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 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แยกออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ เกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน   
    ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของ ลิเคอร์ท  มีการวัด 5 
ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือของนักศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นแบบ
เลือกตอบแบ่งเป็น  4 ด้านคือ 1. ด้านการบริหารทั่วไป 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านการจัดการลูกเสือ  4. 
ด้านการติดตามและประเมินผล โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามว่าปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด ซึ่งก าหนดคะแนนประมาณค่า ไว้ดังนี้ 
   5   หมายถึง   มีปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับมากที่สุด 
   4   หมายถึง   มีปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับมาก 
   3   หมายถึง   มีปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับปานกลาง 
        2   หมายถึง   มีปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับน้อย 
    1   หมายถึง   มีปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับน้อยที่สุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้ลมูล 
  1.  การศึกษาปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
   1.1  ท าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ถึงผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพ่ือขอนุญาติเก็บข้อมูลในสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
   1.2  ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นประชากร โดยได้คืนครบ 126 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 100 จัดระเบียบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ  
   1.3  ท าหนังสือขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ถึง
ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือขอความร่วมมือในการประชุม เพ่ือแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
จ านวน 10 คน 
   1.4  ผู้วิจัยน าหนังสือไปขอความร่วมมือในการสนทนากลุ่มจากผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง
และด าเนินการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ 
เพ่ือวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาและสร้างแนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด าเนินการดังนี้ 
  1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างานในการด ารงต าแหน่งปัจจุบัน 
  1.2 วิเคราะห์สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนกโดยภาพรวมและรายข้อ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ ผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พบว่าใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีปัญหาเรียงตามล าดับมากเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการ
บริหารทั่วไป ด้านการติดตามและประเมินผล ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ และด้านบุคลากร โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
  1.1 ด้านบริหารทั่วไป โดยรวมมีปัญหาในระดับมาก พิจารณาโดยละเอียด พบว่า การ
สนับสนุนงบประมาณทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือมีปัญหาสูงสุด รองลงมาได้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษามีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และ การก าหนดนโยบาย วางแผน แต่งตั้ง
คณะท างาน 
  1.2 ด้านการติดตามและประเมินผล โดยรวมมีปัญหาในระดับมาก พิจารณาโดยละเอียด 
พบว่า โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ศึกษาพัฒนาและวิจัย กิจกรรมลูกเสือมีปัญหาสูงสุด 
รองลงมาได้แก่ มีปฏิทิน ระยะเวลา การติดตามประเมินผล และ การวัดผลประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ
เป็นไปตามหลักสูตรลูกเสือ 
  1.3 ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยรวมมีปัญหาในระดับมาก พิจารณาโดยละเอียด พบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับความสนใจความสามารถของผู้เรียนมีปัญหาสูงสุด รองลงมา
ได้แก่  การท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ และ เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือกับ
ชุมชน ระดับเขตพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/ระดับชาติ 
  1.4 ด้านบุคลากร โดยรวมมีปัญหาในระดับมาก พิจารณาโดยละเอียด พบว่าการมอบหมาย
งานด้านการบริหารกิจกรรมลูกเสือที่ชัดเจนมีปัญหาสูงสุด รองลงมาได้แก่  ความรู้ความเข้าใจ และ
ความช านาญของบุคลากรในกิจกรรมลูกเสือ และ การส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาด้าน
กิจกรรมลูกเสือ  
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 2. แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ในแต่ละด้านมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยแนวทางท่ีส าคัญ คือ 

1) สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือให้เพียงพอ
หรือขอรับการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) บุคลากรในสถานศึกษามีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
3) ผู้บริหารก าหนดนโยบาย วางแผน แต่งตั้ง คณะท างานในกิจกรรมลูกเสือให้ชัดเจน 

  2.2 ด้านการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยแนวทางท่ีส าคัญ คือ 
1) สถานศึกษามีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ศึกษาพัฒนาและวิจัย กิจกรรมลูกเสือ 
2) สถานศึกษาควรมีปฏิทินการติดตามประเมินผลกิจกรรมลูกเสือให้ชัดเจน 
3) สถานศึกษาควรมีการวัดผลประเมินผลกิจกรรมลูกเสือเป็นไปตามหลักสูตรลูกเสือ 

  2.3 ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประกอบด้วยแนวทางท่ีส าคัญ คือ 
1) สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับความสนใจ

ความสามารถของผู้เรียน 
2) ประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
3) ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมปฏิบัติ

กิจกรรมลูกเสือกับชุมชน ระดับเขตพ้ืนที่/ระดับจังหวัด/ระดับชาติ 
  2.4 ด้านบุคลากร ประกอบด้วยแนวทางท่ีส าคัญ คือ 

1) ผู้บริหารมอบหมายงานด้านการบริหารกิจกรรมลูกเสือท่ีชัดเจน 
2) บุคลากรทางการลูกเสือควรมีความรู้ความเข้าใจและความช านาญของบุคลากรใน

กิจกรรมลูกเสือ 
3) สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรทางการลูกเสือให้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาด้าน

กิจกรรมลูกเสือ 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 5 ประเด็นที่น ามาอภิปลายผลประกอบด้วย 
  1.1 ด้านการบริหารทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมลูกเสือจะต้องได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการบริหารกิจกรรมลูกเสือให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทั้งปีการศึกษา มีการ
วางแผนการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมรอบด้านรวมไปถึงต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทางการ
ลูกเสือและองค์กรภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมบัติ ธรรมนาถพงษ์ (2551) ที่พบว่า 
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กิจกรรมลูกเสือต้องการ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ การหาแหล่งทรัพยากรที่จะน ามาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 
การขอรับการช่วยเหลือจากแหล่งทรัพยากรอ่ืนๆ โรงเรียนมีการด าเนินการยังน้อยมากและมุ่งหวังที่
จะได้รับผลต่อเนื่องมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือไม่ได้ตามความต้องการ และ 
บุญมี ปานแดง (2553) ที่พบว่า โรงเรียนขาดการสนับสนุนงบประมาณในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากสถานศึกษาได้รับงบประมานสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่เพียงพอ 
สถานศึกษาขาดการเก็บเงินบ ารุงลูกเสือเพ่ือน ามาสนับสนุนให้เป็นค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือขาดการ
สนับสนุนจากผู้ปกครอง ชุมชน อบต. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   
  1.2 ด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรทางลูกเสือในสถานศึกษายังขาดความรู้ความ
เข้าใจและความช านานในการจัดกิจกรรม สถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
ลูกเสือได้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความช านาน ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อดุลย์  เจริญสุข (2548) ที่พบว่า ด้านการจัดการบุคลากร ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
เพราะว่าการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมีความรู้ความสามารถ ต้องมีความรัก ความศรัทธา มีความเสียสละ และสามารถ
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ การสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีต่างๆเช่น ให้ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 
การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือในระดับต่างๆ สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้ปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลดน้อยลงไปได้ 
บุญมี ปานแดง (2553)  ที่พบว่า สถานศึกษาขาดการสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมลูกเสือ สัมมนาด้านการบริหารจัดการลูกเสือ ทักษะด้านลูกเสือต่างๆ ให้มีความรู้ ความ
ช านาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายบางส่วน เนื่องจากบุคลากรของสถานศึกษาส่วนใหญ่
ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือมาบ้าง แต่ปัจจุบันผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมลูกเสือ หรือสัมมนาด้าน
ลูกเสือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นยังขาดการสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณให้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เข้า
ร่วมประชุมปฏิบัติการ และ สมศักดิ์ อ่ิมเอิบ (2554) ที่พบว่า ด้านการบังคับบัญชาลูกเสือภาพรวมอยู่
ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาจัดอันดับปัญหาพบว่า ปัญหาอันดับที่ 1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขาดการ
แสวงหาความรู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 
  1.3 ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือไม่เป็นไปตามความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน โดยขาดการร่วมกันท างานเป็นหมู่คณะใน
การจัดกิจกรรมอีกทั้งสถานศึกษายังไม่สนับสนุนการเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมกับชุมชน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับชาติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์ เอิบอ่ิม (2554) ที่พบว่า 
ด้านการเรียนการสอนลูกเสือในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจัดอันดับปัญหาพบว่า 
อันดับที่ 1 คือ สถานศึกษาขาดคู่มือ เอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตรในการจัดการเรียนการ
สอน อยู่ในระดับ มาก อันดับที่ 2 คือ หลักสูตรการสอนลูกเสือไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
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หรือความต้องการท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก และอันดับที่ 3 คือ การวัดผลประเมินผลไม่เป็นไปตาม
สภาพความเป็นจริง อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอนผู้บังคับบัญชาไม่ได้
จัดท าคู่มือการสอนและสถานศึกษาเองก็ไม่ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือประกอบการสอนส าหรับไว้ใช้ใน
สถานศึกษา  พรทิพพา คล้ายกมล (2554) ที่พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายการ มี
ปัญหาการบริหารอยู่ในระดับมาก รายการที่มีปัญหาการบริหารงานระดับค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขาด
การก าหนดแนวทางกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือที่ตรงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทางลูกเสือ และ ชัยวุฒิ สังข์ขาว (2558) ที่พบว่าสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
เหมาะสมกับความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้างานลูกเสือ ครูผู้สอนลูกเสือจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามหลักสูตรลูกเสืออย่างแท้จริง ไม่มี
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ท าให้ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนลูกเสือให้ครบทุกขั้นตอน 
ไม่มีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรและสภาพปัจจุบัน 
  1.4 ด้านการติดตามประเมินผล ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาขาดการให้ความส าคัญใน
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ศึกษาพัฒนา วิจัย ก ากับติดตาม การวัดผลและประเมินผล เนื่องจาก
ผู้บริหารนั้นมีงานหลายด้าน จึงท าให้กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขาดความจริงจัง และต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนาฎ สิทธิฤทธิ์ (2550) ที่พบว่า ด้านการควบคุมมีปัญหา คือ ขาดการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนือง ไม่เป็นระบบ ไม่มีการสรุปผลประชาสัมพันธ์ถึงผลการ
ด าเนินงานในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของชุมชนให้รับชุมชนได้รับทราบ บุญมี ปานแดง (2553) ที่พบว่า 
สถานศึกษาขาดการให้ความส าคัญ การวางแผนติดตามประเมินผลการบริหารกิจกรรมลูกเสืออาจ
เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษามีภารกิจงานมากหลายด้าน จึงขาดการด าเนินงานในการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และ   พรชัย วัดเย็น 
(2558) ที่พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่พิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว สภาพที่เกิดขึ้น
ระดับต่ าที่สุด คือ การติดตามจัดท าข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา อาจเป็นเพราะ
สถานศึกษาไม่ได้มีการติดตามอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เป็นเพราะฝ่ายบริหารไม่ให้ความส าคัญในการ
ติดตามประเมินผล ไม่ใส่ใจในการติดตามจัดการท าข้อมูลสารสนเทศ และไม่มีการวางแผน ติดตาม 
ประเมินผล   
 2. แนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  
 จากการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เสนอแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในเนื้อหา 4 ด้าน มีข้ออภิปลายผลตาม
เนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
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  2.1 ด้านบริหารทั่วไป ประกอบด้วยแนวทางที่ส าคัญ คือ สถานศึกษา ผู้บริหารควรให้
ความส าคัญกับกิจกรรมลูกเสือ ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอ ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุรพล ท านุพันธุ์(2549)ได้ท าการ
วิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการด าเนินงานกิจกรรมลกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารในโรงเรียนควรให้ความตระหนักถึงการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือและบุญมี ปานแดง
(2553)พบว่าสถานศึกษาจัดสรรงบประมานหรือขอรับการสนับสนุนงบประมานจากผู้ปกครอง ชุมชน 
อบต. ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความส าคัญจัดท าทะเบียนหลักฐาน การจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ
โรงเรียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎกระทรวง ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วย เป็นปัจจุบัน จัดท า 
จัดซื้อจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ต ารา สื่อการสอน คู่มือ ให้เพียงพอในการบริหารกิจกรรมลูกเสือ
ของสถานศึกษา  
  2.2 ด้านบุคลากร ประกอบด้วยแนวทางที่ส าคัญ คือ  สถานศึกษา ผู้บริหารควรส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือไปฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางลูกเสือเพ่ิมเติมให้
สูงขึ้นหรือแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่
การศึกษา  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณรงค์ จันทะคัต (2550) พบว่า ควรมีการจัดระบบ
สารสนเทศทางลูกเสือทั้งในระบบโรงเรียนหรือในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการบริหารทะเบียน
ลูกเสือ มีการจัดอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการจัดท าทะเบียนลูกเสือและเอกสารต่างๆ 
ของผู้ก ากับลูกเสืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และอดุลย์ วังไชยเลิศ (2555)  พบว่า ผู้บริหารควรเข้าร่วม 
การวางแผนกับผู้ก ากับลูกเสือด้วยทุกครั้ง และควรจัดประชุม และอบรมทบทวนผู้ก ากับลูกเสือสี่
ประเภท 2 ปี ต่อครั้ง ควรจัดผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่มีความรู้ และทักษะเฉพาะวิชาเข้ามามีส่วนร่วม 
จัดกิจกรรมทางลูกเสือเพ่ือให้กิจกรรมลูกเสือ จะได้พัฒนาการหลากหลายโดยยึดกระบวนการทาง
ลูกเสือเป็นหลัก 
  2.3 ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ ประกอบด้วยแนวทางที่ส าคัญ คือ จัดกิจกรรมลูกเสือให้
เป็นไปตามหลักสูตร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อนุพงษ์ โตเจริญ (2554) พบว่า ผู้บริหารและ
ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือควรมีความรู้เรื่องหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างแท้จริง และควร
วางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรอย่างแท้จริง มีการประชุมครูผู้สอนกิจกรรม
ลูกเสือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาลูกเสือทั้งระบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว   และชัยวุฒิ สั งข์ขาว (2558)  
พบว่าสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความเข้าใจเรื่องหลักสูตรลูกเสืออย่างถูกต้อง จัดท าแผน
ฝึกอบรม 6 ภาคเรียนแบบบูรณาการ การประชุมกองรายสัปดาห์ จัดให้มีระเบียบลูกเสือของกอง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนของครูลูกเสือในปัจจุบันไม่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ไม่
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เป็นไปตามหลักสูตรและความสนใจของผู้เรียน ครูผู้สอนไม่มีวุฒิทางลูกเสือ และไม่เข้าใจหลักสูตร จึง
ไม่ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน  
  2.4 ด้านการติดตามและการประเมินผล ประกอบด้วยแนวทางที่ส าคัญ คือ  ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการลูกเสือร่วมกันเสนอแนะปัญหา อุปสรรค์ ขณะจัดกิจกรรมเพ่ือจะได้ข้อมูลที่แท้จริง 
และควรจัดท าการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือง่าย และสะดวกในการประเมินผลภาพรวม  
อีกทั้งควรมีการประเมินตามความเป็นจริง และน าผลที่ได้มาปรับปรุง  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
วาสนา เจริญเปลี่ยน (2553) พบว่า ควรมีการตรวจสอบว่าได้มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่
วางไว้หรือไม่ ปรับปรุงให้มีระบบการประเมินให้ชัดเจน ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าสนับสนุนจริงจัง โดย
ผู้บริหารควรเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรม และควบคุมให้มีการปฏิบัติ มีการนิเทศการสอน และติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมของครูอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาตนเอง  บุญมี ปานแดง (2553) 
สถานศึกษาให้ความส าคัญในการติดตาม วางแผน ก าหนดนโยบายอย่างเคร่งครัด จัดท าเครื่องมือ 
ตัวชี้วัด ก าหนดขั้นตอนในการติดตาม และประเมินผลการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ ออกนิเทศติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานให้บุคลากรภายใน และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
ปรับปรุงพัฒนา  และวาสนา เจริญเปลี่ยน ,นิมิต มั่งมีทรัพย์ (2553) พบว่า ผู้บริหารควรมีการ
ตรวจสอบและควบคุม ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่วางไว้ ปรับปรุงให้มีระบบการประเมิน
ที่ชัดเจน มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือของพนักงานครูเทศบาลอย่างเป็นระบบ 
มีการก ากับติดตามกาปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ประเมินผลการจัดกิจกรรมของครู 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนนโยบายเพ่ือพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือ  
 สรุป ผลการวิจัยแนวทางการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และในการด าเนินการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการ
บริหารในเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านบุคลากร ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ และด้าน
การติดตามประเมินผล ซึ่งสถานศึกษาต้องให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ผู้บริหารควรจัด
ประชุมชี้แจงด้านการก าหนดนโยบายการวางแผนการด าเนินกิจกรรมลูกเสือให้ชัดเจน ควรมีการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้เพียงพอส าหรับจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือไปฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทางลูกเสือ
เพ่ิมเติมให้สูงขึ้นหรือแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ในการสอนกิจกรรมลูกเสือ ส ารวจความ
ต้องการที่นักเรียนสนใจและมีความถนัด จัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นไปตามหลักสูตร และให้ความส าคัญ
ในการติดตาม จัดท าเครื่องมือ ตัวชี้วัด ก าหนดขั้นตอนในการติดตาม และประเมินผลการบริหาร
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กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ออกนิเทศติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานให้
บุคลากรภายใน และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้ความส าคัญการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. บุคลากรทางการลูกเสือในสถานศึกษาควรท าความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ และ
หลักสูตรของลูกเสืออย่างท่องแท้ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรส่งเสริมให้ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ลูกเสือของสถานศึกษา เน้นการน ากิจกรรมลูกเสือเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน ในทุก ๆ ด้านเพ่ือให้
ชุมชนเห็นความส าคัญและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ 
 4. สถานศึกษาน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของ
สถานศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบการน าผลการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษามา
ใช้พัฒนาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5 
 2. ควรท าการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการท างานบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 3. ควรท าการวิจัยเพ่ือการศึกษาปัญหา และความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา ระดับภาคการศึกษา 
 
รายการอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์การศาสนา 
ณรงค์ จันทะคัด. (2550) การพัฒนารูปแบบบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (การ
บริหารชารีการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม 
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.ชัยวุฒิ สังข์ขาว. (2558). แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา).
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,นครสวรรค์.. 

ทิพวัลย์ แสงไฟฉาย. (2549). สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนสังกัด 
 กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัย. 

ธนบุรี. 
บุญมี ปานแดง. (2553). แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษานครสวรรค์ เขต1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา). 
นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

พรชัย วัดเย็น. (2558). แนวทางการบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์บัณฑิต(การบริหารการศึกษา). 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,นครสวรรค์. 
พรทิพพา คล้ายกมล. (2554). แนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์บัณฑิต  

(การบริหารการศึกษา).สถาบันราชภัฎก าแพงเพชร,ก าแพงเพชร. 
“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546,” (2546, 6 กรกฏาคม). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่มที่  120 ตอนที่ 62 ก หน้า 7 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช 2551. (2551 , 4 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 125 

ตอนที่ 42 ก . 
มานิต อยู่ครอบ.(2545) การศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกองลูกเสือใน

โรงเรียน ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร.วิทยานิพนธ์ครุ
ศาสตร์บัณฑิต (การบริหารการศึกษา).สถาบันราชภัฎก าแพงเพชร,ก าแพงเพชร. 

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ. (2552). (ออนไลน์). แหล่งที่มา : 
http://www.tungson.com/Important- day/scout/index.asp-21k. (14 พฤษภาคม 
2552).  

วาสนา เจริญเปลี่ยน,และนิมิต มั่งมีทรัพย์.(2553,กรกฏาคม-ธันวาคม). การศึกษาการบริหารงาน
ลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตจังหวัดราชบุรี. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย
,2(1),207-219. 

สมบัติ ธรรมนาถพงศ์.(2551). การบริหารกิจกรรมลูกเสือของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 2.  
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 วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต(การบริหารการศึกษา).มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
นครปฐม. 

สมศักดิ์ อ่ิมเอิบ. (2554). แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาในอ าเภอท่าวุ้ง 
สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา). นครสวรรค์  : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ส านักงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน.(2550).เอกสารประกอบการนิเทศติดตาม และ 
ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ. กรุงเทพฯ : ผู้แต่ง. 

สุรพล ท านุพันธ์. (2549). สภาพปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหาร
การศึกษา). มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุตรดิตถ์.อุตรดิตถ์ 

อดุลย์ วังไชยเลิศ.(2555). สภาพการด าเนินงานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียน  
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต 

(การบริหารการศึกษา). มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง.ล าปาง 
อดุลย์ สุขเจริญ. (2548). ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน  
 โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต

(การบริหารการศึกษา).มหาวิทยาลัยบูรพา,ชลบุรี. 
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แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
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The guidelines for self-development of maths teachers of Nakhon 
Sawan primary educational service area office 3 

ลัดดาวัลย์ เทียบแสน(Laddawan Tiabsan)1*  ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์(Paponsan Photipitak)2  
1,2 สาขาการบริหารการศึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
*Corresponding author E-mail: Laddawan403tiabsan@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ 2) แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในกรอบแนวคิดแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ 1. ด้าน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2. ด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของครู และ 3. ด้าน
ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 297 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง Krejcie  and  Morgan เครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยง 
0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความต้องการการพัฒนาตนเองของ
ครูผู้สอนวิชาศาสตร์สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ รองลงมาคือ ด้านการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และด้านระเบียบวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 2. แนวทางการพัฒนา
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
3 มีแนวทางการด าเนินงานคือ 1) การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษาดู
งาน การศึกษาต่อ และการเข้ารับการอบรมในด้านต่าง ๆ 2) การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้บริหารส่งเสริมให้คณะครูประสานและปฏิบัติงานร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการ และ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ จัดตั้งศูนย์สื่อการสอน และจัดอบรมครูด้านการจัดท าสื่อและพัฒนาสื่อ
หรือนวัตกรรม 3) ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับ
ชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชนจากผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และสนับสนุนให้ครูสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมวิชาชีพและองค์กรอื่น 
ค าส าคัญ:  ความต้องการการพัฒนาตนเอง 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study the need of self-devlopement of 
maths teachers.   
2) the guidelines for self-development of maths teachers of Nakhon Sawan primary 
educational service area office 3. The methodology used in this research. First, study 
the need of self-development of maths teachers of Nakhon Sawan primary 
educational service area office 3. Research framework consists of 3 factors, 1. Maths 
teaching 2. Working on Maths teachers's assignment and 3. Discipline and code of 
ethics of the teaching profession. The sample group is 297 maths teachers using 
Krejcie and Morgan's table. The tool used to collect the data in this study was 1-5 
rating scale questionaire, with a 0.93 reliability. Statistics used in data analysis are 
percentage, mean and standard deviation. Second, finding guidelines for self-
developement of Maths teachers of Nakhon Sawan primary educational service area 
office 3 by focus group. 
  THe research result are as follows: 1. The need of self-development of 
maths teachers is very high. The highest are maths teaching, working on maths 
teachers' assignments and discipline and code of ethics of the teaching profession, 
respectively. 2. The guidelines for self-developement of Maths teachers of  Nakhon 
Sawan primary educational service area office 3 were 1) School directors support 
their teachers to develop themselves. For example, visiting other schools, study in 
education fields and training. 2) School directors support their teachers to work 
together and collaborate with other schools. There are instruction media center and 
training for the teachers.3. The schools collaborate with the community to learn 
about local culture from comunity leaders or intellectual villagers, and support the 
teachers to have educational network with other teachers and organizations. 
Keyword: need of self-devlopement 
 
บทน า 
 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้
แถลงต่อรัฐสภา มีนโยบายเกี่ยวกับการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของ
สังคมไทย ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ของ
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การศึกษาทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติ จัดให้มีครูดี
เพียงพอในทุกห้องเรียน ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอ านาจสู่พ้ืนที่ ให้
เสร็จสมบูรณ์ และการปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่ให้ความหมายของครู ว่าครูเป็นบุคลากร
อาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีต่างๆ 
ในสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน และครูมืออาชีพจะต้องมีคุณสมบัติในการใช้ความรู้ในงาน ครูจักต้อง
ตื่นตัวอยู่เสมอ  เพ่ือให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของความรู้  ใช้วงจร  PDCA  ในการ
ท างาน ซึ่งตัวชี้วัดนี้สอดคล้องกับวิชาชีพครูเป็นอย่างมาก เพราะครูเป็นอาชีพที่ต้องวางแผนการสอน 
มีการประเมินทั้งก่อนการสอน ระหว่างการสอน และหลังการสอน และไม่เพียงประเมินนักเรียน
เท่านั้น แต่ครูยังต้องประเมินตนเองด้วยว่ามีวิธีการสอนที่เหมาะสมหรือไม่และเทคนิคในการสอนนั้น
สามารถสร้างความงอกงามให้แก่ผู้เรียนได้มากน้อยเพียงไร เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างาน  ทุกสิ่งที่ท าต้อง
มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การท างานที่พุ่งเข้าสู่เป้าหมายและมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก  ท างานด้วยความ
ทุ่มเท อุตสาหะวิริยะ อยู่บนเส้นทางสายสุจริตวิถี รักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน ซื่อสัตย์
ต่ออาชีพ และซื่อสัตย์ต่อนักเรียน (หนังสือพิมพ์มติชน, 19 ตุลาคม 2553)  และเมื่อพิจารณาผลการ
ทดสอบคณิตศาสตร์ O-NET ป.6 ของนักเรียนในปีการศึกษา 2559 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 37.55 จากข้อมูล เป็น
ตัวบ่งชี้ได้อย่างหนึ่งว่ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นกลุ่มวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มวิชาอ่ืนๆ ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เหตุผลบางประการหนึ่งน่าจะมาจาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะครู ดังนั้นครูคณิตศาสตร์จึงถือเป็นกลุ่มบุคคลหนึ่งที่
ต้องมีสมรรถนะในการท างานเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานตามนโยบายการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ ที่มีความก้าวหน้าได้
ทัดเทียมนานาประเทศ เป็นไปตามมาตรฐานสากล (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2553) อันเป็นเครื่องมือในการศึกษาเรียนรู้วิทยาการในระดับที่สูงขึ้นไปให้กับผู้เรียน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวปฏิรูปการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 2.  เพื่อหาแนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 ,234 คน 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3    
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 297 คน จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Simple) โดยใช้ลักษณะโรงเรียนเป็น
ตัวแบ่งชั้น และเทียบสัดส่วนเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แยกออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
    ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามความต้องการการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert ดังนี้  
   คะแนน 5 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตนเองในระดับมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตนเองในระดับปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตนเองในระดับน้อย 
       คะแนน 1 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตนเองในระดับน้อยที่สุด 
 3. การเก็บรวบรวมข้ลมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เพ่ือแนะน าตัวผู้วิจัยและขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือ
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ถึงผู้อ านวยการโรงเรียนที่มีครูเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2 ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
3 โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามและเก็บคืนด้วยตัวเอง และทางไปรษณีย์ จากการส่งแบบสอบถามไป 
297 ฉบับ ได้กลับคืน 297 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด าเนินการดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาตนเองของ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
3 โดยการหาค่า  (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  4.3 การศึกษาความต้องการและข้อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยใช้
ค่าความถ่ีประกอบความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านที่มีความต้องการสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ด้านการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และด้านระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละองค์ประกอบปรากฎผลดังนี้ 
  1.1 ความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รองลงมาด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการก าหนดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และด้านการจัดหาสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ 
  1.2 ความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของ
ครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความต้องการการพัฒนาตนเอง
ของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการร่วมมือกับผู้อ่ืนในสถานศึกษา รองลงมาด้านการ
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู และด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ  
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  1.3 ความต้องการการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ด้านระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความต้องการการพัฒนา
ตนเองของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สูงที่สุด ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนในการช่วยเกื้อกูลเพ่ือนครูและ
ชุมชน รองลงมา ด้านการประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมไทย และด้านการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพ  
 2. แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 มีดังนี้ 
  2.1 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชุมชี้แจงคณะครูในสถานศึกษา เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา
ตนเองด้านการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การอบรมในด้านต่าง ๆ 
มีการจัดสรรค์งบประมาณในการจัดหาสื่อการสอนโดยส่งเสริมให้ใช้สื่อการสอนที่เป็นของจริงและ
สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนที่มีความพร้อมจัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
จัดตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม การด าเนินการนิเทศ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานมา
ปรับปรุง/พัฒนา 
  2.2 การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของครู มีแนวทางดังนี้ 
  ผู้บริหารจัดการประชุมชี้แจงคณะครูและบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยส่งเสริมให้คณะครูประสานและปฏิบัติงานร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับ
วิชาการ และร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ จัดตั้งศูนย์สื่อการสอน และจัดอบรมครูด้านการจัดท าสื่อ
และพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม น าสื่อหรือนวัตกรรมที่ได้จัดท าไว้แล้วขยายสู่ภายนอก โดยมีครูแกนน า
เป็นผู้ด าเนินการในการจัดกิจกรรมเผยแพร่สื่อหรือสรวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จัดเวที
น าเสนอ แผ่นพับ การท าวิจัย เป็นต้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และแต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ จากนั้นน าผลการสรุปการ
ด าเนินงานในภาพรวมมาปรับปรุง/พัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒาในปีถัดไป 
  2.3 ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีแนวทางดังนี้ 
  ผู้บริหารจัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และครูในสถานศึกษา 
ประสานความร่วมมือระหว่างคณะครู เรียนรู้วัฒนะธรรมต่าง ๆ ของชุมชนจากผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัด
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือให้ค าปรึกษาและความรู้ต่าง ๆ แก่ชุมชน และสนับสนุน
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ให้ครูสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมวิชาชีพและองค์กรณ์อ่ืน และจัดตั้งคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานมาปรับปรุง/พัฒนาเพื่อลงสู่การปฏิบัติ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ความต้องการการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาตร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สามารถอภิปรายผลดังนี้ 
  1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะโรงเรียนใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนขนาดเล็กส่งผลให้ครูสอนไม่ตรงกับกับวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด ขาดความช านาญเฉพาะด้าน
ครูไม่ครบชั้นเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (วิสุทธิ์  เวียงสมุทร , 2552) ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ อยู่ระดับปรับปรุง และ
มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ (นันทกา วารินิน, 2557) สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ด้านคือ ด้าน
ความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้านความสามารถในเนื้อหาสาระที่สอน ด้าน
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านความสามารถในการใช้และ
และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความสามารถในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 
 1.2 ด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอ มีจ านวนครูไม่ครบชั้น บุคลากรต้องรับผิดชอบงานใน
หลายหน้าที่ตลอดจนขาดอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี และบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับ (สถาบันพัฒนาครู, 2548) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้
ว่า การพัฒนาต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตัวผู้เรียน การพัฒนาต้องเกิดจากความต้องการของครู
และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนามุ่งเน้นลักษณะ School Based Development การพัฒนาต้อง
มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล การพัฒนาต้องสอดคล้องกับภารกิจ
และหน้าที่ปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาต้องด าเนินการในรูปแบบเครือข่าย
กระจายทั่วประเทศ การพัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายและข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
การพัฒนาต้องกระท าอย่างทั่วถึงและครอบคลุมเป้าหมายทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาภายใต้ข้อจ ากัด
ของงบประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วาทิน  พุฒเขียว , 2560) สมรรถนะครูด้านการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ส าหรับสถานศึกษา พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร รองลงมา คือ 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ด้านความรู้  ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้  ด้านการ
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จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การใช้และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
  1.3 ด้านระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะคุณลักษณะของควมเป็นครูควรมีความรู้ ความสามารถในการการปฏิบัติงานโดยตรง 
ความรู้ในวิชาชีพที่จะเป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและความรู้อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติภาระกิจของครู ซึ่งสอดคล้องกับ (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2541) ไดก าหนดสมรรถนะ
ครูที่จะใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นคุณลักษณะร่วมที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายึดถือเป็น
หลักในการประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้ 1) การมีวินัย 2) การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 3) การ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างเหมาะสม 4) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 5) ความรับผิดชอบในวิชาชีพ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นว่ามีความเป็นไปได้ก็อาจเนื่องมาจากว่า ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เป็นปัจจัยส าคัญที่เสริมสร้างความสุข ความเจริญให้แก่บุคคลเป็นส่วนตัวและแก่ประเทศชาติเป็น
ส่วนรวมดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2520 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (รัศมี 
สีหะนันท์, 2551) การประเมินสมรรถนะความเป็นครูของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินพบว่าด้านความรัก
ความเมตตาและปรารถนาดีต่อผู้เรียน ด้านความอดทนและรับผิดชอบ  ด้านความเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านศรัทธาในวิชาชีพครู และด้านปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดย่อยพบว่าอยู่ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด       
 2. แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 2.1 ด้านการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ แนวทางการด าเนินงาน พบว่า ผู้บริหาร
ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษาดูงาน 
การศึกษาต่อ การอบรมในด้านต่าง ๆ เช่น การวัดและประเมินผล ด้านความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของ
การก าหนดการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และด้านสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะครูยังขาดประสบการณ์สอนไม่ตรงกับวิชาเอกหรือวิชาที่ถนัด ขาดความช านาญเฉพราะด้าน  
ครูไม่ครบชั้นเรียน ขาดแคลนสื่ออุปกรณ์การสอนและเทคโนโลยี การจัดโครงสร้างการท างานจะแบ่ง
งานกันท าตามสถานการณ์ ครูจะถูกมอบหมายงานให้ท าหลายอย่างและสอนหลายวิชา ซึ่งงานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ ถ้ามีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอจะท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
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สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ทัศณรงค์ จารุเมธีชน, 2556) สมรรถนะประจ าสายงานของครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการวัดและประเมินผล  
  2.2 ด้านการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการด าเนินงาน พบว่า ผู้บริหาร
สนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยส่งเสริมให้คณะครู
ประสานและปฏิบัติงานร่วมกันในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการ และร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
จัดตั้งศูนย์สื่อการสอน และจัดอบรมครูด้านการจัดท าสื่อและพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรม น าสื่อหรือ
นวัตกรรมที่ได้จัดท าไว้แล้วขยายสู่ภายนอก โดยมีครูแกนน าเป็นผู้ด าเนินการในการจัดกิจกรรมเผยแพร่
สื่อหรือนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น จัดเวทีน าเสนอ แผ่นพับ การท าวิจัย เป็นต้น เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดด้าน
การใช้ครูหรือไม่สามารถจัดครูได้ครบชั้น ขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่า การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรยังขาดความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (วิสุทธิ์ เวียงสมุทร , 2552) ได้กล่าวถึงการพัฒนาครูว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
ทักษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (ชานนท์ เศรษฐแสงศรี, 2555) ที่ได้ศึกษาระบบพัฒนา
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิจัยสรุปว่า ครูมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะจ านวน 8 สมรรถนะ คือ 1) 
สมรรถนะการจัดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 2) สมรรถนะการน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 3) สมรรถนะด้านการประมวลรายรายวิชามาจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้รายภาค และตลอดภาค 4) สมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
5) สมรรถนะการเลือกใช้พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 6) สมรรถนะด้านการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมิน 7) สมรรถนะการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้ และ 8) สมรรถนะการท าแผนการจัดการเรียนรู้ และด้านการจัดการเรียนรู้  
  2.3 ด้านระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู แนวทางการด าเนินงาน พบว่า 
ผู้บริหารประสานความร่วมมือระหว่างคณะครู เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนจากผู้น าชุมชน และ
ปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัด
สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือให้ค าปรึกษาและความรู้ต่างๆ แก่ชุมชน และสนับสนุน
ให้ครูสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมวิชาชีพและองค์กรณ์อ่ืน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูศึกษา
เอกสาร ต ารา เพื่อปรับปรุงการสอนและการพัฒนาตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กรหรือ
หน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้น และเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาชีพครู และเสนอรายงานทางวิชาการ
ในการประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (พระครูปลัดไทรทอง สุธมฺโม, 2556) 
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ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ให้ศิษย์ในโรงเรียนให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามกฎและ
วินัยของโรงเรียนมากกว่านี้ และต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครูบางท่านท าตน
เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญต่อตนเอง ชอบแสวงหาประโยชน์อันมิชอบไม่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ตนเองและส่งเสริมครูให้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
  1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกาษา ควรจัดท าคู่มือแนวทางพัฒนาสมรรถนะ
ครู ตามแนวทางที่พบในการวิจัยนี้ เป็นนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด โดยด าเนินการประชุมชี้แจง
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อท าความเข้าใจในแนวทาง และน าคู่มือแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา 
   1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดเป็นนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา 
เพ่ือให้ครูและบุคลากรใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของงครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ใน
สถานษึกษาของตนเอง 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารกับความ
คิดเห็นของครูประจ าการในแต่ละด้าน 
  2.2 ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของครู 
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพที่พึงประสงค์ของการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน
วิชาคณิตศาสตร์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 2. ศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 และ 4. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 รวมทั้งหมดจ านวน 206 คน ได้มาโดย
การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน 
 ผลการวิจัยพบว่า  

1.  ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
2.  ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมและรายด้าน อยู่

ในระดับมาก 
3.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก มี

ความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
4.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ได้แก่ ปัจจัยด้านครูผู้สอน (  )  ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา(  ) ปัจจัยด้านผู้บริหาร

(  ) และปัจจัยด้านงบประมาณ(  )  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .91 สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้ร้อยละ 82 สร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

     = 0.19 + 0.25(  ) + 0.26(  ) + 0.31(  ) + 0.18(  ) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z = 0.26(  ) + 0.34(  ) + 0.29(  ) + 0.19(  )  
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล  การบริหาร  งานวิชาการ  โรงเรียนขนาดเล็ก    
 

Abstract 
 The objective of this research were: 1) To study the level of academic 
administration of small school under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 
Office 3. 2) To study the level of the factors affecting academic administration of 
small school under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 3) To 
study the co-relation between the factors affecting and academic administration of 
small schools under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3. And 4) 
to study the factors affecting academic administration of small school under Nakhon 
Sawan Primary Educational Service Area Office 3  
 The study population were the school’s directors and teachers under 
Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 totaling 206 using simple 
random sampling. The research tool used was 5 points rating scale questionnaire, 
with reliability coefficient of 0.96 The statistics used were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple 
regression analysis. 
 The findings were as follow: 
 1. Overall, the level of the academic administration of schools under 
Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 was at high level 
 2. Overall, the factors affecting academic administration of small schools 
under Nakhon Sawan Primary Educational Service Area Office 3 was at high level 
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 3. The co-relation between the factors affecting and academic 
administration of small schools under Nakhon Sawan Primary Educational Service 
Area Office 3 was positive at high level and statistically significant at .01 
 4. The factors affecting academic administration of small school analyzed by 

the multiple regression, analysis result indicated that teachers (  ), media and 

technology (  ), administrator (  ), Budget (  ) affected academic administration at 
the .05 level. Cumulative co-relation coefficients were 0.91 The prediction of 
academic administration of small school was 82 percent and can be written in a 
prediction equation as follows: 
 The predicting equation of raw scores was: 

     = 0.19 + 0.25(  ) + 0.26(  ) + 0.31(  ) + 0.18(  ) 
 The predicting equation of standard scores was: 

           Z = 0.26(  ) + 0.34(  ) + 0.29(  ) + 0.19(  ) 
Keywords: Factors Affecting, Academic Administration, Small Schools   
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา โดยดูได้จากกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยบัญญัติว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรค
หนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่ง
อย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและ
ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะก าหนดทิศ
ทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษาได้อย่างมั่นคงและยืนยาว ซึ่งการบริหารงาน
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โดยทั่วไปจะเน้นการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลัก หากต้องการให้งานดังกล่าวด าเนินไปได้ด้วยดี 
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผู้บริหารต้องน ากระบวนการทางการบริหารมาใช้กับงาน
วิชาการ เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารสถานศึกษาต่างๆ กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่า งาน
วิชาการถือเป็นหัวใจส าคัญ เพราะการเรียนการสอนเป็นงานหลักของสถานศึกษา ส่วนงานอ่ืนๆในการ
บริหารสถานศึกษาถือเป็นงานเสริมหรืองานสนับสนุนงานวิชาการ งานวิชาการในสถานศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภทสามารถยกระดับให้สูงขึ้นได้ด้วยความเอาใจใส่ดูแลของผู้บริหาร ทั้งผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งหากจะมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งกระท าแทนนั้นเป็น
สิ่งที่ไม่ควรกระท า เพราะบุคคลที่มอบหมายไปนั้นเขาไม่มีอ านาจโดยตรงในการให้คุณหรือให้โทษแก่
ผู้สอน โดยหลักการบริหารงานวิชาการในเชิงพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสนใจที่จะใช้
ประกอบเป็นแนวทางในการบริหารงานวิชาการให้มีความเจริญก้าวหน้า และทันสมัยต่อการ
บริหารงานในสถานศึกษาของตนให้บรรลุความส าเร็จในด้านวิชาการต่อไป (สันติ บุญภิรมย์, 2552, น. 
38-39) 
 จากสภาพการด าเนินการดังกล่าวมีผู้วิจัยหลายท่านน าปัญหาการบริหารวิชาการในการ
ด าเนินงานเหล่านี้มาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพ่ือน าไปเป็น
ข้อมูลในการสร้างคุณภาพและมาตรฐานขององค์กรให้มีประสิทธิผล เช่น (หนึ่งฤทัย หาธรรม, 2553, 
น. 91) กล่าวว่าปัจจัยด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครูวิชาการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
บริหารงานวิชาการในทางบวก รวมถึง นิตยา แสนสุข (2556, น. 5) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการ
บริหารงานวิชาการ มี 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) ด้ านผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ด้านครูผู้สอน 3) ด้านผู้ปกครองและชุมชน 4) ด้านอาคารสถานที่ 5) ด้านงบประมาณ 
และ 6) ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และสุชาดา ถาวรชาติ (2559, น. 6) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการ
บริหารงานวิชาการ มี 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) ด้านผู้บริหาร 2) 
ด้านครูผู้สอน 3) ด้านผู้ปกครองและชุมชน 4) ด้านงบประมาณ 5) ด้านอาคารสถานที่ และ 6) ด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งในปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบให้การบริหารงานวิชาการประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จได้เช่นกัน 
 จากเหตุผลเรื่องความส าคัญของการศึกษาดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ว่ามีปัจจัยใดบ้างในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยศึกษาจาก ผู้ปฏิบัติ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู 
เนื่องจากผู้บริหารและครูเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการโดยตรง เพื่อผลการวิจัยในครั้งนี้จะได้
เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือสามารถน า
ผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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และสามารถเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพ
ของงานวิชาการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

2.  เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 4.  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปี
การศึกษา 2560 รวมทั้งหมดจ านวน 445 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปี
การศึกษา 2560 รวมทั้งหมดจ านวน 206 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เกณฑ์การ
ก าหนดการสุ่มตัวอย่างตามตาราง Krejcie and Morgan 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แยกออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ านวน 4 ข้อ  
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านงานหลักสูตรและการ
บริหารงานหลักสูตร ด้านงานจัดการเรียนการสอน ด้านงานวัดผลและประเมินผล ด้านงานวิจัยในชั้น
เรียน ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านงานนิเทศภายใน และด้านงาน
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ประกันคุณภาพการศึกษา ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ คือ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จ านวน  6  ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้าน
อาคารสถานที่ และปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1.  ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา และครูของโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
  2.  ผู้วิจัยจะด าเนินการแจกแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ให้กลุ่มเป้าหมาย ในระหว่างวันที่ 13 - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยัง
กลุ่มตัวอย่าง โดยแนบเอกสารที่อธิบายถึงจุดประสงค์ของการวิจัยและชี้แจงถึงการตอบข้อมูลให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจ    
  3.  กลุ่มเป้าหมายส่งแบบสอบถามกลับคืนมาทางไปรษณีย์ ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 
จ านวน 206 ฉบับ ครบถ้วนตามกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
  4.  ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับมา
ทั้งหมดอย่างละเอียด ก่อนจะน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  1.  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentast) 
  2.  วิเคราะห์ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สถิติที่ใช้ ได้แก่  
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  3.  วิเคราะห์ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  4.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็นปัจจัย
กับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson correlation coefficient) 
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  5.  วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ( Multiple regression analysis) ในการพยากรณ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ โดยวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 1.  การบริหารวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงาน
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านงานวิจัยในชั้นเรี ยน ด้าน
งานวัดผลและประเมินผล ด้านงานจัดการเรียนการสอน ด้านงานนิเทศภายใน และด้านงานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 2.  ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน และปัจจัยด้านงบประมาณ 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พบว่า ปัจจัยทางการบริหาร 6 ด้าน คือ 
ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัย
ด้านอาคารสถานที่ และปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3  ในระดับค่อนข้างสูง คือ  ด้านครูผู้สอน ( r = .79 ) ด้านผู้บริหาร ( r = .77 ) ด้านสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ( r = .75 ) ด้านงบประมาณ ( r = .71) ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
ผู้ปกครองและชุมชน ( r = .58) และด้านอาคารสถานที่ ( r = .46 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 
 4.  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ปัจจัยทางการบริหารเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้าน
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นปัจจัยทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถ
พยากรณ์ร่วมกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .91 สามารถพยากรณ์การ
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บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ร้อยละ 82 (R2= 0.820) สร้างสมการพยากรณ์การ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ดังนี้ 
 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

     = 0.19 + 0.25(  ) + 0.26(  ) + 0.31(  ) + 0.18(  ) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

  Z = 0.26(  ) + 0.34(  ) + 0.29(  ) + 0.19(  ) 
 
อภิปรายผล   
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีข้อค้นพบที่ควรน ามาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  
 1.  การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในระดับมากทั้งนี้ เนื่องมาจาก ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่อยู่ใน
สถานศึกษา มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ
ของสถานศึกษา หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มี
คุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนมีการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนอย่างใกล้ชิด จึงส่งผล
ให้การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอ
มิกา โตฉ่ า (2552) ได้ท าวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาก เขต 2 พบว่า การด าเนินงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 2.  ปัจจัยทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยรวมและรายด้านส่งผลอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ ปัจจัยด้านสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน และปัจจัยด้านงบประมาณ มีประเด็นที่
น่าสนใจและน ามาอภิปราย ดังนี้ 
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  2.1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ตระหนักในเรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรมมาก ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดจิตส านึกด้านการพัฒนาในการบริหารงาน
วิชาการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าทางการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสบการณ์ท างานสูง สามารถน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย  มี
ความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบาย
และควบคุมดูแลในการบริหารงานวิชาการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ สุชาดา ถาวรชาติ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต 2 พบว่า 
ปัจจัยด้านผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้านมีการบริหารอยู่ในระดับมาก โดยด้านด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.2 ปัจจัยด้านครูผู้สอน โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญในการเสริมสร้างและพัฒนานักเรียน ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
และครูมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ดี จึงส่งผลให้ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนและท า
หน้าที่พิเศษในด้านงานวิชาการของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
สมเกียรติ  มาลา (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 
สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร พบว่า ด้าน ด้านคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีส่งผลอยู่ในระดับมาก 
  2.3 ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิด เสนอแนะ ตัดสินใจ และ
ร่วมกันด าเนินการในการจัดการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองมีการเอาใจใส่นักเรียนสนใจในการเรียนของ
บุตรมากข้ึน รวมทั้งให้การสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาทั้งการให้ค าปรึกษาชี้แนะและการ
บริจาคทุนทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ สุชาดา ถาวรชาติ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 2 พบว่า ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีการบริหารอยู่ในระดับมาก  
  2.4 ปัจจัยด้านงบประมาณ โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
งบประมาณมีความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากทรัพยากรหรืองบประมาณของ
หน่วยงานมีจ านวนจ ากัด ดังนั้นจึงต้องใช้ทรัพยากรอย่างรอบคอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด และ
สามารถตรวจสอบได้ มีการรายงานผลการบริหารที่ชัดเจน การบริหารงบประมาณในสถานศึกษา 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีการมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบ
โดยตรง มีแผนงบประมาณประจ าปี โดยครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงาน/โครงการ 
ตลอดจนมีการรายงานประจ าปีต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ 
ดวงเพ็ญ  ทุคหิต (2551) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหารงานวิชาการ ตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 2 พบว่า ปัจจัยด้าน
การเงิน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 2 อยู่ในระดับมาก 
  2.5 ปัจจัยด้านอาคารสถานที่ โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีอาคารเรียน อาคารประกอบแข็งแรง 
เป็นสัดส่วนและเพียงพอเหมาะสมกับผู้เรียน และผู้บริหารยังเห็นความส าคัญสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศน่าอยู่ ร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ จะ
ช่วยให้นักเรียนมีก าลังใจในการเรียนรู้ และเกิดความรักความผูกพันกับโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการ
วิจัยของKate (2007) ได้วิจัยเรื่อง ผลที่ได้รับจากการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า 
นักเรียนชอบการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีสภาพคล้ายบ้าน นักเรียนมีความตั้งใจเรียน
เพ่ิมข้ึน 
  2.6 ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมส่งผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ ในสังคมยุคปัจจุบัน มีความเจริญและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสื่อและ
เทคโนโลยี โรงเรียนจึงต้องมีการวางแผนในการดูแลให้สื่อและเทคโนโลยีอยู่ในสภาพใช้การได้เป็น
อย่างดีพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ทุกโรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีใช้อย่างเพียงพอ เช่น อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการช่วยศึกษาหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว กว้างไกลและทั่วถึงทันโลก ทันเหตุการณ์  ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ นิตยา  แสนสุข (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า ปัจจัยด้านสื่อ
และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 อยู่ในระดับมาก 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องมาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 มีการก าหนดโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน 



 
 891 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

มีการก าหนดวิสัยทัศน์ มีการก าหนดพันธกิจ มีการก าหนดกลยุทธ์ มีการอบรมพัฒนาผู้บริหาร 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในระบบแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษา มี
การประสานความร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน มีแผนการนิเทศติดตาม ให้
ความส าคัญกับการบริหารงานทุกด้าน มุ่งเน้นบริหารงานวิชาการเพราะถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะส่งผล
ต่อความส าเร็จของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา ถาวรชาติ (2559) ได้ท าวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4.  ผลวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ปัจจัยทางการบริหารเป็นตัวพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน ปัจจัย 
ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยด้านผู้บริหาร และด้านงบประมาณ เป็นปัจจัยทางการ
บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานข้อ
ที่ 2 เป็นตัวพยากรณ์ที่สามารถพยากรณ์ร่วมกัน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณสะสมเท่ากับ .91 
สามารถพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กได้ร้อยละ 82 (R2= 0.820) และสร้าง

สมการพยากรณ์การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กในรูปคะแนนดิบได้ ดังนี้      = 0.19 

+ 0.25(  ) + 0.26(  ) + 0.31(  ) + 0.18(  ) 
 ปัจจัยด้านครูผู้สอน พบว่า มีผลต่อการบริหารงานวิชาการมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครู
คือผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานวิชาการ ครูจึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ ครูปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ตลอดจน
ครูมีความรัก ความเมตตา ความเอาใจใส่ต่อนักเรียน ครูคือผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกด้าน ครูคือคนที่ใกล้ชิดสนิทสนม
กับนักเรียนมากที่สุด ครูคือผู้ให้ค าปรึกษากับนักเรียน ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องส่งเสริม สนับสนุนครู 
และพัฒนาการน าเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดสรรงบประมาณที่ได้รับมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอันดับแรกและที่ส าคัญ
ที่สุด “ครูคือผู้ให้” ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา ถาวรชาติ (2559)  ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 2 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการมากที่สุด  คือ ปัจจัยด้านครูผู้สอน 

(  ) 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 1.1 ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหารงาน
วิชาการสูงสุดคือ ด้านครูผู้สอน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานวิชาการมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นครูผู้สอนจึง
ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น หมั่นพัฒนาตนเอง ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ผลิตสื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และมอบหมายงานตามความถนัด เพ่ือครู
จะได้มีความสุขและเกิดความพอใจในการท างาน และสิ่งส าคัญคือ เรื่องขวัญและก าลังใจซึ่งมีผลอย่าง
ยิ่งต่อการท างาน ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับความรู้สึกส่วนนี้ของครูทุกคน 
 1.2 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณและสร้างสมการพยากรณ์ พบว่า ปัจจัยด้านครูผู้สอน 
ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 ควรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง พัฒนาครูให้เป็นผู้ครูมืออาชีพ และจัดสรรงบประมาณมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษาให้เพียงพอต่อผู้เรียน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บข้อมูลในเชิงลึกกับสถานศึกษาที่มีคุณภาพต่างกัน มี
ขนาดต่างกัน เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยในการบริหารและการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษา
นั้นๆ 
 2.2 ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที ที่มีต่อผลสมัฤทธิท์างการเรียนและ
เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

THE EFFECT OF LEARNING MANAGEMENT BY COOPERATIVE LEARNING 
OF THE TGT TECHNIQUE TO ACHIEVMENT AND ATTITUDE TOWARD 

MATHEMATICS LEARNING FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS 
นพรัตน์   บุญอ้น*  นิเวศน์ ค ารัตน์ 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
* Email : f_maths@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที  3) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที และ 4) ) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จ านวน 12 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวก ลบ คูณ หารระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.30 – 0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ 0.23 - 0.64 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 และ 3) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
1.70 – 2.98 ได้จากวิธีการแจกแจงแบบที (t - distribution) และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.78  
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 ผลการวิจัยพบว่า         
1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที จ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1                                        

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 

3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 

4.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ:  ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคทีจีที  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติต่อ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were: 1) to compare the number of the 
Prathomsuksa 4  students instructed before and after the cooperative learning of the 
TGT technique and to identify the percentage of students who would score 70% or 
above and 80% or above. 2)  to compare the achievement in Mathematics between 
the pre-test and the post-test of the cooperative learning TGT technique of the 
Prathomsuksa 4  students. 3) to compare the attitude toward mathematics learning 
between the pre-test and the post-test cooperative learning TGT technique. and 4) 
to study attitude towards mathematics learning of the Prathomsuksa 4  students 
being learned by cooperative learning  TGT technique. the sample consisted of 12 
students who studied in Prathomsuksa 4  from Banbokapook School, Nakhonsawan, 
under Primary Educational Service Area Office 1 using cluster random sampling.  
 The instruments used in the research were: 1) Mathematics Addition, 
Subtraction, Combined lesson plans Multiplication and Division for Prathomsuksa 4  
students approved by 3 specialists. 2) an achievement test in Mathematics Addition, 
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Subtraction, Combined lesson plans Multiplication and Division for Prathomsuksa 4  
students with 20 items; 4 multiple choice questions with a degree of difficulty from 
between 0.30 – 0.80, the discrimination power from 0.23 - 0.64, and a coefficient of 
0.85. 3) a Mathematics attitude test with a 5- level rating scale, 24 items with 
discrimination power from between 1.70 – 2.98, is obtained from the t-distribution 
and a coefficient of 0.78.  
 The research findings were as follows: 
  1. The Prathomsuksa 4  students being taught by the cooperative 
learning TGT technique achieved scores of 70 % or above at the .05 level. 
  2. The Prathomsuksa 4  students, being taught with the cooperative 
learning TGT technique achieved higher scores in the post-test at the .05 level of 
significance.  
  3. The Prathomsuksa 4  students, being taught with the cooperative 
learning TGT technique had higher scores for attitude in the post-test at the .05 level 
of significance.  
  4.  The Prathomsuksa 4  students being taught with the cooperative 
learning TGT technique Attitude toward mathematics learning was at a good level. 
Keywords: The Effect of Learning Management by Cooperative learning of the TGT 
technique, achievement, attitude toward  
     
บทน า 

ถึงแม้ว่าคณิตศาสตร์จะเป็นวิชาที่ส าคัญมาก แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบันยังคงไม่ประสอบผลส าเร็จเท่าทีควรจะเป็น จากผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์เขต 2 ปรากฏว่าในการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.95 ซึ่ง
อยู่ในระดับปรับปรุงและผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็กในวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.09 (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2.  2558: ออนไลน์) นอกจากนี้เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาคะแนน
จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ในโรงเรียนกลุ่มบ้านไร่เนินเหล็ก อ าเภอลาดยาว 
จังหวัดนครสวรรค์  จ านวน 14 โรงเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 173 คน พบว่าจ านวนนักเรียนร้อยละ 
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51.21 ที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม  แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาเรื่องการบวก ลบ คูณ 
หารระคนเป็นเนื้อหาหนึ่งที่มีปัญหาในการเรียนรู้ของนักเรียนจึงส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์ต่ า   

การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้แก่การเรียนรู้โดยกระบวนการ
ท างานร่วมกันซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นนวัตกรรมที่มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และควรน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ ซึ่งการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเป็นวิธีเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และความส าเร็จของกลุ่ม 
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันความรู้ ให้ก าลังใจกันและกันและดูแลซึ่งกันและกัน การจัด
กลุ่มผู้เรียนให้คละกันทั้งความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละ
คนน าศักยภาพของตนมาเสริมสร้างความส าเร็จของกลุ่มโดยผู้เรียนช่วยเหลือกันมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ไว้วางใจกัน และยอมรับในบทบาทและผลงานของเพ่ือน (ชนาธิป  พรกุล, 2554) 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ซึ่งการจัดการเรียนโดยใช้เทคนิคทีจีที เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคหนึ่งมีมีการแบ่งผู้เรียนที่มี
ความสามรถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพ่ือท างานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5  คน โดยก าหนดให้
สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกมการเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้ว ท าการทดสอบความรู้ โดยการ
ใช้เกมแข่งขัน คะแนนที่ได้จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนในลักษณะการแข่งขันตัวต่อตัวกับทีม
อ่ืน น าเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคเสริมแรง เช่น ให้รางวัล ค าชมเชย 
เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีก าหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือความส าเร็จ
ของกลุ่ม(สุวิทย์   มูลค า และอรทัย  มูลค า, 2553) 

จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค ทีจีที นอกจากจะใช้ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคลดึงดูดความสนใจของนักเรียนแล้ว ยังสามารถช่วยพัฒนาด้านความคิด ฝึกทักษะ
แล้วส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น 
ผู้วิจัยจึงน ารูปแบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที  มาทดลองใช้กับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการบวกลบคูณหารระคน เพ่ือที่จะส่งเสริมให้
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ดีขึ้น อันจะส่งผลไปยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และเพ่ือที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มกับจ านวนร้อย
ละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที 
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที 
 
สมมติฐานการวิจัย          

ในการวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังนี้                                                                                                                                                            
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีจ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่ านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม                                           
  

2.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ใช้รูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีมีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบร่วมมือเทคนิค ทีจีที 
พบว่าท าให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายท าให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ( Johnson, 
and Holubec, 1994; อ้างถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2556) ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย เป็นผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผลงานมากขึ้น การเรียนรู้มีความ
คงทนมากขึ้น มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ส่งเสริมทักษะทางสังคมในหลาย ๆ ด้าน ท าให้ผู้เรียนสามารถออกไปสู่สังคม
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ(จริยา   ชุมมุง, 2551)ยิ่งไปกว่านั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
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TGT เป็นการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องเรียนรู้พร้อมกับความรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน เพ่ือน ามาใช้
ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผู้สอนสามารถดูแลและเอาใจใส่ผู้เรียนได้อย่าง
ทั่วถึง โดยให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันเอง เป็นการผ่อนแรงผู้สอนได้เป็นอย่างดี(สุภาวดี  จ าชาติ, 2555)
การเสริมแรงและการชมเชยยกย่องในรูปแบบที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ จะท าให้ผู้เรียนยอมรับ
ข่าวสารซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนเจตคติตามสิ่งล่อใจ(สสวท, 2546)  และจาการศึกษางานวิจัย
พบว่าการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที ท า
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของนิรมล   
บุญวาส (2558) ท าการวิจัยเรื่อง  “ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม
ด้วยเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6” พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม มี
ผลการเรียนสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แล้วยังท าให้นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
วิธีการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกมมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก และของนิตยา   
กัลยาณี (2551)ท าวิจัยเรื่อง  “การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 
เรื่อง เวลากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4” พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT เรื่อง เวลามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.86 / 78.57ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75 / 75 ที่ตั้งไว้และมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่
ในระดับมาก ผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพ 1 
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แนวคิด/ทฤษฏ ี ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประเภทของงายวิจัย         
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental research) ใช้แบบ
แผนการวิจัยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน  (One-group pretest-posttest 
design) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในกลุ่ม
โรงเรียนบ้านไร่เนินเหล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 จ านวน 14 โรงเรียน จ านวน 
198  คน  

 

 

การจัดการเรยีนรู้โดย 

ใช้รูปแบบร่วมมือ 

ด้วยเทคนิคทีจีที 

 

ขั้นที่ 1  ขั้นเรียนรู้ทั้งช้ัน 

ขั้นที่ 2   ขั้นศึกษากลุ่ม

ย่อย 

ขั้นที่ 3  ขั้นแข่งขัน 

ขั้นที่ 4  ขั้นยอมรับ

ความส าเร็จของทีม 

 

ผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรยีน 

วิชาคณิตศาสตร ์

เจตคตติ่อวิชา 

คณิตศาสตร ์

1.  การเรียนแบบร่วมมือสมาชิกใน

กลุ่มจะต้องพ่ึงพาเกื้อกลูกัน และความ

รับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่ม

กระตุ้นใหผู้้เรยีนสนใจและตั้งใจเรยีน

อย่างต่อเนื่อง กระตือรือร้นในการ

ค้นคว้าหาความรู้ จึงท าให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. การเสรมิแรงและการชมเชยยกย่อง

ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ท าให้

ผู้เรยีนปรับเปลี่ยนเจตคติดี ซึ่งผูเ้รยีน

ทุกคนในกลุ่มจะร่วมแรงร่วมใจท า

คะแนนสะสม
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านบ่อ
กะปุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2  จ านวน 1 ห้องเรียน  
จ านวน  12 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม  
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคทีจีที 

ตัวแปรตามมี 2 ตัวแปร ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  และ เจตคติต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย          
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 3 ฉบับ ได้แก่  

1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วย
เทคนิคทีจีท ี  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร
ระคน 
  3.  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น ใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว 
ทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับ
ดังต่อไปนี้ 

1.  ทดสอบก่อนเรียน  ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ 
หารระคน จ านวน  20  ข้อ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วบันทึกผลไว้เป็น
คะแนนก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.  ด าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอน ใช้เวลาในการทดลองจ านวน  4 สัปดาห์ รวม
ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง ใช้เวลาเรียนปกติ    

3.  ทดสอบหลังเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
ด้วยแบบทดสอบและแบบวัดเจตคติฉบับเดียวกับก่อนเรียน   น าคะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนมา
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้       
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 1.  การเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม กับจ านวนร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดโดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ 
(บัญญัติ  ช านาญกิจและนวลศรี  ช านาญกิจ, 2549) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้     

1.1 น าผลการทดสอบมาหาจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม และจ านวนนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  

  1.2 น าจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ ไปใส่ลงในตารางตามรายการ 
ที่ก าหนด จ านวนนักเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ (foi ) และจ านวนนักเรียนตามสมมติฐาน (fei ) และ น า
ข้อมูลที่ได้ไปทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างกับเกณฑ์คะแนนที่คาดหวัง โดยใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi – square test)  ดังตาราง1 

 
ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม กับจ านวนร้อยละ 80  ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวนนักเรียนที่ได้

จากการปฏิบัติ  oif  

จ านวนนักเรียนตาม 

สมติฐาน  eif  eioi ff   2  

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 11 )9 1.67 %) 9.6 (80%) 1.4 
1.02* 

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 (8.33%) 2.4 (20%) -1.4 

 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05       
  = 3.841   

จากตาราง 1 พบว่า ค่าไคสแควร์ที่ได้จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 1.02 ซ่ึงน้อยกว่า ค่าไคส
แควร์ที่เปิดจากตารางที่ระดับนัยส าคัญ .05 มีค่าเท่ากับ 3.841 แสดงว่ามีจ านวนนักเรียนมากกว่าร้อย
ละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เปน็ไปตามสมมติฐานข้อ 1 

 
2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีโดยใช้การทดสอบอันดับที่มี เครื่องหมายก ากับของวิลคอกซัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
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  2.1  น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการทดลองมาค านวณค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2.2  น าคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนมาทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดย
ใช้การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Sign Ranks Test) (นวล
ศรี   ช านาญกิจ, 2551) ดังตาราง2 

 
ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที 
 

กลุ่มตัวอย่าง N  X  T- T+ P 

ก่อนเรียน 12 7.08 
0 78 0.0002* 

หลังเรียน 12 16 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 จากตาราง 2  พบว่า  ค่า P ที่ได้จากการเปิดตาราง (P = 0.0002) น้อยกว่าค่า   
ที่ก าหนด  05.  จึงปฏิเสธ 

0H   ยอมรับ  
1H  แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 2 

   
3.  การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคทีจีทีโดยใช้การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกซัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1  น าคะแนนที่ได้จากการวัดเจตคติก่อนและหลังการทดลองมาค านวณค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
         3.2 น าคะแนนหลังเรียนกับก่อนเรียนมาทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดย
ใช้การทดสอบอันดับที่มีเครื่องหมายก ากับของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Sign  Ranks Test) (นวล
ศรี   ช านาญกิจ, 2551) ดังตาราง 3  
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ตาราง   3 แสดงผลการเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที  

กลุ่มตัวอย่าง N  X  T- T+ P 

ก่อนเรียน 12 86.92 
0 78 0.0002* 

หลังเรียน 12 103.50 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 3  พบว่า  ค่า P ที่ได้จากการเปิดตาราง (P = 0.0002)  น้อยกว่าค่า   ที่
ก าหนด  05.  จึงปฏิเสธ 

0H   ยอมรับ  
1H   แสดงว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ

การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที  มีเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญ .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 
 
 4.  ผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที กับเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

4.1  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีรายบุคลมาเทียบกับเกณฑ์ดัง
ตาราง 4 

 
ตาราง 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที 

กลุ่มความสามารถ N 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

 ̅ S.D. ระดับเจตคติ  ̅ S.D. ระดับเจตคติ 

เก่ง 3 3.82 0.52 ดี 4.36 0.23 ดี 

ปานกลาง 6 3.46 0.37 ปานกลาง 4.29 0.15 ดี 

อ่อน 3 3.75 0.53 ดี 4.25 0.22 ดี 
รวม 12 3.62 0.19 ดี 4.31 0.17 ดี 
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จากตารางที่ 4 พบว่า เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ
ทางการเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนเรียน และเมื่อเทียบกับ
เกณฑ์คะแนนเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีมีคะแนนของแต่ละกลุ่ ม
ความสามารถทางการเรียนรู้มีเจตคติอยู่ในระดับดี 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที จ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1                                        
 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2  
 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3  
 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที มีเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยขออภิปรายผลตามผลการวิจัย ดังต่อไปนี้   
1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ

การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที จ านวนมากกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากจ านวนนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านร้อยละ70 ของคะแนนเต็มมีจ านวนนักเรียน 1 คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนน ท าให้เมื่อน าผลมาทดสอบค่าสถิติ ไควสแควร์ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน แต่ผลไม่เป็นไป
ตามค่าสถิติของการทดสอบสมมติฐานที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยอมรับ ซึ่งถ้าจะให้ผ่านค่าสถิติ
ที่นัยส าคัญที่ระดับ .05 กลุ่มตัวอย่างทุกคนจะต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์มากกว่าร้อยละ 70 ของ
คะแนนทุกคน แต่เมื่อพิจารณาผลจากการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนจากการท า
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 14 คะแนนของคะแนน
เต็ม 20 คะแนน คิดเป็น คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม พบว่า มีจ านวนนักเรียน 11 คน 
จากจ านวน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ซึ่งใน
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคทีจีที ซึ่งต้องมีการท างานร่วมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม 
ผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนเก่งต้องคอยช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนอ่อน
 พ่ึงพาอาศัยกัน ปรึกษา อธิบาย ฝึกฝนหรือเรียนรู้ในบทเรียน เพ่ือให้สมาชิกภายในกลุ่มตัวเอง
ประสบความส าเร็จ ถ้าผู้เรียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ ถ้านักเรียนเก่งไม่ช่วยเหลือ
เกื้อกูลนักเรียนที่มีความสมารถทางการเรียนอ่อนกว่าและนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนอ่อน
ไม่สนใจเรียน ตั้งใจเรียน และไม่ให้ความร่วมมือจะส่งผลให้สมาชิก ผลงานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่
ประสบความส าเร็จ  

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้เป็นเพราะการ
เรียนรู้ในรูปแบบร่วมมือด้วยเทคนิคทีจีที เป็นการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมของนักเรียนเป็นกลุ่ม ทีสมาชิก
ในกลุ่มคละความสามารถ เก่ง กลาง อ่อน ซึ่งมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันความส าเร็จของ
กลุ่มขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจเรียนของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งท าให้เปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนได้รับความส าเร็จอย่างทั่วถึง ตลอดจนการประกาศผลคะแนนภายหลังการแข่งขันเพ่ือ
เป็นการกระตุ้นนักเรียน เมื่อนักเรียนทราบคะแนนของทีมว่าอยู่ในระดับใดจะได้หาวิธีในการปรับปรุง
เพ่ือให้ได้คะแนนที่สูงขึ้น จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้กระตือรือร้นจึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางาเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นสึงสอดคลองกับค ากล่าวของ พิมพันธ์   เดชะคุปต์ (2550) ที่กล่าวถึง
ข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีท าให้ผู้เรียนสนใจและ
ตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่อง กระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ  วงษ์เจริญ (2550) พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบ TGT มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และงานวิจัยของ นิรมล บุญวาส (2558) พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี .05 
 3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการเรียนรู้รูปแบบ
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ร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที เป็นการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือของสมาชิกภายในลุ่มซึ่งเป็นการท างานเป็น
กระบวนการกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของกลุ่ม ไม่ว่าจะนักเรียนที่มีความสามารถ เก่ง 
กลาง อ่อน โดยมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่มีความสารถเก่งช่วยเหลือ อธิบายนักเรียนที่
เรียนอ่อน ท าให้นักเรียนที่เรียนเก่งเกิดความภูมิใจ และนักเรียนอ่อนเกิดความซาบซึ้ง ซึ่งท าให้
บรรยากาศของการเรียนสนุกสนาน นักเรียนให้ความสนใจตั้งใจในการท าใบงานและท าคะแนนแข่งขัน
เพ่ือให้ได้คะแนนกลุ่มสูงเพ่ือที่จะได้รับการชมเชยและการยอมรับจากเพ่ือนในห้องเรียน และปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนที่มีเจตคติทางลบเริ่มให้ความสนใจและเปลี่ยนเจตคติของ
ก า ร เ รี ย น ใน วิ ช า คณิ ตศ าสตร์ ใ นทา งบวก เ พ่ิ มขึ้ น  ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กั บ กั บ ค า กล่ า ว ขอ ง 
สุวิทย์   มูลค า และอรทัย   มูลค า (2547) ได้กล่าวถึงข้อดีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที ท าให้ผู้เรียนมีความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้และยัง
สอดคล้องกับค ากล่าวของ พิมพันธ์   เดชะคุปต์ (2544: 144-14; อ้างถึงใน ราตรี  กล้าสูงเนิน, 
2554.) รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที เป็นวิธีการเรียนที่การเข้าร่วมเกมการแข่งขัน
ตอบปัญหากับกลุ่มอ่ืนที่มีระดับความสามารถใกล้เคียงกัน จึงท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มั่นใจ
ในความสามารถของตน และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้และ
ช่วยเหลือร่วมกันเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิรมล บุญวาส 
(2558) พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะท่ัวไป           
  1.  การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคทีจีที เป็นสิ่งส าคัญมาก ส าหรับครูผู้สอนที่จ าน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที
ไปใช้ จะต้องชี้แจ้งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจชัดเจนในทุกข้ันตอน 
  2.  ครูผู้สอนที่จะน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ต้องคอยกระตุ้น ให้ผู้เรียนได้ร่วมคิด ร่วมกันอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือให้เข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนอย่างถ่องแท้  
  3.  ครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละกลุ่มว่ามีการช่วยเหลือ
เพ่ือนสมาชิกภายในกลุ่มนั้นอย่างเต็มที่หรือไม่ เพราะถ้าผู้เรียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ
จะส่งผลให้สมาชิก ผลงานกลุ่มและการเรียนรู้ไม่ประสบความส าเร็จ  
 



 
 908 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1.  ควรน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีทีไปใช้กับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหาที่เป็นพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์เช่น เรื่องการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  2.  การเรียนรู้แบบมือ ด้วยเทคนิคทีจีที กระตุ้นให้ผู้เรียนต้องฝึกฝนและพัฒนา
ตนเองเพ่ือเตรียมพร้อมในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาซึ่งจะท าให้จ าเนื้อหาและเข้าใจเนื้อหาได้นานขึ้นจึง
ควรมีการศึกษาถึงความคงทนในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิคทีจีที  
 
กิตติกรรมประกาศ  
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ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่อกะปุงตลอดจน คุณครูทุกท่านที่ให้การ
สนับสนุนโดยให้ความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเป็นอย่างดี และขอขอบใจนักเรียนที่ให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยความเต็มใจ 

ท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณมารดาและญาติพ่ีน้องที่คอยให้ก าลังใจตลอดจน สนับสนุน 
และให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยจนส าเร็จการศึกษาคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
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ท่าน 
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลกัธรรมาภิบาลของครู 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 

Motivation Affecting Good - Governance Based Performance of 
Permanent Teachers Under the Jurisdiction of Rayong 

Primary Education Service Area Office 1 
นวรัตน์  อายุยืน(Nawarat   Aryuyuen)1*   ธนิก  คุณเมธีกุล(Thanique  Kunametheekoon)2  

1,2 บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
*E-mail: yeer_css27@hotmail.com 

  
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดับแรงจูงใจของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 2) ระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู และ 4) สมการพยากรณ์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 325 คน โดยใช้ตารางเทียบหากลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejeie  and Morgan) การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยอย่างง่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แรงจูงใจของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก 3) แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (Yxy = .90)  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) แรงจูงใจส่งผลต่อ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีสมการพยากรณ์ซึ่งสามารถอธิบายในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ =1.11 + .69**X และในรูปของคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้ 

yẐ  =  .90**
xZ                                                                                   

ค าส าคัญ: แรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, ธรรมาภิบาล  
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Abstract 
 The purposes of this research were to investigate 1) the motivation level of 
permanent teachers 2) the level of  good – governance based performance of 
permanent teachers  3) the relationship between motivation and good – governance 
based performance of permanent teachers and 4) motivation affecting good – 
governance based performance under the jurisdiction of  Rayong Primary Educational 
Service Area Office 1. The research sample derived from Krejcie and Morgan 
comparative table consisted of 325 permanent teachers in schools under the office 
of Rayong Primary Educational Service Area Office 1. The sample was selected by 
stratified random sampling. The research instrument was a five - rating scale 
questionnaire. The data were analyzed using percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, pearson’s product moment correlation coefficient and simple regression 
analysis. 
 The research results were as follows 1) The overall motivation of permanent 
teachers was reached at high level. 2) The overall good – governance based 
performance of permanent teachers was arrived at high level. 3) The relationship 
between motivation and good – governance based performance of permanent 
teachers under the jurisdiction of Rayong Primary Educational Service Area Office 1 
was positive at 01 significant level statistically. 4) Motivation affecting good – 
governance based performance of permanent teachers was (Yxy = .90) at 01 
significant level statistically. The prediction equation was described in terms of raw 
score as  Ŷ = 1.11 + .69**X or standard score shown as 

yẐ  =  .90**
xZ   

Keywords: motivation, working, Governance 
 
บทน า 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง เป้าหมายของการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข แรงจูงใจมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเป็นอย่างมากเพราะ แรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที่มีผลก าหนดทิศทางพฤติกรรมของคนใน
การปฏิบัติงาน มีผลต่อความทุ่มเทตลอดจนความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ในการท างานซึ่ง
การได้รับการตอบสนองแรงจูงใจจะมีผลต่อบุคคลในสองด้านคือ การป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่
พอใจในงานที่ท าอยู่ และอีกด้านหนึ่งจะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานที่ท ามีความเต็มใจ



 
 912 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

และกระตือรือร้นที่จะใช้ความพยายามในการท างานอย่างเต็มที่ตลอดจนทุ่มเทแรงกายแรงใจและ
แสดงความสามารถ เพ่ือให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายหรือเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ 
(Herzberg and et al. 1990 : unpaged ; อ้างถึงใน วราภรณ์ ชูค าหอม, 2553) 
 ดังนั้น สถานศึกษาที่ดีต้องยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลอันได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือในการน า
วิสัยทัศน์และนโยบายสู่การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการบริหารเพ่ือการปฏิรูประบบราชการดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยทั้งครูผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา (ภารดี อนันต์นาวี, 2553) ทั้งนี้คุณภาพของสถานศึกษาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานต้องท างานร่วมกับครูผู้สอนและมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมี
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนมีการท างานร่วมกับผู้ร่วมงานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เหมาะสมต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีให้เป็นแบบอย่างและท าตนให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ร่วมงาน
อย่างแท้จริง เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือและการยอมรับด้วยความเต็มใจ อันจะส่งผลท าให้การท างาน
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตาม หัวใจส าคัญของการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ไม่ได้อยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษาเพียงเท่านั้น หากแต่อยู่ที่บุคลากรและครู ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ทุกคนโดยเฉพาะครูซึ่งบุคลากรหลักที่มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการให้การศึกษา เป็นผู้มีอิทธิพล
โดยตรงต่อคุณภาพของนักเรียน การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของครูการทุ่มเทก าลัง
กาย ก าลังใจ และก าลังสติปัญญาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ การมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจ มีการติดต่อประสานงานที่ดีรวมถึง การท างานเป็นทีมโดยมีวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน จะท าให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การใช้แรงจูงใจเพ่ือที่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อ
องค์การนั้น ตามหลักทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์กและคณะ (Herzberg et al, 1993) ประกอบด้วย 
2 ปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุ่มเทความสามารถและความพยายามท างานให้ดีที่สุด ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง ปัจจัยจูงใจนั้นเกิดจากความส าเร็จในการท างาน 
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ2) ปัจจัยค้ าจุน 
(Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันและลดความรู้สึกไม่พอใจในการท างานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ถ้าไม่มีปัจจัยดังกล่าว อาจท าให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในองค์การเกิดความรู้สึก
ไม่พอใจในการท างาน ประกอบด้วยนโยบายและการบริหาร สภาพการปฏิบัติงาน สถานภาพวิชาชีพ 
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และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (นิติพล ภูตะโชติ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร   พงศ์
ศรีโรจน์ (2554) ที่กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานนั้น ตัวแปรส าคัญที่จะท าให้งานบรรลุ หรือมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ก็คือ แรงจูงใจของบุคคลและหมู่คณะนั่นเอง เพราะแรงจูงใจของบุคคลจะ
แสดงพฤติกรรมในการท างานว่าพอใจหรือไม่พอใจ มีความสุข หรือไม่มีความสุข เมื่อใดที่มีแรงจูงใจ
บุคคลและหมู่คณะอยู่ในระดับต่ า ผลงานก็จะต่ าและขาดประสิทธิภาพตามไปด้วย และจากการ
ศึกษาวิจัยของ มัทนา วังถนอมศักดิ์ (2550) เกี่ยวกับรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูได้กล่าว
เสนอแนะไว้ว่า แรงจูงใจใน การปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นส่งผลที่ส าคัญต่อความรู้สึกทุ่มเทในการ
ท างานต่อประสิทธิภาพของการท างานและส่งผลที่ส าคัญต่อผลการด าเนินงานของบุคลากร การที่
บุคลากรมีแรงจูงใจอยู่ในระดับสูงนั้น ย่อมส่งผลดีต่อองค์การต่อผู้บริหารและต่อบุคลากรเช่นกัน 
 จากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เพ่ือเป็นข้อมูล
ที่จะน ามาพัฒนาคุณภาพของบุคลากรครูและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 4. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 115 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,112 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1, 2560) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่
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และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
จ านวน 325 คนวิธีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) โดยใช้ขนาดสถานศึกษาเป็นเกณฑ์ ประกอบด้วย สถานศึกษาขนาดเล็ก 14 
คน สถานศึกษาขนาดกลาง 149 คน สถานศึกษาขนาดใหญ่ 162 คน 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและ ปัจจัยค้ าจุน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ นโยบายและการ
บริหาร สภาพการปฏิบัติงาน สถานภาพวิชาชีพ ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จ านวน 10 
ด้าน ได้แก่ หลักประสิทธิภาพหลักประสิทธิผล  หลักการตอบสนอง  หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได้  หลักความเปิดเผย/โปร่งใส  หลักนิติธรรม  หลักความเสมอภาค  การมีส่วนร่วม/การ
แสวงหาฉันทามติ  หลักการกระจายอ านาจ  หลักคุณธรรม/จริยธรรม  
 
 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากเอกสาร หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยและการสร้างแบบสอบถาม 
 2. ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3. น าร่างแบบสอบถามเสนอให้ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง 
และความครบถ้วนของเนื้อหา 
 4. ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของแบบสอบถามตามที่ประธานและกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แนะน า 
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 5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
และวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ด้านแรงจูงใจของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  ซึ่งได้ค่า IOC อยู่
ในช่วงระหว่าง 0.6 - 1.0  ส่วนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งได้ค่า IOC อยู่ในช่วงระหว่าง 0.8 - 1.0  
 6. น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจริง 
จ านวน 30 คน 
 7. น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Peason’s Product Moment Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม ด้านแรงจูงใจของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
1  ซึ่งได้ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง .25  ถึง .77  ส่วนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ซึ่งได้ค่าอยู่ในช่วงระหว่าง .22        ถึง .85   
 8. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่ าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1990; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 ส่วนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 มีค่า ความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 
 9. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด เพ่ือ
น าผลมาท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีถึงผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 
 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมส าเนาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่งไป
ยังสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 3. ก าหนดวันในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเอง จ านวน 325 ชุด  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกฉบับ 
 2. ท าการลงรหัสข้อมูลในคอมพิวเตอร์และค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นรายด้านและรายข้อ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครูสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 5. สร้างสมการพยากรณ์ระหว่างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ( = 4.07) ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน (= 3.93) และด้านความรับผิดชอบ (  = 3.91)  
     2. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ซึ่งเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 
ล าดับแรก ได้แก่ หลักประสิทธิภาพ (= 4.08) หลักนิติธรรม (= 3.99) และด้านหลักความโปร่งใส 
(= 3.94) 
 3. แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง (Yxy = .90) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
   4. แรงจูงใจส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีสมการพยากรณ์ซึ่ง
สามารถอธิบายในรูปคะแนนดิบ คือ Ŷ =1.11 + .69**X และในรูปของคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 

yẐ  =  
.90**

xZ             
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สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ดังต่อไปนี้  
  1. แรงจูงใจครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
1 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเห็นได้จากสามารถสอบเข้าบรรจุแต่งตั้งตามระบบ รวมถึงอาชีพครู
เป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม มีใจพร้อมที่จะท างานร่วมกันเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน อีกทั้งอาชีพครูยังมีสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดีมีความก้าวหน้าใน
อนาคต และมีความมั่นคงในชีวิตหน้าที่การงาน ส่งผลให้แรงจูงใจครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับ
งานวิจัยของวัชระ บุญปลอด (2551) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่าพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พะเยาเฉลี่ยทุกด้านมีแรงจูงใจในระดับมาก และเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ จารุณี สาร
นอก (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานการไฟฟ้า เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานการ
ไฟฟ้าพบว่า พนักงานการไฟฟ้า เขต 3 มีแรงจูงใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2. การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าบุคลากรครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามประกาศ ค าสั่ง หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความถูกต้อง ความซื่อสัตย์
สุจริตบนพ้ืนฐานของคุณธรรม ซึ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ความโปร่งใสมีความพร้อมที่จะ
ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะของเพ่ือนร่วมงาน ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใส่ใจในการให้บริการมีความกระตือรือร้นใน
การท างานอยู่เสมอ ตลอดจนยึดความประหยัดด้านงบประมาณวัสดุ การใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโดยค านึง ถึง
ประสิทธิผลสูงสุดที่จะได้รับเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของถนัดชัย ธนะสูตร (2553) ได้
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยในจังหวัดเลย ผลการวิจัย พบว่าการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยในจังหวัดเลย ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  
 3. แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวม มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการจัดระเบียบในสังคม
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เพ่ือให้สังคมของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุข และตั้งอยู่บนความถูกต้องเป็นธรรม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจึงได้น าหลักธรรมาภิ
บาลมาใช้ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด โดยให้การยอมรับและปฏิบัติตาม ท าให้สถานศึกษาปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามที่ต้องการ เมื่อครูร่วมมือปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
ดังกล่าวส่งผลให้ครูเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจของครูกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมจึงมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา เจตนเสน (2557) ได้ท าการวิจัย เรื่อง 
แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการท างานและ
ความพึงพอใจที่มีต่อสวัสดิการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับงานวิจัยของนัญจรงค์ เฉลิมพงษ์ 
(2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษาของครูมีความสัมพันธ์กันทางบวก 
 4. แรงจูงใจส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ นโยบายและการบริหาร สภาพการปฏิบัติงาน  
สถานภาพวิชาชีพ และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน มีความจ าเป็นต่อการบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกับ
งานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ท าการวิจัย เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน : 
กรณีศึกษา บริษัท บางกอกกล๊าส จ ากัด โรงงานจังหวัดปทุมธานีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้ าจุน มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากการศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ด้านสภาพการปฏิบัติงานและ
คุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้าน อ่ืน ๆ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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     1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน ไม่
ซ้ าซ้อน 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและครูเพ่ือให้
ครูรู้จักเสียสละ อุทิศตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
   1. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุอ่ืน เช่น ความรู้ความเข้าใจที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
   2. ควรศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน 
     3. ควรศึกษาด้านสถานภาพของอาชีพ และความมั่นคงในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของครู 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 บทความวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ ด้านค าแนะน า
อย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร. ธนิก คุณเมธีกุล และ ดร.ด ารงค์  ศรีอร่าม ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูง 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของ
เนื้อหาและ ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม รวมทั้งครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ที่ได้ให้ความร่วมมือในตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถาม
คืนแก่ผู้วิจัย และบุคคลอ่ืนๆ ที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือให้บทความวิจัยเพ่ือเผยแพร่ฉบับนี้ฉบับนี้ส าเร็จ
ได้ด้วยดี 
 หากบทความวิจัยฉบับนี้ มีส่วนช่วยในการส่งเสริม สนับสนุนความก้าวหน้าในการศึกษา
ของบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงาน ผู้วิจัยขอมอบคุณงามความดีนี้แด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีอุป
การคุณทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจในการด าเนินการจัดท าบทความวิจัยฉบับนี้ให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

นวรัตน์  อายุยืน  
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ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน  
ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

Readiness for instruction to student development into ASEAN 
community of science teachers under the secondary educational 

service office area 5 
สุชาติ เหลาหอม(Suchart Lhaohom)* 

กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์(Kantapat Kittiauchawal) ประสิทธิ์ ปุระชาติ(Prasit Purachat)  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
*Corresponding author. E-mail: mr.lhao@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบชั้นภูมิ จ านวน 
237 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (rXY) อยู่ระหว่าง 0.55 - 0.84 

มีค่าความเชื่อม่ัน (α) เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนทางเดียว พบว่า 1) ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านมาตรฐานและการประเมิน และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 2) ผลการ
เปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า เมื่อ
จ าแนกตามประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ความพร้อม  ครูวิทยาศาสตร์  การพัฒนาผู้เรียน  ประชาคมอาเซียน   
 
 
 
 



 
 923 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Abstract 
 The purpose of the research was to investigate and to compare the readiness 
for instruction to student development into ASEAN community of science teachers 
under the secondary educational service office area 5. The samples were science 
teachers under the Office of Secondary Educational Service Area 5 for the ASEAN 
Community who were selected from 237 personnel. The samples were selected by 
the stratified random sampling. The data was collected by questionnaires with 5 
rating scales. The index of item-objective congruence (IOC) was between 0.80-1.00, 
discrimination (rXY) was between 0.55 – 0.84 and Cronbach's Alpha at 0.97. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation and one-way analysis of variance. The result of the research revealed that, 
1) The overall readiness for instruction to develop students into ASEAN community 
of science teachers was at a high level. The standards and assessment are the 
highest and learning environment is the lowest. 2) The comparative results of the 
readiness for instruction to develop students into ASEAN community, classified by 
experience in teaching science subjects and school size of teachers had readiness 
the overall and each aspect were statistically significant not difference at .05 level. 
Classified by knowledge of teachers about the ASEAN community had readiness the 
overall and each aspect were statistically significant difference at .05 level. 
Keywords: readiness, science teachers, develop students, ASEAN community  
 
บทน า 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ส่งผลให้เกิด การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจอาเซียน ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม ในบริบทดังที่กล่าวย่อมจะส่งผลกระทบทางด้านการศึกษาของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ ง
เป้าหมายของการจัดการศึกษาคือการเตรียมก าลังคน เพ่ือความเข้มแข็งของชาติในอนาคต ในด้าน
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างก าลังคนในตลาดแรงงานคือสาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กและ
เยาวชนต้องได้รับการเตรียมความพร้อม ส าหรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน ซึ่งเศรษฐกิจของชาติ จะ
มั่นคงได้ ชาติต้องวางรากฐานคุณภาพของการศึกษาที่เด็กและเยาวชนจะได้รับการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบันได้ผลักดันให้มีการตื่นตัวทางการจัดการศึกษา มีการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษาในทุกประเทศที่ต้องการรักษาระดับความสามารถในการแข่งขัน มีการเร่งรัดการปฏิรูป
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การศึกษาที่เน้นให้นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น การพัฒนาทางการศึกษาจึงเปรียบเสมือน
เครื่ อ งน าทางไปสู่ ค วามส า เร็ จ ในการ พัฒนา เศรษฐกิ จของแต่ ละประ เทศ  (ขวัญทิพย์                     
ชินเศรษฐวงศ์, 2557) ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2554) จึงได้มีการก าหนด
ตัวชี้วัดคุณภาพของผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพของผู้สอนและตัวชี้วัดคุณภาพของผู้บริหาร โดยมีจุดเน้นให้บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถใช้ภาษาต่างประเทศการสื่อสาร ใช้หนังสือ ต ารา
เรียน และสื่อที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( ICT) ในการ
จัดการเรียนรู้ วัดผลและประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์ (Online) และ
ออฟไลน์ (Offline) มีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้  สามารถแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียน และใช้
การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง พศิน แตงจวง (2554) กล่าวว่า บทบาทและ
หน้าที่บุคลากรทางการศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาและ การเปลี่ยนแปลงสังคมจะส่งผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน หากบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ความสามารถและทุ่มเทแรงกาย
แรงใจอย่างเต็มที่แล้วก็จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามไปด้วย สุคนธ์ สินธพานนท์, และคนอ่ืน 
(2554) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนรู้เป็นภารกิจของสถานศึกษา โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูต้องร่วมมือกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  จัดให้มีการเรียนรู้
แบบบูรณาการการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ ฝึกทักษะการเรียนรู้หลายรูปแบบท าให้คิดได้
กว้างขวางหลายด้าน และรู้จักผสมผสานความรู้และทักษะต่าง ๆ เกิดประสบการณ์พร้อมที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้ สุรศักดิ์ ปาเฮ  (2556) กล่าวว่า การพัฒนาครูที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นจะท าให้ครูสามารถน าผู้เรียนไปสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ น าโรงเรียนไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได ้
 นอกจากนี้ นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความส าคัญของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
ประชาคมอาเซียน เช่น สุวภีร์ วรจ าปา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2553) กล่าวว่า การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปี 2553 ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย
การจัดท าโครงการ Education Hub และการยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มี
การเริ่มสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ สามารถสื่อสารกับผู้เรียนด้วยภาษาอังกฤษได้ เฉลิมลาภ ทองอาจ  (2555) กล่าวว่า 
เยาวชนอาเซียนควรได้รับการพัฒนาที่ดีในด้านการรู้วิทยาศาสตร์ (science literacy) และด้าน
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี ด้วย การจัดระบบนิเวศทางนวัตกรรม ( innovative ecosystem) ใน
โรงเรียน รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันและในการเรียนรู้ที่ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้จะต้องสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพ
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ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(2558) ได้จัดท านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและเหมาะสม 
เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและการด ารงชีวิตในอนาคต จุดเน้นประการหนึ่งคือการ
เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับ
เนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตร
และการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีสมรรถนะที่ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้ที่มีบทบาทโดยตรงต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะดังกล่าว เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ซึ่งประกอบไปด้วย มาตรฐานและ
การประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพครู สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (ส านัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. , 2557; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 
2558) และสามารถปฏิบัติตามระบบส่งเสริมการเรียนรู้ได้ จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 
 จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง 
และจังหวัดชัยนาท จ านวน 64 โรง ประกอบด้วยบุคลากร ทางการศึกษาทั้งสิ้น 3,178 คน เป็น
ครูผู้สอน จ านวน 2,746 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5, 2560) โดยมีครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 516 คน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 
เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่ประชาคมอาเซียนและเป็น
ข้อมูลส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปพัฒนาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
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 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดย
จ าแนกตามประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ขนาดของโรงเรียน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
และเปรียบเทียบระดับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ผู้วิจัยด าเนินการ
วิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
 
 1.  ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
สู่ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ได้ก าหนดขอบเขตของ การวิจัย ดังนี้ 
  1.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรดังต่อไปนี้ 

1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
    1.1) ประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ น้อยกว่า 5 ปี, 5 
– 10 ปี และ มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 
 1.2) ขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ขนาดเล็ก (นักเรียน 1-499 คน), 
ขนาดกลาง (นักเรียน 500 -1,499 คน) และ ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500 คน ขึ้นไป) 
    1.3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ น้อย, 
ปานกลาง และ มาก  
   2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5 ตามระบบส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สพฐ., 2557; ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558) ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) 
ด้านมาตรฐานและการประเมิน 2) ด้านหลักสูตรและการสอน 3) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และ 4) 
ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  
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  1.2  ขอบเขตด้านประชากร 
   1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์  ในโรงเรียน
สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ านวนครู 516 คน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) 
   2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) จ านวน 226 คน ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro 
Yamane โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2555) 
  1.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และขนาดของ
โรงเรียน เป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) จ านวน 2 ข้อ 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
จ านวน 7 ข้อ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท (Likert’s rating scale) 
5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมาตรฐานและการประเมิน 2) ด้านหลักสูตร
และการสอน 3) ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู และ 4) ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิอร์ท (Likert’s rating scale) 5 ระดับ (บุญชม                        
ศรีสะอาด, 2553) 
  ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 
 
 3. ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  3.1 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากต ารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน เพ่ือน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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  3.2  วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา และโครงสร้างของการวิจัยเพื่อก าหนดแนวทางและหา
ขอบเขตของ การออกแบบสอบถาม 
  3.3  สร้างแบบสอบถามฉบับร่างโดยก าหนดประเด็นและขอบเขตค าถามด้วยการจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และน าแบบสอบถามฉบับร่างนี้เสนออาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข 
  3.4  น าแบบสอบถามฉบับร่างที่ได้รับการแก้ไขแล้ว น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบพิจารณาค่าความเที่ยงเชิงเนื้อหา (content validity) และภาษาที่ใช้ โดยข้อค าถามมีค่า 
IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00  
  3.5  น าแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไข 
  3.6  น าแบบสอบถามที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับกลุ่มทดลอง
ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจ านวน 30 คน  
  3.7  น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 3.6 มาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยใช้หาค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมข้อ ( Item - total correlation) ที่มีค่าสหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน (Pearson, rxy) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2555) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.55-0.84 แสดงว่า
เป็นข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกใช้ได้ เมื่อน ามาหาค่าความเชื่อมั่นที่ค านวณจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัค (Alpha) (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2555) มีค่าเท่ากับ 0.97 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ดังนั้น
แบบสอบถามชุดนี้สามารถน าไปใช้ได้ 
  3.8  น าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการทดสอบหาความเชื่อมั่นแล้ว ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ท าการเก็บข้อมูลต่อไป 
  4. การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 
  4.1  ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เพ่ือขอหนังสือขอความความร่วมมือในการท าวิจัย ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ ออกหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลไปยัง
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
   4.2  ผู้วิจัยน าหนังสือจากส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอ
ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถาม  
  4.3  ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูล 3 วิธี คือ  
   1)  ผู้วิจัยไปส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง  
   2) ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนและนัดเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง 
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   3) ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและส่งแบบสอบถามกลับคืนมาทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 3.  การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนดังนี ้
  3.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 
  3.2  จัดท าคู่มือลงรหัสตามแบบสอบถาม 
  3.3  น าข้อมูลไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   1) การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยใช้

คะแนนเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2) การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5 จ าแนกตาม5 โดยจ าแนกตามประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ขนาดของโรงเรียน และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน โดยใช้การหาค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
 
ผลการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จ านวน 237 ชุด ซึ่งมี
จ านวนมากกว่า ของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลภูมิหลังและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลจ าแนกตามประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ขนาดของ
โรงเรียน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 237) ร้อยละ 
1. ประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 น้อยกว่า 5  ปี 68 28.69 
 5 – 10 ปี 67 28.27 
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สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (N = 237) ร้อยละ 
 มากว่า  10  ปี 102 43.04 
2. ขนาดของโรงเรียนที่   
 ขนาดเล็ก (1 - 499 คน) 62 26.16 
 ขนาดกลาง (500 – 1,499 คน) 65 27.43 
 ขนาดใหญ่ (1,500 คน -ขึ้นไป) 110 46.41 
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 น้อย (1.00-2.50) 27 11.39 
 ปานกลาง (2.51-3.50) 133 56.12 
 มาก (3.51-5.00) 77 32.49 

 
 จากตาราง 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานต าแหน่งข้าราชการครู คิดเป็นร้อยละ 
91.14 สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.41 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.12 
 
 ตอนที่ 2 ระดับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
 
ตาราง 2 สรุปค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  
 

รายการประเมิน 
ระดับความพร้อม 

 ̅ S.D. แปลผล 
1. มาตรฐานและการประเมิน 3.86 0.65 มาก 
2. หลักสูตรและการสอน 3.77 0.68 มาก 
3. การพัฒนาวิชาชีพคร ู 3.43 0.85 ปานกลาง 
4. สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 3.32 0.87 ปานกลาง 
 ภาพรวม 3.59 0.76 มาก 
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 จากตาราง 2 พบว่า ระดับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา

มัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.59, S.D. = 0.76) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ มาตรฐานและการประเมิน ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.65) ส่วนค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ สภาพแวดล้อม

ทางการเรียนรู้ ( ̅ = 3.32, S.D. = 0.87) 
 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยจ าแนกตามประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ขนาดของโรงเรียน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่
แตกต่างกัน 
 
ตาราง 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยจ าแนกตามประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ขนาดของ
โรงเรียน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

ความพร้อมการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
สู่ประชาคมอาเซียน 

ประสบการณ์สอน       
วิชาวิทยาศาสตร ์

ขนาดของโรงเรียน 
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคม

อาเซียน 

F-test 
p-

value 
F-test 

p-
value 

F-test 
p-

value 

1. มาตรฐานและการประเมิน 1.80 .168 0.68 .508 17.95* .000 
2. หลักสูตรและการสอน 0.12 .886 0.33 .719 14.14* .000 
3. การพัฒนาวิชาชีพครู 1.86 .159 0.29 .750 39.95* .000 
4. สภาพแวดล้อมทางการ

เรียนรู้ 
2.15 .119 0.44 .642 27.84* .000 

 ภาพรวม 0.96 .386 0.09 .914 35.92* .000 

 



 
 932 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 จากตาราง 3 ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า 
ประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ขนาดของโรงเรียนที่สอนปัจจุบันในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนในภาพรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน ผู้วิจัยจึงทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) ได้ผลดังตาราง 4 - 8 
 
ตาราง 4  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  จ าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านมาตรฐานและ
การประเมิน   
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ  ̅ 
น้อย ปานกลาง มาก 

3.65 3.76 4.11 
น้อย 3.65 - 0.120 0.466* 

ปานกลาง 3.76  - 0.348* 
มาก 4.11   - 

* p ≤ .05 
 
 จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก มี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้านมาตรฐานและการประเมินสูงที่สุด ทั้งนี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบของเชฟเฟ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนน้อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากแตกต่างกันมากท่ีสุด (0.466) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปานกลางกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนมาก (0.348) ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
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ตาราง 5  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  จ าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านหลักสูตรและ
การสอน   

ระดับความรู้ความเข้าใจ  ̅ 
น้อย ปานกลาง มาก 

3.50 3.69 4.01 

น้อย 3.50 - 0.188 0.512* 
ปานกลาง 3.69  - 0.325* 

มาก 4.01   - 

* p ≤ .05 
 จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก มี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้านหลักสูตรและการสอนสูงที่สุด ทั้งนี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบของเชฟเฟ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนน้อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากแตกต่างกันมากท่ีสุด (0.512) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปานกลางกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนมาก (0.325) ส่วน   คู่อ่ืนไม่แตกต่างกัน 
 
ตาราง 6  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  จ าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านการพัฒนา
วิชาชีพครู   
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ  ̅ 
น้อย ปานกลาง มาก 

2.87 3.32 3.82 

น้อย 2.87 - 0.450* 0.952* 
ปานกลาง 3.32  - 0.503* 

มาก 3.82   - 

* p ≤ .05 
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 จากตาราง 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก มี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูสูงที่สุด ทั้งนี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบของเชฟเฟ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนน้อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากแตกต่างกันมากท่ีสุด (0.952) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปานกลางกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนมาก (0.503) และ ต่ าที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนน้อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปานกลาง 
(0.450) 
 
ตาราง 7  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  จ าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ด้านสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้   
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ  ̅ 
น้อย ปานกลาง มาก 

2.68 3.21 3.74 

น้อย 2.68 - 0.529* 1.052* 
ปานกลาง 3.21  - 0.523* 

มาก 3.74   - 

* p ≤ .05 
 
 จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก มี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สูงที่สุด ทั้งนี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบของเชฟเฟ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนน้อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากแตกต่างกันมากท่ีสุด (1.052) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนน้อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ประชาคมอาเซียนปานกลาง (0.529) และต่ าที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนปานกลางกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก 
(0.523) 
 
ตาราง 8  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5  จ าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในภาพรวม 
  
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ  ̅ 
น้อย ปานกลาง มาก 

3.17 3.50 3.92 
น้อย 3.17 - 0.331* 0.750* 

ปานกลาง 3.50  - 0.419* 
มาก 3.92   - 

* p ≤ .05 
 
 จากตาราง 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก มี
ค่าเฉลี่ยความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน 
ในภาพรวมสูงที่สุด ทั้งนี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่โดยใช้สถิติทดสอบของเชฟเฟ่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนน้อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนมาก แตกต่างกันมากที่สุด (0.750) รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปานกลางกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนมาก (0.419) และต่ าที่สุดคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนน้อยกับกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนปานกลาง (0.331) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่
ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
5 มีประเด็นที่สมควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
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 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศึกษาของประเทศไทยได้มีการสนับสนุน และส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 เช่น กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน 
เพ่ือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาประชาชน ให้มีทักษะที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน เช่น ความรู้ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความ
ช านาญที่สอดคล้องกับ การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสในการ
ท างานของประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2554) ส านักบริหารงานการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (2555) ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน
เทียบเท่ามาตรฐานสากล คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ได้แก่ มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถสื่อสารได้สองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด สามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดังนั้นผู้สอนจึงเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถน าความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมันต์ ยาวะระ (2558) พบว่า ระดับความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โดยรวม
และรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐฎาวรรณ พันธุภา (2558) พบว่า 
สภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของสานนท์ ด่านภักดี และ เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี (2559) พบว่า การ
บริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมสถานศึกษาทุกขนาดมี
การเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคม
อาเซียน ของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ าแนก
ตามประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ขนาดของโรงเรียน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนของครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  2.1  จ าแนกตามประสบการณ์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเพราะการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มี
ลักษณะเป็นการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีบทปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ผู้เรียนต้อง
ศึกษา ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์จึงต้องแสวงหาและพัฒนาความรู้ ทักษะ และจัดหาทรัพยากรต่าง  ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า ครูผู้สอนได้เข้า
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ร่วมการอบรม ประชุม สัมมนาที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส เพ่ือให้ผู้ เรียนมี
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติได้มากขึ้น รวมถึงการจัดให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและสะท้อน
ความคิดที่ได้รับออกมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ต่างกันจึงไม่ส่งผลต่อความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสมหญิง แย้มยิ้ม 
(2558) พบว่า ความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียนใน
ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัศรา  ห้วงทรัพย์ (2559) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเป็นประชาคมอาเซียนของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  แต่ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีราภรณ์ ผลกอง (2558) พบว่า ความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.2  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่สอนปัจจุบัน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เอาจเพราะครูผู้สอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ 
และสนับสนุนครูให้สามารถพัฒนาตนเองจนมีศักยภาพเพียงพอที่สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ 
เช่น นโยบายในการสร้างความพร้อมให้ข้าราชการเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2554) แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ประชาคมโลก ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , 2554) เป็นต้น จึงท าให้ครูผู้สอนที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติ
มันต์ ยาวะระ (2558) พบว่า และครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน มีความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 
โดยรวมไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมหญิง แย้มยิ้ม (2558) พบว่า ความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมใน
การพัฒนาสถานศึกษาในบริบทอาเซียนในข้าราชการครูที่ประจ าในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันระดับ .05 แต่ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สานนท์ ด่านภักดี และ เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี (2559) พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีการการเตรียม
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ความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทุกด้านมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ และสถานศึกษาขนาดเล็ก มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทุกด้านมากกว่า
สถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเอมอร โลหิต (2558) พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนทุกด้านมากกว่าสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ
สถานศึกษาขนาดเล็กมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทุกด้านมากกว่าสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดใหญ่อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2.3  จ าแนกตามระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้สอนที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมและรายด้านสูง
ที่สุด ทั้งนี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยดังกล่าวเป็นความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเพราะครูผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาก สามารถปรับตัวเองให้
พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงการเรียนรู้
อาเซียนได้อย่างเหมาะสม ท าให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และ
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับงานวิจั ยของนันท์นภัส อยู่เต่ (2555) 
พบว่า ความพร้อมด้านการศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
อุตรดิตถ์ จ าแนกตามระดับความรู้เรื่องอาเซียนโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกกาญจน์  ศรีสุรินทร์ (2558) พบว่า ความพร้อม
ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อเสนอแนะบางประการ ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ใน 2 
ประเด็นกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  1.1  ด้านมาตรฐานและการประเมิน ควรมุ่งเน้นทักษะกระบวนการเพ่ิมมากขึ้น มุ่งเน้นให้
ผู้สอนออกแบบ การเรียนรู้เชิงสหวิทยาการหรือบูรณาการระหว่างวิชา ควรส่งเสริมการประเมินผล
รอบด้านและหลากหลาย มุ่งเน้น การประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งเม้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ และให้
น้ าหนักของคะแนนกับการปฏิบัติมากขึ้น  
  1.2  ด้านหลักสูตรและการสอน ควรมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรับลดเนื้อหา
รายวิชาที่ซ้ าซ้อน ผู้สอนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการด ารงชีวิต  
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  1.3  ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้
และสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น ตลอดจนผู้บริหารส่งเสริมให้ครู
สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษภายในโรงเรียน  
  1.4  ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ควรสนับสนุนให้มีการจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนใกล้เคียง จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้
จริงเพื่อให้มีประสบการณ์ตรง 
 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโรงเรียนที่จัดการศึกษาในบริบทต่างกัน เช่น สังกัดกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เป็นต้น เพ่ือได้รับทราบว่าผู้สอนมี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด าเนินชีวิตในประชาคม
อาเซียนต่างกันหรือไม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและพัฒนาครูด้านใดบ้าง เมื่อได้ผลการวิจัย
แล้ว จะได้น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาครูต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 วิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องใน
ทุกขั้นตอนของการวิจัย จนท าให้วิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์  
 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ทั้ง
ยังให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ    
 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ที่ให้ความร่วมมือ ในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
รวมทั้งขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวและ พ่ีน้องนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ที่
ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 3) เพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง  ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ านวน 2 ห้องเรียนโดยการเลือกแบบเจาะจง ได้ห้องเรียนที่ 1 
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป ห้องเรียนที่ 2 จ านวน 30 คน 
เป็นกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือประกอบด้วย 1) บทเรียนส าเร็จรูป 2) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80 3) แบบสอบถามความพึง
พอใจ ค่ามีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า
ที ทดสอบความแปรปรวนร่วมทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเ รียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี มีค่าเท่ากับ 85.71/80.22  
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: บทเรียนส าเร็จรูป  ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
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Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) create and find the efficiency of 
programmed instruction on the topic “Basic Astronomy" according to the 80/80 
efficiency standard, 2) compare the students’ achievement before and after using the 
programmed instruction, and 3) to investigate the satisfaction level from the 
students. The research samples were Mathayomsuksa 3 students at the 
Koktoomwittaya School, The second semester of academic year 2560 under the 
Office of Education Region 5, Lopburi province. Then, they were divided into 2 
groups using purposive sampling. Class 1, 30 students on the experimental group of 
to programmed instruction, and class 2, 30 students on the control group of to 
normal learning. The research instruments were :1) 4 packages programmed 
instruction in the basic astronomy for secondary school students in Lopburi province, 
2) achievement test The reliability was 0.80, 3) the satisfaction questionnaire had an 
IOC value of 0.90. The statistics used is average, standard deviation, t-test, and one-
way ANOVA. 
 Results of the research: 
 1. The efficiency of programmed instruction on the topic “Programmed 
Instruction in the basic astronomy for secondary school students in Lopburi Province 
was 85.71/80.22.  
 2. The results revealed that the achievement of the experimental group 
students after being taught was higher than before being taught with the significant at 
the level of .05 
 3. The students’ level of satisfaction towards programmed instruction was at 
a high level. 
Keywords: programmed instruction, Basic Astronomy 
 
บทน า 
 การศึกษาดาราศาสตร์ในประเทศไทยได้เริ่มข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2228 รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ได้มีการสร้างหอดูดาวที่วัดสันเปาโลขึ้นเป็นหอดูดาวแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงศึกษา ค านวณ และพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง 
ที่ต าบลหว้ากอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2411 ทรงได้ข้อมูลถูกต้องแม่นย ากว่า
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นักวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ชาวตะวันตกสมัยนั้น (สมาคมดาราศาสตร์ไทย, 2559) นับว่าการศึกษา
ดาราศาสตร์ของไทยได้รับความสนใจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้ถูกบรรจุเนื้อหาไว้ในสาระการ
เรียนรู้ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี 
2551 
 จากประสบการณ์การจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และส ารวจครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ดาราศาสตร์บรรจุไว้ด้วยนั้น พบว่าดารา
ศาสตร์ยังคงเป็นเรื่องที่ใหม่ มีเนื้อหามาก และยากที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย บางโรงเรียน
ครูผู้สอนยอมรับว่าไม่ได้ศึกษาทางด้านดาราศาสตร์มาโดยตรง จึงท าให้ยังขาดความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ เพ่ือที่จะน ามาถ่ายทอดให้นักเรียนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้การเรียนการสอนดาราศาสตร์ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่งจะเห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
สาระรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม   

นอกจากนี้ยังพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน สื่อการเรียน อุปกรณ์ 
และวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ยังไม่เอ้ืออ านวยที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
จริง เรียนจากง่ายไปหายาก เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ขาดการเสริมแรง และครูขาดสื่อที่เหมาะ
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ ที่สามารถช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
น่าสนใจ  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้รวดเร็ว เข้าใจง่ายขึ้น จึงควรจะมีเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่
จะช่วยท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ดาราศาสตร์ด าเนินไปด้วยดี โดยธรรมชาติ
การเรียนรู้ของเด็กในช่วงอายุ 11-15 ปี จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (นภา 
อินทุดม, 2554) สรุปได้ว่า    เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดขั้นสุดยอด จะเริ่มคิด
แบบผู้ใหญ่ สามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ มีความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์
สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและทฤษฎี และเห็นความเป็นจริงที่ได้ด้วยการรับรู้ส าคัญเท่ากับความคิดที่
อาจจะเป็นไปได้ เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนือกว่าปัจจุบัน มีจิตนาการที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ด้วยเหตุนี้จึงพบว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับช่วงวัยซึ่งตรงกับระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นนั้น มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสื่อการสอนที่เรียกว่าบทเรียนส าเร็จรูป  

บทเรียนส าเร็จรูปเป็นสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดความรู้จาก
บทเรียนให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาความรู้ตามความสามารถของผู้เรียน พร้อมทั้งยัง
สร้างทัศนคติ ที่ดีต่อวิชาที่เรียนอีกด้วย ซึ่งบทเรียนส าเร็จรูปนี้ เป็นสื่อหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย เหมาะสมที่จะน ามาสร้างเป็นสื่อประกอบการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา 
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ รวมทั้งค าตอบด้วย นอกจากนี้  บทเรียนส าเร็จรูปยังเป็นสื่อการเรียนรู้
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อย่างหนึ่งที่เอ้ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะเรื่องทักษะ 
ความสามารถ ความเข้าใจ แรงจูงใจ และความมีวินัยในตนเอง ความสามารถในการแก้ปัญหา อัตรา
ความเร็วในการเรียนรู้ของนักเรียน และจากการที่มีนักการศึกษาหลายท่าน เช่น พัชลัยวรรณ ครอง
ยุทธ (2552), อรชร มิ่งส่วน (2552) และสิรินันท์ ทองพิทักษ์ (2554) ได้ศึกษาและพัฒนาบทเรียน
ส าเร็จรูปขึ้น พบว่า บทเรียนส าเร็จรูปสามารถท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจดาราศาสตร์เบื้องต้นได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ ง
นักเรียนยังสามารถน าความรู้นี้ไปถ่ายทอดหรือบอกเล่าให้ผู้ปกครองของตนเองได้รับทราบอีกทางหนึ่ง
ด้วย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี ตามเกณฑ์ 80/80   
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง 
ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้ แบบแผนงานวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
   

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร          

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดลพบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 24 โรงเรียน มีนักเรียน 11,037 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5, 2560)  
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2. กลุ่มตัวอย่าง         
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคกตูม
วิทยา ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
จ านวน 30 คน รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลพบุรี และกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล       
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย     
  1. บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดลพบุรี เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบบทเรียนส าเร็จรูปแบบ
เส้นตรง มีจ านวน 4 เล่ม มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00     
   2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00  

3. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้จัดการ
เรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปที่มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ศึกษาได้สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี โดยได้หาคุณภาพของแบบทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของโรงเรียนโคกตูมวิทยา ปีการศึกษา 2560 อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 30 คน และเลือก
ข้อสอบที่มีคุณภาพจ านวน 30 ข้อ เพ่ือน ามาใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.60 ถึง 0.90 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.40 ถึง 0.80 
และมีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80               
  5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ลพบุรี ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.90  
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 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ       
 บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัด
ลพบุรี 

1. ลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดลพบุรี ก าหนดเนื้อหาบทเรียนส าเร็จรูปออกเป็น 4 เล่ม ภายในแต่ละเล่มประกอบด้วย 
โครงสร้าง ดังนี้ ชื่อตอนของบทเรียนส าเร็จรูป ค าน า สารบัญ ค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
แบบทดสอบก่อนเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เนื้อหาสาระ กิจกรรมทบทวน แบบทดสอบหลังเรียน
โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป และเอกสารอ้างอิง 

2. เนื้อหาของบทเรียนส าเร็จรูปแตกต่างกันไป ดังนี้     
  2.1 เล่มที่ 1 ตอน ดาราศาสตร์น่ารู้ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ ความหมายของดารา
ศาสตร์ ประวัติดาราศาสตร์ และความส าคัญของดาราศาสตร์     
  2.2 เล่มที่ 2 ตอน ระบบสุริยะและปรากฏการณ์จากดวงดาว ประกอบด้วยเนื้อหา 
ดังนี้ ก าเนิดระบบสุริยะ ความหมายของระบบสุริยะ ส่วนประกอบของระบบสุริยะ และปรากฏการณ์
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์     
  2.3 เล่มที่ 3 ตอน การดูดาวเบื้องต้นและกลุ่มดาวส าคัญที่ควรรู้จัก ประกอบด้วย
เนื้อหา ดังนี้ การดูดาวเบื้องต้น การใช้แผนที่ดาว การหาทิศจากดาวเหนือ และกลุ่มดาวส าคัญที่ควรรู้
  2.4 เล่มที่ 4 ตอน กล้องโทรทรรศน์อุปกรณ์มหัศจรรย์ ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 
ประวัติความเป็นมากล้องโทรทรรศน์ ชนิดของกล้องโทรทรรศน์ และหลักการใช้กล้องโทรทรรศน์ 
  2.5 นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้สร้างคู่มือบทเรียนส าเร็จรูปอีก 1 เล่ม เพ่ือให้นักเรียนได้
ศึกษาและท าความเข้าใจในวิธีการใช้บทเรียนส าเร็จรูปก่อนที่จะศึกษาเอกสาร โดยมีรายละเอียดของ
เอกสารคู่มือบทเรียนส าเร็จรูป ดังนี้ ค าน าค าชี้แจง และเนื้อหา บรรณานุกรม และภาคผนวก ผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนแสดงในภาพ 1 
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ภาพ 1 สรุปขั้นตอนการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ ผู้วิจัย
ด าเนินการสร้างตามข้ันตอนแสดงในภาพ 2 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของเนื้อหา และจดุประสงค์การเรียนรู้ 

ก าหนดจุดประสงค์ของบทเรียนส าเร็จรปู ก าหนดเนื้อหา รูปแบบของบทเรียนส าเร็จรูป และเกณฑ์การสอบ 

น าไปขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป 

ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า  

น าความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

ทั้งสองด้านมาเป็นแนวในการสร้างบทเรียนส าเร็จรูป   

 น าโครงร่างบทเรียนส าเร็จรูปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

เขียน บทเรียนส าเร็จรูป ให้ครอบคลุมเนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 5 คน 
ไม่ผ่าน

ผ่าน 

ทดลองใช้กลุ่มเดี่ยว 3 คน 

ทดลองใช้กลุ่มย่อย 9 คน 

หาประสิทธภิาพของบทเรียนส าเร็จรูปแต่ละชุด 
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ภาพ 2 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี  เป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อบทเรียน
ส าเร็จรูป 3 ด้าน คือ รูปลักษณ์ของบทเรียนส าเร็จรูป เนื้อหาสาระ และความรู้ที่ได้รับจากบทเรียน
ส าเร็จรูป ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามขั้นตอนแสดงในภาพ 3 

ศึกษาคู่มือการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

ศึกษาวธิีการสร้างแบบทดสอบ 

คัดเลือกข้อสอบ 

น าข้อสอบไปทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตร KR-20 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ.80 

จัดพิมพ ์

สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

น าข้อสอบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 

น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนกัศึกษาจ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p)  ใช้ค่าตั้งแต่ .40-.80 และหาค่าอ านาจจ าแนก ( r ) ใช้ค่าตั้งแต่ .20 -.08 ของแบบทดสอบ 
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ภาพ 3 สรุปขั้นตอนการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาจะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
 
ขั้นตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
เมื่อได้บทเรียนส าเร็จรูปแล้ว ผู้วิจัยได้น าบทเรียนส าเร็จรูปไปทดลองใช้และหาประสิทธิภาพ

ตามโดยท าการทดสอบประสิทธิภาพดังนี้ 
1. ท าหนังสือถึงโรงเรียนโคกตูมวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การวิจัยมัธยมศึกษา เขต 5 ขอ

อนุญาตด าเนินการเก็บข้อมูลงานวิจัย   
2. การทดลองหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวหรือรายบุคคล (1 : 1) น าบทเรียนส าเร็จรูปที่ผ่านการ

วิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญและได้ท าการปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนโคกตูมวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  ที่มีระดับผลการเรียน คือ 
เก่ ง ปานกลาง และอ่อน จ านวน 3 คน ที่ไม่ เคยเรียนเรื่องดาราศาสตร์เบื้องต้น ให้นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน แล้วให้นักเรียนศึกษาบทเรียนไปทีละคน ที่ละกรอบอย่างค่อยเป็นค่อยไป เมื่อ
นักเรียนแต่ละคนศึกษาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน จากนั้นแก้ไขข้อบกพร่อง 
แล้วน าไปทดลองครั้งต่อไป 

3. การทดลองประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (1 : 9) น าบทเรียนส าเร็จรูปที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองกลุ่มย่อยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ที่ไม่เคยเรียนเรื่องดาราศาสตร์
เบื้องต้นและไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน ท าการทดลองตาม

ศึกษาและก าหนดรูปแบบของแบบวัดความพึงพอใจ 

ก าหนดสิ่งที่จะประเมินเกีย่วกับบทเรียนส าเร็จรูป 

เขียนแบบวัดความพึงพอใจ ปรับรายละเอียดให้เหมาะสมและคอบคุม 

ตรวจสอบแบบวัดความพึงพอใจโดยใหผู้้เชี่ยวชาญ 5 คน 

ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ 

จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับสมบรูณ์ 
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ขั้นตอนอย่างครบถ้วน จากนั้นน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ได้บทเรียนส าเร็จรูปที่สมบูรณ์เพ่ือน าไป
ทดลองภาคสนามต่อไป 

4. การทดลองหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (1 : 100) น าบทเรียนส าเร็จรูปที่ได้ปรับปรุง
แก้ไขจากการทดลองครั้งที่ 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ เคยเรียนเรื่องดาราศาสตร์เบื้องต้น
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโคกตูม
วิทยา จ านวน 30 คน น าผลที่ได้จากการทดลองภาคสนามทั้งหมดมาวิเคราะห์ทางสถิติ และน าเสนอ
ผลการวิจัย สรุปการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 

 
ขั้นตอนที่ 2 การผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้

บทเรียนส าเร็จรูป โดยมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
1. ท าหนังสือถึงโรงเรียนโคกตูมวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การวิจัยมัธยมศึกษา เขต 5 ขอ

อนุญาตด าเนินการเก็บข้อมูลงานวิจัย   
2. ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้ศึกษาได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ

เรียน บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้ห้องเรียนที่ 1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
ห้องเรียนที่ 2 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 
แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

3.  ผู้ศึกษาด าเนินการทดลองสอน โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี ที่ผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้น จ านวน 4 เล่ม ใช้เวลาเล่มละ 4 
ชั่วโมง รวมเป็น 16 ชั่วโมง  

4. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม ที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียนไปทดสอบอีกครั้งเพ่ือศึกษาการพัฒนาการของนักเรียน  

5. น าผลการทดสอบไปวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย  
 
ขั้นตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป โดยมี

วิธีการด าเนินการดังนี้ 
1. หลังจากนักเรียนได้ศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปแล้ว ให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดลพบุรี จ านวน 15 ข้อ 
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2. น าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลและสรุปผลการวิจัย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป โดยน าคะแนนของนักเรียนทุกคน ที่ได้จากการท า

แบบทดสอบย่อยหลังเรียนบทเรียนส าเร็จรูปทุกชุดมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ยร้อยละ เทียบกับคะแนน
จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนบทเรียนส าเร็จรูปของนักเรียนทุกคนมารวมกันแล้ว หาค่าเฉลี่ยร้อย
ละในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูลการหาคุณภาพของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป 
เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลพบุรี 

โดยการรวมคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน น าไปวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ โดยใช้สถิติ t – test แบบ one sample มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
ส าหรับแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากได้เรียนบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลพบุรี ที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป น ามาค านวณหาค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation) การแปลความหมายของ
แบบสอบถามความพึงพอใจของที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 
ผลการวิจัย 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี ผู้ศึกษาน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 
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1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 
 

ตาราง   1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 
   

คะแนน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
คะแนนระหว่างเรียน (70 คะแนน) (E1) 60.00 2.96 85.71 

คะแนนหลังเรียน (30 คะแนน) (E2) 24.07 3.58 80.22 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า ผลประสิทธิภาพของคะแนนซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละในการท ากิจกรรมระหว่างเรียน (E1) และผลประสิทธิภาพของคะแนนซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 
ในการท าแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ของบทเรียนส าเร็จรูป เท่ากับ 85.71/80.22 แสดงว่าบทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่องดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี ที่ผู้ศึกษา
สร้างขึ้น เมื่อน าไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ปรากฏว่าบทเรียน
ส าเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 

 
ตาราง  2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี
     

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n  ̅ S.D. t p-value 
ก่อนเรียน 30 11.37 2.01 23.64* .000 
หลังเรียน 30 22.53 3.69   

 
จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมีค่าเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 



 
 955 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์

เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี 
 

ตาราง  3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี   
 

จ านวนผู้ทดสอบ (n)  S.D. ระดับการแปลผล 

30 3.99 0.82 พึงพอใจมาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

บทเรียนส าเร็จรูป เท่ากับ 3.99  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 แสดงว่า นักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปมีความพึงพอใจต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรีอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.71/80.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 80/80 ทั้งนี้เพราะบทเรียนส าเร็จรูปได้ผ่านการ
สร้างอย่างมีขั้นตอน เพ่ือก าหนดขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์ การเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในแต่ละ
เรื่องการเรียนรู้ ประกอบกับการวิจัยหลักการการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปตามแนวคิดของบุญชม ศรี
สะอาด (2553); ภพ เลาหไพบูลย์ (2552); ทิศนา แขมมณี (2552) และถวัลย์ มาศจรัส (2546) จึง
น ามาสร้างบทเรียนส าเร็จรูป โดยใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปซึ่ง
ได้รับการประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดย
ค านึงถึงหลักจิตวิทยาในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล ความต้องการ ความถนัดของนักเรียน ใช้
วิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนส าเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดสอดคล้องกับงานวิจัยของมานิดา รักษามิตร์ (2550); ศศิธร ศรนอก (2552); 
วริษฐา สุริยวงศ์ (2556) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ก าหนดไว้ 

X
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 2. จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่อง ดารา
ศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ลพบุรี และกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้ศึกษาสร้าง
ขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
เนื่องมาจากบทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นได้ผ่านการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก่อนที่จะน ามาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง และสร้างขึ้นจากการน า
หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนส าเร็จรูปของทิศนา แขมมณี (2552) มาใช้ในการสร้าง
บทเรียนส าเร็จรูป การจัดการเรียนรู้ที่ใช้บทเรียนส าเร็จรูปท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
มากที่สุด ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียน นักเรียนสามารถศึกษาได้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่
เรียน ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา เรื่อง ดาราศาสตร์เบื้องต้นมากขึ้น ดังที่บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545) กล่าวถึงไว้ว่าผู้เรียนมี
โอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และด าเนินไปตามความสามารถของตน เป็นการตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นอย่างดี ช่วยประหยัดเวลาในการสอนของครู ท าให้ครูมีโอกาสให้ความสนใจ ดูแล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้มากขึ้น ส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้ เรียนได้เรียนรู้
เป็นขั้นตอนทีละน้อย และทราบผลการเรียนรู้ของตนเองทุกขั้นตอน สามารถศึกษาบทเรียนเวลาใดก็
ได้ตามความพอใจ และสามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของตนเองได้ จากการดูค าตอบในบทเรียน ทั้งนี้
ผู้เรียนที่ขาดเรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเองเพ่ือให้ตามผู้อ่ืนได้ทัน และทิศนา แขมมณี (2552) ได้
กล่าวถึงข้อดีของการสอนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปไว้ว่าเป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตน ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูปส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของพัชลัยวรรณ ครองยุทธ (2552); อรชร มิ่งส่วน (2552); และสิรินันท์ ทอง
พิทักษ์ (2554) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป มีผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3. จากผลการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง ดาราศาสตร์
เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดลพบุรี พบว่า อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากบทเรียนส าเร็จรูปที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้ศึกษาได้ประมวลเนื้อหา ประสบการณ์ แนวคิด 
วิธีการ กิจกรรม และการน าภาพมาประกอบเป็นบทเรียนส าเร็จรูปอย่างเป็นระบบ สวยงาม และ
สอดคล้องกัน เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสร้างแรงจูงใจของผู้เรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง เน้นการปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการก าหนด
ขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายไปหายากตามล าดับ ท าให้นักเรียนเกิดความสุขในการเรียนรู้ และผลการ
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เรียนรู้เป็นไปตามที่นักเรียนคาดหวัง สอดคล้องกับแนวคิดของโวลแมน ที่กล่าวว่าความพึงพอใจ คือ 
ความรู้สึกมีความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มานิดา รักษามิตร์ (2550); ศศิธร ศรนอก (2552); สุณีย์ ลอยเลื่อย (2553) และ วริษฐา  
สุริยวงศ์ (2556) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 บทเรียนส าเร็จรูปมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง คู่มือการใช้บทเรียนส าเร็จรูปนับว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่ง นักเรียนควรศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียด ทั้งนี้ต้องปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับ
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้ จึงจะเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ อีกทั้งนักเรียนควรศึกษาหรือ
เรียนรู้จากสื่ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผู้สร้างหรือพัฒนาไว้จะส่งผลต่อการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้
ครูผู้สอนที่ต้องคอยกับก าดูแลจะต้องศึกษาท าความเข้าใจหลักการ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นเป็นอย่างดี เป็นที่ปรึกษา คอยชี้แนะและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ครูผู้สอนจะต้องมี
ความสามารถในการควบคุมชั้นเรียน คุมเวลาในการท ากิจกรรมและตั้งค าถามที่กระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายประสบผลส าเร็จ ผู้สอนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือการจัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ การ เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.2 ควรพัฒนาเป็นชุดฝึกอบรบดาราศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดจังหวัดลพบุรีต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษาทุกท่านที่ได้
กรุณาให้ปรึกษา แนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในทุกขั้นตอนของการวิจัย จนท าให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่ายิ่ง   
 ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบเครื่องมือวิจั ย ให้
ค าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ    
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 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโคกตูมตูมวิทยา ที่ให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่งในการศึกษาและท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 
รวมทั้งขอขอบคุณคนในครอบครัวและพ่ีน้องนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษารุ่นที่ 1 
ที่ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ผลการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 เป็นวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรม
เกม (2) ศึกษาเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกมเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ70 และ (3) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนางแลใน อ าเภอเมือง จังหวั ดเชียงราย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 
ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม (2) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ (3) คู่มือ
เกมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการเรียน
วิชาสุขศึกษา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลัง
เรียนคิดเป็นร้อยละ 82.50 สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.43 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 29.07 เมื่อเทียบผลคะแนนหลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 70 พบว่า 
นักเรียนมีผลการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีผลต่างของคะแนนเท่ากับ 
12.50 และผลการความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษา พบว่า โดยภายรวมนักเรียนให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมากในทุกด้านโดยด้านเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล และด้านครูผู้สอน ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: รูปแบบกิจกรรมเกม  การคิดวิเคราะห์ความพึงพอใจ   
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Abstract 
 The objectives of this experimental research were: 1) to compare the 
analytical thinking outcome mean scores of Prathomsuksa 4 students before and 
after implementation of game-based learning management; 2) to examine the 
analytical thinking outcome of Prathomsuksa 4 students after implementation of 
game-based learning management against the set 70% criteria; and 3) to investigate 
the satisfaction of Prathomsuksa 4 students towards the Health Education Subject. 
The population was 24 Prathomsuksa 4 students at Ban Nang Lae Nai under Chiang 
Rai Primary Educational Service Area Office 1, Muang district, Chiang Rai province. The 
research instruments were: 1) Game-based learning management plan; 2) Analytical 
thinking test; 3) Game-based learning managment manual; 4) Satisfaction evaluation 
form for Health Education Subject. The results showed that Prathomsuksa students 4 
held analytical thinking posttest mean score at 82.50% while the pretest score was 
only at 54.43%. The posttest mean was higher than that of the pretest at 29.07%. 
When the posttest mean of students’ analytical thinking was compared to the set 
70% criteria, the posttest mean was also higher than the set score at 12.50%. The 
students’ satisfaction towards the Health Education Subject, in overall, was found at 
the high level. The aspect holding the highest mean was content learning area, 
followed by learning activities management, assessment and evaluation, and teacher 
respectively. 
Keywords: Game-based activities, Analytical Thinking Satisfaction 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถเต็ม
ตามศักยภาพ มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญาและสังคม เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด ทุกคน
จ าเป็นต้องแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง ครอบครัว กระบวนการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชากรในประเทศ เพราะบุคคลที่มีคุณภาพซึ่งเป็นก าลังของชาติย่อมส่งผลให้ประเทศชาติ
มีความเจริญก้าวหน้า และบุคคลที่มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความรู้ เจต
คติรวมไปถึงการมีทักษะพ้ืนฐานที่ดีนั้นจ าเป็นต่อการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โดยการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งเน้น พัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ได้นั้ น จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ ที่ส าคัญในการด้านสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น
จะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่มีเทคนิควิธีการรวบรวมรูปแบบการสอน กิจกรรมการสอนและการ
วัดผลที่ส่งเสริมความสามารถในการคิด ซึ่งมีผู้สอนมุ่งสอนเพ่ือพัฒนาทักษะความคิดโดยเฉพาะ การใช้
ข้อมูลจากเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอนอ่ืนๆ ไปใช้บูรณาการเข้ากับเนื้อหาวิชาเพ่ือมี
รูปแบบการเรียนการสอนที่ความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้น 
 การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการของความคิดที่เป็นรากฐานส าคัญของการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิต บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสามารถในด้านอ่ืน เหนือกว่าบุคคล
อ่ืนๆ ทั้งทางด้านสติปัญญาและการด าเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพ้ืนฐานของการคิดทั้งมวล เป็น
ทักษะที่ทุกคนสามารถพัฒนาได้ ซึ่งประกอบด้วยทักษะส าคัญ คือ การสังเกต การเปรียบเทียบ การ
คาดคะเนและการประยุกต์ใช้ การประเมิน การจ าแนกแยกแยะประเภท การจัดหมวดหมู่ การ
สันนิษฐาน การสรุปผลเชิงเหตุผล การศึกษาหลักการ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ การตั้ง
สมมุติฐานที่มีผลมาจากการศึกษาค้นคว้า และการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ โดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจ ด้วย
เหตุผล ทักษะการคิดวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการคิดระดับสูง ที่ เป็นองค์ประกอบส าคัญของ
กระบวนการคิดท้ังมวล รวมไปจนถึงการคิดแบบมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา (ประพันธ์ศิริ สุ
เสารัจ, 2551) นอกจากนี้การคิดวิเคราะห์ยังช่วยส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญา สามารถแก้ไข 
ประเมิน ตัดสินใจ และสรุปข้อมูลต่างๆ ที่รับรู้ด้วยความสมเหตุสมผล อันเป็นพ้ืนฐานการคิดในมิติ
อ่ืนๆ การวิเคราะห์ยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กรและ
ระดับประเทศ ซึ่งทุกแขนงวิชาจ าเป็นต้องใช้การวิเคราะห์เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องนั้น (ลักขณา สริวัฒน์, 2551) 
 เกม เป็นการละเล่นประเภทหนึ่งที่มีกติการัดกุมและสามารถน ามาใช้ในการสอนได้ดี โดย
ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมุติขึ้นมาเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเล่นด้วยตัวเองภายใต้ข้อตกลงหรือ
กติกาที่ก าหนดขึ้น ผู้เรียนจ าเป็นต้องตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ได้ผลออกมาในรูปแบบ
ของการรู้แพ้ รู้ชนะ การสอนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและ
พฤติกรรมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น (ทิศนา  แขมมณี, 2543) ปัจจุบันมีผู้พัฒนาเกมไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น 
การใช้เกมเพ่ือการศึกษาจะมีลักษณะเล่นเพ่ือการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ในขณะเล่นหรือหลังเล่น ผู้เรียนมีการเรียนรู้เองอย่างมีความหมาย กระบวนการสร้างเกม
จ าเป็นต้องมีการสร้างที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการสร้างและพัฒนา การใช้และการสร้างเกมเพ่ือ
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การศึกษามีลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน คือ การน าเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เข้าไป
สอดแทรกในเกมและให้ท าให้เกิดการเรียนรู้ส่งผ่านไปยังผู้เรียนซึ่งเป็นผู้เล่นได้ในที่สุด            
 สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นกลุ่มสาระที่ว่าด้วยการศึกษาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เป็น
จุดหมายหลักของหลักสูตรในด้านการเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืน โดยแยกเป็นสาระสุขศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้าน
ความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ส่วนพลศึกษานั้น 
จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ
และกีฬา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาครบถ้วนจากสาระต่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ ยง
ต่างๆ ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรงอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึง 
แนวทางในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิต ด้วยความส าคัญดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และพลศึกษา จึงถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตร
พ้ืนฐานส าคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการเรียนรู้ (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2551) 
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของโรงเรียนบ้านนางแลใน อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย บริบทของโรงเรียนโดยส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ พบว่า สภาพการจัดการ
เรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เกิดจากสาเหตุส าคัญ 3 ด้าน คือ (1) ครู 
ครูยังใช้วิธีการสอนไม่หลากหลายเน้นการสอน โดยใช้เนื้อหามากกว่าการฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล (2) นักเรียนขาดความสนใจในการเรียน ไม่ได้ฝึกทักษะอย่างจริงจัง ท าให้ไม่
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาไม่เป็น เบื่อหน่ายในการเรียนการสอน และ (3) สื่อ
อุปกรณ์ทางการเรียนยังมีน้อยไม่เพียงพอกับผู้เรียน ซึ่งท าให้เห็นว่าโรงเรียนควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ 
และมีสมรรถนะที่ส าคัญตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) และใช้ในการเรียนรู้ต่อไปในระดับที่สูงข้ึน 
 จากสาเหตุส าคัญที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การเรียนการสอนของหลักสูตรแกนกลางมี
วัตถุประสงค์ คือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งมั่นส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มความสามารถของตนเอง 
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่มีส่วนในการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
มาตรฐานของการเรียนรู้ได้ ในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การพัฒนาคิดวิเคราะห์ของ
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผู้เรียนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความฉลาดทางสติปัญญาสามารถแก้ปัญหา 
ประเมิน รับรู้ สรุปข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล  
 ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนางแลใน อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เกี่ยวกับผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากเด็กในวัยระหว่าง 
7 - 11 ปี เป็นวัยที่มีการพัฒนาการสติปัญญาซึ่งสอดคล้องตามทฤษฏีของเพียเจท์ (Piaget) เด็กวัยนี้
จะสามารถเรียนรู้และจ าแนกสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมและมีการพัฒนาการทางด้านความคิดที่สูงขึ้น 
(สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์, 2550; อ้างอิงจาก Piaget, 1972) เพ่ือได้มาซึ่งสมรรถภาพทางการวิเคราะห์ใน
การหาเหตุและผลมาเกี่ยวข้องกันกับการเรียนรู้ในวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย ผู้วิจัยเลือกใช้
แนวคิดการวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (Marzano) ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจับคู่ ด้านการจัดหมวดหมู่ 
ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป และด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์
เฉพาะในการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) และรูปแบบ
กิจกรรมเกมมาใช้สอดแทรกเนื้อหาประกอบการเรียนการรู้ในวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย ทั้งนี้
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ของผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม 
 2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรม
เกม กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนางแลใน 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จ านวน 24 คน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   

1.  แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 แผน 
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2.  แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ 

3.  คู่มือเกมส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา จ านวน 12 เกม  

4.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 ในการศึกษาผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 แผน มีข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
  1.1  ขั้นวิเคราะห์ 
   1.1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และขอบข่ายเนื้อหาสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต 
   1.1.2  ศึกษาคู่มือครู แบบเรียน ขอบข่ายเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
   1.1.3  ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จากหนังสือแนวทางการพัฒนา
และประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
   1.1.4  ศึกษาแนวคิด หลักการ ขั้นตอน เกี่ยวกับประเภทเกม จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   1.1.5  ศึกษาทฤษฏี หลักการ แนวคิด การคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน(Marzano) 
เพ่ือมาปรับใช้กับกับการจัดกิจกรรมการเรียนรีรูปแบบกิจกรรมเกม 
  1.2  ขั้นออกแบบ 
   1.2.1  ศึกษาเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง มาจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม
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เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย ซึ่งมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 12 ชั่วโมง โดยแบ่ง
เนื้อหาที่จะสอนในแต่ละแผน ดังตารางที่ 1 
   1.2.2  ศึกษาเนื้อหา ทฤษฏี กิจกรรมเกม ประเภทเกม 2 ประเภท ได้แก่ เกมที่มี
วัสดุประกอบ และเกมที่ไม่มีวัสดุประกอบ รวมถึงทฤษฏีการคิดวิเคราะห์ของมาร์ซาโน(Marzano)  ทั้ง 
5 ด้าน เพ่ือน ามาประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สาระสุขศึกษาเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห์ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ วันและจ านวนชั่วโมงท่ีใช้สอน วิชาสุข
ศึกษา เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

แผนการ
เรียนรู้ที่ 

สาระการเรียนรู้ วัน เวลา (ชั่วโมง) 

ทดสอบก่อนเรียน 
1 ความหมายและประเภทของยา 

ทุกวันพฤหัส 

เวลาระหว่าง 
13.00-14.00 

น. 
(1 ชั่วโมง) 

2 ความส าคัญของการใช้ยา 

3 การใช้ยาอย่างถูกวิธี  
4 ความหมายและความส าคัญของการปฐมพยาบาล 

5 การปฐมพยาบาลกรณีกินยาผิดหรือกินยาพิษ 

6 การปฐมพยาบาลกรณีได้รับสารเคมี 
7 การปฐมพยาบาลกรณีถูกแมลงสัตว์กัดต่อย 

8 การปฐมพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
9 การปฐมพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา (ต่อ) 

10 ความหมายของบุหรี่และสุรา 

11 ผลเสียของบุหรี่และสุราที่มีต่อสุขภาพ 
12 แนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา 

ทดสอบหลังเรียน 

รวม 12 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 2  วิเคราะห์แผนการเรียนรู้ ชนิดเกม และทฤษฎีการคิดวิเคราะห์  
  

แผนการเรียนรู้ ชื่อเกม ชนิดเกม ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

1 โดมิโนมหาสนุก โดมิโน วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ (จ าแนก) 

2 บัตรปริศนา บัตรค า วิเคราะห์จับคู่, จัดหมวดหมู่ 
3 อักษรพิศวง อักษรไขว้ วิเคราะห์จัดหมวดหมู่ (จ าแนก) 

4 บัตรอัศวิน บัตรค า วิเคราะห์เชื่อมโยง 

5 บิงโกหรรษา บัตรค า วิเคราะห์เชื่อมโยง 

6 สารเคมีอันตราย บทบาทสมมติ  วิเคราะห์เชื่อมโยง, สรุปความ, 
ประยุกต์ 

7 ชมสวน บทบาทสมมติ  วิเคราะห์เชื่อมโยง, สรุปความ 
 ประยุกต์ 

8 สถานการณ์ฉุกเฉิน บทบาทสมมติ  วิเคราะห์เชื่อมโยง, สรุปความ 
 ประยุกต์ 

9 มาเล่นกันเถอะ บทบาทสมมติ  วิเคราะห์เชื่อมโยง, สรุปความ 
 ประยุกต์ 

10 อักษรปริศนา ใบ้ค า  วิเคราะห์การเชื่อมโยง, สรุปความ 

11 แฟนพันธ์แท้ 
บุหรี่และสุรา 

บัตรค า  วิเคราะห์การเชื่อมโยง 

12 ค้นหาค า อักษรไขว้  วิเคราะห์สรุปความ,ประยุกต์ 

 
   1.2.3  ด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 12 แผน ตามโครงสร้างที่
ก าหนด โดยก าหนดจุดประสงค์และเนื้อหาให้เหมาะสมกับกิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกมเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง
ชีวิตที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและปรับขั้นตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
    ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจ 
    ขั้นที่ 2 ขั้นลงมือปฏิบัติ 
    ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์การเรียนรู้ 
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  1.3  ขั้นการพัฒนา 
        1.3.1  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
    1.  ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้  
    2.  สาระส าคัญ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
    3.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับและสัมพันธ์กับสาระ
แกนกลาง 
    4.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    5.  สาระการเรียนรู้ 
    6.  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกม เพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย 
    7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้  
    8.  การวัดผลและการประเมินผล  
    9.  บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
        1.3.2  น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 
        1.3.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเพ่ือเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความเหมาะสม ใช้มาตรการประเมิน (Rating Scale)5 
ระดับ มีการให้คะแนน ดังนี้ (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 5) 
    คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
    คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
    คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
    คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
    คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 
  น าคะแนนที่ได้ไปค านวณหาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นราย
ข้อ การยอมรับคุณภาพแต่ละข้อต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 
1.0 โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
    4.51-5.00 เหมาะสมมากที่สุด 
    3.51-4.50 เหมาะสมมาก 
    2.51-3.50 เหมาะสมปานกลาง 



 
 969 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

    1.51-2.50 เหมาะสมน้อย 
    1.00-1.50 เหมาะสมน้อยที่สุด 
 
  1.4  ขั้นทดลองใช้  
        1.4.1  น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย น าไปใช้ทดลอง (Try Out) กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องท่ี 2 โรงเรียนบ้านนางแลใน จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียน
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ E1/E2 ก าหนดค่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
   ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการ
ระดมสมองและแผนภูมิความคิด โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 84.99/83.00 ซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
  1.5  ขั้นการประเมินผล 
   1.5.1  ตรวจทานแผนการจัดการเรียนรู้อีกครั้ง แล้วจัดท าต้นฉบับจริง พร้อมทั้ง
ขออนุมัติผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนางแลใน เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มประชากรได้แก่ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนางแลใน จ านวน 24 คน 
 2.  แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  
  ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
  2.1  ขั้นการวิเคราะห์ 
   2.1.1  ศึกษาหลักสูตร คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หนังสือเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
วัดการคิดวิเคราะห์ 
         2.2.2  ศึกษาการสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์จากทฤษฏีการคิด
วิเคราะห์ของมาร์ซาโนโน (Marzano, 2001 : 71-83) โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจับคู่ 
ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้านการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด ด้านการสรุปเป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป ด้านการสรุป
เป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ  
  2.2  ขั้นออกแบบ 
        2.2.1  ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยใช้น าแนวคิดจาก
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหา แนวคิดการวิเคราะห์ของมาร์ซาโน (Marzano, 2001 : 71-83)  
ทั้ง 5 ด้าน เพ่ือก าหนดเนื้อหาและทักษะการคิดวิเคราะห์ในการวัด โดยการสร้างแบบวัดการคิด
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วิเคราะห์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก ตามตารางก าหนดลักษณะแบบวัดการคิดวิเคราะห์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาและตัวชี้วัด (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางที ่3 โครงสร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 
 

องค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ 
เรื่อง เลือกตอบ 

(ข้อ) ยา การปฐมพยาบาล บุหรี่และสุรา 

ด้านการจับคู ่ 3 4 3 10 

ด้านการจัดหมวดหมู่ 3 3 4 10 
ด้านการเชื่อมโยง 4 3 3 10 

ด้านการสรุปความ 3 4 3 10 

ด้านการประยุกต์ 3 3 4 10 
รวม 50 

 
  2.3  ขั้นพัฒนา 
   2.3.1  สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 5 ด้าน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 
45 ข้อ เพื่อจะได้คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความยากง่าย และ
ค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑ์ 
        2.3.2  น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบและเสนอแนะผู้วิจัย น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงตามค าแนะน าได้แก่ สร้างตารางออกแบบ
การสร้างแบบทดสอบ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดที่ชัดเจน และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวัดก ากับไว้ที่ค าถามทุกข้อ เพ่ือให้ทราบว่าแบบทดสอบข้อนั้นมีวัตถุประสงค์ใด  
        2.3.3  น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเชิงเนื้อหาของค าถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด เพ่ือน าคะแนนที่ได้มา
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดการคิดวิเคราะห์โดยก าหนดค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   +1  เมื่อแน่ใจว่าค าถามข้อนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด  
     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าค าถามข้อนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด 
   -1   เมื่อแน่ใจว่าค าถามข้อนั้นวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวัด  
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       2.3.4  น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ของการวัด การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 293) ดังนี้ 
 เกณฑ์การยอมรับคุณภาพของแต่ละข้อค าถาม คือค่า IOC ต้องการมากกว่าหรือเท่ากับ 
0.50 หากต่ ากว่า 0.50 ให้ปรับปรุงหรือตัดท้ิง  
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มีค่า IOC เท่ากับ 0.33-1.00 ผู้วิจัยท าการแก้ไขตามค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ 
  2.4  ขั้นทดลองใช้ 
   2.4.1  น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่แก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 2 โรงเรียนบ้านนางแลใน จ านวน 30 คน ซึ่งเป็น
นักเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
   2.4.2  น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) โดยใช้เทคนิค 25% ของ Garrett เพ่ือคัดเลือกแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่มีค่า 
ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ที่มีค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไป ท าการคัดเลือกไว้ (ตารางที่ 5) และน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง 
(Reliability) ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder Richardson-20)  
 ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.30-0.70 
และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ rtt มีค่าเท่ากับ 0.71 โดยข้อค าถามที่ผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดมีจ านวน 45 ข้อ  
 

ตารางที ่4  จ านวนค าถามของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่คัดเลือกไว้ 

องค์ประกอบการคิด
วิเคราะห์ 

เรื่อง 
ข้อค าถามที่สร้าง 

ข้อค าถามที่
คัดเลือก ยา 

การปฐม
พยาบาล 

บุหรี่และสุรา 

ด้านการจับคู ่ 3 3 3 10 9 

ด้านการจัดหมวดหมู่ 3 3 3 10 9 
ด้านการเชื่อมโยง 3 3 3 10 9 

ด้านการสรุปความ 3 3 3 10 9 

ด้านการประยุกต์ 3 3 3 10 9 
รวม 50 45 
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  2.5  ขั้นการประเมินผล 
            2.5.1  น าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ที่ได้ไปตรวจทานอีกครั้ง แล้วจัดท า
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ฉบับจริงเพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มประชากรซึ่งเป็นได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนางแลใน 
 3.  การสร้างคู่มือเกม 
  ผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  3.1  ขั้นวิเคราะห์ 
   3.1.1  ศึกษาคู่มือครู แบบเรียน ขอบข่ายเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
   3.1.2  ศึกษาทฤษฏี แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับรูปแบบเกม วิธีการใช้เกมในการ
จัดการเรียนการสอนการเรียนการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  3.2  ขั้นออกแบบ 
   3.2.1  สังเคราะห์เนื้อหา คู่มือครู แบบเรียน ขอบข่ายเนื้อหาและจุดประสงค์การ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประเภทเกม และวิธีการใช้เกมในการเรียนการสอน เพ่ือ
น ามาใช้การสร้างรูปแบบกิจกรรมเกมให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้วิจัยเลือกใช้เกม ดังนี้ 
   1.  เกมท่ีมีวัสดุประกอบ ได้แก่ โดมิโน เกมอักษรไขว้ เกมบัตรค า 
   2.  เกมท่ีไม่มีวัสดุประกอบ ได้แก่ เกมทายปัญหา เกมใบ้ค า เกมบทบาทสมมุติ  
  3.3  ขั้นพัฒนา 
   3.3.1  น าเกมเสนอผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ครูช านาญการด้านการเรียนการ
สอนและครูช านาญการด้านการสอนสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 ท่าน ที่โรงเรียนบ้าน
นางแลใน ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
น าไปใช้ควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.4  ขั้นทดลองใช้ 
   3.4.1  น ารูปแบบกิจกรรมเกมที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องที่ 2 โรงเรียนบ้านนางแลใน จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มี
บริบทใกล้เคียงกัน 
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  3.5  ขั้นการประเมินผล 
   3.5.1  น ารูปแบบกิจกรรมเกมที่ได้ไปตรวจทานอีกครั้ง แล้วจัดท าคู่มือเกม เพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับจริง 
เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มประชากรซึ่งเป็นได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนางแล
ใน จ านวน 24 คน 
 4.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาสุขศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ครูผู้สอน เนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ศึกษาตามแบบของ สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 103) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
       4.1  ขั้นการวิเคราะห์ 
            4.1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึง
พอใจเพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
            4.1.2  วิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ขอบเขตด้านเนื้อหา และนิยามศัพท์เฉพาะ 
  4.2  ขั้นออกแบบ 
            4.2.1  ออกแบบประเมินวิชาสุขศึกษาตามแบบของสมนึก ภัททิยธนี (2546 : 
103) ประมาณค่า (Rating Scale) โดยก าหนดระดับคะแนนของความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ 
5 4 3 2 1 ตามความหมายดังนี้ 
    5     หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
    4     หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
    3     หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
    2     หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
    1     หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   และก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
    4.51 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 
    3.51 – 4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
    2.51 – 3.50  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
    1.51 – 2.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 
    1.00 – 1.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 5  โครงสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

รายการประเมิน เลือกตอบ (ข้อ) 

ด้านครูผู้สอน 
ด้านเนื้อหาวิชา 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผล 

5 
5 
5 
5 

รวม 20 

   
  4.3  ขั้นพัฒนา 
   4.3.1  น าแบบประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
และหาคุณภาพ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบประเมิน มีดังนี้ 
    +1  หมายถึง   เห็นด้วย 
     0   หมายถึง  ไม่แนใ่จ 
    -1    หมายถึง   ไม่เห็นด้วย 
   ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 
3 ท่าน พบว่า แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 น าไปใช้ได้ทุกข้อ  
       4.4  ขั้นทดลองใช้ 
            4.4.1  น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว น าไปทดลองใช้ (Try Out)  
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องท่ี 2 โรงเรียนบ้านนางแลใน จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นนักเรียน
ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
   ส าหรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจ ได้ก าหนด
ความเหมาะสมไว้ 5 ระดับ ดังนี้   
     5     หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
     4     หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
    3     หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
    2     หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
    1     หมายถึง   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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            4.4.2  น าคะแนนเฉพาะข้อที่คัดไว้มาค านวณหาค่าความเที่ยงทั้งฉบับ โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coeffient) ของ Cronbach 
   ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบประเมินต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องท่ี 2 มีค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.73 
  4.5  ขั้นประเมินผล 
            4.5.1  จัดพิมพ์แบบประเมินต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับประชากร คือ กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านนางแลใน จ านวน 24 คน  
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

1.  ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 45 ข้อ กับนักเรียนกลุ่มประชากร 
จ านวน 24 คน ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านนางแลใน อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย  

2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ 
กิจกรรมเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 12 แผน รวม
เวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง (เข้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1 วัน) และบันทึกผลการเรียนรู้ 

3.  เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 
(Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ชุดเดิมกับทดสอบก่อนเรียน (Pretest) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

4.  ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

5.  น าคะแนนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกม ผลคะแนนการคิดวิเคราะห์ และผล
คะแนนความพึงพอใจ มาวิเคราะห์ผลด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 
ผลการวิจัย 

1.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
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การคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.50 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.43 โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 29.07 ทั้งนี ้
 2.  จากผลการเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรม
เกม เมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม 
นักเรียนมีผลการคิดวิเคราะห์ร้อยละ 82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 โดยมีผลต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์เท่ากับ 12.50 
 3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม นักเรียนมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 4.31  
 
สรุป 
  การวิจัยเรื่องผลการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลได้ดังนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่าง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การคิดวิเคราะห์ หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.50 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.43 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 29.07 
 2.  การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม นักเรียนมีผล
การคิดวิเคราะห์ร้อยละ 82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 โดยมีผลต่างของคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์เท่ากับ 12.50 
 3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม นักเรียนมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนให้
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.39 
รองลงมาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ด้านครูผู้สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
และด้านเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 
 
อภิปรายผล 
 เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยใช้เกมเข้ามาสอดแทรกในขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่องชีวิตที่ปลอดภัย ท าให้มีความหลากหลาย 
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สนุกสนานและกระตุ้นความสนใจให้แก่ผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2543) กล่าว
ไว้ว่า วิธีสอนโดยการใช้เกม เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้า
ทายความสามารถ โดยผู้ เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้ประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง และสุกิจ ศรีพรหม (2544) กล่าวไว้ว่า การใช้เกมประกอบการเรียนการสอนนั้น
จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียด เกิดความสนใจในการเรียนสามารถ
แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ ท าให้รู้จักตนเองและเกิดการยอมรับ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม
ลักษณะที่พึงประสงค์อีกด้วย ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยออกแบบขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบกิจกรรมเกมไว้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างแรงจูงใจเป็นขั้นตอนในการตั้งค าถามเกี่ยวกับ
เกมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้โน้มน้าวความสนใจให้ผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นที่จะ
เข้าเรียนในบทเรียน ขั้นลงมือปฏิบัติโดยให้นักเรียนเล่นเกมประกอบกับใบความรู้ ท าใบงานและถาม
ตอบความเข้าใจ และท าแบบทดสอบหลังเรียน และขั้นวิเคราะห์การเรียนรู้  เป็นขั้นที่นักเรียนร่วมกัน
สรุปบทเรียนที่ได้รับจากการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกมและเฉลยข้อสอบหลังเรียน ซึ่งจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมดังกล่าว ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น 
มีความเข้าใจและรู้จักในการคิดวิเคราะห์ด้านต่างๆ สามารถท ากิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน
ออกมาได้ดี ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และจะสามารถต่อยอดให้เกิดทักษะด้านอ่ืนๆ 
อีกด้วยดังที่อมรรัตน์ คงสมบูรณ์ (2538) กล่าวไว้ว่า การเล่นเกมเป็นการพัฒนาการทางกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และมณฑาทิพย์ อัตปัญโญ (2542) รายงานว่าการใช้เกมประกอบการสอนมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกทักษะทั้งสี่ด้าน ส่งเสริมทางพัฒนาด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและส่งเสริม
ความคิด ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ ปรียานุช สถาวรมณี (2548) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมใน
หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ 10 
กิจกรรมในลักษณะ การเข้าค่ายพักแรม โดยศึกษาตามแนวคิดของมาร์ซาโน (Marzano) พบว่า 
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจ าแนก ด้านการจัดหมวดหมู่ ด้าน
การสรุป ด้านการประยุกต์ และด้านการคาดการณ์ หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเครือวัลย์ กาญจนคูหา (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือพัฒนา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผล
ปรากฏว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้สิ่งพิมพ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน  
 ทั้งนี้เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการใช้เกมเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับวัยและมีล าดับจากง่ายไปยาก สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน สอดคล้องกับนภาพร พรม
จันทร์ (2550) กล่าวว่า การจัดเกมการศึกษาและหลักในการใช้เกมการศึกษานั้นต้องค านึงถึง
พัฒนาการและประสบการณ์ของเด็กแต่ละคน ควรเล่นเกมไปตามล าดับจากง่ายไปหายาก ท าให้
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ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และสอดคล้องกับแนวคิดของสุคนธ์ สินธพานนท์ (2551) ซึ่งได้กล่าวว่า การน า
เกมไปใช้ในการเรียนการสอนนั้น จะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและ
อารมณ์ เพราะช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนและเป็นสิ่งจูงใจผู้เรียนท าให้ผู้เรียน เกิดแรงจูงใจ อยาก
เรียนรู้ในสิ่งนั้นๆ เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการใช้ภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้แสดงความสามารถ 
ของตนที่มีอยู่ในด้านต่างๆ ได้เต็มที่และจันทร์ฉาย ศรีขวัญ (2548) กล่าวว่า การสอนโดยใช้เกม
ประกอบการสอนเป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีการแข่งขันกันอย่างมีจุดหมายและมีกฎเกณฑ์ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับเรื่องที่สอนและสนุกสนานไปกับบทเรียน เกมการสอนมีหลายประเภท เรา
สามารถน ารูปแบบเกมการสอนมาใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยค านึงถึงเนื้อหาและผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนทรี จินตภูมิ ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ผลการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เกมฝึกทักษะการคิด ชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่  2 ที่ ได้รับการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ เกมฝึกทักษะการคิด มี
ความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง ซึ่งทุกคนมีคะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ร้อย
ละ 80 ขึ้นไป  
 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกมนั้น ท าให้นักเรียนสามารถคิดได้
ด้วยอย่างมีอิสระ ได้คิดค้นและตั้งค าถาม และสืบค้นหาค าตอบด้วยตนเอง และได้สรุปและน าเสนอ
ความรู้ที่ได้ต่อผู้อ่ืน ท าให้เกิดแรงจูงใจและพึงพอใจในการเรียนรู้สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ 
(2551) กล่าวว่า เกมเป็นสื่อการสอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนในบทเรียนนั้นๆ ท าให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียน เกมจะดึงดูดใจให้ผู้เรียนอยากเรียนจึงไม่เกิดความเบื่อหน่ายจากเนื้อหา
ที่เรียน แต่จะท าให้เพลิดเพลินติดตามบทเรียนจนจบ สอดคล้องกับงานวิจัยของกรกฎ ล าไยและคณะ 
(2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน โรงเรียนบ้านวังไลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โดยใช้แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ แบบประเมินการปฎิบัติโครงงาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด  

ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า จัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม กลุ่ มสาระการเรียนรู้
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงขึ้น ทั้งนี้ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนชั้น
ประถมศึกษา สามารถใช้วิธีการดังกล่าว ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  การด าเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ครูผู้สอนควรสร้างสิ่งกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ
มากยิ่งขึ้น กระตุ้นความคิดโดยการสร้างค าถามที่น่าสนใจก่อนเข้าบทเรียน 
 2.  ในการด าเนินกิจกรรมครูควรมีรางวัลให้ส าหรับกลุ่มผู้ชนะในแต่ละเกมเพ่ือกระตุ้น
ความคิดของนักเรียนท ากิจกรรมให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดได้ 
 3.  ครูผู้สอนควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในประเมินตนเอง เพ่ือนและกลุ่ม เพ่ือท าให้ทราบ
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาให้นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนการสอบแบบปกติและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกมเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห ์
 2.  ควรพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมเพ่ือพัฒนาความคิดวิเคราะห์ใน
รายวิชาและระดับชั้นอื่นๆ ในอนาคต 
 3.  ควรศึกษาทดลองการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4.  วิจัยโดยเลือกเปรียบเทียบผลที่มีต่อตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความคงทนในการเรียนรู้ ความ
รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรมเกมโดยเลือกเน้นทักษะความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน  
ที่ได้รับการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับแบบปกติ 
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that effects science achievement and attitude toward scientific  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน ที่ได้รับการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับ
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนใน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จ านวน 2 ห้องเรียนโดยการสุ่มห้องเรียนที่เสมอกัน ได้ห้องเรียนที่ 1 จ านวน 38 คน 
เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาห้องเรียนที่ 2 จ านวน 35 คนเป็นกลุ่มควบคุมที่
จัดการเรียนรู้แบบปกติ มีระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที   

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

2.  เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการ
เรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาสูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา การ
เรียนรู้แบบปกติ  
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Abstract 
 The objective of this research was to study the CIPPA instructional model 
learning activities that effects science achievement 2)attitude toward science of 
Mattayomsuksa 4 students on the Topic of “Energy”. The example group of this 
research was Mattayomsuksa 4 students who were studying in the second semester 
of the academic year 2016, Demonstration School Thepsatri Rajabhat University 
under the control of the office of higher education commission, selected by sampling 
2 equal classrooms, the first classroom of 38 students in an experimental group was 
taught by the CIPPA instructional model learning activities and another classroom of 
35 students in a control group was taught by the normal learning. The period of this 
research was 12 hours. The tools of the research consisted of CIPPA lesson plans, 
traditional approach lesson plans, learning achievement test and attitude toward 
science test. The statistics used in data analysis were arithmetic mean, standard 
deviation, T-test and One - Way Analysis of Covariance. 

The result of this research found that; 
1. Results of comparison of learning achievement and attitude toward science 

on the topic of “Energy” of Matthayomsuksa 4 students being provided by CIPPA 
instructional model was higher than before at the 0.5 level of significance.  

2.  Results of comparison of learning achievement and attitude toward 
science on the topic of “Energy” of Matthayomsuksa 4 students learning with CIPPA 
instructional model was higher than those of learning with the traditional approach 
at the .05 level of statistical significance. 
Keywords: effects science achievement, attitude toward science, CIPPA instructional 
model, Normal learning, 
 
บทน า 
 วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based 
society) มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต และมีความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนา 
ประเทศท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับมาตรฐาน ความ
เป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้น ความรู้วิทยาศาสตร์ยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา 
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เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข 
การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือการจัด
การศึกษาเพ่ือเตรียมคนให้อยูในสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่มี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; สสวท. 2546)  
   การจัดการศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 4 แนว
การจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”  
 จากสภาพปัจจุบันปัญหาของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่า นักเรียนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และจากรายงานผลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2558 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาดังนี้ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีค่าเท่ากับร้อยละ 42.57 และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มีค่าเท่ากับร้อยละ 39.32 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแยกตามสาระการเรียนรู้ที่
ผู้รายงานปฏิบัติงานสอน คือ สาระที่ 5 พลังงาน พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 50.17 และ 44.89  ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ, 2558) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าหาวิธีแก้ไขเพ่ือปรับปรุง 
และพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ 1 ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ซึ่งวิธีการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น พบว่า วิธีการเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการแสวงหาความรู้ การคิด และการ
แก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ซึ่งหลักการหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางคือ การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา 
(CIPPA) ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียน
จะมีส่วนร่วมด้วยความกระตือรือร้น รู้สึกตื่นตัว ตื่นใจ มีความจดจ่อ ผูกพันธ์กับสิ่งที่ท าและผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง แนวคิดหลัก 5 แนวคิดที่เป็นพ้ืนฐานของการจัดการเรียนการสอน โดยยึด
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ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบซิปปา ได้แก่ 1) แนวคิดการสรรค์สร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 2) 
แนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มและการเรียนแบบร่วมมือ (Group Process and Cooperative 
Learning) 3) แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ (Learning Readiness) 4) แนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู้กระบวนการ (Process Learning) 5) แนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer 
of Learning) ครูสามารถน าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
ทิศนา แขมมณี (2554) โดยความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
นั้น คือ การสอนให้เด็กรู้จักคิด สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
อย่างกระตือรือร้น และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยจึงได้น าหลักซิปปา และ
รูปแบบการเรียนการสอนซิปปามาประยุกต์ใช้เป็นการสอนวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีรูปแบบการ
เรียนที่หลากหลาย ซึ่งเป็นวิธีการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆตามที่สังคมต้องการใน
ยุคโลกาภิวัตน์ และให้ความส าคัญกับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับประสบการณ์
ตรงได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันท าให้เกิดการท างานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะน าการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามาพัฒนา
ผู้เรียน เพราะการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เป็นการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่ง
สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยผู้วิจัยท าการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน ที่ได้รับการเรียนรู้แบบโมเดลซิป
ปากับแบบปกติ เพื่อน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับรายวิชา
วิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กับการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กับการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระท่ี 5 พลังงาน 
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   มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต การเปลี่ยนรูป
พลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

1.1   ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
1) วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
2) วิธีการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบปกติ 

   1.2   ตัวแปรตาม ได้แก่  
     1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2)  เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 2.  ขอบเขตด้านประชากร 
   2.1   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 100 คน แบ่งออกเป็น 3 ห้อง แบบคละความสามรถ 
   2.2   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 2 ห้องเรียนโดยการสุ่ม
ห้องเรียนที่เสมอกัน ได้ห้องเรียนที่ 1 จ านวน 38 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
ห้องเรียนที่ 2 จ านวน 35 คนเป็นกลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 3.  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ระยะเวลาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
   4.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา จ านวน 3 แผน 12 ชั่วโมง มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.60 -1.00 
   4.2  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 3 แผน 12 ชั่วโมง มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.60 -1.00 
   4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ เพ่ือใช้วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเนื้อหา เรื่อง พลังงาน ที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 -1.00 มีค่าความยาก
ง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.32-0.76 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.53 และมีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 
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   4.4  แบบทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบประเมินค่า 5 ระดับ 
จ านวน 18 ข้อ ที่มีค่าIOC ระหว่าง0.60 -1.00 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.53 และ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.80 
 5.  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
   5.1  ขอความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ท าการทดลอง ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างของการทดลองในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดล
ซิปปา เรื่อง พลังงาน ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   5.2  ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้ว จากนั้นอธิบายให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจวิธีการเรียนการปฏิบัติตัวของนักเรียน 
   5.3  ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ในระยะเวลาที่เท่ากัน
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา กับกลุ่มทดลอง และการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม 
จ านวน 3 แผน รวม 12 ชั่วโมง  
   5.4  หลังจากท่ีได้ด าเนินการสอนจบตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้แล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
ชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 
   5.5  ครูผู้สอนน าคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (one- 
way ANCOVA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปการค านวณทางคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียน
การสอนแบบโมเดลซิปปาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
   ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ระหว่าง
กลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
เป็นตัวแปรร่วมปรากฏผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับแบบปกติ 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F 
p-

value 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 464.43 1 464.43 109.61* .000 
การจัดการเรียนรู้ 216.92 1 216.92 51.19* .000 
ภายในกลุ่ม 296.60 70 4.24   

รวม 793.04 72    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   จากตาราง 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 109.61) และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 51.19) เมื่อน าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 
 
ตาราง 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการ

จัดการเรียนรู้ แบบโมเดลซิปปากับแบบปกต ิ
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้รับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 30 
คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

ก า ร จั ด ก า ร
เ รี ย น รู้ แ บ บ 
CIPPA 

13.84 2.87 22.87 3.68 24.08 80.27 

ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้แบบปกติ 

16.51 2.49 21.54 2.77 22.22 74.06 
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   จากตาราง 2 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติซึ่ง
หลังจากการท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดล
ซิปปาและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 24.08 คะแนน และ 22.22 คะแนน คิด
เป็นร้อยละเท่ากับ 80.27 และ 74.06 ตามล าดับ 
 2.  การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับการเรียนรู้แบบปกต ิ
   ในการเปรียบเทียบ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ระหว่างกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วมปรากฏผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับแบบปกติ 
 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F 
p-

value 

เจตคติ ฯ ก่อนเรียน 2.47 1 2.47 92.24* .000 
การจัดการเรียนรู้ 2.26 1 2.26 84.48* .000 
ภายในกลุ่ม 1.87 70 .03   

รวม 6.55 72    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
   จากตาราง 3 แสดงว่า คะแนนการวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมี
ความสัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
92.24) และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับ
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นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
84.48) เมื่อน าคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปร
ร่วมดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มท่ีแสดงไว้ในตาราง 4 
 
ตาราง 4 เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ

โมเดลซิปปากับแบบปกต ิ
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อน

เรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยท่ีได้รับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 30 
คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

การจัดการเรียนรู้
แบบ CIPPA 

3.70 0.27 4.06 0.17 4.06 81.20 

การจัดการเรียนรู้
แบบ ปกติ 

3.71 0.31 4.01 0.14 3.71 74.20 

 
   จากตาราง 4 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
ซึ่งหลังจากการท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปามีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 4.06 คะแนน และ 3.71 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 81.20 และ 74.20 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พลังงาน ที่จัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปากับแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
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โมเดลซิปปาสูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปามีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 และ
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเป็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติโดยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียน
แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในการท างานให้
ประสบความส าเร็จ โดยนักเรียนแต่ละคนจะต้องพยายามท าความเข้าใจเนื้อหาทุกประเด็น นักเรียนที่
มีความสามารถทางการเรียนอยู่ในระดับเก่งจะต้องให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่มีความสามารถ
ทางการเรียนอ่อนกว่าให้เข้าใจ ด้วยการชี้แจง อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และ
สามารถคิดได้ด้วยตนเอง และเป็นกิจกรรมที่เน้นการท างานกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการท างานที่มีเป้าหมายร่วมกัน ท าให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
รู้สึกว่าตนเองมีส่วนส าคัญมีบทบาทเท่าเทียมกัน จึงมีความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้กลุ่มของตน
ประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2555) ที่เสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์กับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ว่าหลักการจัดการเรียนรู้ที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเน้นให้ครูพยายาม
ให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนให้ทั่วถึงกันและกันมากที่สุดเท่าที่จะท าได้เพราะการที่
นักเรียนได้มีบทบาทต่าง ๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อมความกระตือรือร้นที่จะเรียนและเรียน
อย่างมีชีวิตชีวาช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรินทร มาตทะวัน (2555) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนแบบซิปปาโมเดล เรื่อง เอกภพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียน
ปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธการ พุฒน้อย (2557) การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแสงและการมองเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามหลักซิปปา (CIPPA) กับการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามหลักซิปปา (CIPPA) มี
ค่าเฉลี่ยสูงกวาการสอนแบบปกติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวชิรญาณ์ บุญราศรี (2559) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง หิน และการเปลี่ยนแปลง ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
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 2.  เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปาสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา มีกระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการคิดก่อนลงมือท า ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักคิดในสิ่งที่
เรียน รู้จักคิดในแง่ของการตีความหมายในรายละเอียด รู้จักขยายผลของสิ่งที่คิดและปรับสิ่งที่ได้จาก
การคิดดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์อ่ืน ๆ ฝึกให้นักเรียนได้รู้ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา บนพ้ืนฐานของ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยน ามาวิเคราะห์ พิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจจึงท าให้เจตคติต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น ส่วนการจัดการเรียนรู้แบบปกตินั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนักเรียนตามความสามารถท าให้นักเรียนไม่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงสร้างภาพรวมที่
ผู้สอนแนะน าก่อนการสอนและไม่มีแรงจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รชาดา บัวไพร (2552) 
พบว่าหลังการทดลอง ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปาสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร เมืองดี (2558) 
พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ CIPPA 
Model โดยการใช้ค าถาม มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และคะแนนเฉลี่ยจิตวิทยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.1  เป็นแนวทางแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน มีการจัดกลุ่มผู้เรียนคละกันตามความสามารถ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนที่มีความสามารถ
ระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน โดยให้ผู้เรียนลงมือฝึกปฏิบัติ ท าแบบฝึกกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
โดยมีเพ่ือนที่มีความสามารถเก่งกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือเพ่ือน  ดังนั้นควรมีการน าหลักการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวไปพิจารณาใช้ร่วมกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีการอ่ืน ๆ ที่ทันสมัย และเหมาะสม
กับผู้เรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนให้พัฒนาศักยภาพทางการเรียน ครูผู้สอนจัด
กิจกรรมการเรียนได้สอดคล้อง เหมาะสมกับนักเรียน และเนื้อหาได้ดียิ่งข้ึน  

  1.2  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการท างานร่วมกันเป็น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปาเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และ
สามารถคิดได้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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และการท างานที่มีเป้าหมายร่วมกัน  ครูควรพยายามให้นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียน
ให้ทั่วถึงมากที่สุดและสนับสนุนนักเรียนให้มีบทบาทต่าง ๆซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเกิดความพร้อม มี
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีความกระตือรือร้น ที่จะเรียนและเกิดความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้
ที่จะปรับตัวให้สามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดียิ่งขึ้น 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรท าการศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาร่วมกับนวัตกรรม หรือวิธีการ

จัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเทคนิคตามความเหมาะสมกับสภาพผู้เรียน เช่น 
STEM วิธีการสอนแบบโครงงาน หรือวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา เป็นต้น  

 
กิตติกรรมประกาศ  
 ในการจัดท าวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในทุกขั้นตอน
ของการวิจัย จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่ายิ่ง 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ให้ค าปรึกษา 
และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพ  
 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ให้
ความร่วมมือในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่งในการศึกษาและท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ก่อนและหลังที่จัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี 
จ านวน 2 ห้องเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง ห้องเรียนที่ 1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ห้องเรียนที่ 2 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.93 และ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบท ีและการทดสอบความแปรปรวนร่วมแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่จัด การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were to 1) compare the Matthayomsuksa 2 
student’s learning achievements and analytical thinking on the topic of “Force and 
Motion” between before and after using the 7E learning cycle model and 2) compare 
their learning achievements and analytical thinking on the topic “Force and Motion” 
between using the 7E learning cycle model and the traditional instruction. Samples 
were selected from Matthayomsuksa 2 students who were in the 2nd semester of the 
academic year 2016 at Chumchonwatchongko School, Lamsonthi District, Lopburi 
Province by the samping of 2 classrooms. The samples were divided into 2 groups 
using Purposive Sampling. 25 students in a control group who were taught in the 
traditional instruction and another 30 students in an experimental group who were 
taught with the 7E learning cycle model. The research instruments were 1) lesson 
plans of “Force and Motion” using the 7E learning cycle model, 2) lesson plan of 
“Force and Motion” using the traditional instruction, 3) a learning achievement test of 
which the reliability was 0.93 and 4) an analytical thinking test of which the reliability 
was 0.91. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test and One Way Analysis of Covariance. 
 Results of the research :  
 1.  The student’s learning achievement and analytical thinking after learning 
with the 7E learning cycle model were higher than before learning at .05 level of 
significance. 
 2.  The student’s learning achievement and analytical thinking after learning 
with the 7E learning cycle model were higher than learning with the traditional 
instruction at .05 level of significance. 
Keywords : The 7E learning cycle model , Achievement, Analytical thinking 



 
 997 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บทน า 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาจากการเป็นประเทศก าลังพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสามารถพ่ึงตนเองได้ในหลาย ๆ ด้าน การที่ประเทศไทย
จะพ่ึงตนเองได้จะต้องมีการพัฒนาหลาย  ๆ ด้านให้มีความสอดคล้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ด้านการศึกษา ซึ่งจะท าให้คุณภาพชีวิตประชากรดีขึ้น ดังนั้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 (2552-
2559) จึงมุ่งพัฒนาให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข และมุ่งพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่พึง
ประสงค์ มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรกัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) โดย
จัดให้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยโดยรวม ฉะนั้นคุณภาพของการศึกษาจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกระดับจะต้องค านึงถึง 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติ สังคม ชุมชนและครอบครัว ผู้ที่ ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม การที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพนั้นควรจัดการศึกษา
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถ ความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2551) 
มาตรฐานที่ 4 การพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ มีความส าคัญต่อผู้เรียน 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้ก าหนด แนวทางการจัดการเรียนรู้ไว้ สรุปได้ดังนี้ต้องให้ผู้เรียนได้คิด ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง แก้ปัญหาเอง โดยที่ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือกระท ามากกว่าที่จะเป็น
ผู้บอกเล่าเนื้อหาให้นักเรียนได้จดจ า เรื่องราวต่าง  ๆ โดยค านึงถึง วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่นักเรียนได้รับรู้มาก่อนเข้าสู่ห้องเรียน การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้น
ระหว่างที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเหล่านั้น นอกจากนี้ยังได้คาดหวังว่า เมื่อนักเรียนผ่าน
กิจกรรม การเรียนการสอนไปแล้วจะสามารถแสวงหาความรู้รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง ได้รับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ต้องการย่อมมีแนวทางที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามสภาพและลักษณะเนื้อหาวิชา
ดังที่ ภพ เลาหไพบูลย์ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า “การพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการย่อมมี
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แนวทางที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตามสภาพและลักษณะเนื้อหาวิชา กล่าวคือ ไม่มีวิธีการใดดี
ที่สุดวิธีเดียวที่จะใช้ได้ดีส าหรับผู้เรียนทุกคน” สอดคล้องกับ  Slavin (1995) ที่ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า 
ผู้สอนจ าเป็นต้องเลือกใช้และดัดแปลงวิธีสอนให้เหมาะสมกับบทเรียน โดยน าแนวคิด เทคนิค และ
วิธีการเข้ามาช่วย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วและเข้าถึงแก่นของความรู้ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนท ากิจกรรมอย่างจริงจัง มีการร่วมมือกันระดมความคิดภายในกลุ่มถือเป็นการ
พัฒนาทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ ปรีชาญ เดชศรี (2544) และ มนัส บุญประกอบ และ
คนอ่ืนๆ (2543) ได้กล่าวไว้สรุปได้ว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องใช้
กลวิธีและวิธีการที่หลากหลาย เนื้อหาวิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ในระดับที่ทัดเทียมกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิธีการสอนที่เป็นวิธีการที่ดีที่ สุดคือวิธีการสอนที่สามารถกระตุ้น
ความสนใจ ท าให้เด็กมีความกระตือรือร้น อยากท่ีจะเรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ใน
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์  
 จากความส าคัญของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ปรากฏว่า 
ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทยด้านวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ เช่น โครงการศึกษา
แนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยเทียบกับนานาชาติ (Trends in 
International Mathematics and Science Study; TIMSS) และโครงการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Programme for 
International Student Assessment ; PISA) สะท้อนคุณภาพของนักเรียนไทยที่มีแนวโน้มต่ าลง เมื่อ
พิจารณาผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test; O-
NET) โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2558 พบว่า ผู้เรียนมี ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ย 
32.65 % ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 5.23% 
(กลุ่มบริหารวิชาการ, 2559) ทั้งนี้อันเนื่องมาจากสาเหตุพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูยังไม่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอนโดยยึดเนื้อหาและท่องจ ามากกว่าทักษะกระบวนการคิดและไม่ได้เน้นให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ท าให้ผู้เรียนขาดโอกาสพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง ขาด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดความสนใจในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 จากการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ยังไม่เอ้ืออ านวยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มที่ เนื่องจากครูยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมและสอนตามความต้องการของตนเอง โดยไม่
สนใจว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้สิ่งที่ครูสอนได้หรือไม่ และไม่สนใจว่าวิธีการสอนที่ใช้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนหรือไม่ จึงท าให้การจัดการเรียนรู้ของครูข่อนข้างขาดประสิทธิภาพ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2547) 
ซึ่งปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมจึงส่งผลกระทบให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดต่ าลงทุก
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ปี พฤติกรรมการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่ส าคัญอันหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2549) ได้กล่าวว่า นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าร้อยละ 50 และมีแนวโน้มที่จะลดลงอีก โดยเฉพาะใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่กระบวนการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียน โดยวิธีท่องจ าเพ่ือสอบมากกว่า
มุ่งให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้เด็กไทยจ านวนมากคิดไม่เป็น ไม่ชอบ
อ่านหนังสือไม่รู้วิธีการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2548) พบว่าผู้เรียนยัง
ขาดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถคิดและแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ไม่สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่งวิธีการในการแก้ปัญหาคือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม หรือจัดประสบการณ์ต่าง ๆ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 
แสวงหาค้นคว้าและสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การที่ผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ ต้องผ่ าน
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ตรวจสอบความรู้เดิม ขั้นนี้ครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนแสดง
ความรู้เดิมเป็นการตั้งค าถาม หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ขั้นนี้จะท าให้นักเรียนสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ไปยังประสบการณ์เดิมที่มี ขั้นที่ 2 เร้าความสนใจ นักเรียนจะได้มีการอภิปรายภายใน
กลุ่มและสร้างประเด็นหรือค าถามท่ีน่าสนใจจากกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น ขั้นที่ 3 ส ารวจค้นหา นักเรียนท า
ความเข้าใจ ประเด็นหรือค าถามที่น่าสนใจแล้ววางแผน ก าหนดแนวทางการส ารวจ ตรวจสอบ 
ตั้งสมมติฐาน ลงมือปฏิบัติเก็บข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ ขั้นที่ 4 อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นนี้เมื่อ
ได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แปลผล สรุปผล และน าเสนอผลที่ได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ขั้นที่ 5 ขยายความรู้ขั้นนี้นักเรียนจะน าความรู้ที่สร้างขึ้นมาไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
หรือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ ขยาย
กรอบแนวคิดของตนเองและต่อเติมให้สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ขั้นที่ 6 ประเมินผล นักเรียนน า
ความรู้ที่ศึกษามาทั้งหมดมาประมวลและปรับประยกตุ์ใช้ในเรื่องอ่ืน ๆ ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้
ไปสร้างความรู้ใหม่ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ และขั้นที่ 7 น าความรู้ไปใช้ 
นักเรียนน าความรู้ที่ ได้ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ รอบตั ว และเกิดประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ อย่างเหมาะสม โดยเป้าหมายที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ เป็นวิธีการสอนที่ป้องกันแนวความคิดที่ผิดพลาด เน้นความส าคัญของการถ่ายโอนความรู้และ
ตรวจสอบความรู้เดิมภายใต้การให้นักเรียนเป็นผู้ควบคุมและน าตนเอง ในการท ากิจกรรมการเรียน 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) โดยการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ท าให้สติปัญญาในด้านการปรับขยาย
โครงสร้างความคิด (assimilation) และการปรับรื้อโครงสร้างปฏิบัติการคิด ในระหว่างการเรียนขั้น
ส ารวจ ขั้นการสร้างแนวคิดและข้ันการขยายความคิด (อรุณรัตน์ มูลโพธิ์, 2548 อ้างอิงจาก Lawson, 
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2001) โดยการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ยังส่งผลให้ผู้ เรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน โดยการรวมและเป็นรายด้านมากกว่านักเรียนที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. (ชนิ
ดา ทาทอง, 2549) 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้สนใจที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด และ
พัฒนาการคิดในระดับสูง ทั้งในด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์
การเรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยตนเอง ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่ง
เป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เปรียบเทียบกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เพ่ือน าผลมาใช้ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิ ทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสูงสุดต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิควิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 42 โรงเรียน มีนักเรียน 1,188 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2, 2559, หน้า 31) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี จ านวน 2 
ห้องเรียน โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลากได้ห้องเรียนที่ 1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองที่
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ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ห้องเรียนที่ 2 จ านวน 25 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มีค่าความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 1.00 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 
1.00 
  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน  
30 ข้อ โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ มาแล้ว จ านวน 25 คน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 
(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบรายข้อโดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายมีค่าตั้งแต่ 
0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกมีค่า 0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบมีค่าความยากง่ายในช่วง 0.46 – 0.75 มี
ค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.25 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.94 
 4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยน าแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า
ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบรายข้อใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยเลือกข้อสอบที่มี
ค่าความยากง่ายมีค่าตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนกมีค่า 0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบมีค่าความ
ยากง่ายในช่วง 0.33 – 0.75 มีค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.33 – 0.92 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบเท่ากับ 0.93 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  สุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาจ านวน 2 ห้องเรียน โดยวิธีการจับสลากเป็นกลุ่ม
ทดลอง จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จ านวน 25 คน 
 2.  แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมและบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
 3.  ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพปรับปรุงและแก้ไขแล้ว 
 4.  ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองทั้ง 2 กลุ่มในเนื้อหาเดียวกัน คือ เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ ใช้เวลาสอนเท่ากันกลุ่มละ 12 ชั่วโมง 
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 5.  เมื่อสิ้นสุดการสอนตามก าหนดแล้วจึงท าการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มโดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ (ฉบับเดิม) 
 6.  น าผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือทดสอบสมมติฐานต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าความสอดคล้องตามเนื้อหาและความ
ตรงตามโครงสร้าง ซึ่งใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างหน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการ
เรียน แบบฝึกหัดและแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ตาม
สูตร IOC (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556) 
 2.  การวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 
   2.1  หาค่าความสอดคล้องตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสร้างซึ่งใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ตามสูตร 
IOC (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556) 
   2.2  หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2556) 
   2.3  หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตามสูตร KR-20 ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ระหว่างก่อน
เรียนกับหลังเรียนใช้สถิติทดสอบทีแบบ dependent sample t-test 
 4.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น ของนักเรียน 2 กลุ่ม ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง แรงและการ
เคลื่อนที่ กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (one 
way ANCOVA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปการค านวณทางคอมพิวเตอร์ 
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ผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ก่อนและหลังท่ีจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
 ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและ
หลังเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ปรากฏผลดังตาราง 1 
 

 ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น     

 การทดสอบ n  ̅ S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 30 11.47 3.80 31.38* .00 
หลังเรียน 30 22.67 3.83   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
        ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัย
ได้ใช้การวิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วม ปรากฏผลดังตาราง 2 
 

 ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  กับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 469.23 1 469.23 159.19* .000 
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 87.07 1 87.07 29.54* .000 
ภายในกลุ่ม 153.28 52 2.95   

รวม 929.75 54    

 * มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
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         จากตาราง 2 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 159.19) และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 29.54) เมื่อ
น าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วม ดังจะเห็นได้
จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงไว้ในตาราง 3 
  
 ตาราง 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยที่ได้รับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 30 
คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 11.47 3.80 22.67 3.83 21.73 72.43 
กลุ่มควบคุม 9.04 3.08 17.92 2.87 19.05 63.50 

 
   จากตาราง 3 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่ง
หลังจากการท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 21.73 
คะแนน และ 19.05 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 72.43 และ 63.50 ตามล าดับ 
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 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ก่อนและหลังเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  

ในการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนและหลังที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ปรากฏผลดังตาราง 4 

 
 ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  

การทดสอบ n  S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 30 9.83 1.80 40.46* .000 

หลังเรียน 30 17.47 1.59   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
 4.  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการเรียนรู้แบบปกติ 
   ในการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระหว่างกลุ่มทดลองท่ีจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น  กับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วม ปรากฏผลดังตาราง 5 
 ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ความสามารถในการคิดฯก่อนเรียน 93.97 1 93.97 112.75* .000 
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 65.71 1 65.71 78.84* .000 
ภายในกลุ่ม 43.34 52 .833   

รวม 399.71 54    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

X
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       จากตาราง 5 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 112.75) และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  
กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
78.84) เมื่อน าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัว
แปรร่วม ดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงไว้ในตาราง 6 
 
  ตาราง 6  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยที่ได้รับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 20 
คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 9.83 1.80 17.47 1.59 16.67 83.35 
กลุ่มควบคุม 7.52 1.71 13.08 1.63 14.03 70.15 

 
   จากตาราง 6 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ ซึ่งหลังจากการท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแล้ว ได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือใช้ใน
การปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่
ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และกลุ่ม
ควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 16.67 คะแนน และ 14.03 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 
83.35 และ 70.15 ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดเคราะห์ วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการเรียนรู้แบบปกติ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์วิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ผล
การศึกษา พบว่า 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นกิจกรรมที่
เหมาะกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
ความรู้ใหม่ และท าให้ผู้เรียนมีความต้องการใฝ่เรียนรู้ มีความพยายามในการสืบเสาะหาความรู้ การ
วางแผนในการเรียน การลงมือปฏิบัติด้วยความ สนใจ ส่งผลให้แตกต่างกันในการท างาน เป็น
กระบวนการกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือกลุ่มให้ความร่วมมือ และกล้าแสดง ความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี,  (2548) ที่เสนอเกี่ยวกับวัฏจักรการเรียนรู้เป็นยุทธวิธีในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้
ร่วมกันประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิกานต์ เพชรประพันธ์ (2560) 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
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วิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามเทคนิคการจัด
แผนผังมโนทัศน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภายหลังการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏ
จักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามเทคนิคการจัดแผนผังมโนทัศน์สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   1.2   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น ใน
ครั้งนี้ เป็นรูปแบบของกระบวนเรียนรู้ที่มีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน โดยครูเป็น
เพียงผู้ให้ความช่วยเหลือ แนะน าและจัดกิจกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งคอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ เพ่ือที่นักเรียนจะสามารถสืบเสาะ ค้นหาค าอธิบายของค าถามต่าง ๆ จากกิจกรรม
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบเจอ โดยมีกระบวนการและต่อเนื่องทั้ง 7 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ตรวจสอบ
ความรู้เดิม ขั้นที่ 2 เร้าความสนใจ ขั้นที่ 3 ส ารวจค้นหา ขั้นที่ 4 อธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 5 ขยาย
ความรู้  ขั้นที่ 6 ประเมินผล และข้ันที่ 7 น าความรู้ไปใช้ จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเข้าใจในบทเรียนมากข้ึน เพราะในแต่ละข้ันของการเรียนรู้นั้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดกิจกรรม นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม และเกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบๆตัว ท าให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งผลการศึกษาวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล ตามเมืองปัก (2551) พบว่า มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการเรียนรู้แบบปกติ ผล
การศึกษา พบว่า 
   2.1 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญท าให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง เพราะในแต่ละขั้นการเรียนรู้นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติส ารวจ ตรวจสอบ 
อธิบาย ค้นหาข้อเท็จจริงอย่างมีเหตผุล และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการทั้งหมดเกิดจาก
ความสนใจของนักเรียนเอง ท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้ไม่ใช่การบีบบังคับจากครูผู้สอน ส่งผลให้
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นักเรียนได้ใช้กระบวนการคิดอย่างอิสระ และท าให้เข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้
ค าถามในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป และขั้นขยายความรู้ เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทางการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการคิด ที่ใช้เป็นแนวทางในการลงข้อสรุป แนวคิดหรือหลักกการที่
ส าคัญของเนื้อหานั้นได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายภายในกลุ่มท าให้ผู้เรียนได้เห็น
แนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งแนวคิดเหล่านี้ช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและขยายความรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
เพราะฉะนั้นผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น นอกจากจะเข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนเป็นอย่างดี ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความอยากรู้อยากเห็นของตนเอง
แล้วนั้นผู้เรียน ยังได้ฝึกฝนและคุ้นเคยกับการคิดเพ่ือตอบค าถามอยู่เสมอ แต่การจัดการเรียนรู้แบบปกติ
นั้นขาดการเชื่อมโยงความรู้จากความรู้เดิมไปยังความรู้ใหม่ การตรวจสอบอธิบาย และค้นหาข้อเท็จจริง
ต่างๆ จากบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และไม่สามารถคิด
วิเคราะห์เนื้อหาจากเรื่องที่เรียนได้ มีเพียงครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนเพียงทางเดียวเท่านั้น 
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีขั้นตอนการสอน 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และ
ขั้นสรุป ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของบุญเรือน คะเซ็นแก้ว (2555) ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนของกลุ่มที่ได้ร้บการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น สูงกว่ากลุ่มได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 2.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ 
ที่ก าหนดขึ้นหรือจากการปฏิบัติการทดลอง เนื่องมาจาก ความต้องการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนความ
พยายามในการสืบเสาะหาความรู้ การวางแผนในการเรียน การลงมือปฏิบัติด้วยความสนใจ ส่งผลให้
เกิดความแตกต่างกันในการท างานเป็นกระบวนการกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือกลุ่มให้ความ
ร่วมมือและกล้าแสดง ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
วิเคราะห์หลักการ ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
ท าให้กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถเรียงล าดับความคิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผล เกิด
การเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
จากลักษณะการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ส่งผลให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น แต่การจัดการเรียนเรียนรู้แบบปกติไม่มีการเชื่อมโยงความรู้
พ้ืนฐานเดิมกับความรู้ใหม่ และการตรวจสอบ อธิบายขยายความรู้ จากบทเรียน ท าให้ขาดการพัฒนา
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ทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ เพราะครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงทางเดียว ท าให้ผู้เรียน
ไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นจึงส่งผลต่อความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน  สอดคล้องกับงานวิจัยของรุจาภา ประถมวงษ์ (2552) พบว่านักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น และนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้  7 ขั้น มีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง 
สารในชีวิตประจ าวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไปในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการเรียนการสอนที่
เกิดจากการวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้และ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีการทดลองปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ได้ ท าให้
ผู้เรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้มากกว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ดังนั้นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ควรน า
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1   ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับนวัตกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนรู้
อ่ืน ๆ เช่น ชุดกิจกรรม บทเรียนส าเร็จรูป วิธีการสอนแบบร่วมมือ วิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
วิธีการสอนแบบโครงงาน หรือวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา เป็นต้น  
    2.2   ควรมีการท าวิจัยโดยการน าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอ่ืน ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นอ่ืน ๆ 
โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 
   2.3  ควรมีการศึกษาผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับตัว
แปรอ่ืน เช่น ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชา ความคงทนในการเรียนรู้ ทักษะทาง
สังคม ระดับสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยครั้งนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ในการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย  ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้  ณ  โอกาสนี้  
 กราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน  ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนะน าแก้ไขเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157  ที่ได้อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้วิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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The Guidelines of Good Governance for Opportunity Expansion School 
Administrators of Nakhonsawan Primary Educational 

 Service Area Office 1 
อภิรดี  เสนาวิน(Apiradee Senawin)*  นันทิยา น้อยจันทร์(Nantiya Noyjan)  

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 
*Corresponding author. E-mail: apiradee.se@nsru.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือศึกษาสภาพและหาแนวทางการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จ านวน 226 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีความเที่ยงเท่ากับ 
.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หา
แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
รองลงมาคือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความ
โปร่งใส และน้อยที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 คือ ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัย และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ผู้บริหารปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี บริหารงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม มีการจัดวาง
โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงาน ติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรใน
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สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียน และจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษาระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมวางแผนและ
ด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
ค าส าคัญ: แนวทาง  การบริหารงาน  หลักธรรมาภิบาล  ผูบ้ริหาร  โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา   
 

Abstract 
 The purposes of this research were to study the state and to find the 
guidelines of Good Governance for opportunity expansion school administrators of 
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1. The research methodology 
was divided into 2 procedures including: 1) study the state of Good Governance for 
administrators that was conducted with the sample group, i.e., 226 teachers. Tool 
used for collecting data was 5-rating scale questionnaire with reliability of .97. 
Statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean, and Standard 
Deviation; 2) to find the guidelines of Good Governance for administrators by focus 
group discussion and content analysis technique. 
  The research results were as follows: Overall The state of administration 
under the good governance for opportunity expansion school administrators of 
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1 was in moderate level. When 
considered each aspects, the highest level was responsibility followed by morality, 
participation, worth, and transparency. The lowest level was the Rule of Law. the 
guidelines of good governance for opportunity expansion school administrators of 
Nakhonsawan Primary Educational Service Area Office 1 was that the administrators 
must define rules, regualtiosn, requirements, and criteria on disciplinary punishment 
as well as define Assessment on Performance of Schools. with related persons by 
appointing the committee for assessing performance and investigating facts in case of 
disciplinary offence with fairness and transparency. The administrator should behave 
themselves under the principles of morality and become the good model. They 
should perform administration with fairness, and systematical administration 
structuring. The operation should be planned, followed up, inspected, and improved. 
In addition, performance should be reported budget spending and utilization of 
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school’s resources to related persons. The administrators should be used 
information technology for administration. Schools’ news should be publicized. 
Moreover, the school network should be established among related persons in order 
to hold the meetings for exchanging knowledge, giving opinions, planning and 
performing activities of schools. 
Keywords: The guidelines, Good Governance, Administrators, Opportunity Expansion 
School 
 
บทน า 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย 
มาตรา 74 ได้ก าหนดให้บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 6 ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหาร
ราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มี
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 โรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาและเป็นหน่วยงานใน
ภาครัฐ ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และการ
ปฏิบัติงานของครูเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องน าหลักธรรมาภิบาลมา
บูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน เพ่ือให้การ
บริหารการศึกษามีคุณภาพ มีการพัฒนาในทางที่ดียิ่งขึ้น (กนกพร  จีนมหันต์, 2555) โดยยึดหลักการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (ส านักนายกรัฐมนตรี, 
2542) โดยผู้บริหารจะต้องบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิและ
หน้าที่ การมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม การเอาใจใส่ในปัญหาของบ้านเมือง มีความกล้าหาญที่จะ
รับผิดชอบผลจากการกระท า ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วมตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดให้
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มีการใช้อย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินงาน รวมทั้งตรากฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็นธรรม และ
เป็นที่ยอมรับของสังคม (กนกพร  จีนมหันต์, 2555) 
 ด้วยเหตุนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีพันธกิจที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจตามหลักธรร
มาภิบาล ดังนั้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ถือเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จึงมีภารกิจที่จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นหลักใน
การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นส าคัญ ซึ่งหากผู้บริหารสถานศึกษาน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้อย่าง
ต่อเนื่องและจริงจังแล้ว ย่อมจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ผู้วิจัยได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 2. เพ่ือหาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง สภาพในการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามหลักพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า 
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 แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง กิจกรรมหรือขั้นตอนการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ที่ได้จากการประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตาม
หลักพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
           ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปวิธีด าเนินการวิจัยได้ดังนี้ 
           ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ประกอบด้วย หลักพ้ืนฐาน 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า  โดยหาแนวทางการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในปี
การศึกษา 2558 จ านวน 509 คน 
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติการสอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
1 จ านวน 226 คน ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน และสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่ายแบบเทียบสัดส่วน 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2558 และหาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 
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 วิธีการด าเนินการวิจัย  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
1 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ านวยการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งไปยังโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึ กษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 จ านวน 32 โรงเรียน 226 ชุด  
  2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ จ านวน 226 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ผู้วิจัย
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้เชี่ยวชาญ 
7 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการประชุมเพ่ือสนทนากลุ่ม 
  2. ผู้วิจัยน าประเด็นปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาแนว
ทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
  3. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ไปบันทึกการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ 
  4. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ฉบับ ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามสภาพการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
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ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบจ านวน 4 ข้อ  
  ตอนที่ 2 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร เป็นแบบสอบถาม
ชนิดประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักวิธีของลิเคิร์ท โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน จ านวน 60 ข้อ ได้แก่ ด้าน
หลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า มีความเท่ียงเท่ากับ .97 
  2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่อง การหาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มชนิดมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 6 
ด้านหลัก คือ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักความมีส่วนร่วม 
ด้านหลักความรับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า โดยเป็นแบบบันทึกลงความคิดเห็นพิจารณา
ตรวจสอบ ใน 2 ลักษณะ คือ 1. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอ หากเหมาะสมให้พิจารณาว่า คงเดิม 
และ 2. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอ หากไม่เหมาะสม ให้ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในร่าง
เพ่ือการปรับปรุงต่อไป 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
1 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Windows ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
และร้อยละ และน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 ตอนที่ 2 สภาพของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1  วิเคราะห์
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการ
บรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ  
  ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1  ผู้วิจัย
ด าเนินการ ดังนี้ 
       ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้จากแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือสังเคราะห์ และหาแนวทางการบริหารงาน
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ตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
 
ผลการวิจัย  
 การน าเสนอผลการวิจัย ขอสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2 
ข้อ ตามล าดับดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยของน าเสนอดังตาราง
ประกอบการบรรยายต่อไปนี้ 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ และ ต าแหน่ง  

 
ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
58 
168 

 
25.70 
74.30 

     รวม 226 100.00 
ระดับการศึกษา 
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
     ปริญญาโท 

 
3 
146 
77 

 
1.30 
64.60 
34.10 

รวม 226 100.00 
ประสบการณ ์
     ต่ ากว่า 1 ปี 
     1 - 5 ปี 
     6 - 10 ปี 
     11 - 15 ปี 
     16 - 20 ปี 

 
3 
14 
26 
11 
33 

 
1.30 
6.20 
11.50 
4.90 
14.60 



 
 1022 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

     21 ปี ขึ้นไป 139 61.50 
รวม 226 100.00 
ต าแหน่งวิทยฐานะ 
     ไม่มีวิทยฐานะ 
     ช านาญการ 
     ช านาญการพิเศษ 

 
41 
45 
140 

 
18.20 
19.90 
61.90 

รวม 226 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 จากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 226 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 74.30 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 25.70 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษา พบว่า 
ระดับมากท่ีสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 64.60 และเมื่อพิจารณา
ประสบการณ์การท างาน พบว่า ระดับมากท่ีสุด คือ มีประสบการณ์ 21 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 61.50 
และต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 61.90 
 
 ตอนที่ 1.2  ผลการวิเคราะห์ระดับของสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 6 ด้าน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวม มีดังนี ้
 
ตารางที่ 2 แสดงระดับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตาม
ความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ที ่ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  S.D แปลผล อันดับ 
1. ด้านหลักนิติธรรม 3.31 0.64 ปานกลาง 6 
2. ด้านหลักคุณธรรม 3.43 0.47 ปานกลาง 2 
3. ด้านหลักความโปร่งใส 3.36 0.41 ปานกลาง 5 
4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม 3.40 0.42 ปานกลาง 3 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 3.55 0.49 มาก 1 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 3.37 0.44 ปานกลาง 4 
 รวมเฉลี่ย 3.40 0.42 ปานกลาง  
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 จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวม มี
ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง (  = 3.40) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีระดับการ
ปฏิบัติมากที่สุด อันดับที่ 1 คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ (   = 3.55) อันดับที่ 2  คือ ด้านหลัก
คุณธรรม (   = 3.43) อันดับที่ 3  คือ ด้านหลักความมีส่วนร่วม (   = 3.40) อันดับที่ 4 คือ ด้าน
หลักความคุ้มค่า (   = 3.37) อันดับที่ 5 คือ ด้านหลักความโปร่งใส (  = 3.36) และอันดับที่ 6 คือ 
ด้านหลักนิติธรรม  ( = 3.31)  
 สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามรายด้าน โดยแสดงผลการปฏิบัติงานต่ าที่สุด 3 อันดับแรกใน
แต่ละด้าน ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงระดับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตาม
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามรายด้าน  

 
ด้าน รายการ  S.D 

1. ด้านหลักนิติธรรม 1. ผู้บริหารมีการลงโทษทางวินัยแก่ครูที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา 

2.94 0.86 

2. ผู้บริหารปฏิบัติตนต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่างเสมอ
ภาค และเป็นธรรม 

3.20 0.91 

3. ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ท าให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาพร้อมใจปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 

3.23 0.78 

2. หลักคุณธรรม 1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบของครู
ทุกคนด้วยความยุติธรรม  

3.25 0.89 

2. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างการปฏิบัติตนที่ดี และเป็นที่ยอมรับของ
ครู บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.27 0.80 

 3. ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานโดยยึดหลักความ
ถูกต้องดีงาม  
ยึดหลักธรรมทางศาสนาและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ   

3.31 0.86 

3. หลักความ
โปร่งใส 

1. ผู้บริหารมีการพิจารณาการลงโทษทางวินัยอย่างโปร่งใส 
และเปิดเผยผลการพิจารณาแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3.14 0.89 

2. ผู้บริหารมีการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานของ 3.19 0.91 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ด้าน รายการ  S.D 

สถานศึกษาให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

3. ผู้บริหารมีการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณตลอดจนรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอย่างตรงไปตรงมา และสามารถ
ตรวจสอบได ้

3.25 0.94 

4 หลักความมีส่วน
ร่วม 

1. ผู้บริหารประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามา
มีส่วนร่วมผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ 

2.86 0.83 

2. ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะจากครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 

3.09 0.88 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การให้
ค าปรึกษา และร่วมวางแผนปฏิบัติการอย่างสม่ าเสมอ   

3.18 0.88 

5. หลักความ
รับผิดชอบ 

1. ผู้บริหารเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคล รับ
ฟังข้อเสนอแนะ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิด
ข้อบกพร่อง 

3.15 0.94 

2. ผู้บริหารใส่ใจและกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

3.31 0.81 

3. ผู้บริหารจัดโครงสร้างการบริหารงาน ก าหนดภาระงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ครูอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 

3.35 0.79 

6. หลักความคุ้มค่า 1) ผู้บริหารลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เกิน
ความจ าเป็นให้มีขั้นตอนน้อยลง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วใน
การท างานประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

2.89 0.89 

2) ผู้บริหารวางแผนงาน โครงการของสถานศึกษาโดยการ
วิเคราะห์และประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณอย่าง
เหมาะสม 

2.92 0.84 

3) ผู้บริหารมีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการใช้
ทรัพยากรในสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3.11 0.78 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านหลักนิติธรรม ข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการลงโทษทางวินัยแก่ครูที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา (  = 2.94) ด้านหลักคุณธรรม ข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ า
ที่สุด คือ ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบของครูทุกคนด้วยความ
ยุติธรรม (  = 3.25) ด้านหลักความโปร่งใส ข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
พิจารณาการลงโทษทางวินัยอย่างโปร่งใส และเปิดเผยผลการพิจารณาแก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ (  = 
3.14) ด้านหลักความมีส่วนร่วม ข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ (  = 2.86) ด้านหลักความรับผิดชอบ 
ข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคล รับฟัง
ข้อเสนอแนะ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดข้อบกพร่อง (  = 3.15) ด้านหลักความคุ้มค่า ข้อ
ที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ผู้บริหารลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เกินความจ าเป็นให้
มีข้ันตอนน้อยลง เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการท างานประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย (  = 2.89) 
 2. แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีดังนี ้
 ผู้วิจัยได้น าข้อที่เป็นประเด็นสภาพต่ าที่สุด 3 อันดับแรก มาด าเนินการสนทนากลุ่มโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 
1 ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 1 ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลรายด้าน 

แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

1. หลักนิติธรรม 
  

1.1 ผู้บริหารควรจัดประชุมวางแผนท าข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา ก าหนด
มาตรการและบทลงโทษทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอย่างชัดเจนโดยยึดหลกัความถูกต้อง ความเป็นธรรม และไม่ขัดกับระเบียบของทาง
ราชการ  
1.2 ผู้บริหารจัดประชุมให้ความรู้ และท าความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ และกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกัน  
1.3 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสืบสวนสอบสวนทางการศึกษา หากกรณี  
มีการกระท าผิดทางวินัยของครูและบุคลากรตามข้อตกลงของสถานศึกษาท่ีก าหนดร่วมกัน 
1.4 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา บริหารงานด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม และ
ก าหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างเสมอภาค เท่า
เทียมกัน 

2. หลักคุณธรรม 
 

2.1 ผู้บริหารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบร่วมกัน  
2.2 ผู้บริหารประชุมชี้แจงครู เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานและบันทึกผลการปฏิบัติงาน
โดยปฏิบัติตนตามหลักความถูกต้อง ยึดหลักธรรมทางศาสนาและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
2.3 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดี
ความชอบ โดยพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยความยุติธรรมและประกาศผลการพิจารณา
ให้ทราบท่ัวกัน 
2.4 ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงาน และ
ปฏิบัติตามหลักความถูกต้องดีงาม ยึดหลักธรรมทางศาสนาและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

3. หลักความโปร่งใส 
  

3.1 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจรงิกรณีการลงโทษทาง
วินัยครู โดยจัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาการลงโทษทางวินัย ที่ชัดเจน ยุติธรรม ช้ีแจงให้ท่ี
ประชุมทราบ และคณะกรรมการพิจารณาสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์  
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส โดยเปิดเผยและชี้แจงผลการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
3.2 ผู้บริหารจัดวางโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อนกัน โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง และ



 
 1027 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลรายด้าน 

แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

รายงานผลการด าเนินงาน ที่มีหลักฐานชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
3.3 ผู้บริหารประชุมช้ีแจงข้อมูลงบประมาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ โดยผู้บริหารจัดท าแผนงบประมาณที่แสดง
รายละเอียดอย่างชัดเจน และด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ โดย
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และตรวจสอบผลการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา 

4. หลักความม ี
ส่วนร่วม 
 

4.1 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของ
โรงเรียน และเชิญชวนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายติดตามข่าวสารผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ  
4.2 ผู้บริหารประชุมจัดตั้งเครือข่ายระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
เพื่อร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกัน  
4.3 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างสม่ า เสมอโดยจัดประชุม สัมมนา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ  
4.4 ผู้บริหารจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ และร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อช่องทางที่
หลากหลาย และน าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไข 

5. หลักความ
รับผิดชอบ 
  

5.1 ผู้บริหารยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และแก้ไขปัญหา 
5.2 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยจัด
ประชุมคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อศึกษาปัญหา สาเหตุ และ
ด าเนินการหาแนวทางการแก้ปัญหา และด าเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน  
5.3 ผู้บริหารจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ก าหนดภาระงาน หน้าที่ 
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับบุคคล  
5.4 ผู้บริหารจัดอบรมครูและบุคลากรให้มคีวามรูค้วามเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยก ากับติดตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

6. หลักความคุ้มค่า 
 

6.1 ผู้บริหารด าเนินการวิเคราะห์ และวางแผนจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  
ลดระบบงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน โดยกระจายอ านาจการบริหารงาน 
ลงสู่หัวหน้างานและฝ่ายปฏิบัติการ จัดเรียงล าดับความส าคัญของงานตามล าดับก่อนหลัง 
และน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) 
มาใช้ในการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ  
6.2 ผู้บริหารประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และ
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ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลรายด้าน 

แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวางแผนงาน โครงการของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
โดยวิเคราะห์และประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม ตามความจ าเป็น และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน าโครงการลงสู่
การปฏิบัติได้จริง  
6.3 ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษา และสรุป
รายงานผลการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบ การใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
น าเสนอผลการประเมินและรายงานผลการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย  
 การน าเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวม และขอสรุปผลการวิจัยที่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2 ข้อ ตามล าดับดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่สูงที่สุด คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
รองลงมาคือ ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความมีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความ
โปร่งใส และน้อยที่สุด คือ ด้านหลักนิติธรรม 
 2. แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีแนวทางการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์การลงโทษทางวินัย และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยความยุติธรรม โปร่งใส ผู้บริหารปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดี บริหารงานด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม มีการจัดวาง
โครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนการปฏิบัติงาน ติดตาม 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และรายงานผลการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรใน
สถานศึกษาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของโรงเรียน และจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษาระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมวางแผนและ
ด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษา 
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 อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการหา
แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยขอน าประเด็นที่น่าสนใจมา
อภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มีพันธกิจ
ที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยได้ด าเนินงานตามพันธกิจ และมอบนโยบายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลไปยังทุกโรงเรียนให้ปฏิบัติตาม ด้วยเหตุนี้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อยู่ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 จึงน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารงานในโรงเรียน ส่งผลให้สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของไพบูลย์ กาบจันทร์ (2557) ที่พบว่า สภาพการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนรักษ์หลวงพ่อด า สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 2. แนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยขอน าประเด็นที่
น่าสนใจมาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
  2.1 หลักนิติธรรม มีแนวทางการบริหารงานที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารควรจัดประชุม
วางแผนท าข้อตกลง กฎระเบียบของสถานศึกษา ก าหนดมาตรการและบทลงโทษทางวินัยแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างชัดเจน โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็น
ธรรม และไม่ขัดกับระเบียบของทางราชการ ทั้ งนี้เพราะหากผู้บริหารมีการก าหนดข้อตกลงของ
สถานศึกษา มาตรการและบทลงโทษทางวินัยร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม จะท าให้
ผู้บริหารสามารถน าข้อตกลงดังกล่าวมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ครูและ
บุคลากรที่กระท าผิดได้อย่างถูกต้อง และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนก
พร  จีนมหันต์ (2555) ที่พบว่า ควรจัดท าหลักเกณฑ์ข้อบังคับในสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด าเนินการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
กัลยาณี  ภูยิหวา (2554) ทีพ่บว่า ด้านหลักนิติธรรมและความเสมอภาค ผู้บริหารควรมีความยุติธรรม 
มีข้อก าหนด กติกา หลักเกณฑ์ที่แน่นอน เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
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  2.2 หลักคุณธรรม มีแนวทางการบริหารงานที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาความดีความชอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้วยความยุติธรรม และประกาศผลการพิจารณาให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้เพราะในการประเมินผล
การปฏิบัติงานและการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารจะต้อง
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินร่วมกัน เพ่ือให้มีแนวทางในการ
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ผู้บริหารต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรมโดยยึดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาความดี
ความชอบ และยึดข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ไพบูลย์  กาบจันทร์ (2557) ที่พบว่า ผู้บริหารควรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ด้วยการปฏิบัติจริง ก าหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการพิจารณาความดี
ความชอบให้ชัดเจน โดยให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์ เพราะการรับทราบ
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวเดียวกันก็จะท าให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยังสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ กิตติภูมิ สมศรี (2560) ที่พบว่า ด้านหลักคุณธรรม ควรมีการตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีเกณฑ์หรือตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน รวมทั้งมีการแจ้งเกณฑ์การประเมิน 
ระยะเวลา ระดับคะแนนให้ผู้รับการประเมินทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้รับการประเมินมีโอกาสได้ชี้แจง
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
  2.3 หลักความโปร่งใส มีแนวทางการบริหารงานที่ส าคัญ คือ ด้านงบประมาณ 
ผู้บริหารควรประชุมชี้แจงข้อมูลงบประมาณให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่าง ๆ โดยผู้บริหารจัดท าแผนงบประมาณที่แสดงรายละเอียด
อย่างชัดเจน และด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยรายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษา ทั้งนี้เพราะการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลงบประมาณและมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตรวจสอบงบประมาณของสถานศึกษา จะท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นใน
การด าเนินงานด้านงบประมาณของสถานศึกษาว่า มีความโปร่งใส และมีการใช้งบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ คมสันต์  ไทวะกิรติ (2557) ที่พบว่า ด้านการจัดสรร
งบประมาณ การใช้เงินงบประมาณโรงเรียน ควรยึดแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา และด้านการ
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานการใช้เงิน โดยการรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินงานควรท าให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิตติภูมิ  สมศรี 
(2560) ที่พบว่า ผู้บริหารต้องมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้สมาชิกทราบ โดยไม่ปิดบังอ าพราง และมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้อง การปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส จะท าให้เกิดความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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  2.4 หลักความมีส่วนร่วม มีแนวทางการบริหารงานที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารควรประชุม
จัดตั้งเครือข่ายระหว่าง โรงเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันวางแผนและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมกัน ทั้งนี้เพราะในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน เพ่ือหา
แนวทางการด าเนินกิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ฤทธิ์  เชื่อมากและคณะ (2551) ที่พบว่า ผู้บริหาร
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือบุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมปฏิบัติหรือตัดสินใจ ตลอดจนร่วมสนับสนุนติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามสิ่งที่ตน
ได้ร่วมหรือตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดพลังงานในการด าเนินงานไปสู่วัตถุประสงค์และสู่เป้าหมายอย่างมี
คุณภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติภูมิ  สมศรี (2560) ที่พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องน าหลักการมีส่วนร่วม ไปบริหารจัดการในสถานศึกษา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน  
การจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสถานศึกษา 
  2.5 หลักความรับผิดชอบ มีแนวทางการบริหารงานที่ส าคัญ คือ ผู้บริหารควรรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และปรับปรุงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะ 
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในฐานะที่เป็นผู้น าองค์กรทางการศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท า
ของตน และยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดง 
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในสถานศึกษา และน าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เปรมมิกา  อ่อนธานี (2559) ที่พบว่า ผู้บริหารควรมีการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากร และผู้ร่วมงานด้วยความเป็นธรรม และมีใจเป็นกลาง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็น ยอมรับในเสียงข้างมากที่เหมาะสมและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติภูมิ  สมศรี (2560) ที่พบว่า ผู้บริหารต้องตระหนักในสิทธิหน้าที่ความ
ส านึกในความรับผิดชอบ การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท า
ของตน มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา การใส่ใจในปัญหา การกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  
  2.6 หลักความคุ้มค่า มีแนวทางดังนี้ คือ ผู้บริหารควรวิเคราะห์ และวางแผนจัดระบบ
โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน โดยลดระบบงานและขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนกัน และกระจายอ านาจการ
บริหารงานลงสู่หัวหน้างานและฝ่ายปฏิบัติการ จัดเรียงล าดับความส าคัญของงานตามล าดับก่อนหลัง 
โดยน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) มาใช้ในการ
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บริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพราะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาต้องค านึงถึงการจัดโครงสร้าง
การบริหารงานที่ชัดเจน โดยลดความซ้ าซ้อนของงาน และกระจายอ านาจการบริหารงานลงสู่หัวหน้า
งานและฝ่ายปฏิบัติงาน เพ่ือให้การตัดสินใจด าเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีการน าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช้ในสถานศึกษา เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายและ
ประหยัดเวลาในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัลยาณี  ภูยิหวา (2554) ที่พบว่า 
ด้านหลักความคุ้มค่านั้น ผู้บริหารควรบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อส่วนรวม ไม่
ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ควรปรับปรุงหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ 
รณรงค์ให้บุคลากรมีความประหยัด เลือกน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ และพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ฤทธิ์  เชื่อมากและคณะ (2551) ที่พบว่า การที่จะ
ปฏิบัติและด าเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามหลักความคุ้มค่านั้นต้องค านึงถึงความประหยัด และ
ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล มององค์รวม ค านึงถึงผลระยะยาว 
ควรรู้จักเลือกวิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนของสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ควรน าผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนการนิเทศการศึกษาแก่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดย
สนับสนุนให้สถานศึกษาน าแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในด้านหลักนิติธรรม ควรมีการจัดท า
ข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับการก าหนดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ทุกฝ่ายรับทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน การด าเนินกิจกรรม และรับทราบผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาและเสนอแนะความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร

การเรียนรู ้7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการเรียนรู้แบบปกติ 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ได้รับการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่5 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ านวน 
2 ห้องเรียนโดยการเลือกแบบเจาะจง ห้องเรียนที่ 1 จ านวน 24 คน เป็นกลุ่มทดลอง ห้องเรียนที่ 2 
จ านวน 10 คน เป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าความยากง่าย 0.41 
– 0.64 ค่าอ านาจจ าแนก 0.27 – 0.55 และค่าความเชื่อมั่น 0.81 และ 4) แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากง่าย 0.32 – 0.73 ค่าอ านาจจ าแนกมีค่า 0.27 – 0.64 
และค่าความเชื่อมั่น 0.83 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความ
แปรปรวนร่วมทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
7 ขั้น 
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Abstract 
 The purpose of this research were to 1) compare the learning achievements 
between using the 7Es learning cycle model and the traditional instruction, 2) compare 
the analytical thinking between using the 7Es learning cycle model and the traditional 
instruction. Samples were selected from Matthayomsuksa 5 students who were in the 
2nd semester of the academic year 2017 at Khokkathiamwithayalai School, Muang 
District, Lopburi Province by the samping of 2 classrooms. The samples were divided 
into 2 groups using Purposive Sampling. 10 students in a control group who were 
taught in the traditional instruction and another 24 students in an experimental group 
who were taught with the 7Es learning cycle model. The research instruments were 1) 
lesson plan 7Es cycle model, 2) lesson plan traditional instruction, 3) a learning 
achievement test of which difficulty was 0.41 - 0.64 discrimination was 0.27 - 0.55 the 
reliability was 0.81 and 4) analytical thinking test of which difficulty was 0.32 - 0.73 
discrimination was 0.27 - 0.64 the reliability was 0.83 The statistics used for data 
analysis were mean, standard deviation and ancova 
 Results of the research: 
 1.  The student’s learning achievement on the topic of “Mechanical waves” 
after learning with the 7Es learning cycle model was higher than learning with the 
traditional instruction at .05 level of significance. 
 2.  The student’s analytical thinking on the topic of “Mechanical waves” after 
learning with the 7Es learning cycle model was higher than learning with the traditional 
instruction at .05 level of significance 
Keywords: Achievement, Analytical thinking, 7Es learning cycle model 
 
บทน า 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่ งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริญก้าวหน้ามากข้ึน เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการพัฒนาก็จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเช่นกัน ฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ
การศึกษาแต่ปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ต่ า  สาเหตุ
เนื่องมาจากผู้เรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่ก าลังศึกษาและหลักการที่แท้จริงทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจึงเกิด
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ความเบื่อหน่ายในการเรียน อีกทั้งผู้เรียนไม่สามารถระบุจุดมุ่งหมายได้เมื่อเรียนแล้วสามารถน าไปใช้
ประโยชน์อะไรได้ในชีวิตประจ าวัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ตกต่ า และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National 
Educational Testing: O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2559 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) (สทศ., 2560) เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งด้าน
ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าครึ่งของคะแนนเต็ม 
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ระดับชาติมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้  และด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 32.28 และในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับชาติมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ และด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 31.62 
เท่านั้น 
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจึง
ท าให้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ต่ า ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยังไม่
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะคิดวิเคราะห์แยกแยะ ใฝุเรียนรู้ ช่างสังเกต และหาวิธีการในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ วิธีการเรียนยังเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาวิชามากกว่าการเรียนรู้จากสภาพจริง  (สุมน  
อมรวิวัฒน์, 2540) ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งด้านความรู้ และความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับต่ า และไม่ผ่านการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ทั้งด้านความรู้  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อีกด้วย ประกอบกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัยที่ผ่านมาพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้มุ่งหวังให้ผู้เรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยการเชื่อมโยงความรู้ 
กระบวนการ ทักษะในการค้นคว้าและสืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหาที่หลากหลายโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นว่าควรหาวิธีการหรือรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังตัวอย่างงานวิจัยของ อาริสา  สุปน (2557) เรื่องผลการใช้ชุดกิจกรร
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากงานวิจัยพบว่าหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E วิชา
ฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ นั้นนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และงานวิจัยของบุญเรือง  คะเซ็นแก้ว (2555) เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และเจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 7E และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและแก้ไขวิกฤติการณ์วิทยาศาสตร์ศึกษาที่เกิดขึ้น 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะน าการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกต ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้และด ารงชีวิตอย่างมีความสุขปลอดภัยในสังคมโลกปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น สูงกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกกะเทียม
วิทยาลัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนในสังกัด

ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 64 
โรงเรียนมีนักเรียน 7,477 คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนโคกกะเทียม
วิทยาลัย อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง จากนั้นสุ่มอย่างงา่ย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 24 คน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และกลุ่มควบคุมจ านวน 10 คน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง 

รวมเป็น 16 ชั่วโมง 
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล ตามหลักสูตร
สถานศึกษาซึ่งแบ่งเป็นเนื้อหา ดังนี้ 

1.  การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น 
2.  คลื่นผิวน้ า 
3.  การซ้อนทับของคลื่น 
4.  สมบัติของคลื่น 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
1.  ตัวแปรต้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู้จ าแนกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
  1.1  การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
  1.2  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
2.   ตัวแปรตาม คือ 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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 1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่อง คลื่นกล มีค่าความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 0.80 - 1.00 
 2.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 
0.80 - 1.00 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล มีค่าความยากง่ายในช่วง 0.41 – 
0.64 มีค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.27 – 0.55 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.81 
 4.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าความยากง่ายในช่วง 0.32 – 0.73 
มีค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.27 – 0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.83 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1.  ผู้วิจัยได้ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย  อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี เพ่ือขออนุญาตในการท าวิจัย 
 2.  แบ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น จ านวน 24 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 10 คน 
 3.  ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยเครื่องมือชุด
เดียวกัน คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
 4.  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างขึ้น    กลุ่มทดลองเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ส่วนกลุ่มควบคุม
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 5.  เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดแล้ว  ผู้วิจัย
ด าเนินการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ด้วยเครื่องมือชุดเดียวกัน คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
 6.  ตรวจผลการทดสอบ และน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์  เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (พรรณ ีลีกิจวัฒนะ, 2555)  
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 2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม 
 
ผลการวิจัย 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 ในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วม ปรากฏผลดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกต ิ
 

แหล่งของความแปรปรวน  SS df MS F p-value 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 158.33 1 158.33 45.53* .000 
การจัดการเรียนรู้ 20.54 1 20.54 5.91* .020 
ภายในกลุ่ม 107.79 31 3.48     

รวม 298.00 33    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 45.53) และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.91) เมื่อน า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมดังจะเห็นได้จาก
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงไว้ในตาราง 2 
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ตาราง 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่นกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จดัการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยที่ได้รับ

การปรับแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 

(จาก 30 คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 11.92 2.98 18.63 3.05 18.50 61.67 
กลุ่มควบคุม 11.40 2.22 16.50 2.42 16.79 55.97 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 2 แสดงว่า ก่อนเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ  และ
หลังจากท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 18.50 คะแนน และ 
16.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 61.67 และ 55.97 ตามล าดับ 

2.  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
  ในการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วม ปรากฏผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อน
เรียน 

170.44 1 170.44 60.01* .000 

การจัดการเรียนรู้ 17.68 1 17.69 6.23* .018 
ภายในกลุ่ม 88.06 31 2.84     

รวม 294.24 33    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 3 แสดงว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 60.01) และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 6.23) 
เมื่อน าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมดัง
จะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มที่แสดงไว้ในตาราง 4 
 
ตาราง 4  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยที่ได้รับ

การปรับแล้ว 
คิดเป็นร้อยละ 

(จาก 20 คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 8.71 2.20 14.25 2.91 15.06 75.30 
กลุ่มควบคุม 8.10 2.02 12.00 2.67 12.46 62.30 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตาราง 4 แสดงว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ และหลังจากท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนน
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ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพ่ือใช้ใน
การปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการ
ปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 15.06 คะแนน และ 12.46 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 75.30 และ 
62.30 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่นกล ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (F = 45.53) และคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับนักเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.91) เมื่อน าคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของ
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ คือ 18.50 คะแนน และ 16.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 61.67 และ 55.97 
ตามล าดับ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นนั้น ได้มีการวางแผนแต่ละ
ขั้นไว้อย่างชัดเจน นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้า คิดแก้ปัญหา และมีการเร้าความสนใจโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้องมีความ
สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้และความถนัดของผู้เรียน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจมีความอยาก
เรียนรู้ จึงท าให้ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบปกติเน้น
การเรียนตามที่ครูสอน ซึ่งครูผู้สอนมักจะสอนโดยเน้นเนื้อหาในบทเรียนเป็นหลักจึงท าให้ผู้เรียนไม่เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากนัก เหตุก็เพราะว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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เพียง 3 ขั้น คือ ขั้นน า ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยในขั้นสรุป ครูก็เป็นผู้สรุปให้กับผู้เรียนจึงท าให้การจัดการ
เรียนรู้แบบปกติเกิดการเรียนรู้ได้ไม่ดีนัก ซึ่งเป็นไปค ากล่าวของพิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2544) ได้กล่าวถึง
ข้อดีของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูไวดังนี้คือ เป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านสติปัญญาให้มีความ
ฉลาดขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบท างานเป็นขั้นตอน สามารถเรียนรู้และเกิดการค้นพบได้
ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจได้จากภายใน ไม่เน้นการเรียนรู้แบบท่องจ า ฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ถึงวิธีการและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองซึ่งจะท าให้ผู้เรียนจดจ าในสิ่งที่เรียนรู้ได้นาน และสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ต่าง  ๆ เข้าด้วยกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญเรือน คะเซ็นแก้ว (2555) ที่พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  7 
ขั้น สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามคู่มือครูอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
จากผลงานวิจัยของอาริสา สุปน (2557) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์  เรื่อง แสงและ
ทัศนูปกรณ์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 7 ขั้น สูงกว่าของ
นักเรียนที ่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F = 60.01) และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 6.23) 
เมื่อน าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปรร่วม
พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  7 ขั้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติโดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น และกลุ่มควบคุมที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 15.06 คะแนน และ 12.46 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละเท่ากับ 75.30 และ 62.30 ตามล าดับ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนโดยผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการ
คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ เรื่องราวต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นหรือจากการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งผู้เรียนได้
วิเคราะห์ความส าคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์วิเคราะห์หลักการ ผู้เรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ท าให้กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถเรียงล าดับ
ความคิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเหตุผล เกิดการเชื่อมโยงความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ จากลักษณะการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น แต่การจัดการเรียน
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เรียนรู้แบบปกติไม่มีการเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานเดิมกับความรู้ใหม่ขาดการพัฒนาทักษะทางด้านการคิด
วิเคราะห์เพราะครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนเพียงทางเดียว ท าให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นจึงส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน    ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของไฮเซนคราฟเป็นรูปแบบที่ครูสามารถน าไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมตาม
ธรรมชาติวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้อันจะท าให้นักเรียนเข้าถึงความรู้ความจริงได้ด้วยตนเอง และนักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 7 ขั้น ควรระลึกอยู่เสมอว่าครูเป็นเพียงผู้ท า
หน้าที่คอยช่วยเหลือโดยครูเป็นผู้คอยแนะน าและช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือและแบ่งปันประสบการณ์ จัด
สถานการณ์เร้าให้นักเรียนได้คิดตั้งค าถามและลงมือตรวจสอบนอกจากนี้ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับความรู้  ความสามารถบนพ้ืนฐานของความสนใจ ความถนัด และความสามารถที่
แตกต่างระหว่างบุคคลอันที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาริสา สุปน (2557) ที่
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู แบบสืบ
เสาะหาความรู 7ข้ัน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ครูผู้สอนสามารถน ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ไปใช้เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ เนื่องจาก
มีขั้นตอนต่างๆ ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย
อาศัยการลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า และแก้ไขปัญหาด้วยตัวผู้เรียนเอง 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1  ควรมีการทดลองสอนฟิสิกส์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ใน
เรื่องอ่ืน ๆ ที่นักเรียนมีปัญหาในการเรียนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาฟิสิกส์ให้สูงขึ้น 
  2.2  ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับตัวแปรตาม
ด้านอ่ืน ๆ เช่น การคิดแบบมีวิจารณญาณ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ความรับผิดชอบความคงทนต่อการ
เรียนรู้ พฤติกรรมการท างานกลุ่ม เป็นต้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยครั้งนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีในการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง ต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้  
 กราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนะน าแก้ไขเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย  อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโคก
กะเทียมวิทยาลัย ที่ได้อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ท าให้วิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 Guidelines for Promotion of Ethics and morals for Students in the 
expanding educational opportunities school Under Office of Uthaithani 

Primary Education Service Area 2 
อรอุมา โตประเสริฐ(Onuma Toprasert) *  

ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ(Thitinun Doungsuwan) ทัปพิพัฒน์ สันตะวัน(Teeppipat Suntawan) 
1,2,3 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

*Corresponding author. E-mail: onumatopra@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาและหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

วิธีด าเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จ านวนทั้งสิ้น 
529 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย รวมทั้งสิ้น 224 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเที่ยง
เท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยการจัดประชุมสนทนา
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยมีปัญหาการด าเนินงานสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) อันดับรองลงมา ได้แก่ การ
วางแผน (Plan) การปรับปรุงแก้ไข (Act) และด้านการติดตามตรวจสอบ (Check) ตามล าดับ 
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2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีดังนี้ 1)  ด้านการวางแผน 
สถานศึกษาต้องประชุมคณะท างานเพ่ือร่วมกันก าหนดกิจกรรมให้หลากหลาย และจัดกิจกรรมให้เกิด
การมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2) ด้านการ
ด าเนินงานตามแผน ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษาให้การส่งเสริม 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกทุกขั้นตอนอย่างสม่ าเสมอ 3) ด้านการติดตามตรวจสอบ 
สถานศึกษาควรจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผลด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ทุกช่องทาง 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานสรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์ จัดท าเป็นฐานข้อมูล น าไปปรับปรุง/แก้ไขการวางแผนการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
ค าส าคัญ: แนวทางการด าเนินงาน, คุณธรรม จริยธรรม, โรงเรียนขยายโอกาส  
 

Abstract 
The purpose of this research were to study the problems and to propose the 

guidelines for the promote of Ethics and morals in the expanding educational 
opportunities school Under Office of Uthaithani Primary Education Service Area 2. 
 The research was divided into two steps.     
 1. Study the problems of Ethics and morals in the expanding educational 
opportunities school Under Office of Uthaithani Primary Education Service Area 2. 
 2. Propose the guidelines for the promote of Ethics and morals in the 
expanding educational opportunities school Under Office of Uthaithani Primary 
Education Service Area 2. The sample of this research was 19 directors and 205 
teachers in the expanding educational opportunities school. Under office of 
Uthaithani Primary Educational Service Area 2. Select by way of simple random 
sampling. 

The research instrument used was a 5-level rating scale questionnaires with 
the reliability coefficient of 0.97. The statistics used in data analysis were percentage, 
mean and standard deviation.  

The research findings were as follows: 
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1. The problems of the Ethics and morals promotion in the expanding 
educational opportunities school Under Office of Uthaithani Primary Education 
Service Area 2, in overall, the problem was at the moderate level. When considered 
aspect by aspect it was found that the planned Implementation problem was at the 
highest level, and next to that were the problems of planning and Development and 
checking in the Ethics and morals promotion.     
 2. The proposed guidelines for the Ethics and morals promotion in the 
expanding educational opportunities school Under Office of Uthaithani Primary 
Education Service Area 2 are as follows: 1) In planning, School Board must work 
together to define the various activities. The event has the participation of parents, 
community agencies and who is involved. 2) In the working, Those responsible 
should be operational by the scheduled calendar events. Teacher and stakeholders 
involved in the operation. The director must be encouraged. Support and facilitate 
the process regularly. 3) In the checking, Schools should prepare an assessment 
report to Uthaithani Primary Education Service Area 2 and. published to all sectors. 
Open to all sectors share their opinions about the performance of all channels. 4) In 
the improvement, Schools should be analyzed Collect and summarize To prepare 
the database. Use databases to update / modify planned operations morality. Ethics 
and morals of students. 
Keywords: Operational guideline, Ethics and morals, the expanding educational 
opportunities school 
 
 บทน า 
 สังคมโลกปัจจุบันมีความรุดหน้าขององค์ความรู้และวิทยาการต่างๆ อย่างมากมาย ความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเพ่ิมขึ้น จนหลายครั้งความ
สะดวกสบายเหล่านี้ กลายเป็นเปูาหมายหลักของการพัฒนาสังคม สมาชิกในสังคมเกิดความหลงลืม
ละเลยที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวเอง ให้ทัดเทียมเท่าความรุดหน้าของ
วิทยาการที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่คุณธรรมจริยธรรมนั้นจะช่วยให้การใช้ความรุดหน้าของวิทยาการ
เหล่านี้เป็นไปในครรลองท่ีเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ดังที่ประจักษ์กันอยู่ทั่วไป  
 ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น ต้องประกอบไปด้วยความเจริญทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา และความมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ดังเปูาหมายของการจัด
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การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั่นคือ การมีความรู้คู่
คุณธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2542, น. 3)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้ม
และสถานการณ์ของสังคมไทยว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ กระแสการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทยเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วคนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ส่งผลให้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึด
ตนเองเป็นหลักมากกว่าการค านึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความ
อดทน ขาดวินัย วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม โดยผลส ารวจของศูนย์คุณธรรม
ร่วมกับนิด้าโพล ปี 2557 พบว่าปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ 50 เห็นว่า
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต การทุจริตคอร์รัปชันและประชาชนกว่าร้อยละ 90 เห็นว่า
จ าเป็นต้องส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยเร็วที่สุด ขณะที่การส ารวจการยอมรับพฤติกรรมทาง
สังคมของคนไทยที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป ในปี 2557 เรื่องพฤติกรรมของการมีวินัยเช่น การข้ามถนนโดย
ใช้สะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย พบว่า กว่าร้อยละ 45 ท าเป็นบางครั้งหรือไม่ท าเลย ส่วน
พฤติกรรมการใช้ชีวิต พบว่า คนไทยถึงร้อยละ 64.1 รู้สึกเฉยๆ และรับได้กับพฤติกรรมการพูด
ภาษาไทยค าฝรั่งค า และกว่าร้อยละ 38.7 ที่รู้สึกเฉยๆ และรับได้กับการใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอกนุ่ง
สั้น สะท้อนถึงคนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจากต่างประเทศมาปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ละทิ้งค่านิยมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและลดคุณค่าของ
ความเป็นไทย จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับวางรากฐานการปรับเปลี่ยนให้คนมีค่านิยมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคมไทย ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพ่ึงพาตัวเอง มี
ความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็น
กิจวัตรประจาวัน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560, น. 43-75)   



 
 1052 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ระบุว่า ด้วยภาวะวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งประเทศ
ไทยต้องเผชิญอยู่ขณะนี้ เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้าน ที่ส าคัญคือ การอยู่บนรากฐานของคุณธรรมซึ่ง
เป็นสิ่งที่ดีงามควรแก่การประพฤติปฏิบัติ การพัฒนาบุคคลโดยใช้คุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนา
คนในชาติให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ โดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ซึ่ง 8 คุณธรรมพื้นฐานประกอบด้วย ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ (กระทรวงศึกษา, 2560, ออนไลน์ ) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 505 หมู่ที่ 5 ต าบล
หนองฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เขตการปกครองประกอบด้วยอ าเภอหนองฉาง อ าเภอ
บ้านไร่ อ าเภอลานสัก และอ าเภอห้วยคต มีบทบาทและภารกิจหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยยึดหลักการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กและเยาวชนทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้มีการก าหนดพันธกิจ (Mission) สอดรับกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และมีจุดเน้นด้านผู้เรียนที่เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ นักเรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมรักสามัคคีปรองดองสมานฉันท์รักชาติศาสน์กษัตริย์ภูมิใจในความเป็นไทยห่างไกล
ยาเสพติดมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 2, 2559, น. 12 ) โดยคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ เป็นคุณธรรมส่วนหนึ่งที่ให้การ
ส่งเสริม ให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 2 เป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทั้งสถานศึกษาระดับอนุบาล - 
ประถม และระดับอนุบาล -มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ โรงเรียนขยายโอกาส  
  โรงเรียนขยายโอกาสเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 เป็นสถานศึกษาที่มีการด าเนินงานด้าน
การจัดการศึกษา 3 ระดับประกอบไปด้วย  การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ซึ่งเป็นการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี เพ่ือวางรากฐานชีวิตและการเตรียมความพร้อมของเด็กทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยปกติใช้เวลาเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
1 – 2  การศึกษาระดับประถม เป็นการศึกษาภาคบังคับที่มุ่งวางรากฐานเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถข้ันพื้นฐาน ใช้เวลาเรียน 
6 ปี เริ่มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และการจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็น
การศึกษาภาคบังคับที่มุ่งให้ผู้ เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆ ต่อจากระดับ
ประถมศึกษา เพ่ือให้รู้ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในทางวิชาการและ
วิชาชีพ ตลอดจนความสามารถในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วัย โดยปกติใช้เวลาเรียน 
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3 ปีเริ่มตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ส านักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2560,
ออนไลน์)  

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสค่อนข้างมีความ
ซับซ้อนเพราะต้องจัดการศึกษาในเวลาเดียวกัน ถึง 3 ระดับ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ งานบุคลากร งาน
งบประมาณ การเงินและพัสดุ รวมถึงการด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและ
จากการค้นคว้า เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงเรียนขยายโอกาส พบว่าการ
ด าเนินงานการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรนักเรียนยังมีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมไม่เหมาะสมหลาย
ประการ เช่น การพูดจาไม่สุภาพ สูบบุหรี่ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทะเลาะวิวาท ลอกการบ้าน 
ทุจริตในการสอบ ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ ไม่เข้าแถวซื้ออาหาร มาโรงเรียนสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย 
ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่มีจิตอาสา ไม่ดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม ใช้จ่ายฟุุมเฟือย ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ระบุไว้
ข้างต้น ทั้งที่ความเป็นจริงจากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ได้มีการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มาโดยตลอดแต่ผลที่พบ คือ นักเรียนยังขาดคุณธรรม 
จริยธรรม และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดังที่กล่าวมาข้างต้น 
 เมื่อท าการศึกษา ค้นคว้า จากเอกสาร งานวิจัย ต่างๆ ถึงกระบวนการท างานในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาแล้วพบว่า มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับแนวคิดวงจรคุณภาพ ของเดม
มิ่ง (Deming Cycle) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การด าเนินงานตามแผน (Do)   การ
ตรวจสอบ (Check) และ การปรับปรุงแก้ไข (Action)  ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินงานที่เป็นระบบ
และใช้กันอย่างแพร่หลายในการด าเนินงานในสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งมีการท างานเป็นขั้นตอนมีระบบตรวจสอบได้  แต่จะพบว่านักเรียนยังคงมี
ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่นก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ แต่งกายไม่เรียบร้อย ทะเลาะวิวาท 
ติดสารเสพติด ท้องก่อนวัยอันควร ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในกระบวนการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

ซึ่งหากโรงเรียนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และมีแนวทางการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ตั้งแต่วัยอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสบผลส าเร็จ นักเรียนสามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขออกไปสู่
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สถาบันการศึกษาในอนาคตอย่างมีคุณภาพ ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
ประเทศชาติ และประชากรโลก  

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาปัญหาการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 เพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางด าเนินการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

2. เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) มีวิธีด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
โรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 

ขั้นตอนที่ 2 หาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ทั้งหมด 259 คน  

กลุ่มตัวอย่าง จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการใช้วิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกเป็น 
ผู้บริหาร 19 คน และ ครู 205 คน รวมทั้งสิ้น 224 คน  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชนิด คือ 
1. แบบสอบถามปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน

ขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)  

ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  มีลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน รวม 60 ข้อ ดังนี้  1) 
ด้านการวางแผน (Plan) จ านวน 15 ข้อ 2) ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) จ านวน 15 ข้อ 3) ด้าน
การติดตามตรวจสอบ (Check) จ านวน 15 ข้อ 4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) 

2. ร่างแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นตารางการบันทึก 
ประกอบ ด้วยข้อค าถามจากกระบวนการ 4 ด้าน คือ ) ด้านการวางแผน (Plan)  ด้านการด าเนินงาน
ตามแผน (Do)  3) ด้านการตรวจสอบ/ติดตาม (Check)  4) ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act)  
 3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ส าหรับการประชุมสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 7 คน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไปให้ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม คือผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
ระหว่างวันที่ 9-20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งสิ้น 224 ฉบับ โดยได้ประสานกับโรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างผ่านทางโทรศัพท์และส่งแบบสอบถามไปทางกล่องรับเอกสารของโรงเรียนต่าง ๆ ที่จัดตั้ง
ไว้ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 
218 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97.32 ของแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
มาบันทึกลงในแบบลงรหัสเพ่ือน าไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิ จัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี สาขาหนอง
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ฉาง อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัย ธานี เขต 2 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมทั้งสิ้นจ านวน 7 คน  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าสถิติ
ตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัย ดังนี่ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ (f) และค่าร้อย
ละ (%) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาระดับปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โดยค านวณค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. วิเคราะห์ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้จากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  โดยใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือสังเคราะห์และหาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ในโรงเรียน ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) รองลงมาคือ ด้านการวางแผน (plan) ด้านการ
ปรับปรุงแก้ไข (Act) และงานที่มีการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนต่ าสุดคือ ด้าน
การติดตามและตรวจสอบ (Check) ดังแสดงในตารางที่ 1 และเมื่อพิจารณาปัญหารายข้อของแต่ละ
ด้านพบปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้านดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัญหาในภาพรวมของการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  
 

ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม X  SD ความหมาย ล าดับ 

 

1. ด้านการวางแผน (plan) 
2. ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do)  
3. ด้านการติดตามและตรวจสอบ 
(Check) 
4. ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act)  
   รวม  

3.36 
3.37 
3.30 
3.31 
3.33 

1.16 
1.11 
1.10 
1.12 
1.10 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

2 
1 
4 
3 

     
 

จากตารางที่ 1 พบว่าปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X  = 3.33) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานีเขต ด้านการด าเนินงาน (Do) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X  = 3.37) และปัญหาด้านการติดตามและ
ตรวจสอบ (Check) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ( X  = 3.30)  

 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้านของการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 

 
ปัญหาการ

ด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกของการด าเนินงาน 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน 

X   

1.ด้านการวางแผน 
(plan) 

 
 
 

1. สถานศึกษาก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมในการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ท่ีมีความหลากหลาย 
2. สถานศึกษามีค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
3. สถานศึกษาจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม

3.54 
 

3.47 
 

3.39 
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ปัญหาการ
ด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

ปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกของการด าเนินงาน 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละด้าน 

X   

 
2. ด้านการด าเนินงาน

ตามแผน (Do) 
 
 
 
 

3. ด้านการติดตาม
และตรวจสอบ 

(Check) 
 
 
 
 

4. ด้านการปรับปรุง
แก้ไข (Act) 

ของนักเรียน อย่างเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
1. ผู้รับผดิชอบงานศึกษาแผนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน 
2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนตามโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
3. การปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินปฏิบตัิงาน 
1. สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน เผยแพร่กับทุกภาคส่วน 
2. คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
3.การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดในแผนการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของนักเรยีน 
1. สถานศึกษาน าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานสง่เสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะกรรมการระดมสมองเพื่อหาทางเสรมิข้อดี/จดุแข็งของการ
ด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของนักเรยีนให้เพิ่มข้ึน 
3.สถานศึกษามีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง 

 
3.54 

 
3.49 

 
3.39 

 
3.38 

 
3.35 

 
3.34 

 
3.50 

 
3.33 

 
3.32 

   

 
 จากตารางที่ 2 พบปัญหาสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน โดยปัญหาสูงสุดของด้านการ
วางแผน(Plan) คือ  สถานศึกษาก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน ที่มีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ย ( X  =3.54 ) ปัญหาสูงสุดของด้านการ
ด าเนินงานตามแผน (Do) คือ ผู้รับผิดชอบงานศึกษาแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ย ( X  = 3.54) ปัญหาสูงสุดของด้านด้านการติดตามและตรวจสอบ (Check) คือ 
สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
เผยแพร่กับทุกภาคส่วน มีค่าเฉลี่ย ( X = 3.38) และปัญหาสูงสุดของด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) คือ 
สถานศึกษาน าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย ( X  = 3.50) 
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2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 มี 4 ด้านดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
 

การ
ด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

1.ด้านการ
วางแผน 
(Plan) 

1) การก าหนดกิจกรรมในการด าเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ มีการจัด
อบรมให้ความรู้คณะท างาน ประชุมคณะท างานเพื่อร่วมกันก าหนดกิจกรรมให้หลากหลาย จัด
กิจกรรมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้บริหารมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับความถนัดของบุคลากร 
2) สถานศึกษามีค าสั่งก าหนดผู้รบัผิดชอบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน ได้แก่ 
สถานศึกษาต้องมีค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนแต่ละด้านไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผู้บริหารต้องประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อท า
ความเข้าในและมอบหมายงานตามภาระงานแต่ละด้านและผู้รับผิดชอบต้องตระหนักและเห็น
ความส าคัญของค าสั่งโดยท าความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
3) การจัดสรรงบประมาณการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างเพียงพอต่อ
การด าเนินงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาน าข้อมูลงบประมาณของปีที่ผ่านมาและส ารวจความ
ต้องการในการใช้งบประมาณมาพิจารณาเพื่อจัดสรรงบประมาณภายในให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ และจัดหางบประมาณจากภายนอก เพื่อใช้ในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน 

2.ด้านการ
ด าเนินงาน
ตามแผน 
(Do) 

1) การศึกษาแผนการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บริหารต้องประชุมท าความ เข้าใจ
เกี่ยวกับแผนการด างาน ผู้รับผิดชอบร่วมกันศึกษาแผนและสรุปผลที่ได้จากการศึกษาแผน ก าหนด
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
2) การปฏิบัติตามขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตาม
โครงการอย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
และอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแต่ขั้นตอนในการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
3) การปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบต้องปฏิบัติงานตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีรายงานผลการด าเนินงานทุก
กิจกรรมเป็นระยะ 
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การ
ด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

3.ด้านการ
ติดตาม
ตรวจสอบ 
(Check) 

1) การน าผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เผยแพร่กับทุก
ภาคส่วน ได้แก่ สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัด น ารายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบ และให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
ผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ทุกช่องทาง 
2) คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าเครือ่งมือในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่หลากหลาย 
น าเครื่องมือไปใช้ติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ สรุปผลติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนรายงานผู้บริหารทุกครั้ง  
3) การประเมินผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ได้แก่ 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบมีการประเมินผลกับนักเรียนตามเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ มีการแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบทุก
ครั้งเพื่อให้นักเรียนน าผลไปพัฒนาตนเอง 

4 . ด้ า น ก า ร
ปรับปรุงแก้ไข 
(Act) 

1) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน ได้แก่ สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
แต่ละขั้นตอน สรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์ จัดท าเป็นฐานข้อมูล น าข้อมูลไปปรับปรุง/แก้ไข
แผนการด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้ยืดหยุ่น สามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
2) การระดมสมองเพื่อหาแนวทางเสรมิข้อดี/จดุแข็งของการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนใหเ้พิ่มขึ้น ได้แก่ สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อระดม
สมองหาทางเสริมข้อด/ีจุดแข็งของการด าเนินงานสรุปผลการระดมสมอง น าผลสรุปแนวทางเสรมิ
ข้อดี/จุดแข็งไปพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้
เพิ่มขึ้น  
3) การน าจุดแข็ง/จุดอ่อนไปปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
ได้แก ่คณะกรรมการด าเนินงานรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน ต่อผู้บรหิารสถานศึกษา สถานศึกษารายงานผลการปรับปรุงแก้ไขทุก
กิจกรรมใหเ้ป็นปัจจุบันและสม่ าเสมอ มีการรายงานผลการด าเนินงาน ผ่านระบบออนไลน์ ข้อมลู
สารสนเทศต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง แนวการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในโรงเรียน

ขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2  มีประเด็นที่สามารถ
น ามาอภิปรายเพิ่มเติมได้ ดังนี้  
 1. จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ผู้วิจัยพบว่าปัญหาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาปัญหาในการด าเนินงานสูงสุดของงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแต่ละด้านสามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 1.1 ด้านการวางแผน (Plan) การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นระดับสูงสุด คือ การ
ก าหนดกิจกรรมในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ บุคลากรผู้รับผิดชอบ หรือ คณะท างาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นยังขาดการมีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ บุษยา เขื่อนแก้ว (2555) ที่พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างถ่องแท้ ผู้ปกครองมีภาระหน้าที่ในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลายท าให้ไม่มีเวลาขาดการร่วมมือจากผู้ปกครองจึงไม่ทราบถึงกิจกรรมในการส่งเสริม
ของโรงเรียน สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่พบว่า ปัญหาด้านการวางแผนที่เกิดขึ้น
ระดับสูงที่สุด คือ ด้านการวางแผนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่อนข้างน้อย อีกทั้งการจัด
กิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน และนักเรียนไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ชุมชนจัด
ขึ้น ขาดการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 1.2 ด้านการด าเนินงานตามแผนงาน (Do) การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ 
ผู้รับผิดชอบงานศึกษาแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน อาจเนื่องมาจาก 
ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานยังขาดศรัทธา ความตระหนักและไม่เห็นความส าคัญของแผนการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน จึงมีการประชุมท าความเข้าใจและร่วมกันศึกษา
แผนการด าเนินงานค่อนข้างน้อย ซึ่งสอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์ แก้วทา (2555) ที่พบว่า ปัญหาการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านบุคลากรมีปัญหาในเรื่องการสร้างความ
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ศรัทธา ความตระหนัก ทัศนคติที่ดีในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ จักรพงษ์ สุขสบาย และนงลักษณ์ ใจฉลาด (2559) ที่
พบว่า สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ อย่างมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน รวมทั้งกระตุ้นให้ครูนักเรียนตระหนักถึงความส าคัญ และเกิดแนวร่วมในการส่งเสริมพัฒนา
ไปร่วมกับสถานศึกษา 
 1.3 การติดตามตรวจสอบ (Check) การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ สถานศึกษา
จัดท ารายงานผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เผยแพร่กับทุก
ภาคส่วน ซึ่งอาจเนื่องมาจาก ระยะเวลาในการด าเนินงานมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ขาดงบประมาณที่
เพียงพอ บุคลากรขาดความรู้ ไม่มีการน าผลการด าเนินงานมาประชุมร่วมกัน ท าให้การจัดท ารายงาน
ผลการประเมินการด าเนินงานไม่เป็นระบบ และขาดการน ารายงานผลการประเมินการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบ ซึ่งสอดคล้องกับ บุษยา เขื่อน
แก้ว (2555) ที่พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเรียน 
ประกอบไปด้วย ขาดงบประมาณในการบริหารจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม บุคลลากรครูขาด
ความรู้ความเข้าใจ ระเวลาด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่
พบว่า ปัญหาด้านการติดตามและประเมินผล ได้แก่ การประเมินนโยบายการด าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน การประเมินผลตามโครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการด าเนินการตามนโยบายในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
 1.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) การด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นสูงสุด คือ สถานศึกษาน า
ผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สถานศึกษาไม่มีการวิเคราะห์และสรุปรวบรวมผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียนแต่ละขั้นตอน  ขาดการการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการปรับปรุง/แก้ไข
แผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน และขาดความรู้ในการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขแผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ชุ
ตินันท์ พกานวน (2556) ที่พบว่า สถานศึกษาไม่น าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาโครงการ ขาด
ความรู้ในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน การประเมินผลไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมและระยะเวลาที่ก าหนด การประเมินใช้เวลามากเกินไป ขาดเครื่องเมือที่จะใช้ประเมิน  ขาด
งบประมาณในการสร้างและจัดท าเครื่องมือประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) 
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ที่พบว่า ปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ด้านการปรับปรุงแก้ไข  คือ 1) 
การน าผลการประเมินการด าเนินการตามโครงสร้างการบริหารงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนมาปรับปรุงแก้ไข  2) การน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริม จริยธรรมของนักเรียน
ภายนอกสถานศึกษามาปรับปรุงแก้ไข 3) การน าผลการติดตามจัดท าข้อมูลสารสนเทศการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
 2. แนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต 2 ทั้ง 4 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ด้านการวางแผน (Plan) สถานศึกษาควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้คณะท างานเกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีการประชุมคณะท างานเพ่ือร่วมกันก าหนดกิจกรรมในการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในแต่ละด้านให้หลากหลาย จัดกิจกรรมให้เกิดการ
มีส่วนร่วมระหว่าง สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สุพรรณ์ จันทาพูน (2555) ที่มีความเห็นว่า ควรจัด
ประชุมสัมมนาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนทางศาสนา 
วัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี การร่วมมือกันแก้ปัญหานักเรียน
และเยาวชน การเชิญชวนและการให้ความร่วมมือของบุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมการ
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ บุษยา เขื่อนแก้ว (2555) ที่ มีความเห็น
ว่า โรงเรียนควรให้ความส าคัญกับการบริหารกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ควรส่งบุคลากรครูเข้า
รับการอบรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้บุคลากรครูมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริหาร
กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่มีความเห็นว่า 
สถานศึกษาควรมีการก าหนดนโยบายให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมชุมชน และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  
 2.2 ด้านการด าเนินงานตามแผน (Do) ผู้บริหารต้องจัดประชุมมอบหมายงานและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนการด างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ผู้รับผิดชอบควรปฏิบัติงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ทุกกิจกรรม ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
รายงานผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมเป็นระยะ ผู้บริหารต้องให้การส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความ
สะดวกแต่ข้ันตอนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ บุษยา เขื่อนแก้ว (2555) ที่มีความเห็นว่า ควรจัดการ
ประชุมให้กับทุกฝุายเพ่ือรับนโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรครู ผู้ปกครอง ชุมชน โดยทุกฝุายควรมีส่วนร่วมใน
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การด าเนินงานและการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์  แก้วทา (2555) ที่มีความเห็นว่า ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม และต้องมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการจัดกิจกรรม 
 2.3 ด้านการติดตามตรวจสอบ (Check) มีแนวทางดังนี้ คือ สถานศึกษาควรสถานศึกษาควร
มีการนิเทศกับกับและติดตามการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ มีจัดท ารายงานผลการ
ประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัดและน ารายงาน
ผลการประเมินการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเผยแพร่ ให้ทุกภาคส่วนทราบ 
โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผลด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนได้ทุก
ช่องทาง สอดคล้องกับ สุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ (2553) ที่มีความเห็นว่า สถานศึกษาควรมีการนิเทศ
ก ากับและติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และต้องมีแผนการพัฒนาสถานศึกษาที่เป็นกล
ยุทธ์ หรือแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ พระวีระ ศรีพรม (2557) ที่มีความเห็นว่า 
โรงเรียนควรมีแผน และโครงการที่จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการก าหนดเป็นนโยบายของ
ทางโรงเรียน ให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และวางแนวทาง
ด าเนินงาน รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม เมื่อโรงเรียนมีการส ารวจปัญหาและค้นพบปัญหาแล้ว 
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้นให้หมดไป การติดตาม ดูแล ตรวจสอบโครงการให้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานมายังเขตพ้ืนที่ต่อไป สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่มีความเห็นว่า 
สถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการใช้นโยบายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน ด าเนินการประเมินอย่างเป็นระบบ และน าผลการประเมินการใช้นโยบายในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนมาร่วมกันอภิปราย  
  2.4 ด้านการปรับปรุงแก้ไข (Act) มีแนวทางด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน โดยให้สถานศึกษาวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแต่ละ
ขั้นตอนตามตามโครงสร้างงานและวัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย สภาพปัญหา ความต้องการ  จากนั้น
สรุปรวบรวมผลการวิเคราะห์ จัดท าเป็นฐานข้อมูล น าไปปรับปรุง/แก้ไขการวางแผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้ยืดหยุ่น และ ต่อเนื่อง สอดคล้องกับ สุภาพร สุขสวัสดิ์ 
(2552)  ที่มีความเห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ก าหนดนโยบาย วางแผนการด าเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหาร
โรงเรียนสอดคล้องกับ พระมหาสิทธิศักดิ์ ปรีสกุล (2555) ที่มีความเห็นว่า ควรมีการวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมก าหนดเป็นหลักสูตร ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ก าหนดนโยบายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ เพ็ญนภา ลายน้ าเงิน (2559) ที่มีความเห็น
ว่า ควรมีการประชุมบุคลากร ก าหนดโครงสร้าง สนับสนุนปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานส่งเสริม
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คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมภายนอกสถานศึกษามาปรับปรุง
แก้ไข น าขอ้สรุปการน าผลการติดตาม จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศมาหาแนวทางในการพัฒนา                                               
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียน
ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และหาแนวทางการ
ด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้ข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  จากการศึกษาปัญหาการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมี
ความตระหนักและเห็นความส าคัญของในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 

2) สถานศึกษาควรใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ซึ่งเป็น การ
รวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และการเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียน 

3) สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ และประสานความร่วมมือในการจัดหา
งบประมาณจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เพียงพอ ต่อความต้องการในการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

4) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้มีความหลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และมีวิธีปฏิบัติเป็นไปตาม
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 

5) หน่วยงานต้นสังกัด ให้ความส าคัญ มีการติดตาม ประเมินผล ให้ค าแนะสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเ รียนอย่าง
สม่ าเสมอ  
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษารูปแบบการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ 

2) ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน 
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3) ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนแบบมี
ส่วนร่วม 
 
กิตติกรรมประกาศ  
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน ที่กรุณาเอาใจใส่ให้ค าปรึกษา 
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ ชี้แนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท าให้ผู้วิจัยมุ
มานะ พยายามตั้งใจท างานจนงานเสร็จสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน คือ  ดร. สุพัฒนา หอมบุปผา  นายแสงชัย ธรรม
นิยมและนายประเสริฐ นัยวิริยะ ที่ได้กรุณาตรวจสอบ ให้ค าแนะน า แก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
และประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือ 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ให้ความ
สะดวกและความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน คือ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ นายฐิติวรรธน์ เสิบ
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และนายจรัญ ระก า ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่ม 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เพ่ือนๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ท าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และอ านวยความสะดวกในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้าน
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใช้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่ม
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยนักเรียน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด แบบทดสอบวัดการคิด
วิเคราะห์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เขียนภาษาอังกฤษและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่าหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ ร้อยละ 82.86 สูงกว่าก่อน
เรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรี ยนเท่ากับร้อยละ 15.87 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านร้อยละ 81.75 ซึ่งสูงกว่าก่อน
เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 9.84 การเขียน
สูงกว่าก่อนเรียน76.19 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.52 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
เท่ากับร้อยละ 8.89 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 75 
ค าส าคัญ: เทคนิคการระดมสมอง แผนภูมิความคิด การคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการ
เขียน  
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Abstract 
 This research aims to study the results of analytical thinking improvement 
with reading and writing English achievement of Mattayomsuksa 3 students at Mae-or 
Wittayakom School , Amphur Phan, Chiangrai Secondary Educational Service Area 
Office 36 (SESAO).The population under this study consisted of 21 students. The 
tools used to evaluate the modal consisted of the lesson plans using brainstorming 
and mind mapping technique, analytical thinking test, reading English achievement 
test, writing English achievement test, and satisfaction evaluation on English language 
learning of the students. Moreover, the data was analyzed by finding the mean score, 
standard deviation score and the t-test. The results indicated that after learning 
activities were arranged, the average posttest score of the students from analytical 
thinking test, reading English achievement test, and writing English achievement test 
was higher than that of the pretest one and higher than the criteria set at 75% 
Keywords: : Brainstorming Techniques, Mind Mapping Technique, Improvements of 
analysis Thinking, English Reading and Writing achievement  
 
บทน า 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ การเรียนรู้ภาษาของประเทศอ่ืนนอกเหนือจาก
ภาษาของตนนั้นย่อมได้เปรียบในการท ากิจการต่างๆ เพราะคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครจะ
ติดต่อสื่อสารและรู้ เรื่องได้ดี เท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน ในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือได้ว่ามี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน หลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง 
นอกจากภาษาของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารที่มวลมนุษยชาติใช้เป็น
หลัก จะสังเกตได้ว่าประเทศใดๆ ในโลกที่มีภาษาประจ าชาติที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเมื่อมีความ
จ าเป็นต้องติดต่อกับบุคคลอ่ืนที่ต่างวัฒนธรรมต่างภาษาและไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกับตนเองจ าเป็นต้องใช้
ภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยปัจจัยดังกล่าวทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
รองลงมาจากภาษาประจ าชาติในหลักสูตรของการศึกษาทุกระดับ 
 ปีพุทธศักราช 2558 ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งก็คือ การรวมตัว 
ของกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ านวนทั้งสิ้น 10 ประเทศเพ่ือความร่วมมือ
กันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ทุกคน
จะต้องเดินทางท่องเที่ยว ไปมาหาสู่ท าความรู้จักหรือคุ้นเคยต่อกัน เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 
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เดินทางข้ามพรมแดนเพ่ือหางานท าและแสวงหาโอกาสที่ดี ให้กับชีวิต ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือ
อันดับต้นๆ ส าหรับพลเมืองอาเซียนในการสื่อสาร รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์สู่โลกกว้างของ
ภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้พรมแดน (ภาษาอังกฤษกับอนาคตของไทยใน
อาเซียน, http://kus.kps.ku.ac.th/satit/asean/?name=news&file=view&id=80, 2555) 
 บุคคลที่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วนั้นถือเป็นการสร้างโอกาสและ
ความก้าวหน้าให้กับหน้าที่การงาน (ดรุณี บริจาค, 2551 : 1) ที่กล่าวว่า ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) เชื่อว่าการมีความรู้มากยิ่งส่งผลให้เกิดความได้เปรียบ
มากกว่าผู้อ่ืนในสังคม ในวงการการศึกษา ต าราเรียน บทความทางวิทยาศาสตร์ล้วนเผยแพร่โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางประมาณร้อยละ 95 ท าให้ทราบว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถน าไปใช้
ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 นอกจากนี้แล้วผู้เรียนในสังคมยุคใหม่ต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ ต้องมีทักษะการ
เรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation Skills) ผู้เรียนต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนา
ตนเองให้เกิดทักษะการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Learning by Doing) ทักษะด้านนี้เป็นเกณฑ์ก าหนด
ความพร้อมของผู้เรียนในการเข้าสู่การท างาน จะยิ่งเพ่ิมความซับซ้อนในบริบทของโลกในยุคปัจจุบัน 
ทักษะเหล่านี้คือ 4Cs ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การสื่อสาร 
(Communication) ความร่วมมือ (Collaboration) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  
 ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้นประกอบไปด้วยทักษะที่มีความส าคัญ ได้แก่ 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการอ่านและการเขียนนั้นนับเป็นอีก
ทักษะหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการรับและเผยแพร่ข้อมูลในชีวิตประจ าวัน ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจึงสามารถสื่อสารและมีความเข้าใจได้ดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่าน
หรือการเขียนก็ตาม (จีรสุดา เลิศปัญญานุช, 2553 : 2 – 3) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ยังคงพบว่า นักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องของทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนเป็นอย่างมาก โดยอ้างอิงจากผลคะแนนในการประเมินคุณภาพการศึกษาของส านัก
ทดสอบการศึกษาแห่งชาติและเปรียบเทียบกับคะแนนรวมโดยเฉลี่ยในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาหลาย
ปีที่ผ่านมาจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัย ทันต่อโลกและการเปลี่ยนแปลงสอดรับกับสภาพ
สังคมและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบกับสภาพชุมชนที่นักเรียน
อาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมไม่ใช่แหล่งชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญๆ และมี
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ชื่อเสียง ซึ่งประเด็นนี้ท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อีก
ทั้งยังขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน 
 จากเหตุผลและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพยายามที่จะศึกษาการใช้เทคนิคและ
วิธีการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งพบว่าวิธีการสอนของ
ผู้สอน โดยส่วนใหญ่นั้นจะเน้นหนักการสอนทักษะเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีในการสอบเท่านั้น โดยที่ผู้เรียน
ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษรวมไปถึงทักษะในการคิดวิเคราะห์
เพ่ือน าไปใช้อย่างแท้จริง ดังที่ สุวัฒน์ วิวัฒนานันท์ (2551 : 9) ได้กล่าวว่า วิธีการสอนของผู้สอนที่
เน้นหนัก ไปทางการหาค าตอบจากเรื่องที่อ่านเท่านั้นส่งผลให้นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
อ่านอย่างแท้จริง เน้นเนื้อหาวิชาการมากจนเกินไปเนื่องจากกลัวว่าจะสอนไม่ครบตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดและถูกจ ากัดในเรื่องของระยะเวลาในการสอน ภาระงานของผู้สอน เน้นหนักไป
ทางด้านการท่องจ าเพ่ือมาสอบมากกว่าฝึกให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ การเรียบเรียงประมวลผล
ข้อมูลเพ่ือเขียนสื่อความหมาย จึงส่งผลท าให้ผู้เรียนขาดการคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้ได้ไม่ดี
เท่าที่ควร ดังนั้น ในการแก้ปัญหาด้านการอ่านของผู้เรียนจึงควรน ายุทธศาสตร์ทางปัญญาหรืออภิ
ปัญญามาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จากผลงานการวิจัยของเพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท และคณะ (2557 : 
4) ได้ศึกษาพบว่า เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด เป็นเทคนิคที่สามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขได้ 
 การสร้างทางเลือกในการหาค าตอบที่เป็นข้อสรุปของกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดโดยการเปิด
โอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้เสนอความคิดเห็นให้ได้มากที่สุด ดังที่ ประชาสรรค์ แสนภักดี (2552 : 54) ได้
สรุปไว้ว่า การระดมสมองเป็นกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใช้เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น ปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะจ านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว เป็นวิธีการที่ดีในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเกิดการ
มีส่วนร่วมของกลุ่มมากที่สุดและสนุกมากที่สุดในการที่จะสร้างบัญชีความคิดต่างๆ การระดมสมองที่ดี
จะเปิดโอกาสให้สมาชิกใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากที่สุดและไม่มีการจ ากัดความคิดด้วยวิธีการใดๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท (2555 : 25; อ้างอิงจาก Carter, Bishop and Kravits, 1998 : 
125) ที่ได้เสนอว่า การระดมสมองเป็นการสร้างความคิดหรือการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและพรั่งพรู
ตามธรรมชาติเพื่อให้สมาชิกกลุ่มอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายและมีโอกาสในการเสนอความคิดโดยอาศัย
หลักการที่ส าคัญ คือ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยเน้นที่ปริมาณทางเลือกของความคิดพร้อม
ทั้งผสมผสานและปรับปรุงทางเลือกเพ่ือการแก้ปัญหา ช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์
เพ่ือพิจารณาข้อมูลหรือมุมมองที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือที่จะท าให้เกิดแนวความคิด
ใหม่ๆ 
 จากประโยชน์และความส าคัญของการใช้เทคนิคการระดมสมองเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ของผู้เรียนดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยได้เห็นว่าวิธีการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความคิด (Mind 
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– Mapping) ใช้สอนร่วมกับเทคนิค การระดมสมอง มีความเหมาะสมในการน ามาเสริมสร้างกิจกรรม
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค การระดมสมอง เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้สามารถพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนได้เพราะแผนภูมิความคิด (ธัญญา ผลอนันต์และคณะ, 2556 : 6 – 12) การใช้
แผนภูมิความคิดจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบันทึกข้อมูลจากการระดมสมอง สอดคล้องกับประชาสรรค์         
แสนภักดี (2552 : 5) ได้เสนอว่า การระดมสมองจ าเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือมาช่วยในการจัดระบบ
ความคิดให้เป็นภาพรวมควบคู่กับการเห็นรายละเอียด เป็นการง่ายต่อการน าเสนอหรือถ่ายทอดข้อมูล
ที่คิดไปยังไปยังสมาชิกอ่ืนในกลุ่มทีมระดมสมองต่อไปและแผนภูมิความคิดนั้นยังเป็นเทคนิคที่ช่วยให้
นักเรียนน าองค์ความรู้และแนวคิดดังกล่าวเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้และเข้าใจได้ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้น การ
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดจึงน่าจะมีความเหมาะสมในการน าไปใช้พัฒนาการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงสนใจที่จะน า
เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดเพ่ือศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการระดม
สมอง และแผนภูมิความคิดจะสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ทักษะเพ่ือความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 
รวมถึงผลสัมฤทธิ์ ทางด้านการอ่านและการเขียนได้หรือไม่และนักเรียนจะมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนภูมิความคิดเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด       
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดกับเกณฑ์ร้อยละ 75     
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดกับเกณฑ์ร้อยละ 75   
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ผลของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใช้
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย – พะเยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 
ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 21 คน ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. แผนแบบการทดลอง 
 2. ประชากร 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 แผนประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอประเด็นปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดประเด็นปัญหา หรือเสนอสิ่งเร้าเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือเกิดค าถามท่ีต้องการหาค าตอบ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการระดมสมอง เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน แต่ละคนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหา เพ่ือคิดหาค าตอบในแต่ละประเด็นค าถามให้ได้หลายๆค าตอบ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมูลและหาข้อสรุป เป็นขั้นที่กลุ่มน าเสนอข้อมูลที่แต่ละคนคิดมา
แลกเปลี่ยนด้วยวิธีการระดมสมอง แล้วช่วยกันวิเคราะห์ค าตอบ 
 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบข้อสรุป เป็นขั้นที่ได้ข้อสรุปแต่ละประเด็นค าถามแล้ว สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกันพิจารณาค าตอบของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือประเมิน  
 ขั้นที่ 5 ขั้นการน าเสนอโดยแผนภูมิความคิด เป็นขั้นที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันน าข้อสรุปที่เป็น
ค าตอบของกลุ่มวิเคราะห์เขียนเป็นแผนภูมิความคิด โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการเพ่ือ
วางแผน  
 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
 ในการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด
เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8 แผน มีข้ันตอนการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
  1.1 ขั้นการวิเคราะห์    
  1.2 ขั้นออกแบบ       
  1.3 ขั้นการพัฒนา     
 ผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิ
ความคิด โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.24อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 
  1.4 ขั้นทดลองใช้  
 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง
และแผนภูมิความคิด โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ 84.00/83.45 ซึ่งประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ก าหนดไว้ 
  1.5 ขั้นการประเมินผล 
 2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีข้ันตอนการสร้างดังนี้  
  2.1 ขั้นการวิเคราะห์    
  2.2 ขั้นออกแบบ       
  2.3 ขั้นพัฒนา        
  ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน พบว่า แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 น าไปใช้ได้ทุกข้อ 
  2.4 ขั้นทดลองใช้         
  ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าความยากง่าย (p) มีค่า
ระหว่าง 0.45-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง
ของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ rtt มีค่าเท่ากับ 0.84 
  กรณีเมื่อค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้อมีค่าต่ ากว่า 0.20 ผู้วิจัยท าการแก้ไขปรับปรุงข้อ
ค าถามและน าไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิมอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ค่าอ านาจจ าแนก ( r) ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.5 ขั้นการประเมินผล 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
     3.1 ขั้นการวิเคราะห์                
  3.2 ขั้นออกแบบ        
     3.3 ขั้นพัฒนา         
     ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00น าไปใช้
ได้ทุกข้อ 
     3.4 ขั้นทดลองใช้          
     ผลการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ความเหมาะสมของค่าความ
ยากง่าย (p) มีค่าระหว่าง 0.35-0.75 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลการ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ rtt มีค่าเท่ากับ 0.82 
     กรณีเมื่อค่าอ านาจจ าแนก (r) รายข้อมีค่าต่ ากว่า 0.20 ผู้วิจัยท าการแก้ไขปรับปรุง
ข้อค าถามและน าไปทดสอบกับกลุ่มนักเรียนกลุ่มเดิมอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ค่าอ านาจจ าแนก ( r) ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
    3.5 ขั้นการประเมินผล 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
  4.1 ขั้นการวิเคราะห์     
  4.2 ขั้นออกแบบ 
     4.3 ขั้นพัฒนา 
 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบอัตนัย 
จ านวน 2 ข้อ เพื่อจะได้คัดเลือกแบบทดสอบที่มีคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) 
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00น าไปใช้ได้
ทุกข้อ 
    4.4 ขั้นทดลองใช้          
    4.5 ขั้นการประเมินผล 
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 5. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ครูผู้สอน เนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดย
ศึกษาตามแบบของ สมนึก ภัททิยธนี (2546 : 103) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
     5.1 ขั้นการวิเคราะห์        
  5.2 ขั้นออกแบบ 
     5.3 ขั้นพัฒนา    
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 น าไปใช้
ได้ทุกข้อ  
     5.4 ขั้นทดลองใช้        
   ผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.83 
  5.5 ขั้นประเมินผล      
 2. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 25 
ข้อ และแบบอัตนัยจ านวน 5 ข้อ (Mind Mapping) มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ82.86 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน
เท่ากับร้อยละ 15.87 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คนที่ ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ ผลต่างของคะแนน รอ้ยละ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

20 
22 
23 
20 
19 
15 

66.67 
73.33 
76.67 
66.67 
63.33 
50.00 

25 
26 
26 
24 
25 
22 

83.33 
86.67 
86.67 
80.00 
83.33 
73.33 

5 
4 
3 
4 
6 
7 

16.67 
13.33 
10.00 
13.33 
20.00 
23.33 

7 17 56.67 23 76.67 6 20.00 
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คนที่ ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ ผลต่างของคะแนน รอ้ยละ 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

18 
22 
23 
20 
19 
18 
20 
22 
23 
23 
19 
20 
20 

60.00 
73.33 
76.67 
66.67 
63.33 
60.00 
66.67 
73.33 
76.67 
76.67 
63.33 
66.67 
66.67 

26 
26 
25 
23 
24 
25 
22 
27 
26 
26 
27 
25 
25 

86.67 
86.67 
83.33 
76.67 
80.00 
83.33 
73.33 
90.00 
86.67 
86.67 
90.00 
83.33 
83.33 

8 
4 
2 
3 
5 
7 
2 
5 
3 
3 
8 
5 
5 

26.67 
13.33 
6.67 
10.00 
16.67 
23.33 
6.67 
16.67 
10.00 
10.00 
26.67 
16.67 
16.67 

21 19 63.33 24 80.00 5 16.67 

ค่าเฉลี่ย 20.10 66.98 24.86 82.86 5 15.87 

 จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ
82.86 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับ
ร้อยละ 15.87 
 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบ
ปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 81.75 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 9.84 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านระหว่างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คนที่ ก่อนเรียน ร้อยละ หลังเรียน ร้อยละ 
ผลต่างของ

คะแนน 
ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 

21 
19 
20 
16 

70.00 
63.33 
66.67 
53.33 

27 
24 
22 
25 

90.00 
80.00 
73.33 
83.33 

6 
5 
2 
9 

20.00 
16.67 
6.67 
30.00 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
20 
25 
22 
23 
20 
22 
20 
25 
24 
22 
21 
21 
22 
24 
23 
21 

73.33 
66.67 
83.33 
73.33 
76.67 
66.67 
73.33 
66.67 
83.33 
80.00 
73.33 
70.00 
70.00 
73.33 
80.00 
76.67 
70.00 

 24 
24 
27 
24 
23 
23 
24 
27 
26 
25 
25 
23 
22 
24 
26 
27 
23 

80.00 
80.00 
90.00 
80.00 
76.67 
76.67 
80.00 
90.00 
86.67 
83.33 
83.33 
76.67 
73.33 
80.00 
86.67 
90.00 
76.67 

2 
4 
2 
2 
0 
3 
2 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
4 
2 

6.67 
13.33 
6.67 
6.67 
0.00 
10.00 
6.67 
23.33 
3.33 
3.33 
10.00 
6.67 
3.33 
6.67 
6.67 
13.33 
6.67 

ค่าเฉลี่ย 21.57 71.90 24.52 81.75 3 9.84 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียนคิด
เป็นร้อยละ 81.75 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อน
เรียนเท่ากับร้อยละ 9.84 



 
 1080 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบ
อัตนัย จ านวน 2 ข้อมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.19 ซึ่งสูงกว่า
ก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.52 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 8.89 
 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนระหว่างก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) 

คนที่ ก่อนเรียน รอ้ยละ หลังเรียน ร้อยละ 
ผลต่างของ

คะแนน 
ร้อยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

4 
5 
5 
7 
5 
5 
4 
4 
5 
6 
4 
5 
4 
4 
6 
4 
6 
7 
5 
4 
5 

40.00 
50.00 
50.00 
70.00 
50.00 
50.00 
40.00 
40.00 
50.00 
60.00 
40.00 
50.00 
40.00 
40.00 
60.00 
40.00 
60.00 
70.00 
50.00 
40.00 
50.00 

7 
9 
8 
10 
7 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
7 
6 
9 
6 
8 
9 
7 
6 
8 

70.00 
90.00 
80.00 
100.00 
70.00 
70.00 
70.00 
80.00 
70.00 
80.00 
80.00 
80.00 
70.00 
60.00 
90.00 
60.00 
80.00 
90.00 
70.00 
60.00 
80.00 

3 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

10.00 
13.33 
10.00 
10.00 
6.67 
6.67 
10.00 
13.33 
6.67 
6.67 
13.33 
10.00 
10.00 
6.67 
10.00 
6.67 
6.67 
6.67 
6.67 
6.67 
10.00 

ค่าเฉลี่ย 4.95 49.52 7.62 76.19 3 8.89 



 
 1081 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนหลังเรียนคิด
เป็นร้อยละ 76.19 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.52 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
เท่ากับร้อยละ 8.89 
 

5. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ จ านวน 20 ข้อ นักเรียนมีความ
พึงพอใจทั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 4.31 และรายด้าน ได้แก่ 
ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.39, 4.37 และ 4.18 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายการประเมิน µ  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านครูผู้สอน    
1. ใช้ภาษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้น่าสนใจ 3.90 1.00 มาก 
2. ใช้สื่อช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 4.43 0.51 มาก 
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน 4.48 0.51 มาก 
4. รับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน 4.57 0.51 มากที่สุด 
5. ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
ในขณะเรียน 

4.05 0.86 มาก 

ภาพรวม 4.29 0.35 มาก 
ด้านเนื้อหาวิชา    

6. ใช้เนื้อหาการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 4.43 0.51 มาก 
7. มีการจัดเนื้อหาตามล าดับความยากง่าย 4.62 0.50 มากที่สุด 
8. เนื้อหาการสอนสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน 3.95 0.92 มาก 
9. เนื้อหากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด 4.52 0.51 มากที่สุด 
10. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 4.43 0.51 มาก 

ภาพรวม 4.39 0.40 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
11. จัดกิจกรรมที่สนุกน่าสนใจ 4.52 0.51 มากที่สุด 



 
 1082 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รายการประเมิน µ  ระดับ 
ความพึงพอใจ 12. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 4.52 0.51 มากที่สุด 

13. มีสื่อประกอบการสอนที่เหมาะสม 4.57 0.51 มากที่สุด 
14. นักเรียนได้ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง 3.95 1.02 มาก 
15. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 4.29 0.46 มาก 

ภาพรวม 4.37 0.38 มาก 

ด้านการวัดผลประเมินผล    
16. มีเครื่องมือและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 4.14 0.79 มาก 
17. มีความยุติธรรมในการตรวจให้คะแนน  4.33 0.48 มาก 
18. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 4.05 0.92 มาก 
19. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินเพ่ือน 4.00 0.89 มาก 
20. นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินงานกลุ่ม 4.38 0.50 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

4.31 0.34 มาก 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบดังนี้ 
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ กับนักเรียนกลุ่มประชากรชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 21 คน ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่อ้อ
วิทยาคม ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรม โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิคการระดมสมองและ
แผนภูมิความคิดเพ่ือพัฒนา การคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นเสนอประเด็นปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนก าหนดประเด็นปัญหา หรือเสนอสิ่งเร้าเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจหรือเกิดค าถามท่ีต้องการหาค าตอบ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นการระดมสมอง เป็นขั้นที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน แต่ละคนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหา เพ่ือคิดหาค าตอบในแต่ละประเด็นค าถามให้ได้หลายๆค าตอบหรือเขียนลงใน
กระดาษค าตอบในแต่ละแผ่นอย่างอิสระ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามคิดหาค าตอบให้ได้มากท่ีสุด 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 ขั้นที่ 3 ขั้นรวบรวมข้อมูลและหาข้อสรุป เป็นขั้นที่กลุ่มน าเสนอข้อมูลที่แต่ละคนคิดมา
แลกเปลี่ยนด้วยวิธีการระดมสมอง แล้วประธานกลุ่มด าเนินการให้สมาชิกกลุ่มทุกคนช่วยกันวิเคราะห์
ค าตอบทั้งหมดว่าเป็นไปในทิศทางใดบ้าง เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือจัดหมวดหมู่ แล้ว
ช่วยกันสรุปค าตอบของกลุ่ม  
 ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบข้อสรุป เป็นขั้นที่ได้ข้อสรุปแต่ละประเด็นค าถามแล้ว สมาชิกกลุ่ม
ช่วยกันพิจารณาค าตอบของกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เพื่อประเมินค าตอบ ปรับปรุง ช่วยกันเพ่ิมเติม เสริมแต่ง
ให้ได้ค าตอบที่สมเหตุสมผลมากขึ้น 
 ขั้นที่ 5 ขั้นการน าเสนอโดยแผนภูมิความคิด เป็นขั้นที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันน าข้อสรุปที่เป็น
ค าตอบของกลุ่มวิเคราะห์เขียนเป็นแผนภูมิความคิด โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการเพ่ือ
วางแผน การเขียนแผนภูมิความคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล ที่สามารถเสนอความคิด
ของกลุ่มได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจ โดยการใช้เส้น สี และภาพเพ่ือสื่อสารให้เพ่ือนร่วมห้องได้
พิจารณาเปรียบเทียบความคิดของแต่ละกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือเป็นการประเมินข้อสรุปให้ได้ค าตอบที่
สมเหตุสมผลมากขึ้น  

3. ท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบ 3 ชุดเดิมที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน 
เพ่ือเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษกับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 

4. ให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ผลการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดเพ่ือ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษก่อนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิ
ความคิดระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบค่าที 

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียงแล้วสรุปผลการวิจัยโดยการ
บรรยาย 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102 – 105)   
 2.  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิเคราะห์ค่า IOC ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด มีสูตรดังนี้ (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 41)  
  2.2  การหาค่าระดับความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยค านวณจากสูตร (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 22 – 23)  
  2.3 การค านวณหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 22 – 23)  
   2.4  การค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยค านวณจากสูตร KR20 ตามวิธีของ Kuder 
Richardson (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 :          22 – 23)     
 3.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  สูตรที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สูตร t - test 
(Independent) (นพพร ธนะชัยขันธ์, 2552 : 161)   
 
ผลการวิจัย  
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 82.86 สูงกว่าก่อนเรียน โดยนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 15.87 สอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ญพิศุทธิ์ ใจสนิท และคณะ (2557 : 
19 – 21; ประหยัด จิระวรพงษ์, 2540 : 7) ที่กล่าวว่า การระดมสมอง มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
สมาชิกกลุ่ม สามารถแสดงความคิดได้อย่างไม่จ ากัดเช่นเดียวกัน ในการจัดกิจกรรมโดยการน าแผนภูมิ
ความคิดมาใช้เพ่ือช่วยจัดระบบความคิดท าให้เกิดการเชื่อมโยงท าให้เกิดภาพเชิงมโนทัศน์ซึ่งการ
ประยุกต์แผนภูมิความคิดเข้ากับการระดมสมองจะช่วยให้นักเรียนแสวงหาความคิดและแนวทางเพ่ือ
หาข้อสรุปร่วมกันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประชาสรรค์ แสนภักดี (2552 : 27 – 
28) ที่กล่าวว่าแผนภูมิความคิดเป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระบบความคิดโดยการมองภาพรวม ควบคู่กับ
การเห็นรายละเอียด ท าให้เกิดการเชื่อมโยง เกิดเป็นภาพในใจซึ่งน าไปสู่การก่อเกิดภาพเชิงมโนทัศน์ 
รวมถึงการน าหลักการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Bloom (1956 : 195) ซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับ
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ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ (Analysis) ที่เป็นการแตกรายละเอียดของข้อมูลออกเป็นส่วนๆ 
ประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ด้านองค์ประกอบ ด้านความสัมพันธ์ และด้านหลักการ ซึ่งกระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผนภูมิความคิดได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ใน 
3 ด้าน จึงส่งผลให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับการศึกษาของชุติมา ปะวะโพ
ตะโก (2553 : 8) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการอ่านจับใจความและการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอน CIRC ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด ซึ่งผล
จากการสอนท าให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การศึกษา
ของน้ าผึ้ง บุญวิชัย (2547 : บทคัดย่อ) ซึ่งใช้วิธีการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิดหรือแผนผัง
มโนทัศน์ ก็พบว่านักเรียนมีผลการเรียนได้สูงกว่าก่อนเรียนหรือสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอน แบบการใช้แผนผังความคิด แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ สามารถ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ผลคะแนนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเทคนิคในการ
จัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่จัดให้กับนักเรียนในแต่ละสถานที่นั้นๆ ด้วย ซึ่งส่งผลให้ผลคะแนนหลัง
การจัดกิจกรรมมีผลที่แตกต่างกัน ซึ่งในการจัดการเรียนรู้ได้ใช้วิธีให้นักเรียนคิดร่วมกันท าให้เกิด
ความคิดแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มได้หลากหลาย 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิด มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียน
คิดเป็นร้อยละ 81.75 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยในการจัดกิจกรรมจะฝึก
ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามตัวหนังสือจะสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ อีกทั้ง
ยังช่วยในการเรียนรู้และช่วยสนองอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ (ฉวีวรรณ คูหาภิ
นันทน์, 2545 : 2-3) ผลการจากจัดกิจกรรมท าให้นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อย
ละ 9.84 เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดจะ
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียงตามตัวหนังสือ จึงสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายของ
ค าศัพท์และเป็นประโยชน์ต่อการออกเสียงค าศัพท์และรูปประโยคในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับนักเรียนที่ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านจะสามารถช่วยให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น ซึ่งได้กล่าวว่า 
การอ่านออกเสียงมีความส าคัญในการฝึกให้หัดอ่านตั้งแต่วัยเด็กเพ่ือจะได้ฟังการอ่านออกเสียงว่า
ถูกต้อง ชัดเจน จะท าให้ผู้ฝึกสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง การอ่านออกเสียงช่วยสนองความต้องการ
และ ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของพัชยา สุข
พัชราภรณ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแผนผังความคิดเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจใน
การอ่านและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษท าให้มีความเข้าใจในการอ่านมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านสูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อยละ 75 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการอ่านเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
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พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 19 คน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
เกณฑ์ จ านวน 2 คน โดยสาเหตุอาจเกิดจากข้ันตอนการเรียนรู้ในการอ่านออกเสียงค าศัพท์ของผู้เรียน 
ผู้เรียนอาจไม่กล้าเปล่งเสียงซึ่งส่งผลพัฒนาการในการอ่านท าให้ไม่สามารถจดจ าความหมายของ
ค าศัพท์นั้นได้ และมีโอกาสที่จะจดจ าความหมายของค าศัพท์นั้นผิด จาก ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
การศึกษาของรุจิเรข  จันบัติ (2553 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาคมโดยใช้แผนผังความคิด ได้
กล่าวว่า แผนผังความคิดสามารถพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็น
เกณฑ์ท่ีใกล้เคียงกับผลการศึกษาของผู้วิจัย  
 3. จากผลการศึกษาที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการ
เขียนหลังเรียนที่ระดับ 76.19 สูงกว่าร้อยละ 75 และสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
เกณฑ์เท่ากับ 1.19 เมื่อพิจารณาผลคะแนนการเขียนเป็นของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จ านวน 10 คน และมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 11 คน เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิ
ความคิด ผู้วิจัยเน้นให้นักเรียนเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น เล่าเรื่องและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ก าหนด 
โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนของเสาวนีย์  สิกขาบัณทิต (2540 : 7 – 8) ซึ่งได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายในการเขียนว่าสามารถเขียนเพ่ือเล่าเรื่อง อธิบาย โฆษณาจูงใจ ปลุกใจ แสดงความคิดเห็น 
สร้างจินตนาการ และต้องการเสียดสียั่วล้อ อีกทั้งการน าเทคนิคการระดมสมองท าให้เกิดกระบวนการ
พัฒนาการเขียน เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนเขียนค าศัพท์ที่ตนเองคิดและร่วมกัน
ระดมสมองเพ่ือหาข้อสรุปตามหัวข้อที่ก าหนด ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับค าศัพท์
ของสมาชิกกลุ่มแต่ละคน หากสมาชิกกลุ่มเขียนผิดก็สามารถปรับแก้ไขให้สามารถเขียนค าศัพท์ได้
อย่างถูกต้องได้ ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ที่ตนเองเขียนผิดและได้รับความรู้
จากค าศัพท์ของเพ่ือนคนอ่ืนๆ จึงเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวคิดของกันต์ดนัย   วรจิตติพล (2542 : 
15; อ้างอิงจาก ถนอมศรี  เหลาหา, 2536 : 3) ซึ่งกล่าวว่า การสอนด้วยการเขียนจะท าให้นักเรียนได้
ฝึกเขียนและเรียนรู้ค าศัพท์จากการเขียนเพ่ิมมากขึ้น ในการท ากิจกรรมในแต่ละครั้งได้ฝึกให้นักเรียน
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน และการใช้แผนผังความคิดในการเขียนสรุปส่งผลให้นักเรียนสามารถ
แยกแยะชนิดของค า ประเภท รวมถึงหมวดหมู่ต่างๆ ในเรื่ องที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลจาก
การศึกษาสอดคล้องกันกับการศึกษาของชนานุต  อุ่นมะดี (2550 : บทคัดย่อ) ซึ่งกล่าวว่า ผลจากการ
ใช้เทคนิคการระดมสมองและผังความคิดสามารถท าให้นักเรียนมีความสามารถในการเขียนเพ่ิมมาก
ขึ้น  
 4. จากผลการศึกษาที่พบว่า การการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมอง
และแผนภูมิความคิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี
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ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเท่ากับ 4.31 และรายด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.39, 4.37 และ 4.18 
ตามล าดับ ซึ่งผลการจากการจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และมีพัฒนาการ
ทางด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่าน และอ่านเขียนหลังเรียนดีขึ้นมากกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านครูผู้สอน นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเมื่อครูรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 รองลงมาคือครูใช้ภาษาอังกฤษในการสอน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.48 ตามล าดับ ด้านเนื้อหาวิชา นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดเนื้อหา
ตามล าดับความยากง่ายและเนื้อหากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 และ 4.52 ตามล าดับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อ
ประกอบการสอนที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่สนุกน่าสนใจ และการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 และ 4.52 ตามล าดับ และด้านการ
วัดผลประเมินผล นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินงานกลุ่ม และมีความ
ยุติธรรมในการตรวจให้คะแนนอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.33 
ตามล าดับ นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งครูและนักเรียนมีความใกล้ชิดสนิทกันท าให้ให้
นักเรียนไม่มีความกังวลในการเรียนรู้และสามารถคิดได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการสอนที่เน้นให้หาค าตอบ
ร่วมกันภายในกลุ่มซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้รีบช่วยกันหาค าตอบในหัวข้อที่ตนเองได้รับมอบหมายด้วย
ความรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าครูผู้สอนเป็นปัจจัยที่ส าคัญการขับเคลื่อนกิจกรรมและสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการเรียนรู้ส่งผลให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ทางด้านการคิดวิเคราะห์ การอ่านและ
การเขียน และเกิดความภาคภูมิใจในการเรียนและมีผลทางตรงต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่ให้
คะแนนความพึงพอใจด้านครูผู้สอนมากกว่าด้านอ่ืนๆ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห์หลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 82.86 สูงกว่าก่อน
เรียน โดยนักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 66.98 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 
15.87 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนภูมิความคิด มีผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.75 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 71.90 โดยในการจัดกิจกรรมจะฝึกให้
นักเรียนอ่านออกเสียง ตามตัวหนังสือจะสามารถท าให้นักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ อีกทั้งยัง
ช่วยในการเรียนรู้และช่วยสนองอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ (ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน์, 
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2545 : 2 – 3) ผลจากการจัดกิจกรรมท าให้นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนเท่ากับร้อยละ 
9.84 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดม
สมองและแผนภูมิความคิด มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.19 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ก่อนเรียน เนื่องจากในการกิจกิจกรรมได้เน้นการเขียนเพ่ือให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น เล่าเรื่อง และอธิบายเกี่ยวกับเรื่องที่ก าหนด โดยใช้จุดมุ่งหมายของการเขียนตามแนวคิด
ของเสาวนีย์  สิกขาบัณทิต (2540 : 7 – 8) อีกทั้งการน าเทคนิคการระดมสมองท าให้เกิดกระบวนการ
สอนเขียนตามแนวคิดของ กันต์ดนัย  วรจิตติพล (2542 : 15; อ้างอิงจาก ถนอมศรี เหลาหา, 2536 : 
3) ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ฝึกเขียนและเรียนรู้ค าศัพท์จากการเขียนเพ่ิมมากขึ้น จากผลการจัดกิจกรรม
ท าให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 49.52 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเท่ากับร้อยละ 8.89  
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการระดมสมองและแผนภูมิความคิดชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจทั้งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม
เท่ากับ 4.31 และรายด้าน ได้แก่ ด้านครูผู้สอน ด้านเนื้อหาวิชา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29, 4.39, 4.37 และ 4.18 ตามล าดับ ซึ่งผลการจาก
การจัดกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และมีพัฒนาการทางด้านการคิดวิเคราะห์ การ
อ่าน และอ่านเขียนหลังเรียนดีขึ้นมากกว่าก่อนเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครูผู้สอน 
นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเมื่อครูรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียนในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 รองลงมาคือครูใช้ภาษาอังกฤษในการสอน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
ตามล าดับ ด้านเนื้อหาวิชา นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดเนื้อหาตามล าดับความยากง่าย
และเนื้อหากระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และ 4.52 
ตามล าดับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับสื่อประกอบการสอนที่
เหมาะสม การจัดกิจกรรมที่สนุกน่าสนใจ และการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอยู่
ในระดับมากที่สุดเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 และ 4.52 ตามล าดับ และด้านการวัดผลประเมินผล 
นักเรียนมีความพึงพอใจ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินงานกลุ่ม และมีความยุติธรรมในการ
ตรวจให้คะแนนอยู่ในระดับมากเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.33 ตามล าดับ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการน าการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อไป 
 2. ผู้วิจัยควรค านึงถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน
รายบุคคลด้วยว่าผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน 
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 3. ผู้สอนควรมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอยู่เสมอเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น 
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แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 

The Guideline for Motivation Performance Teacher In Schools of 
Primary Educational Service Area Office 1 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 2) หาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 1 วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาสภาพแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครู กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีความเที่ยงเท่ากับ .88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มีสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนมากสุด คือ ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า 
รองลงมา คือ ด้านความต้องการด ารงชีวิต และต่ าสุด คือ ด้านความต้องการสัมพันธ์ แนวทางการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 คือ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญในด้านของสวัสดิการด้านที่พักอาศัย 
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จัดให้มีระเบียบการประกันชีวิตและประกันสุขภาพแก่ครูใน
โรงเรียน ให้ความส าคัญในเรื่องของค่าตอบแทนสวัสดิการตามสิทธิที่ครูควรได้รับอย่างเต็มท่ี  
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบัติงานครู  
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Abstract 
The purpose of this research is to study condition and to determine 

guideline for the motivation in the performance of teachers in schools under the 
Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 1. There were two research 
methodology used in this research including 1) To study the motivation in the 
performance of teachers in schools where the samples were 302 teachers and data 
collection instrument were 5 Linkert’s scale questionnaire with the reliability of 0.88 
and statistic used were percentage, mean and standard deviation. 2) To determine 
guideline for the motivation in the performance of teachers in schools. The meeting 
of 7 experts were held and the data were analyzed by content analysis. 

The condition of motivation in the performance of teachers in schools 
under the Office of Nakhon Sawan Primary Educational Service Area 1 was in high 
level. When each aspects were considered, it is found that the motivation with the 
highest mean was to be progressive in the career , followed by the living and the 
motivation with lowest mean was the relationship. Guideline for the motivation in 
the performance of teachers in schools under the Office of Nakhon Sawan Primary 
Educational Service Area 1 consisted of School management should focus on the 
welfare in terms of accommodation, provide facilities, life insurance and health 
insurance for teachers, as well as focus to allowance that should be granted to the 
teacher according to their rights. 
Keywords: Motivation, Teacher Performance  
 
บทน า 

ครูมีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะให้การศึกษาของชาติ ครู คือผู้ที่ก าหนด
อนาคตของคนในชาติ ชาติใดก็ตามท่ีได้ครูเป็นคนมีความรู้ เป็นความเก่ง เป็นคนเสียสละ ตั้งใจท างาน
เพ่ือประโยชน์ของนักเรียน ชาตินั้นจะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด มีศักยภาพและมีความสามารถที่
แข่งขันกับทุกประเทศในโลกได้ ในทางตรงกันข้าม หากชาติใดได้ครูที่มีปัญหา ไม่สามารถที่จะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพได้ มีความสามารถในการแข่งขันได้ ชาตินั้นก็อาจเสื่อมโทรมถึงกับมีอัน
ล่มสลายไปได้ (รุ่ง แก้วแดง, 2544)  

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ คุณภาพการศึกษาจึง
ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพราะ
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เปูาหมายหลักของสถานศึกษาก็คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา และบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คือ 
ครู เพราะครูคือผู้อบรม สั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด  การเรียนรู้ ครูเป็นบุคคล
ส าคัญ เป็นผู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การที่สถานศึกษาจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มากน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับครู เพราะครูเป็นผู้ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจน
จัดสรรสิ่งดีงาม เพ่ือปูพ้ืนฐานที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์, 2553) ดังนั้นจึง
ท าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
เพ่ือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาครูและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครู คือ  ขวัญและก าลังใจที่ดี 
ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะทัศนคติ ความรู้สึกที่ดีต่อการท างานเป็นปัจจั ย
เกื้อหนุนที่ส่งผลไปถึงคุณภาพของสถานศึกษา การจูงใจครูให้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้มากที่สุดจัง
น่าจะเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุด  

การสร้างแรงจูงใจในการท างานของครูจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้
เกิดผลงานที่ดีและสูงขึ้นตามเปูาหมายในการท างานของครู เพราะการสร้างแรงจูงใจเป็นเทคนิคหรือ
วิธีการที่ส าคัญประการหนึ่งที่น ามาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาสามารถน าไปใช้กับบุคคลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้เพราะการสร้างแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการบริหารขององค์กรหรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยบ าบัด ความต้องการความจ าเป็น
และความเดือดร้อนของบุคลากรในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารหรือ หัวหน้างาน 
ในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชก ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างแรงจูงในในหน่วยงาน
ของตนเองตามความเหมาะสม (ชูศักดิ์ เจนประโคน, 2541)  

ซ่ึง Maslow อธิบายความต้องการของมนุษย์นั้นติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด ความต้องการเหล่านี้
จะเรียงล าดับ    ความต้องการตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความต้องการขั้นสูง เป็นล าดับความต้องการของ
มนุษย์ (The Need Hierarchy conception of Human Motivation) ไว้ 5 ล าดับขั้น ดังนี้ 1.ความ
ต้องการทางร่างกาย (Physiological needs)  2.ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 3.
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belong ingress and love needs) 4.ความต้องการ
ความนับถือยกย่อง (Esteem needs) 5.ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-
actualization needs) Maslow อธิบายความต้องการของมนุษย์โดยที่ความต้องการจะกระตุ้นให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสู่ความต้องการนั้น ดังนั้นถ้าเข้าใจความต้องการของมนุษย์แล้วก็
สามารถอธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน (วิภากนก เต็งประกอบกิจ, 2555)  

จึงกล่าวได้ว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรมีผลส าเร็จของงาน หาร
บุคลากรในองค์กรไม่มีแรงจูงใจในปฏิบัติงานก็จะเป็นสาเหตุที่ท าให้ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ในการปฏิบัติงาน มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรือก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาและในทาง
ตรงกันข้าม หากบุคคลมีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูง จะท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใน     การ
ปฏิบัติงาน จะช่วยให้เกิดประโยชน์ที่เกื้อกูลกันต่อการปฏิบัติงานหลายประการ เช่น ท าให้มีความ
กระตือรือร้นใน การปฏิบัติงาน มีความสนใจศรัทธาและความเชื่อมั่นในองค์กรมีความเสียสละและ
รับผิดชอบต่องานอย่างเต็มความสามารถในขณะเดียวกัน ที่กล่าวว่า คน เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท า
ให้การบริหารประสบความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ หากสามารถบริหารบุคคล
ให้สมารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถแล้วก็จะส่งผลให้กระบวนการบริหารประสบความส าเร็จ (อุดร หานามชัย , 2546) ใน
ท านองเดียวกันสถานศึกษาก็มีครูเป็นบุคลากรหลักในการขับเคลื่อนสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้อง ตระหนังถึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เพ่ือจะได้คาดคะเนและ
ก าหนดแนวทางของพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อังจะส่งผลให้ครู
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดูแลเรื่อง การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพและส่งเสริมเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ 3) พัฒนาคุณภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา ส่วนใน ด้านของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ก าหนดมาตรการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากร
ดังนี้ 1) วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) พัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   4) ส่งเสริมขวัญก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 5) ประเมินสมรรถนะของครูในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู แต่จากการที่
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพบริบทการสร้างแรงจูงใจแก่ครู ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ในปี พ.ศ. 2558 ได้พบสภาพที่ก่อให้เกิดอุปสรรค คือ ครูส่วนใหญ่ยัง
มี ความกังวลกับการประเมินผลตามหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ด้านปริมาณ
การสอน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กส่วนมากประสบปัญหาขาดแคลนครู และไม่สามารถจัดครูให้ตรง
ตามความรู้ความสามารถได้ ขาดครูที่มี  ความสารถเฉพาะทาง ครูแต่ละคนสอนหลายวิชา และที่
ส าคัญคือ ครูมีภาระงานและหน้าที่อ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป จึงส่งผลต่อคุณภาพการ
สอน ด้านเศรษฐกิจพบว่า ครูต้องเผชิญกับปัญหาหนี้สินและค่าครองชีพสูง จากการส ารวจหนี้สินของ
ครู พบว่า ครูส่วนใหญ่มีหนี้สินอยู่กับสถาบันการเงินหลายแห่ง และครูร้อยละ 70 เป็นหนี้สหกรณ์ 
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ด้านสถานภาพของครู พบว่า ส่วนใหญ่มีความเครียดกับการท าผลงานเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ เพราะ
กลัวว่าจะประเมิน    ไม่ผ่าน จึงต้องมุ่งท าผลงานจนบางทีก็ละเลยภาระหน้าที่งานของตนเอง ด้าน
สภาพการปฏิบัติงานของครู พบว่า ครูไม่มีความมุ่งมั่น พยายามในการพัฒนาตนเอง ขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสาเหตุของสภาพดังกล่าวมาจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น ค่าตอบแทน ผลประโยชน์เกื้อหนุน ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน นโยบายและการ
บริหารงานของโรงเรียน ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับผู้บังคับบังชา 
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูทั้งสิ้น (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2558)  

จากสภาพดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 เพ่ือเป็นสารสนเทศให้ครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจเต็มใจปฏิบัติงานเพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

2. หาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โดยใช้ทฤษฎีแรงจูงใจ E.R.G. ของ อัล
เดอร์เฟอร์ (Alderfer) ก าหนดขอบเขต 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการด ารงชีวิต ความต้องการสัมพันธ์ 
ความต้องการความเจริญก้าวหน้า  
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2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 1,310 คน ใน 168 โรงเรียน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
            กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน สังกัด
ส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1ในปีการศึกษา 2558 จ านวน 302 คน 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  

1. สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  
2. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

 วิธีการด าเนินการวิจัย  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้อ านวยการเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งไปยังโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 จ านวน 302 ชุด  
  2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ จ านวน 302 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
  3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถึงผู้เชี่ยวชาญ 
7 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการประชุมเพ่ือสนทนากลุ่ม 
  2. ผู้วิจัยน าประเด็นปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาแนว
ทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 
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  3. ผู้วิจัยน าแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ไปบันทึกการสนทนากลุ่มและข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ 
  4. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ฉบับ ดังนี้ 
  1. แบบสอบถามสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบจ านวน 3 ข้อ 
  ตอนที่ 2 สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน เป็นแบบสอบถามชนิด
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอร์เฟอร์ (E.R.G.) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน จ านวน 
40 ข้อ ได้แก่ ด้านความต้องการด ารงชีวิต ด้านความต้องการสัมพันธ์ ด้านความต้องการ
เจริญก้าวหน้า มีความเที่ยงเท่ากับ .88 
  2. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เรื่อง การหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 มี
ลักษณะเป็นแบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่มชนิดมีโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้าน
ความต้องการด ารงชีวิต ด้านความต้องการสัมพันธ์ ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า โดยเป็นแบบ
บันทึกลงความคิดเห็นพิจารณาตรวจสอบ ใน 2 ลักษณะ คือ 1. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอ หาก
เหมาะสมให้พิจารณาว่า คงเดิม และ 2. ร่างแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอ หากไม่เหมาะสม ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในร่างเพ่ือการปรับปรุงต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติ ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For 
Windows ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ 
และร้อยละ และน าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 ตอนที่ 2 สภาพของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย และการแปลผล 5 ระดับ  
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  ขั้นตอนที่ 2 การหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยด าเนินการ ดังนี้ 
     ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้จากแบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพ่ือสังเคราะห์ และหาแนวทางการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1 
 
ผลการวิจัย  
 การน าเสนอผลการวิจัย ขอสรุปผลการวิจัยที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ 2 
ข้อ ตามล าดับดังนี้ 
 1. สภาพการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผู้วิจัยของน าเสนอดังตารางประกอบการบรรยายต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของครู โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สั งกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ และ ต าแหน่ง  

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

 
83 

219 

 
27.50 
72.50 

   รวม 302 100.00 
ระดับการศึกษา 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก  

 
208 
92 
2 

 
68.90 
30.40 

.70 
   รวม 302 100.00 

ประสบการณ์การท างาน 
   ต่ ากว่า 10 ปี   

 
23 

 
7.60 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

   10 – 20 ปี 
   21 – ปี ขึ้นไป 

170 
109 

56.30 
36.10 

รวม 302 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 จากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
72.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61.90 และประสบการณ์การท างาน
ในต าแหน่ง 10 – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.30  
 
ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับของสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ทั้ง 3 ด้าน 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้ง 3 ด้าน   โดยภาพรวม มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงระดับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ข้อที่ รายการ  S.D แปลผล อันดับ 
1. ด้านความต้องการด้านด ารงชีวิต 3.23 0.25 ปานกลาง 2 
2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์  3.24 0.15 ปานกลาง 1 
3. ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า  3.19 0.19 ปานกลาง 3 
 รวมเฉลี่ย 3.22 0.03 ปานกลาง - 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้ง 3 
ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง (  = 3.22) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สูงสุด คือ 
ความต้องการความสัมพันธ์ (  = 3.24) รองลงมา คือ ความต้องการด ารงชีวิต  (  = 3.23) ต่ าสุด 
คือ ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า (  = 3.19)    

สภาพการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามรายด้าน โดยแสดงผลการปฏิบัติงานต่ าที่สุด 3 อันดับแรกในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามราย
ด้าน  

 

ด้าน รายการ  S.D 

1.  ด้ า น ค ว า ม
ต้องการด ารงชีวิต 

1. ได้รับความสะดวกสบายด้านที่พักอาศัย 2.93 1.11 

 2. ไดร้ับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสิทธิ 2.96 1.30 
 3. ได้รับหลักประกันด้านความม่ันคงคุ้มครองชีวิต 2.99 1.28 
2. ด้านความ
ต้องการสัมพันธ์ 

1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา 2.92 1.30 

 2. ได้รับความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จผล 

3.13 1.22 

 3. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 3.14 1.42 
3. ด้านความ
ต้ อ ง ก า ร
เจริญก้าวหน้า 

1. ได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือระดับให้สูงขึ้นตาม
ผลงานและความสามารถ 

2.93 1.44 

 2. ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ 

2.96 1.49 

 3. ได้รับการยกย่องจากผู ้บังคับบัญชาเมื ่อมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น 

3.00 1.34 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพความต้องการด ารงชีวิต ข้อที่มีระดับการ
ปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ได้รับความสะดวกสบายด้านที่พักอาศัย ( = 2.93) ด้านความต้องการสัมพันธ์ ข้อ
ที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาการ (  = 2.92) ด้านความ
ต้องการเจริญก้าวหน้า ข้อที่มีระดับการปฏิบัติต่ าที่สุด คือ ได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือระดับ
ให้สูงขึ้นตามผลงานและความสามารถ (  = 2.93) 

2. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 มีดังนี้ 
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 ผู้วิจัยได้น าข้อที่เป็นประเด็นสภาพต่ าที่สุด 3 อันดับแรก มาด าเนินการสนทนากลุ่มโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ 7 คน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ได้ผลดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ของผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

รายด้าน 
แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

1. ด้านความต้องการ
ด ารงชีวิต 
  

1. สถานศึกษาควรส ารวจความต้องการบ้านพักครูให้กับข้าราชการครูที่มีบ้านห่างไกลจาก
โรงเรียน ตลอดจนข้าราชการครูผู้ช่วยต่างถ่ินท่ีมาบรรจุใหม่  
2. สถานศึกษควรซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักครูให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเหมาะสมกับ
ฐานะวิชาชีพครู 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสวัสดิการให้ครูอย่างเพียงพอ 
4. หน่วยงานทางการศึกษาควรมีหลักประกันด้านความมั่นคงและคุ้มครองชีวิตให้แก่ครู  
5. สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้ ค าแนะน าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน
สวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. ผู้บริหารส่งเสริม ให้ครูเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ 
7. สถานศึกษาควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ครูในโรงเรียน 
8. หน่วยงานต่าง ๆ ควรให้ค าแนะน าในเรื่องการได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการตามสิทธ์ิ 
9. สถานศึกษาควรให้ความรู้ และค าแนะน าครู ในการของรับเงินค่าชดเชย เงินสวัสดิการหรือ    
ค่าต่อบแทนต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
10. สถานศึกษาควรมีเจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบในการติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ค่าตอบแทนสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ครู 
11. หน่วยงานทางการศึกษาควรปรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ครูให้เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ 

2. ด้านความต้องการ
สัมพันธ์ 
 

1. ผู้บริหารควรเอาใจใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของครู ให้ค าแนะน า และเป็นที่ปรึกษาของครูได้ 
2. ผู้บริหารควรพูดยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจ การปฏิบัติงานของครู  
3. ผู้บริหารควรจัดกิจกรรม กีฬาสีครู และทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ในสถานศึกษา  

 4. ผู้บริหารควรสร้างข้อตกลงร่วมกันในการท างานเพราะส่งผลให้ได้รับความร่วมมือจากเพื่อน
ร่วมงานในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ 
5. ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน  
6. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครู พบปะ หรือ ติดต่อสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน 
7. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายด้าน 

แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

8. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
9. ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของครู 
10. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน แบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
วางแผน และร่วมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

3. ด้านความต้องการ
เจริญก้าวหน้า 
 
 
 

 

1. ผู้บริหารควรก าหนดเกณฑ์การได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือระดับให้สูงขึ้นตาม
ผลงานและความสามารถให้ชัดเจน 
2. ผู้บริหารควรส่งเสริม ให้ความรู้ ค าแนะน า ครูในการท าผลงานเชิงวิชาการเพื่อขอเลื่อนวิทย
ฐานะ 
3. ผู้บริหารควรส่งเสริม ให้ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง และรายงานผลการพัฒนาตนเอง 
4. ผู้บริหารควรพิจารณาความดี ความชอบ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. และน าผลการ
ปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน 
5. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
6. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากร และสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรม เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 
7. ผู้บริหารควรก าหนดแนวทางและกลไกของการยกย่อง เชิดชูเกียรติครูไว้อย่างชัดเจน และ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
8. ผู้บริหารควรยกย่อง ชมเชย ครูที่สามารถปฏิบัติงานได้ประสบความส าเร็จ และให้ก าลังใจ
ครูที่ยังไม่ประสบความส าเร็จ 
9. ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และหาแนวทางการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต1 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

1. สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต1 จากการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความต้องการด ารงชีวิต มีสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สภาพที่เกิดขึ้นระดับต่ าที่สุดคือ การได้รับความสะดวกสบายด้านที่พักอาศัย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญในด้านการจัดหาสวัสดิการบ้านพักครูให้กับครูที่มีบ้านอยู่ห่างไกล
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หรือครูผู้ช่วยที่มาบรรจุใหม่อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ครูขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชูชาติ  โชติเสน (2551) พบว่า สภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอ าเภอคลอง
หาด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ด้านความต้องการด ารงชีพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น บ้านพักครู  

2. ด้านความต้องการความสัมพันธ์ มีสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สภาพที่เกิดขึ้นระดับต่ าที่สุด คือ การได้รับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจ เช่น การพูด ยกย่อง ชมเชย ให้
ก าลังใจ การปฏิบัติงานของครูเมื่อประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชิร
ตา  หมวกเหล็ก (2554) พบว่า ระดับขวัญก าลังใจครูในการปฏิบัติงาน เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ผู้บังคับบัญชา ยกย่องชมเชยเมื่อปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ  

3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า มีสภาพแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สภาพที่เกิดขึ้นระดับต่ าที่สุด คือ ได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งหรือระดับให้สูงขึ้นตาม
ผลงานและความสามารถ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารไม่มีคุณธรรมในการบริหารงาน ขาดการ
วางแผน การก าหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนต าแหน่ง เกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบไม่
ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพมาศ  แก้วซิม (2542) พบว่า ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
คือ การที่บุคคลได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม การมีโอกาสได้
เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น 

 
2. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1  
จากผลการอภิปลาย ผู้วิจัยขอน าประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ด้านความต้องการด ารงชีวิต มีแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 

ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในด้านของสวัสดิการด้านที่พักอาศัย ส าหรับครูที่มีบ้านอยู่ไกล และครู
ผู้ช่วยต่างถิ่นที่ได้รับการบรรจุใหม่ ควรปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักครูให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้
เหมาะสมกับฐานะวิชาชีพครู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หากครูได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหารในด้าน
สวัสดิการด้านที่พักอาศัย ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก ต่าง ๆ ก็จะท าให้ครู มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชาติ โชติเสน (2551) พบว่า ผู้บริหารควรเอาใจ
ครูโดยการจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ ให้ เช่น บ้านพักครู หรือโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์  สาลี (2554) ที่มีความคิดเห็นว่า การได้รับเงินเดือนยังไม่อาจเพียงพอต่อ
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การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันในปัจจุบัน จึงควรจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ เช่น จัดหาบ้านพักครู 
ทุนการศึกษา หรือโครงการอาหารกลางวัน เป็นต้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ไม่เป็นกังวลต่อภาระค่าใช้จ่าย 
ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ  

2. ด้านความต้องการสัมพันธ์ มีแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจ อาทิ พูดยกย่อง ชมเชย ให้ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับครู  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ต้องการให้ครูมีแรงจูงใจจากผู้บริหารสถานศึกษา ไม่รู้สึกโดดเดียวในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัส เมืองนก (2554) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการยกย่องให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการให้ค าชมเชย และหาทางสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ท า
งานได้รับความเจริญก้าวหน้า เช่น ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าโครงการและท าโครงการบรรลุเปูาหมายก็
ชื่นชมในความสามารถ และตอบแทนความรู้ความสามารถด้วยรางวัลแห่งความดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จรรยา นิลทรัพย์ (2553) พบว่า การสร้างเสริมแรงจูงใจด้วยค าพูดยกย่อง ชมเชย ในการ
ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาจะท าให้ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์  สาลี (2554) ที่มีความคิดเห็นว่าการที่ผู้บังคับบัญชาให้       
ความสนใจและเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงใจ ทั้งนี้เป็นเพราะการท างานเพ่ือให้เกิดผล
ส าเร็จของงาน จ าเป็นต้องได้รับความดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา และสามารถนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ช่วยเหลือ แนะแนวทางแก้ปัญหา ตลอดจนประเมินผลงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กอบพร  พันธุ์ต่วน (2543) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในด้านข้อเสนอว่า ควรสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยแสดงความเป็น
กันเองให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือช่วยลดช่องว่างในการท างานและก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน         
การปฏิบัติงาน  

3. ด้านความต้องการเจริญก้าวหน้า มีแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ความรู้ ค าแนะน า ข้อเสนอแนะแก่ครูในการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
เลื่อนวิทยฐานะ การจัดท าแผนการพัฒนาตนเอง การรายงานผลการพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้ครูได้รับ
การอบรม ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ใน การท างานโดยน าผลการปฏิบัติงานมา
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพ่ือพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ด้วยความยุติธรรม 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ต้องการให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวีณา  อยู่เล็ก (2557) ที่มีความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารควรสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า ด้วยการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อน
ต าแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบต่องานกว้างขึ้น โดยมีหน้าที่การงานสูงขึ้นอันเป็นโอกาสที่
พนักงานจะก้าวไปสู่ความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ศักดิ์  สาลี (2554) การได้รับ



 
 1105 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การประชุมอบรมสัมมนาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการท างานทั้งนี้ เป็นเพราะการให้ได้รับการฝึกอบรม
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในสายอาชีพได้เป็นอย่างดี ข้าราชการ
ครูจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของการอบรมสัมมนา 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผู้บริหารควรน าผลการวิจัยครั้งนี ้ไปใช้เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู  

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสรรค์เขต 1 ควรน าผลการวิจัยในครั้ง
นี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการด าเนินงานการพัฒนาครู โดยสนับสนุนให้
สถานศึกษาน าแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีของ E.R.G. ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

3. ครูต้องสร้างขวัญก าลังใจ ความกระตือรือร้นให้กับตนเอง เช่น แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับสูงเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ชุมชน และการเข้ารับ การอบรมจากหน่วยงานภายนอก เพื่อน าไปพัฒนา
ตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาด

ใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 
2. ควรท าการวิจัยในเรื่อง การศึกษารูปแบบที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของครูใน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เร่ือง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี 
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านรว่มกับแบบฝกึเสริมทักษะ 
The Development of Learning Achievement of Undergraduate 

Students on the topic of Infrared Spectrometry by using Flipped 
Classroom with Skills Practice Package 

ประสิทธิ์ ปุระชาติ(Prasit Purachat) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี และ 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาเคมี เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี  ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะวิชา สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมี
อินทรีย์ เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี, แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึก
เสริมทักษะ และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
ร่วม  แบบฝึกเสริมทักษะ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to create the skills practice package on 
the topic “Infrared Spectrometry”, and to compare the academic achievements of 
undergraduate students who were taught by using flipped classroom with skills 
practice package. Samples were selected from undergraduate students of faculty of 
science and technology, Thepsatri Rajabhat University, Lopburi province, who were in 
the 2nd semester of the academic year 2016. Tools of this research were skills 
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practice package on the topic “Infrared Spectrometry”, lesson plans and a test on 
the academic achievements. The statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and t- test. The result of this research was found that the 
student’s academic achievements after learning by using flipped classroom with skills 
practice package were higher than before leaning at .05 level of significance. 
Keywords: Learning Achievement, Infrared Spectrometry, Flipped Classroom, Skills 
Practice Package 
 
บทน า 
 ถึงแม้วิชาเคมีจะมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นอย่างมาก อีกทั้งนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังคงต้องเรียน แต่จากการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ผ่านมา พบว่า มีผลการเรียนในระดับต่ า  ในรายวิชา วท 4102325 
สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ (spectroscopy of organic chemistry) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา
เกี่ยวกับ วิธีการทางสเปกโทรสโกปี ในการท าคุณภาพวิเคราะห์เพ่ือหาโครงสร้างสารอินทรีย์ด้วย
เทคนิคต่างๆ เช่น วิธีอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี แมสสเปกโทร
เมตรี และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรเมตรี เป็นต้น ซึ่งปัญหาหนึ่งที่ท าให้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
 จากผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี รายวิชา วท 4102325  
สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ พบว่า นักศึกษามากกว่า ร้อยละ 60 ที่ได้คะแนนผลการสอบต่ า
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 จึงได้ท าการซักถามและสัมภาษณ์ พอสรุปได้ว่า สาเหตุที่นักศึกษามีผลการเรียน
วิชาเคมีที่ค่อนข้างต่ า เป็นเพราะเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าวยากแก่การท าความเข้าใจ มีทั้งเนื้อหาที่
หลักการ ทฤษฎี ความจ า ความเข้าใจ และการสังเคราะห์ ซึ่งการเรียนการสอนที่ได้รับประสบการณ์
มา มักเป็นการสอนแบบการบรรยายให้ชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีเวลาและไม่มีโอกาสได้ท าแบบ
ฝึกหรือแบบฝึกหัดที่จะช่วยสรุปความรู้และความเข้าใจให้มากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมอีกว่า ในเนื้อหาวิชาที่วิชา สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ ที่จะศึกษานี้ซึ่งมีเนื้อหาหลาย
เรื่อง เช่น เช่น วิธีอัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรเมตรี อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี แมสสเปกโทรเมตรี 
และนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรเมตรี พบว่า เรื่องที่ยากแก่การท าความเข้าใจมากที่สุด 
ได้แก่ เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี 
  "ห้องเรียนกลับด้าน" หรือ "Flipped Classroom" เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ที่ถูกคิดค้นขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนของ  Jonathan Bergmann และ 
Aaron Sams ซึ่งพวกเขาเป็นอาจารย์วิชาเคมีของโรงเรียน Woodland Park High School รัฐ
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โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา แนวคิดของห้องเรียนกลับด้านเริ่มจากที่มีนักศึกษาบางส่วนให้อง
เรียนถูกดึงไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท าให้ไม่สามารถเข้าห้องเรียนได้ครบถ้วน เช่นนักศึกษาที่เป็นนักกีฬา 
นักศึกษาที่ต้องท างานนอกเวลา หรือกิจกรรมต่างที่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง หรือแม้กระทั่ง
เนื้อหาวิชาที่ใช้เวลาในการท าความเข้าใจมากๆ จนไม่สามารถจัดได้หมดในชั่วโมงเรียน ดังนั้น 
Jonathan และ Aaron จึงมีแนวคิดจาก (Bergmann & Aaron, 2012) โดยพิจารณาเลือกเทคโนโลยี
ที่มีความเป็นไปได้ท่ีจะน ามาใช้กับนักศึกษา และนักศึกษาสามารถน าขึ้นมาเรียนได้ขณะเดินทาง หรือ
ในเวลาว่างจากอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่นักศึกษามี เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือแล็บท็
อป นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และ จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นตัวเชื่อม เช่น อีเมล์จาก
นักศึกษาที่มีข้อสงสัย อีเมล์จากอาจารย์ตั้งค าถามไปยังนักศึกษา บทความหรือเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาที่อยู่บนเว็บไซด์ flipped classroom แพร่ขยายเป็นวงกว้างในอเมริกา และปีการศึกษา 
2556 ชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (วิจารณ ์พานิช, 2556) 

 
ภาพ 1 เปรียบเทียบการเรียนแบบปกติ กับการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 

ที่มา : Ferreira และคณะ (2015) 
 

ตาราง 1 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในชั้นเรียน ระหว่างการเรียนแบบเดิม กับ การเรียนแบบกลับด้าน 

     การเรียนการสอนแบบเดิม       กลับด้านชั้นเรียน 

กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 

การน าเข้าสู่บทเรียน 
(warm-up) 

5 นาที การน าเข้าสู่บทเรียน (warm-up) 5 นาที 

ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การบ้านที่นักศึกษาได้รับ
มอบหมาย 
 

20 นาที ถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิดีโอที่นักศึกษา
ไปดู 
 

10 นาที 
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     การเรียนการสอนแบบเดิม       กลับด้านชั้นเรียน 
กิจกรรม เวลา กิจกรรม เวลา 

บรรยายเนื้อหาใหม่ 30-45 
นาที 

ช่วยเหลือนักศึกษาท างาน/กิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ 

75 นาที 

ช่วยเหลือนักศึกษาท างาน/
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ 

20-35 
นาที 

 - 

ที่มา : วิจารณ ์พานิช (2556, น.27) 
 
 แบบฝึกเสริมทักษะ แบบฝึกเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ครูสร้างขึ้นจากบทเรียนที่ได้สอนไปแล้ว ใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยอาศัย
การฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของผู้ เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริม
ทักษะพ้ืนฐานโดยก าหนดขึ้นให้ผู้เรียนตอบเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอ
ที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ สร้างความเข้าใจ เสริมทักษะให้นักศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเกิด
ความช านาญ เกิดทักษะบางอย่าง และเป็นการทบทวนเนื้อหาความรู้ต่าง ๆ ที่เรียนไปแล้ว สามารถ
ตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้ เพ่ือให้เกิดทักษะ เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญใน
เนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถจดจ าเนื้อหาได้อย่างแม่นย า
มากขึ้น 
 ดังนั้น การน าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับ แบบฝึกเสริมทักษะ จึงเป็น
เครื่องมือที่ช่วยพัฒนาทักษะในเรื่องที่เรียนรู้ให้มากขึ้น โดยอาศัยการฝึกฝนหรือปฏิบัติด้วยตนเองของ
ผู้เรียน ลักษณะปัญหาในแบบฝึกทักษะจะเป็นปัญหาที่เสริมทักษะพ้ืนฐานโดยก าหนดขึ้นให้ผู้เรี ยน
ตอบเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ปริมาณของปัญหาต้องเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่เรียนไปแล้ว เพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งใน
แบบฝึกทักษะจะท าให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเองได้  เพ่ือให้เกิดทักษะ 
เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปในเรื่องนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิชาเคมี เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทร
เมตรี ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริม
ทักษะ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่ม
เดียวสอบก่อน-สอบหลัง (one group pretest – posttest design) 
 
ตาราง 2 แบบแผนการวิจัย 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

     ก าหนดให้ 
E 
T1 
X 
T2 

แทน 
แทน 
แทน 
แทน 

กลุ่มทดลอง 
การทดสอบก่อนการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
การจัดกระท าหรือการให้ตัวแปรทดลอง (treatment) 
การทดสอบหลังการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
แบบฝึกเสริมทักษะ 
 

  1. ขอบเขตของการวิจัย 
   1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 7 คน 
   1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ และ ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เนื้อหาวิชา สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ 
(spectroscopy of organic chemistry) เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี  
   1.4 ระยะเวลาในการวิจัย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 3 แผน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 9 ชั่วโมง ในห้องเรียน 3 ชั่วโมง และ ที่บ้าน 6 
ชั่วโมง) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 27 ชั่วโมง 
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  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 แบบฝึกเสริมทักษะวิชา สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์ เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทร

เมตร ีที่มีประสิทธิภาพ 80/80 
2.2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง 

อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี 
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอินฟราเรดสเปกโทรเมตรี จ านวน 20 

ข้อ 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การทดสอบก่อนเรียนด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อินฟาเรด 
สเปกโทรเมตรี จ านวน 20 ข้อ  

3.2 การจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ จ านวน 3 แผน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ๆ ละ 9 ชั่วโมง ใน
ห้องเรียน 3 ชั่วโมง และ ที่บ้าน 6 ชั่วโมง) ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 27 ชั่วโมง 

3.3 การทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม 
 
ผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี ก่อน
เรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ ได้ผล
ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี ก่อน
เรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n µ  t p-value 
ก่อนเรียน 7 10.86 1.95 8.44* .000 
หลังเรียน 7 14.14 1.77   

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 พบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับ
แบบฝึกเสริมทักษะ มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน (14.14) สูงกว่าก่อนเรียน 
(10.86) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 
   จากผลการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และการสร้างแบบฝึก
เสริมทักษะ เรื่อง อินฟราเรดสเปกโทรเมตรี แล้วเมื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิชาเคมี เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี ก่อนเรียน
และหลังเรียน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ  สามารถ
สรุปผลได้ว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  2. อภิปรายผลการวิจัย 
   จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง อินฟาเรดสเปกโทรเมตรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผู้เรียนยุคปัจจุบัน โดย
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีความยืดหยุ่น ช่วยนักศึกษาที่มีภาระงานมาก ช่วยการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่เรียนไม่เก่ง มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมีมากขึ้น อาจารย์ใช้เวลาพูดคุยกับนักศึกษา ตอบ
ค าถาม ร่วมท างานกับกลุ่มย่อย อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ดีข้ึน โดยมีอาจารย์คอยแนะน าช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และ ช่วยแก้ปัญหาเมื่ออาจารย์ขาด
สอน (Davies, Dean & Ball, 2013) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประสิทธิ์ ปุระชาติ (2559) ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาเคมีของนักศึกษา เรื่อง เคมีไฟฟูา ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, งานวิจัยของ นิชาภา บุรีกาญจน์. (2556) พบว่า ผล
การจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดแบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรับผิดชอบและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จ านวน 60 คน ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรับผิดชอบ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Tune, Sturek & Basile 
(2013) ซึ่งได้ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการบรรยายตามแบบดั้งเดิมเมื่อเทียบกับการ
ปรับเปลี่ยน "พลิกห้องเรียน" หลักสูตรของนักศึกษาแพทย์สาขาหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดิน
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หายใจและสรีรวิทยาของไต ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีแรก นักศึกษาในหลักสูตรทั้งสอง
ได้รับฟังการบรรยายที่บันทึกไว้ โดยนักศึกษาในห้องเรียนพลิกห้องเรียนจะต้องดูการบรรยายที่บันทึก
ไว้ก่อนที่ชั้นและจากนั้นเข้าเรียนที่พวกเขาได้รับการตอบค าถามหรือการบ้านที่ครอบคลุมวัสดุที่ใช้ใน
แต่ละการบรรยาย ส่วนนักศึกษาในหลักสูตรแบบดั้งเดิมเข้าร่วมบรรยายเป็นตัวเลือกและมี
แบบทดสอบไม่มีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการท างานของนักศึกษาก็ประสบ
ความส าเร็จ โดยมีนักศึกษาในหลักสูตรทั้งสองใช้เวลาเดียวกันการสอบแบบปรนัย ภายในกลุ่ม
เดียวกันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมในหลักสูตรพลิกคะแนนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  
ค่าเฉลี่ยการสอบส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรพลิก มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น จากประสบการณ์ที่ได้รับและ
การตอบสนองในการส ารวจนักศึกษาตาบอด เสนอว่าการใช้บ้านและแบบทดสอบในชั้นเรี ยนเป็น
ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจส าคัญ ที่ท าให้มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นในประสิทธิภาพของการสอบของนักศึกษา 
ที่ร่วมกันสนับสนุนการค้นพบว่า รูปแบบห้องเรียนพลิกเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการที่จะเผยแพร่
แนวความคิดท่ีส าคัญในการจบการศึกษาของนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมแบบฝึกเสริมทักษะในระดับชั้น
อ่ืนๆ และสาขาอ่ืนๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในทุกสาขาวิชา 

2. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาผลการเรียนทั้งทางด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
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 อ าเภอวังทอง จังหวัดพษิณุโลก 

THE PUBLIC MIND DEVELOPING OF EARLY CHILDHOOD STUDENTS  
IN BAN PHAKANOON SCHOOL AMPUR WANGTHONG PHITSANULOK 

ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน(Piyaluck Brikshavana)* 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านปุาขนุน 
อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มเปูาหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยที่ก าลังเรียนอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 1-2 ที่มีอายุ 4-6 ปีโรงเรียนบ้านปุาขนุน อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกจ านวน 23 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยตามรูปแบบการเรียนการ
สอน MADE และแบบประเมินจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) 

ผลการวิจัย พบว่า 
เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุนที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 

MADE เพ่ือพัฒนา จิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยของจิตสาธารณะสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทั้งโดยรวม
และรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ: จิตสาธารณะ, เด็กปฐมวัย, รูปแบบการเรียนการสอน 

 
Abstract 

 The objective of this research was to develop the early childhood’s public 
mind at Ban Phakanoon School in Ampur Wangthong Phitsanulok. The population 
was 23 early childhood students. The research method used the MADE instructional 
model and the evaluation form for the public mind of early childhood students. The 
data was statistically analyzed by using means, standard deviation and t-test 
dependent.  

 The results of the study were follows:  
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The means of the population who experienced the public mind developing 
program was obviously higher than before attending the program in both by 
components and overall with statistically significance at the level of .05   
Keywords : public mind, early childhood, instructional model 
 
บทน า 
 ปัจจุบันทั่วโลกก าลังประสบปัญหาต่าง ๆ มากมายทั้งด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม ขยะล้นเมือง 
เกิดภาวะโลกร้อน ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ไม่เพียงพอต่อประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น เกิดปัญหา
ด้านสังคมที่มีความขัดแย้งแข่งขันแก่งแย่งทรัพยากรระหว่างบุคคลกับบุคคล เช่น การเอารัดเอา
เปรียบกันในการลัดคิวซื้อของหรือท าเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ การวางขายของบนทางเท้า การไม่เคารพกฎ
จราจรขับรถฝุาไฟแดง การขายของผิดกฎหมาย การทิ้งขยะไม่เป็นที่ด้วยเห็นว่าสถานที่   ที่ทิ้งขยะนั้น
ไม่ใช่บ้านของตนเอง การไม่รักษาสิ่งของหรือสถานที่ที่เรียกว่าสาธารณะ หรือแม้กระทั่งไม่ค านึงถึงว่า
การกระท าของตนเองจะส่งผลกระทบต่อสังคมและขยายวงกว้างมากขึ้นจนเป็นปัญหาระดับประทศ
และระดับโลกในที่สุด  
 เมื่อพิจารณาสาเหตุของปัญหาแล้วพบว่า เกิดจากการที่มนุษย์มีทัศนะต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงตามธรรมชาติ (ป.อ. ปยุตฺโต,  2539: 181-191; 
ประเวศ วะสี, 2545: 15) จึงท าให้เกิดวิธีคิดที่แปลกแยกครอบง าการด าเนินชีวิต 3 ประการ ได้แก่ 
ประการแรกคือ การมองเพ่ือนมนุษย์ไม่เป็นเพ่ือนมนุษย์ ไม่มองคนอ่ืนในความมีภาวะร่วมกันแต่มอง
แบบแบ่งแยก วิธีคิดเช่นนี้ท าให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก เชื่อในเรื่องการแข่งขันกันเพ่ือแสวงหาผล
ก าไร การเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ และเชื่อในหลักวิวัฒนาการที่ว่า ผู้ชนะเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ใน
การด ารงอยู่ได้ ท าให้เกิดการบริหารแบบศูนย์รวมอ านาจ ประการที่สอง การมองตัวมนุษย์แยกออก
จากธรรมชาติ มีฐานะเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง พิชิตธรรมชาติและจัดการกับธรรมชาติตามความ
ปรารถนาของตน ความเชื่อเช่นนี้จึงท าให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้  และประการที่สาม 
คือ การมองความสุขว่าเกิดจากการเสพวัตถุบ ารุงบ าเรอตนเองให้มากที่สุด จากมุมมองที่คลาดเคลื่อน
จากความเป็นจริงดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ทั่วโลก ร่วมทั้งประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆมากมายที่
เกิดข้ึน  
 ในปัจจุบันทุกหน่วยงานและทุกคนก าลังมีความต้องการในการแก้ปัญหา และเมื่อวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหาแล้วล้วนเกิดขึ้นจากประชากรของประเทศขาดสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะส าคัญที่
จะส่งผลให้ปัญหาทางสังคมลดลงและสังคมมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คือ จิตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะทางด้านจิตใจของบุคคล เกี่ยวกับการมองเห็นคุณค่าหรือการให้คุณค่าแก่การมีปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมและสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมที่ไม่มีผู้ ใดผู้หนึ่งเป็นเจ้าของ หรือเป็นสิ่งที่คนในสังคมเป็น
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เจ้าของร่วมกัน การที่บุคคลในสังคมมองเห็นหรือให้คุณค่ากับสิ่งที่เป็นเรื่องของส่วนรวมไปในเชิงบวก 
ก็จะช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมแสดงออกต่อสิ่งดังกล่าวในรูปแบบที่พึงปรารถนาของคนส่วนใหญ่ ไม่
ก่อให้เกิดปัญหาแก่ปัจเจกชนและสังคมโดยรวมอันจะช่วยให้สังคมมีความสงบสุข (สุพจน์ ทรายแก้ว, 
2546: 50) ซึ่งสามารถแสดงออกมาในรูปแบบการกระท าหลายด้าน เช่น ด้านการเมือง สังคม การใช้
สอยสาธารณสมบัติและอ่ืนๆ เป็นต้น สอดคล้องกับ ทิพย์พาพร    ตันติสุนทร 2557: 31) ได้อธิบายถึง 
การมีจิตสาธารณะ หรือการมีส านึกร่วมทางสังคมไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ว่าทุกหน่วย
ของสังคมหรือเรียกว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม สามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกันถือเป็นเสาหลักในการสร้างพลเมืองและประชาธิปไตย จึงจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังตั้งแต่ใน
ช่วงแรกของชีวิตหรือช่วงวัยปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความเจริญเติบโตสูงที่สุดในชีวิตของบุคคล ซึ่ง
กระบวนการเกิดจิตสาธารณะนั้น ต้องเริ่มด้วยการที่เด็กปฐมวัยรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy)ท า
ให้เกิดความเข้าใจความคิดในมุมมองของผู้อ่ืน การเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน
เหตุผลทางจริยธรรมเพราะเมื่อพบเห็นผู้อ่ืนที่เกิดความทุกข์ ความเศร้าเสียใจ มักไม่ได้คิดถึงเรื่อง
เหตุผลทางจริยธรรมจะกระตุ้นในเกิดความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ (Altruism) กระบวนการดังกล่าวนั้นจะ
เกิดข้ึนบนพื้นฐานการมีปฏิสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ
กันและกัน (Cooperation) ท าให้บุคคลมีการปฏิสัมพันธ์กัน เรียนรู้ร่วมกัน เคารพในสิทธิซึ่งกันและ
กัน มีความเอ้ือเฟ้ือ เมตตาต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
และยึดผลประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน ท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ      จิตสาธารณะ 
(Bierhoff, 2002: 109,140; citing Hoffman, 1998, 2000; Bierhoff, 2002: 284) และจาก
การศึกษา วิจัยของ ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน (2554: 110) ที่ศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเด็กปฐมวัย พบว่า องค์ประกอบของจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และความร่วมมือในการดูแลของส่วนรวม 
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดจิตสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอน MADE ซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญ 6 หลักการ ได้แก่ หลักการเรียนรู้จากการ
สังเกตตัวแบบ หลักการปรับมโนทัศน์ หลักการลงมือกระท า หลักการปฏิสัมพันธ์ หลักการประเมินค่า 
และหลักการเสริมแรงทางบวก มาสรุปเป็นขั้นตอนในการสอน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเรียนรู้จากตัว
แบบ (Modeling) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ (Analyzing) ขั้นที่ 3 ขั้นร่วมมือปฏิบัติการ (Doing 
together) ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
  โรงเรียนบ้านปุาขนุน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประถมศึกษาเขต 2 ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก อยู่ห่างไกลจากตัวเมือง 
และจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยแบบคละชั้น เนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น ครอบครัวของเด็ก
ปฐมวัยที่ในโรงเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีและครอบครัวท าอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม เด็ก
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ปฐมวัยจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ของตนเอง เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน และไปท างานต่างถิ่น 
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าโรงเรียนบ้านปุาขนุนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาการเรียน  
การสอนในระดับปฐมวัยเพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และสามารถปลูกฝังจิต
สาธารณะซึ่งเป็นเสาหลักส าคัญในการสร้างประชาธิปไตย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจมุ่งศึกษาการพัฒนาจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบ้าน  ปุาขนุน ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียน
การสอน MADE เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นแนวทางในการปลูกฝังจิตสาธารณะ
ในเด็กปฐมวัยของโรงเรียนขนาดเล็กและเด็กปฐมวัยที่จะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MADE โรงเรียนบ้าน
ปุาขนุน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MADE เพ่ือพัฒนาจิต
สาธารณะมีคะแนนจิตสาธารณะหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเปูาหมายของการวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กนักเรียนระดับปฐมวัยที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาล
ปีที่ 1- 2 ระหว่างอายุ 4-6 ปี โรงเรียนบ้านปุาขนุน สังกัดส านักงานการศึกษาการประถมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 23 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการสอนแบบคละชั้น 

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย ได้แก่ คู่มือการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
ปุาขนุนซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจากคู่มือการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ MADE (ปิยลักษณ์ พฤกษะ
วัน, 2554) จากนั้นผู้วิจัยได้น าคู่มือดังกล่าวไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 และปรับคู่มือตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้คู่มือมีความ
สมบูรณ์ จากนั้นผู้วิจัยจึงอบรมให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุนเพ่ือใช้คู่มือการพัฒนาจิต
สาธารณะของเด็กปฐมวัย ส่วนที่สองเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบประเมินจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้านเอาใจเขา
มาใส่ใจเรา และ ด้านความร่วมมือและแต่ละด้านมีพฤติกรรมบ่งชี้ 3 ข้อ เป็นแบบประเมินจาก
งานวิจัยของ ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน (2554) ที่ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาจิตสาธารณะ
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ของเด็กปฐมวัย ซึ่งการหาค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา (Alpha-coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.988 ซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.697-0.909    

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยให้ครูปฐมวัยประเมิน กลุ่มเปูาหมายด้วย
แบบประเมิน จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
รูปแบบ MADE เพ่ือพัฒนา จิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยและการเก็บข้อมูลระหว่างการทดลองโดย
การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานหาค่ าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent ) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุน น าเสนอ
เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด

ประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE ในภาพรวม 

จิตสาธารณะ N µ    t Df Sig.(2-tailed) 

ก่อนทดลอง 23 1.82 .29 
23.46** 22 .000 

หลังทดลอง 23 3.37 .37 

 *p<.05, **p<.01 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะในภาพรวมของเด็กปฐมวัย
โรงเรียนบ้านปุาขนุนก่อนและหลังการทดลอง โดยก่อนทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนจิตสาธารณะของเด็ก
ปฐมวัยเท่ากับ 1.82 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .29) และหลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบ MADE เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.37 
(ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .37) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ย
คะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยรายด้านก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE  
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ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยรายด้านก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE  

จิตสาธารณะ กลุ่ม N  µ  T Df Sig.(2-tailed) 

ด้ า น ค ว า ม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

ก่อนทดลอง 23 1.73 .40 
18.47** 22 .00 

หลังทดลอง 23 3.23 .33 
ด้ า น เ อ า ใ จ เ ข า 
มาใส่ใจเรา 

ก่อนทดลอง 23 1.78 .39 
15.37** 22 .00 

หลังทดลอง 23 3.17 .33 

ด้านความร่วมมือ ก่อนทดลอง 23 1.95 .15 
15.04** 22 .00 

 หลังทดลอง 23 3.72 .60 

          *p<.05, **p<.01 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง

การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน MADE จ าแนกตามรายด้าน ทั้งด้าน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านความร่วมมือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .40) และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.23 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.33) เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัย
ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา คะแนนก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73 (ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .40) และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.17 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .33) เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยด้านเอาใจ
เขามาใส่ใจเราหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ด้านความร่วมมือ คะแนนก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .15) และหลังทดลองมีค่าเฉลี่ย 3.72 (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60) เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยด้านความร่วมมือหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะสูงขึ้นทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความร่วมมือ ด้าน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา  
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ผลการวิจัย 
1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุนที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะตาม

รูปแบบ MADE มี จิตสาธารณะสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุนที่ได้รับการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะตาม

รูปแบบ MADE มี จิตสาธารณะด้านเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้านเอาใจเขามาใส่ใจเรา และด้านร่วมมือหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
การอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุน ต าบลบ้าน
กลาง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE 
พบว่า เด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะสูงขึ้นทั้งโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ด้าน
เอาใจเขาใส่ใจเรา และด้านความร่วมมือ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ สามารถอภิปรายได้
ดังนี้ 
 1.การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะของ
เด็กปฐมวัยนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการระหว่างกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้าง
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกม
การศึกษา โดยครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอน MADE โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้  

1.1 ขั้นการเรียนรู้จากตัวแบบ ครูปฐมวัยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์โดยการสังเกตตัวแบบที่มีพฤติกรรมจิตสาธารณะ โดยในกิจกรรมที่ครูใช้คือการเล่า
นิทานซึ่งตัวแบบในนิทานเป็นตัวแบบที่มีพฤติกรรมในการช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือนหรือ
ผู้อ่ืน ดูแลรักษาของส่วนรวมโดยการรักษากฎกติกา ซึ่งตัวละครในนิทานเป็นตัวแบบที่เด็กปฐมวัยชื่น
ชอบและมีอิทธิพลต่อเด็กปฐมวัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์พูดได้ เด็กในวัยเดียวกัน และนอกจากนั้นตัว
แบบอาจเป็นเด็กปฐมวัยในห้องเรียนที่แสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูรา (McLeod, 2016; citing Bandura, 1977) ที่อธิบายว่า การเรียนรู้โดยการ
สังเกตตัวแบบนั้นเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่ ประกอบด้วยกระบวนการความตั้งใจในการสังเกต 
กระบวนการจดจ า กระบวนการแสดงพฤติกรรมเหมือนกับตัวแบบและกระบวน การจูงใจที่จะแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ โดยตัวแบบนั้นต้องแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม (Bierhoff, 2002: 
74; citing Hoffman, 2000) ดังนั้นในขั้นตอนการสอนนี้ครูผู้สอนจึงต้องมีการคัดกรอง เนื้อเรื่องและ
ตัวแบบที่ต้องการให้เด็กปฐมวัยเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมจิตสาธารณะตามตัวแบบ 
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  1.2 ขั้นวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการขั้นเรียนรู้จากตัวแบบ 
เมื่อเด็กปฐมวัยฟังนิทานหรือได้รับประสบการณ์จากการสังเกตตัวแบบแล้ว ครูตั้งค าถามเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้วิเคราะห์การกระท าของตัวแบบเพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ดีของตัวแบบว่า
ส่งผลดีต่อตัวแบบ ซึ่งค าถามที่ครูน าสู่การวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวแบบนั้นครูจะถามถึงพฤติกรรมที่
ตัวแบบท าว่าเป็นผลดีต่อใครบ้าง พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืน แบ่งปัน และท าตามกติกา เก็บของเข้าที่ 
ทิ้งขยะลงถัง ร่วมมือกับเพ่ือนๆ ในการท างาน เป็นเด็กดีมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ การวิเคราะห์ตัว
แบบจากนิทาน เด็กจะเห็นผลตอบแทนที่ตัวแบบได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมที่มีจิตสาธารณะ และท าให้
เด็กๆได้ข้อสรุปว่าพฤติกรรมที่เป็นจิตสาธารณะเป็นพฤติกรรมที่ดี ควรน าไปเป็นแบบอย่างที่จะท าตาม 
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจท์ (ศรีเรือน แก้วกังวาน.  2540: 215-216) 
ทีว่่า เด็กวัยนี้จะอยู่ในขั้นความคิดก่อนเกิดปฏิบัติการ (Pre-operational) เด็กจะรู้จักสังเกตเห็นความ
แตกต่างท าให้ความคิดพัฒนาถึงขั้นรู้คิดเปรียบเทียบ คิดแยกวัตถุออกเป็นหมวดหมู่ขั้นตอนได้ รู้จักคิด
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ได้ เด็กๆ มักใช้เหตุผลจากการเรียนรู้เฉพาะที่มองเห็นมากกว่า
การใช้เหตุผลที่ลึกและหลายด้าน ดังนั้นในการที่ตัวแบบได้รับผลตอบแทนการกระท าทันทีนั้นจึง
จ าเป็นส าหรับเด็กปฐมวัยที่ต้องท าการวิเคราะห์ตัวละครทันที เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความคิดเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของการแสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะและผลที่จะได้รับในทันที   
  1.3 ขั้นปฏิบัติการร่วมกัน เป็นขั้นตอนที่ครูปฐมวัยให้เด็กปฐมวัยที่ได้ข้อสรุปถึง
พฤติกรรมจิตสาธารณะแล้วน าพฤติกรรมนั้นมาเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งครูปฐมวัยได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยได้ท างานกลุ่มร่วมกัน เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้แสดงพฤติกรรมจิตสาธารณะในขณะ
ท างานกลุ่มร่วมกัน ในช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ครูได้วางแผนให้เด็กปฐมวัยท าภาพตกแต่งเทียน
พรรษาที่เด็กๆ จะน าไปถวายพระที่วัด โดยท าเป็นกลุ่มละ4-5 คน ซึ่งเด็กช่วยกันบอกข้อตกลงและ
กติกาของกลุ่มในการท ากิจกรรมตกแต่งเทียนว่าต้องแบ่งปันกระดาษสี และกาว ช่วยเหลือกันตกแต่ง
ภาพเทียนพรรษา และเก็บอุปกรณ์เข้าที่เมื่อท าเสร็จ ในระยะแรก เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมจิต
สาธารณะเมื่อท ากิจกรรมกลุ่มและมีการวางข้อตกลงหรือกติกาตามข้อคิดที่ได้จากตัวแบบเมื่อแสดง
พฤติกรรมดังกล่าวแล้วครูชื่นชมจึงแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไป สอดคล้องกับ บันลือ พฤกษะวัน 
(2549:13) ที่ว่า ในการเรียนรู้หรือประสบการณ์นั้นจะต้องได้จากการสืบเสาะ ค้นคว้าหาความรู้ การ
สังเกตและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการท างานเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ด้วยตนเอง ได้ทดลองท าโดย
สร้างสถานการณ์คล้ายกับการท างาน ดังนั้นการให้เด็กปฐมวัยได้ปฏิบัติงานร่วมกันในขั้นตอนนี้เพ่ือ
เป็นการย้ าการเรียนรู้ในพฤติกรรมจิตสาธารณะที่เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากการสังเกตและวิเคราะห์ตัว
แบบเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติตน 

1.4 ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ครูเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้น าเสนอผลงานการ
ท ากิจกรรมกลุ่มของตนเอง และครูสอบถามเด็กปฐมวัยถึงความภาคภูมิใจในผลงานและใครได้มีส่วน
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ร่วมในการท าผลงานอย่างไรบ้าง เช่น ใครเป็นคนช่วยทากาว ใครช่วยระบายสี ใครแปะกระดาษ และ
ช่วยกันเก็บของเข้าที่ หลังจากนั้นครูให้ค าชมเชยพร้อมทั้งน าผลงานเด็กจัดแสดงในชั้นเรียนเพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  ซึ่งในขณะปฏิบัติการร่วมกันนั้นครูปฐมวัยคอยสังเกตพฤติกรรม
เด็กแล้วคอยให้การเสริมแรงด้วยการชมเชยเพ่ือให้เด็กปฐมวัยเกิดความมั่นใจในพฤติกรรมที่ตนเอง
แสดงออกว่าเป็นพฤติกรรมจิตสาธารณะ เมื่อเด็กปฐมวัยประเมินสถานการณ์ได้ก็เริ่มมีความเข้าใจว่า
กติกาในการท างานกลุ่มเป็นพฤติกรรมที่ดี มีจิตสาธารณะและควรปฏิบัติ เด็กปฐมวัยจึงแสดง
พฤติกรรมจิตสาธารณะในขณะปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันร่วมด้วยโดยที่ครูไม่ต้องบอก เช่น เด็กปฐมวัย 
4 คน ช่วยกันยกถังนมโรงเรียนเพื่อมาแจกเพ่ือน เด็กปฐมวัยเก็บ ถุงนมที่น้องทิ้งไม่ลงถังใส่ถังขยะโดย
ครูไมต่้องบอก เด็กปฐมวัยช่วยครูกวาดห้องเม่ือท ากิจกรรมเสร็จ เป็นต้น  

ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE นั้น ครูปฐมวัยจะดูความ
เหมาะสมในการจัดประสบการณ์แต่ละขั้น ซึ่งในระยะแรกนั้นครูปฐมวัยลงกิจกรรมในช่วงกิจกรรม
เสริมประสบการณ์และศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งในแต่ละวันนั้นจัดกิจกรรมขั้นเรียนรู้จากตัวแบบ และขั้น
วิเคราะห์ตัวแบบ และวันต่อมาจึงให้เด็กปฐมวัยปฏิบัติการร่วมกันและประเมินผล ต่อมาครูปฐมวัยเริ่ม
มีความคุ้นเคยและเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอน MADE ดีขึ้นจึงสามารถสอนหรือ จัดกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่องครบตามขั้นตอนของรูปแบบ จึงท าให้เด็กปฐมวัยเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง และบูรณาการลงในกิจกรรมหลักอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรได้ 

2. การส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีจิตสาธารณะนั้นครูปฐมวัยที่มีความเข้าใจในรูปแบบการเรียน
การสอน MADE ได้จัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมที่ดี
เพ่ิมขึ้นด้วย ช่วยให้ครูปฐมวัยสามารถจัดการห้องเรียนได้ง่าย เพราะเด็กเรียนรู้จากตัวแบบที่มีจิต
สาธารณะท าให้เด็กสามารถตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมด้วยตนเอง มีความเชื่อมั่นในการกระท า
พฤติกรรมจิตสาธารณะได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยการได้รับการเสริมแรงจากครูปฐมวัย
ทันทีที่เด็กมีความภาคภูมิใจและนับถือตนเองแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ บลูม  ที่
อธิบายว่า หากบุคคลมีโอกาสรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นแล้วได้รับผลที่รู้สึกพึงพอใจ เห็นคุณค่า
ของการกระท าและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันจนกระทั่งพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย (ทิศนา แขมมณี, 
2546: 44-46; สุรางค์ โค้วตระกูล, 2550: 274-275) 

 3. จากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอน MADE พบว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติตามกติกา รอคอยเป็น แบ่งปัน รับฟังความคิดเห็นจากเพ่ือนได้ ช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็น 
ส่งผลให้เด็กมรีะเบียบวินัยในชั้นเรียน และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพ่ือนและผู้อ่ืนท าให้เกิดพัฒนาการ
ทางสังคมที่ดี ด้วยโรงเรียนบ้านปุาขนุนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอวังทอง จึงท า
ให้ในโรงเรียนเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1และ2 ต้องเรียนห้องเดียวกัน จึงมีสภาพการจัดการเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัยโดยให้พ่ีช่วยดูแลน้องในห้องเรียน ดังนั้นเด็กปฐมวัยที่เป็นพ่ีจึงต้องช่วยเหลือน้องในบาง
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เรื่องที่น้องยังท าไม่ได้เอ้ือเฟ้ือน้อง เช่น การตัดถุงนมโรงเรียนให้น้อง การช่วยน้องเก็บพับที่นอน เป็น
ต้น ซึ่งท าให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีบุคคลอ่ืนที่แตกต่างจากตนเองและต้องพ่ึงพาอาศัย
กันและกัน ซึ่งครูปฐมวัยได้แสดงความคิดเห็นว่าหลังจากที่เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมจิตสาธารณะ
อย่างต่อเนื่องท าให้เห็นความแตกต่างของพฤติกรรมเด็กไปในทิศทางที่ดี เด็กปฐมวัยมีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบ และมีวินัยเพ่ิมขึ้นกว่าก่อนทดลองใช้การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ MADE และในการ
ทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทางโรงเรียนเห็นว่าเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กรุ่งทิพย์
อุปถัมภ์ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนรับเด็กปฐมวัยอายุ 2 ปี 6เดือน ถึง 3 ปี มีครูปฐมวัยผู้ดูแล
เด็ก 1 คนได้มาร่วมเข้าอบรมและทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน MADE เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ
ของเด็กปฐมวัยด้วย ซึ่งผลการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก พบว่าหลังจากที่ครู
ปฐมวัยได้เล่านิทานเพื่อให้เด็กเรียนรู้จากตัวแบบในนิทานและร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมตัวแบบจาก
ค าถามของครู เด็กปฐมวัยบางส่วนที่สามารถตอบค าถามได้ และเด็กบางคนยังไม่สามารถตอบค าถาม
ได้เพราะวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัยแตกต่างกัน แต่เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็กมีพฤติกรรมที่ได้สรุปจาก
นิทานว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีและควรปฏิบัติตาม โดยครูปฐมวัยระบุว่าเป็นพฤติกรรมของเด็กดี เช่น เด็ก
รู้จักต่อแถวเพ่ือท ากิจกรรม เด็กรู้จักช่วยเหลือน้องที่เล็กกว่าในการล้างมือ อาสาแจกช้อนทานข้าว 
และถาดอาหาร เป็นต้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าเด็กปฐมวัยที่ศูนย์เด็กเล็กก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาให้
เกิดจิตสาธารณะได้เช่นกัน  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) ผู้ที่มีความประสงค์ในการน ารูปแบบการเรียนการสอน MADE ไปใช้ในการพัฒนาจิต

สาธารณะของเด็กปฐมวัยควรท าการศึกษาและสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานของ
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง 

2) จิตสาธารณะมีลักษณะที่เป็นเชิงนามธรรม ครูปฐมวัยควรศึกษาและระบุเป็นพฤติกรรมจิต
สาธารณะหรือ  จิตอาสาที่ง่ายและเหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้จากตัวแบบและปฏิบัติ
ตาม 

3) ครูและพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นบุคคลที่เป็นตัวแบบแก่เด็กปฐมวัยในการส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีจิตสาธารณะ ดังนั้นการปฏิบัติตนของผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็ก จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้ และซึมซับพฤติกรรมจิตสาธารณะ 

4) การส่งเสริมให้เด็กเกิดพฤติกรรมจิตสาธารณะนั้นต้องฝึกให้เด็กอภิปรายเหตุและผลเพ่ือให้
เด็กเกิดความคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์กันถึงการกระท าและผลที่ตนเองและผู้อ่ืนจะได้รับ เป็นการฝึกการใช้



 
 1126 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เหตุผลทางจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และเป็นทักษะ
ที่ส าคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1) ควรท าการวิจัยการใช้รูปแบบการเรียนการสอน MADE ในการพัฒนาจิตสาธารณะให้

เด็กปฐมวัยในภูมิภาคอ่ืนต่อไป 
2) ควรศึกษาวิจัยการพัฒนาจิตสาธารณะให้กับเด็กปฐมวัยในระดับชั้นประถมศึกษา 
3) ควรท าการศึกษาวิจัยโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับเด็ก

ปฐมวัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน MADE ให้กับผู้ปกครอง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาจิต
สาธารณะให้กับเด็กได้อย่างต่อเนื่อง 

4) ควรท าการวิจัยการใช้รูปแบบการเรียนการสอน MADE ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมอื่นให้กับเด็กปฐมวัย 

 
กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตสาธารณะของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านปุาขนุน  อ าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ปฏิกิริยาเคมีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์(1)เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80(2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี (3)ศึกษาความพึงพอใจของส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้นเรื่องปฏิกิริยาเคมี
กลุ่มเปูาหมายที่ได้ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน เอ เจ เนินมะปราง ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี จ านวน 4 ชุดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกค าตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ17 ข้อ  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าt-
test Dependentsampleผลการวิจัยพบว่า(1)หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.42/81.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3)ความพึงพอใจของส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ปฏิกิริยาเคมี, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น 
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Abstract 
The purposes of this study were (1) to create and find the efficiency of 

learning activity packages – 7E inquiry learning cycle model about chemical reaction 
for secondary 2 students to be effective in accordance with 80/80 criteria, (2) to 
study the learning achievement in Basic Science of the students with pretest and 
posttest of the learning activity packages and (3) to study secondary 2 student’s 
satisfaction toward the learning activity packages. The samples in this study were 35 
secondary 2 students on 2nd semester of academic year 2017 at Apasara Jane (AJ) 
NeonmaprangPhitsanulok. The research instrument were learning activity packages – 
7E inquiry cycle model about chemical reaction with 4 lessons, consisting of a set of 
the test of learning achievement pretest and posttest of the learning activity 
packages is multiple choice test with 4 choices per 1 item total 40 items and 
satisfaction questionnaire total 17 items. The statistics used were average, standard 
deviation and t-test Dependent sample. The research findings were (1) the 
performance of learning activity packages – 7E inquiry cycle model about chemical 
reaction for secondary 2 students that the efficiency (E1/E2) is 82.42/81.08. The score 
is above the 80/80 criteria set, (2) learning achievement in Basic Science of secondary 
2 students with pretest and posttest of the learning activity packages, the post-test 
scores were significantly higher than the pre-test scores at the .05 level, (3) 
secondary 2 students’ satisfaction toward the learning activity packages – 7E inquiry 
cycle model about chemical reaction is at the highest level in general.  
Keyword: learning achievement, chemical reaction, inquiry learning 7E inquiry cycle 
model 
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บทน า 
เนื่องจากการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกต้อง

เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญคือ การพัฒนาคนให้ มีการศึกษาการจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และมีคุณธรรมกระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้องเน้นให้ความส าคัญทั้ง
ด้านความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตวิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Society) ที่มุ่งหวังให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน (กระทรวงศึกษาธิการ.2552 ) 
           ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรจัดการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลาย
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ คือ น าความรู้เดิมจากประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาสร้างความรู้ใหม่ใน
บริบทที่แตกต่างกันออกไป การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงจากการบรรยายเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน ผู้สอนต้องประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ จึงจะท าให้การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ประสบผลส าเร็จทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และก้าวข้ามไปสู่ยุคอนาคตได้อย่าง
มั่นใจ (สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ. 2556) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูต้องจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
ปลูกฝังให้นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งวิธีจัดการเรียนรู้
ที่จะส่งเสริมกระบวนการดังกล่าวคือ การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นโดยไอน์เซน
คราฟต์ (Eisencraft. 2003 ) ได้ขยายรูปแบบการเรียนรู้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้จาก 5 ขั้นเป็น 
7 ขั้น เพ่ือมุ่งเน้นทักษะกระบวนการคิด การเผชิญปัญหา การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ซึ่ง
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จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
เป็นการสอนที่เน้นการถ่ายโอนความรู้และตรวจสอบความรู้เดิมเป็นการฝึกให้นักเรียนหาวิธีค้นหา
ความรู้ด้วนตนเองซึ่งจะช่วยจดจ าความรู้ไว้ในสมองไดอย่างยาวนาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญา
และเป็นการฝึกให้นักเรียนหาวิธีค้นหาความรู้แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งช่วยจดจ าความรู้ได้นานและ
สามารถถ่ายโยงความรู้  เป็นรูปแบหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นประกอบด้วย  1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
(Evaluation)  2)ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement)3) ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 4) ขั้น
อธิบาย (Explanation) 5) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 6) ขั้นประเมินผล (Evaluation)  7) ขั้น
น าความรู้ไปใช้ (Extention) โดยเปูาหมายส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
คือ วิธีการสอนที่ปูองกันแนวความคิดที่ผิพลาดเน้นความส าคัญการถ่ายโอนความรู้และการตรวจสอบ
ความรู้เดิม โดยให้นักเรียนเป็นผู้ความคุมและน าตนเองในการท ากิจกรรมการเรียน สร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะกระบวนการและการคิดแก้ปัญหา อีกท้ังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างคงทน 

จากงานวิจัยของ ดลกาญจน์ วงษ์สุวรรณ (2549) ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับการสืบเสาะแบบ สสวท .ที่มีต่อแนวคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติ 
ชีววิทยา:พืชหรือสัตว์ การจ าแนกพืชและการจ าแนกสัตว์ และแนวคิดการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนโดยรวมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เรียน
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ส่วนใหญ่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับมโนมติพืชหรือสัตว์ การ
จ าแนกพืชและการจ าแนกสัตว์มากที่สุด ลองลงมาคือมีความเข้าใจเพียงบางส่วนและมีแนวคิดที่
ผิดพลาด ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ กษมา ตาชู (2549) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการ
เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการสืบเสาะแบบ สสวท. มีต่อแนวคิดเลือกเกี่ยวกับมโนมติ 
ชีววิทยา: การเจริญเติมโตของพืช  การสังเคราะห์แสง และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้น
พ้ืนฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนโดยรวมนักเรียนชายที่เรียนแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ส่วนใหญ่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่า แต่มีแนวคิดที่ผิดพลาดในมโนมติการ
เจริญเติบโตของพืชน้อยกว่านักเรียนโดยส่วนรวมและนักเรียนชายที่เรียนสืบเสาะแบบ สสวท. 
นักเรียนโดยส่วนรวมมีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์มากกว่า แต่มีความเข้าใจบางส่วน และมีแนวคิดที่
ผิดพลาดในมโนมติการสังเคราะห์ด้วยแสงน้อยกว่านักเรียนที่เรียนแบบสืบเสาะแบบ สสวท. และ
นักเรียนชายที่มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ในมโนมติทั้ง 2 มากกว่านักเรียนหญิงที่เรียนสืบเสาะแบบ 
สสวท. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ สัมฤทธิ์ สายสอน (2551) ได้ศึกษาเปรียบเทียบ
ผลการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า 1.)แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 75.34/79.35 และ 75.65/77.07 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้  2.) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.6488 และ 0.6319 ตามล าดับ แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.88 และร้อยละ 63.19 ตามล าดับ  3.) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลอง
ไม่แตกต่างกัน แต่นักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนและเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผลสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังมีงานวิจัยของ รุ่งนภา 
แก้ววัน (2559) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า (1) ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.63/83.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร 
โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารและสมบัติของสาร โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 
ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 พบว่าผู้เรียนไม่สนใจเรียนเท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการสอนแบบ
บรรยายเพียงอย่างเดียวประกอบด้วยเนื้อหาต้องอ่านและท่องจ า ท าให้ผู้เรียนไม่ได้ฝึกคิดด้วยตนเอง
ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา นอกจากนี้ผู้เรียนยังไม่เห็นความส าคัญ
ของการเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เพราะผู้เรียนคิดว่าเป็นเรื่องท่ีอยู่ไกลตัวและเรื่องเป็นที่ยากจึงท าให้ไม่
อยากเรียน ซึ่งความจริงแล้วในการด ารงชีวิตในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องพบ
เจอสถานการณ์ที่เกิดปฏิกิริยาทั้งสิ้น เช่น การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้การเกิดสีน้ าตาลของแอปเปิล
เป็นต้น  จากปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยา
เคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ว22101 โรงเรียนเอ.เจ.เนินมะปราง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นรูปแบบการ
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จัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงขึ้น และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้
ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 
7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี  

3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง
การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
เรื่องปฏิกิริยาเคมี ในระดับมาก 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

 1. กลุ่มเปูาหมายที่ศึกษา 
  1) กลุ่มเปูาหมายที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอ.เจ เนิน
มะปราง อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 35 คน ซึ่งได้
จากการการเลือกแบบเจาะจง 
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 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
  เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คือ วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 สาระที่ 3 สารและสมบัติของ
สาร เรื่องปฏิกิริยาเคมี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในด าเนินการศึกษาทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 12 ชั่วโมง 

4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1) ตัวแปรต้น คือ ชุดกิจกรรมแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี  

  2) ตัวแปรตาม คือ  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องปฏิกิริยาเคมี 
- ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7

ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคม ี
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
5.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน เอ.เจ เนินมะปราง มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ในระดับที่สูงขึ้น 
5.2 ได้ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 

ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.3 เพ่ือเป็นแนวทางที่จะพัฒนารูปแบบการจักกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างสื่อ
การสอนหรือแบบชุดกิจกรรม ในเนื้อหาสาระอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ ต่อไป ส าหรับท่านที่สนใจ 

6. นิยามศัพท์เฉพาะการศึกษาครั้งนี้ได้นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 
6.1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยา

เคมีหมายถึงสื่อการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ สาระที่ 3 วิชา
วิทยาศาสตร์ เล่ม 3  สารและสมบัติของสาร เรื่องปฏิกิริยาเคมี จ านวน 4 ชุด ได้แก่  ชุดที่ 1  การ
เกิดปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี ชุดที่ 2 มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 3 ปัจจัยที่มีผล
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ต่อการเกิดปฏิกิริยา ชุดที่ 4 ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
ชื่อชุดกิจกรรม ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บทบาทของนักเรียน สาระการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้และขอบข่ายเนื้อหาสาระ ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี  

6.2.  การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หมายถึงกระบวนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้โดยผู้สอนตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนค้นพบความรู้
หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการในการ
แก้ปัญหา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในสภาพการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
กว้างขวางซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) หมายถึง ขั้นที่ครูจะต้องท า
หน้าที่ในการตั้งค าถามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความรู้เดิม ค าถามอาจจะเป็นประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นตามสภาพสังคมท้องถิ่นหรือประเด็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ การนาวิทยาศาสตร์มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเด็กสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปยังประสบการณ์ที่ตนมี ท าให้ครูได้ทราบว่าเด็ก
แต่ละคนมีความรู้พ้ืนฐานเป็นอย่างไร ครูควรเติมเต็มส่วนใดให้กับนักเรียนและครูยังสามารถวางแผน 
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

2. ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) หมายถึง การน าเข้าสู่เนื้อหาใน
บทเรียนหรือเรื่องที่น่าสนใจซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของนักเรียนหรือเกิดจากการอภิปรายภายใน
กลุ่มเรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมที่ เด็กเพ่ิงเรียนรู้มาแล้ว ครูท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนสร้างค าถาม ยั่วยุให้นักเรียนเกิด
ความอยากรู้อยากเห็นและก าหนดประเด็นที่จะศึกษาให้กับนักเรียน ในกรณีที่ยังไม่มีประเด็นที่
น่าสนใจครูอาจให้ศึกษาจากสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งทาให้
นักเรียนเกิดความคิดขัดแย้งจากสิ่งที่นักเรียนเคยรู้มาก่อน ครูเป็นผู้ที่ท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด
โดยเสนอประเด็นที่ส าคัญขึ้นมาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้นักเรียนยอมรับประเด็นหรือค าถามที่ครูก าลัง
สนใจ เป็นเรื่องท่ีให้นักเรียนศึกษาเพ่ือน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป 

3. ขั้นส ารวจค้นหา (Exploration Phase) หมายถึง ขั้นนี้จะต่อเนื่องจากข้ัน
เร้าความสนใจซึ่งเมื่อนัก-เรียนท าความเข้าใจในประเด็นหรือค าถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว 
ก็มีการวางแผนก าหนดแนวทางการส ารวจตรวจสอบตั้งสมมติฐาน ก าหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ ลงมือ
ปฏิบัติเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศหรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างพอเพียง ครูท า
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หน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนตรวจสอบปัญหาและด าเนินการส ารวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง 

4. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) หมายถึง ขั้นที่นักเรียนได้ข้อมูลมาอย่าง
เพียงพอเมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว นักเรียนก็จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น าเสนอผลที่ได้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเห็นแนวโน้มหรือความสัมพันธ์ของข้อมูล สรุป
และอภิปรายผลการทดลอง โดยอ้างอิงประจักษ์พยานอย่างชัดเจนเพ่ือน าเสนอแนวคิดต่อไป ขั้นนี้จะ
ทาให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ใหม่การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็นไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุน
สมมติฐาน แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วยนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ 

5. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration Phase) หมายถึง การน าความรู้ที่สร้างขึ้น
ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม หรือแนวคิดเดิมที่ค้นคว้าเพ่ิมเติม หรือน าแบบจ าลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้
อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อ่ืน ๆ ถ้าใช้อธิบายเรื่องราวต่าง ๆได้มากก็แสดงว่ามีข้อจ ากัดน้อยซึ่ง
ก็จะช่วยให้เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ และท าให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น ครูควรจัดกิจกรรม
หรือสถานการณ์ให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้น และขยายกรอบแนวคิดของตนเองและต่อเติมให้
สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนตั้งประเด็นเพ่ืออภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

6. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) หมายถึง ขั้นการประเมินการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเ พียงใด ขั้นนี้จะช่วยให้
นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้มาประมวลและปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องอ่ืนๆได้ ครูควรส่งเสริมให้
นักเรียนน าความรู้ใหม่ที่ได้ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้ครูควร
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 

7.ขั้นน าความรู้ไปใช้ (Extention Phase) หมายถึง ขั้นที่ครูจะต้องมีการจัด
โอกาสให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้น าสิ่งที่ได้เรียนมาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน 
ครูเป็นผู้ท าหน้าที่กระตุ้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างความรู้ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้นักเรีย น
สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ 

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ความรู้ความสามารถของ
นักเรียน ซึ่งวัดได้จากคะแนนที่นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องปฏิกิริยาเคมีที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

6.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่มีลักษณะสัมพันธ์กับหลักสูตร มีเนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 3 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้งก่อนและหลังเรียน 
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6.5 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2ไว้เท่ากับ 80/80 โดย80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน
ทุกคนที่ได้จากการประเมินระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ย
ของนักเรียนทุกคนที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6.6 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนแบบวัฏจักร 7 ขั้น เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวิธีของลิเคิร์ท(Likert Scale) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับการประเมินเป็น 5 
ระดับ คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มากที่สุด มาก ปลานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามล าดับ 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมีจ านวน 

4 ชุด  
2. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา

ความรู้ 7 ขั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 4 แผน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ  โดยมีค่า
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (IOC)อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง  0.30 – 0.75  
ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 1 ฉบับ โดยมีค่าความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67 – 0.89 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเอเจ เนินมะปรางจังหวัด
พิษณุโลกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนคือ 
ก่อนที่จะด าเนินการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ จากนั้นด าเนินการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นและด าเนินการ
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ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และเมื่อนักเรียนเรียนจบเนื้อหาทั้งหมดจึงท าการทดสอบหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิมแล้วเก็บรวบรวมคะแนนเพ่ือค านวณค่าทางสถิติและ
ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ผลลัพธ์(E1/E2) 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ค่าสถิติ t – test Dependent 
  3. วิเคราะห์ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการหาค่าเฉลี่ย (x )  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 

1.ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 
81.83/81.08 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้80/80 

 
ตาราง1 ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 35 คน  
 

ชุดกิจกรรม คะแนนเต็ม x  S.D. ค่าประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 

100 81.83 2.89 82.42 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
(E2) 

40 32.43 1.32 81.08 

 
จากตาราง 1 พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักร

การสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่น าไปใช้กับนักเรียนมีประสิทธิภาพ
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ของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 82.42 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.08แสดงว่ามี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  82.42/81.08ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80/80 

 
2.ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส า ห รั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 35 คน 
 

การทดสอบ N x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 35 24.29 1.76 20.80* .05* 
หลังเรียน 35 32.43 1.32 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 2 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1.ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.42/81.08  ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้80/80  เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นมีการออกแบบ
และพัฒนาอย่างเป็นระบบตามวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการศึกษาเอกสารแนวคิดและทฤษฎี
และวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเรียงเนื้อหาตามล าดับจากง่ายไปหายาก 
พร้อมผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพอย่างเป็นระบบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
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ประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 คน โดยครอบคลุมเนื้อหาโครงสร้าง การเรียนการสอนและการ
ประเมินผล ผ่านการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยสัมฤทธิ์ สายสอน (2551) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง 
ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีประสิทธิภาพ 75.34/79.35 และ 75.65/77.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้ งไว้ จึงสรุปได้ว่าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เป็นสื่อที่ใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบตามความสามารถ ความสนใจ ช่วยให้นักเรียนสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05เม่ือพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
โดยมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ในภาพรวมของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2กอนเรียนและหลังเรียนพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนเท่ากับ24.26 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ32.43คะแนน
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน การเปรียบเทียบคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอน
เรียนและหลังเรียนไปทดสอบที ปรากฏวาคาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนโดยใชโดยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดรับค าปรึกษาแนะน าจากที่ปรึกษาวิทยานิ
พนธใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม อีกทั้งไดผานการหาคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู จนกระท่ังไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนใหบรรลุตามมาตรฐาน
ไดและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น 
โดยเนนผูเรียนเปนส าคัญใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง โดยใชกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูเพ่ือสรางองคความรูใหมและสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรูเขากับประสบการณ หรือความรูเดิม
ไดอยางเหมาะสมซึ่งเปนการสอนที่เนนการถายโอนความรู และใหความส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ความรูเดิมของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิด ของภพ เลาหไพบูลย 2542) ได้กลาววาการสอนแบบ 
สืบเสาะหาความรูชวยใหนักเรียนมีโอกาสฝกความคิดและฝกการกระท าท าใหผูเรียนเกิดระบบการคิด
และวิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง สงผลใหรูคงทน และถายโอนการเรียนรูน าไปใชในสถานการณใหม
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ไดจึงสรุปได้ว่า การเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เรื่องปฏิกิริยาเคมี โดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ 7 ขั้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรการ
เรียนรู้การเรียนรู้โดยมีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่ชัดเจน ที่เข้าใจง่าย มีความเป็นระบบ เรียงเนื้อหา
จากง่ายไปหายากและต่อเนื่องกันตามล าดับ ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย มีภาพประกอบ
และมีสีสันสวยงามท าให้ผู้เรียนมีความสนใจอยากเรียนรู้และมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ท าให้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น กิจกรรมทุกกิจกรรมมุ้งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
แท้จริง ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ หลังการเรียนรู้นักเรียน
สามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเองได้ ท าให้เกิดแรงจูงใจ สนใจ ความรู้สึกที่ดี เจตคติที่ดี และ
เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา แก้ววัน (2559) ได้พัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องสารและสมบัติของสารโดยใช้การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหา
ความรู้ 7 ขั้นเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนไปในทางที่ดีข้ึน โดยที่นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการการเรียนรู้ทุกข้ันตอนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพและประสิทธิภาพใน
ด้านการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น มีเจนคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และเรียนรู้อย่างมีความสุฃ มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด จึงเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.ในการจัดกิจกรรมครูผู้สอนต้องค านึงถึงพ้ืนฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนควรแนะน าเบื้องต้น
จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักและกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน 

2.ในการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นแต่ละขั้นตอนครูควรคอยดูแล
คอยให้ค าปรึกษานักเรียนอย่างท่ัวถึง 
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3. ครูผู้สอนควรวางแผนเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างเข้มงวด เพ่ือสามารถจัดกิจกรรมได้
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางกิจกรรมใช้เวลามากซึ่งส่งผลให้วางในการจัดกิจกรรมอาจไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปรตามอ่ืนๆเช่นความคงทนในการเรียนรู้การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีสอน

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
2.ควรมีการศึกษาผลของการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้  7 ขั้น

ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะการตั้งสมมติฐานทักษะการก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบัติการและทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 337 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และการ
ทดสอบค่า F (F-test) ผลการวิจัยพบว่า ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษาด้านความตระหนักถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของ

ส่วนรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x  = 3.99) และจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ระดับชั้นปี 
และเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกันมีระดับการมีจิตสาธารณะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
ค าส าคัญ: จิตสาธารณะ, นักศึกษาคณะครุศาสตร์  
 

Abstract 
 The objective of this research are to study the public mind of students 
faculty of education Udonthani Rajabhat University and compare the public mind 
behaviors classifying by genders, year levels, and Grade Point Average (GPA). The 
sample was 337 of first and fourth undergraduate student of first semester in 
academic year 2016. Selected by means of Stratified Random Sampling. This research 
was processed with questionnaire and analyzed by statistics, percentage, means, 
standard deviation and inference statistic, t-test and F-test. The result shown that the 
public mind of students on awareness of problems to the public, participation in 
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care, and respect the right to use the public item found that high level. (x =3.99) The 
hypothesis testing found that the difference of gender affected the public mind 
statistically significant at the 0.05 level, the difference of year levels affected the 
public mind statistically significant at the 0.05 level and the difference of Grade Point 
Average (GPA) affected the public mind statistically significant at the 0.05 level. 
Keywords: Public, Student Faculty of Education  
 
บทน า 
 จิตสาธารณะ (Public Mind) เป็นสิ่งส าคัญที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในสังคม ประชาชนทุกคน
พึงมีและยึดมั่น  ไม่ว่าจะมีบทบาทอยู่ในส่วนใดของสังคม ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และ
องค์การต่างๆ ที่บุคคลเป็นสมาชิก เนื่องจากจิตสาธารณะคือการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม พร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความปรารถนาที่จะช่ วยแก้ปัญหา
ให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมด้วยความเต็มใจ (บรรทม มณีโชติ , 2530; ยุทธนา วรุณปิติกุล, 2542; หฤทัย 
อาจปรุ, 2544) จิตสาธารณะจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 
นอกจากนี้ จิตสาธารณะยังเป็นลักษณะส าคัญของการเป็นพลเมืองดีของประเทศ เพราะบุคคลที่มี จิต
สาธารณะจะเป็นผู้ที่ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวม และ
ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของตนเองไม่ล่วงล้ าสิทธิของผู้อื่น (ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร และคณะ, 2547) 
ซึ่งกลุ่มเปูาหมายหนึ่งที่สังคมให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะนั่นคือกลุ่มเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเห็นได้จากความพยายามในการปลูกฝังเรื่องจิตสาธารณะในสังคมไทย ดัง
ปรากฏในการบัญญัติถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในนโยบาย พระราชบัญญัติและมาตรฐานตัวชี้วัด
ทางด้านการศึกษาต่างๆ อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ซึ่งระบุว่าการ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมาตรา 7 ซึ่ง
มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องในด้านต่างๆ รวมถึงการรู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติผ่านกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ 1.5 คุณธรรมจิตสาธารณะและ
จิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก เป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของคนไทยที่พึงประสงค์ 
และในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่  1 ได้ก าหนดเปูาหมายของการจัดการศึกษาที่การ
พัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย
อย่างเป็นธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตรงตามความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มี
ความรู้ และทักษะการเรียนรู้จากการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต
และการพัฒนาสังคม ตลอดจนมีคุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
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สุข (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย จึงให้ความส าคัญกับการมีจิตสาธารณะที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม รวมถึงรู้จักการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ โดยการก าหนดให้ “จิต
สาธารณะ” เป็นคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 1 ใน 8 ข้อ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งสถานศึกษาต้องเน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมสาธารณะ เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้
ซึมซับสิ่งดีๆ จากการท ากิจกรรม และเป็นนิสัยติดตัวไป เพราะถ้าหากสังคมไทยเต็มไปด้วยบุคคลที่มี
จิตสาธารณะ เห็นอกเห็นใจกัน ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
 แม้ว่ารัฐบาลจะให้ความส าคัญในการพัฒนาคนให้มีจิตสาธารณะแล้วก็ตาม แต่ยังมีรายงาน
การวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลในสังคมยังขาดการมีจิตสาธารณะอยู่ เช่น งานวิจัยของหฤทัย 
อาจปรุ (2544) ได้ศึกษาจิตส านึกสาธารณะของคนกรุงเทพมหานคร พบว่า คะแนนจิตสาธารณะของ
คนส่วนใหญ่ค่อนไปทางต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม นอกจากนี้มีงานวิจัยที่ส ารวจในกลุ่มเยาวชนซึ่งพบผล
ส ารวจไปในลักษณะเดียวกันอีก ได้แก่งานวิจัยของรัชนี จันทร์ทรงกรด (2541) และชัชชัย ศิลปะ
สุนทร (2540) จากการส ารวจข้อมูลชี้ให้เห็นว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่ยังขาดจิตสาธารณะอยู่มาก 
นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความสนใจและเน้นการเลือกปฏิบัติที่ส่งผลประโยชน์ต่อตนเอง มีความ
ตระหนักในผลที่เกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยมาก รวมถึงในแต่ละปีรัฐบาลต้องสูญเสีย
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงสาธารณสมบัติส่วนรวม เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
ไฟฟูา ถนน ฯลฯ อันเกิดจากการช ารุดเสียหายจากการถูกท าลาย จึงมีการประชาสัมพันธ์ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้ประชาชนเกิดจิตสาธารณะ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ รวมทั้งปูายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมักจะพบข้อความ เช่น โปรดอย่าท าลายสิ่งของสาธารณะ 
ทิ้งขยะลงในถัง กรุณาปิดน้ าเมื่อเลิกใช้ เป็นต้น จึงแสดงให้เห็นว่าประชาชนยังขาดจิตสาธารณะในการ
ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม ไม่ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อ
ส่วนรวม โดยมองว่าสิ่งของที่เป็นของสาธารณะนั้นเป็นทรัพย์สินของภาครัฐหรือของราชการที่คน
ทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นสิ่งที่ตนเองสามารถน ามาใช้ประโยชน์หรือร่วมใช้ประโยชน์โดยไม่
ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล (นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, 2536) ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพของบุคคลของชาติ
ให้เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกฝุายจะต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนา
เยาวชนไทยให้รู้จักประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคมจนเป็นกิจนิสัย มีจิตส านึกต่อ
ส่วนรวม มีวิจารณญาณที่จะท าสิ่งที่จะเกิดผลดีต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะท าให้
สังคมไทยเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
เนื่องจากนักศึกษาวิชาชีพครูถือเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน เป็นผู้น าภูมิปัญญา 
จริยธรรม การพัฒนาความคิดที่ต้องส่งทอดโอกาสและสิ่งดีงามกลับคืนสู่สังคม  เพราะในอนาคต
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นักศึกษาวิชาชีพครูจะต้องออกไปเป็นครูที่มีคุณภาพ ท าหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ และจัดการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อสังคมสูง และมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาสังคมไปใน
รูปแบบที่เหมาะสม และเพ่ือน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษาได้พิจารณาน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษา และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมหรือปลูก
จิตส านึกในด้านจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษาเพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ตามคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของสังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุดรธานี ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2,140 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 337 คน โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม 
ตัวแปรตาม ได้แก่ จิตสาธารณะ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่

เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของ
ส่วนรวม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ได้แก่ “น้อยที่สุด” “น้อย” “ปานกลาง” “มาก” และ “มากที่สุด” ประกอบด้วยข้อความจ านวน 24 
ข้อ ซึ่งประเมินจิตสาธารณะใน 3 ด้าน คือ ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ด้านการ
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มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม โดยน าแบบสอบถามจิต
สาธารณะไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน ามาปรับปรุง
ตามค าแนะน า จากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกั บกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าแบบวัดมาหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ โดยใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม ( Item Total Correlation) และหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องภายใน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟุาของครอนบัค (Cronbach’ alpha reliability) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .812 ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ในการศึกษาข้อมูลทั่วไป และคะแนนจากแบบสอบถามจิตสาธารณะ และสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test ในการเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะ จ าแนกตามเพศ 
ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดย

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นและการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x  = 3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่านักศึกษามีจิตสาธารณะอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อ

ส่วนรวม (x  = 3.81) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ นักศึกษาคิดว่าการดูแลรักษาความสะอาดใน
บริเวณมหาวิทยาลัยเป็นหน้าที่ของทุกคน ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่  นักศึกษาคิดหาทางแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ส าหรับด้านการมีส่วนร่วมในการดูแล

รักษา (x  = 4.08) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ นักศึกษาจะเก็บ
ภาชนะไว้ยังที่เก็บ ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ เมื่อนักศึกษาพบเจออุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยเสียหายหรือช ารุด นักศึกษาจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และด้านการเคารพสิทธิใน

การใช้สิ่งของส่วนรวม (x  = 4.07) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ถ้าบังเอิญหยิบอุปกรณ์ใน
ห้องเรียนกลับไปบ้าน นักศึกษาจะรีบน ามาคืน ส่วนข้อที่ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ถ้ามีคนต้องการใช้โต๊ะ
อาหาร นักศึกษาจะรีบรับประทานอาหารแล้วลุกจากโต๊ะ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จ าแนกตาม      เพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปี 
และเกรดเฉลี่ยสะสมต่างกัน มีระดับจิตสาธารณะ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. การศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พบว่า 
นักศึกษาม ีจิตสาธารณะ ทั้งโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา รองลงมาคือด้านการเคารพสิทธิในการใช้สิ่งของส่วนรวม 
และด้านความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อส่วนรวม ตามล าดับ การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะการปลูกฝังเกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะได้มีการพยายามอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของ
การศึกษา และในระดับอุดมศึกษาทบวงมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนา
บุคลิกภาพและจริยธรรมของนักศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยต่างๆ รับนโยบายไปด าเนินการ อีกทั้งใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในด้านนโยบายและมาตรการในการด าเนินงานได้ระบุไว้ว่าเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึกรู้รอบ และมีจิตส านึกเชิงจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
พัฒนาหลักสูตรให้มีกิจกรรมควบคู่กับการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาที่ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษากับสังคม โดยให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเป็นสถาบันที่มีบทบาทอันส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ ภาระหน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ก าลังพัฒนาคือ การผลิต
คนที่มีความสมบูรณ์ทั้งในด้านจริยธรรม ความรู้ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ เพ่ือ
ออกไปรับใช้สังคม และเพ่ือการพัฒนาประเทศ การที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ดังกล่าว
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ นับตั้งแต่การบริหาร การจัดการสอนและงานกิจกรรมนักศึกษา  

ดังนั้นงานกิจกรรมนักศึกษาจึงเป็นงานหนึ่งที่มีบทบาทอย่างกว้างขวาง ในการที่จะช่วยให้
สถาบันอุดมศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2543) กล่าวว่าการที่
นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็น
จุดศูนย์กลางของกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ และเป็นงานที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุน
วัตถุประสงค์ขั้นพ้ืนฐานของสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นักศึกษาจึงมี
ความส าคัญควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่มีอยู่ในหลักสูตร ถือเป็นงานที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา
นักศึกษานอกห้องเรียน ซึ่ง ชาย โพธิสิตา และคณะ (2540) ได้ศึกษาเรื่องจิตส านึกต่อสาธารณะ
สมบัติ: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจาก
ประชากรหลัก 3 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มท างานราชการ รัฐวิสาหกิจหรืองานส านักงาน กลุ่มที่ท างาน
รับจ้าง งานค้าขายเล็กๆ น้อยๆ และกลุ่มนักศึกษาที่สูงกว่าระดับมัธยม ผลการศึกษาพบว่า ในด้าน
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณสมบัติ กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตส านึกต่อสาธารณสมบัติ
แบ่งเป็นสองระดับ ระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบท่ีบุคคลไม่ต้องท าอะไรมาก เพียงแต่ไม่ท าให้เกิดความ
เสียหายหรือไม่ท าลายสาธารณสมบัติที่ตนใช้ก็พอ อีกระดับหนึ่งเป็นจิตส านึกแบบบุคคลลงมือกระท า
อย่างใดอย่างหนึ่ง อันแสดงว่าเขามีความรับผิดชอบที่ดีต่อสาธารณสมบัติ ไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้มันก็
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ตาม สอดคล้องกับการศึกษาของ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่า ระดับจิตสาธารณะของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้าต้องการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ข้าพเจ้าชอบท างานเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะเพราะก่อให้เกิดความ
รักความสามัคคีกัน และข้าพเจ้าจะแบ่งปันสิ่งของให้กับเพ่ือนๆ และรุ่นน้องที่มีฐานะยากจน หรือให้
ความช่วยเหลือพวกเขาด้วยความเต็มใจ 
 
 2. เปรียบเทียบการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี และเกรดเฉลี่ยสะสม 
   2.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมีจิต
สาธารณะสูงกว่านักศึกษาเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ 
(2554) ได้ศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักศึกษา จากการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ าแนกตามเพศ 
พบว่า จิตสาธารณะโดยรวมของนักศึกษาหญิงสูงกว่านักศึกษาชาย และการศึกษาของ อรพินทร์ ชูชม 
และคณะ (2547) ได้วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนไทยในภาพรวม พบว่า นักเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนชาย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะการเลี้ยงดู เพราะปัจจุบันบทบาททางเพศเกิดจากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ได้รับอิทธิพล
การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน ปลูกฝัง และมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตั้งแต่วัยเด็ก จึงท าให้ผ่าน
ประสบการณ์ที่แตกต่างกันสังผลให้มีมุมมองที่ต่างกัน รวมถึงการศึกษาของ นันทวัฒน์ ชุนชี (2546) 
พบว่า การใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ผ่านสื่อหนังสือเล่มเล็ก เชิงวรรณกรรมเพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะ ใน
นักเรียนหญิงมีจิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในสังคมไทยนิยมที่จะเลี้ยงดู
เด็กหญิงให้เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย อ่อนโยน มีความส ารวมมากกว่าเด็กชาย จึงส่งผลให้
นักเรียนหญิงมีการแสดงออกทางพฤติกรรมอันพึงประสงค์มากกว่าเพศชาย 
   2.2 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่แตกต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดย
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 มีจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ปีที่ 3 ปีที่ 2 และปีที่ 1 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อริยา คูหา และสุวิมล นราองอาจ 
(2554) ได้ศึกษาจิตสาธารณะและรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักศึกษา พบว่า โดยรวมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ศึกษาชั้นปีต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน  ส่วน 
อนุสรณ์ ทรัพย์พลอย (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม จ าแนกตามชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มีพฤติกรรม จิตอาสา โดยภาพรวมแตกต่างกัน และการศึกษาของ อรพินทร์ ชูชม และคณะ 
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(2547) ได้วิเคราะห์ปัจจัยทางจิตสังคมที่สัมพันธ์กับจิตส านึกทางปัญญาและคุณภาพชีวิตของเยาวชน
ไทยในภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้น ม.3 มีความฉลาดทางอารมณ์ จิตสาธารณะสูงกว่านักเรียนชั้น ม.2 
อาจเป็นเพราะนักเรียนที่ศึกษาต่างระดับชั้นย่อมมีผลให้ถูกปลูกฝัง บ่มเพาะ ได้รับการส่งเสริม ผ่าน
การจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่แตกต่างกัน 
   2.3 นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างกันมีจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มี
ระดับเกรดเฉลี่ยสะสมสูงมีจิตสาธารณะสูงกว่านักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต่ า สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จารุณี จันทร์เจริญ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจิต
สาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การที่นักเรียนมีระดับผลการเรียนแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมจิตสาธารณะแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนสูงมีจิตสาธารณะสูงกว่า
นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ า แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมี
พฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคมมากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
 1. มหาวิทยาลัยควรน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือให้เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยในด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ในเรื่องจิต
สาธารณะ และปลูกฝังการมีจิตสาธารณะให้นักศึกษา 
 2. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการจัดกิจกรรม และโครงการเพ่ือให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีจิตสาธารณะ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างท่ัวถึง หรืออาจจัดพิธีมอบรางวัล หรือเกียรติบัตร แก่นักศึกษาที่ท า
คุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ส าหรับอาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมทางด้านจิตสาธารณะต่อสถาบันของ
นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษามีความผูกพัน ความรักความภูมิใจใน
สถาบันของตนเอง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการมีจิตสาธารณะในกลุ่มประชากรอ่ืน เช่น บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้ง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา ส าหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายงานวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี จ านวน 2 ห้องเรียน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/2 จ านวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 26 คน เป็น
กลุ่ม ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการ
ทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความ
แปรปรวนร่วมทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
เทคนิคการทดลองสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติทาง

วิทยาศาสตร์   เทคนิคการทดลอง 
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Abstract 
 The purposes of this research were to compare the learning achievement and 
scientific attitude of Matthayomsuksa 5 students between using 7E learning cycle 
with experimental techniques and Traditional Instruction. The research population 
composed of students studying in Matthayomsuksa 5 at The Demonstration School 
of Thepsatri Rajabhat University. The students were studying in semester 2 of the 
academic year 2016. The experiment group was composed of 28 students who 
studied in Matthayomsuksa 5/2 and the control group was composed of 26 students 
who studied in Matthayomsuksa 5/3. The samplings were selected using simple 
random sampling technique. The instruments used in the study included the lesson 
plans of 7E learning cycle with experimental techniques, the lesson plans of the 
traditional instruction, the learning achievement tests and the attitudes toward 
science tests. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and 
One Way Analysis of Covariance. The result show thated the students’ learning 
achievements and scientific attitude whit 7E learning cycle with the experiment al 
technique was higher than traditional instruction at .05 level of significance. 
Keywords: 7E Learning Cycle, Learning achievement, scientific attitude, Experimental 
techniques 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันโลกก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการเตรียมพัฒนาคนให้มีความเข้มแข็ง
พร้อมสู่สังคมที่มีคุณภาพ พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา ซึ่งวิทยาศาสตร์นั้นเป็นความรู้แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต และการพัฒนา
ประเทศไทยคนในชาติจ าเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์เพราะความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ไปสู่การกินดีอยู่ดี
ของประชากร โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรม
ของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge based society) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ
กลไกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น และน าความรู้ ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มี
คุณธรรม (กรมวิชาการ, 2544) รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราพบมักอยู่ในรูปของข้อเท็จจริง 
หลักการ กฎ ทฤษฏี ข้อสรุป สมมติฐานและความคิดรวบยอดหรือมโนมติและเป็นที่ยอมรับกันว่า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีมากมาย ซึ่งเกิดจากความช่างสงสัย ความช่างสังเกต และความอยากรู้อยาก
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เห็นของมนุษย์เรานั้นเอง เมื่อสงสัยก็อยากทราบค าตอบ จึงคิดหาวิธีการที่จะท าให้ได้ค าตอบ ค าตอบ
ที่ได้ก็คือความรู้ ดังนั้นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จึงประกอบด้วยความรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับธรรมชาติต้อง
จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เน้นแต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพียง
อย่างเดียวเราควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป อันจะเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีการคิดและการลง
มือปฏิบัติ ซึ่งท าให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างที่จะท าให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การส่งเสริมและพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ให้แก่ผู้เรียน คือ การส่งเสริมและพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญอย่าง
หนึ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น เป็นเสมือนตัวก ากับความคิด การกระท า การตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ มี 2 ลักษณะ คือ เจตคติที่เกิดจากการใช้ความรู้ เจตคติที่เกิดจาก
ความรู้สึกและที่ส าคัญคุณลักษณะของบุคคลที่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1) 
มีเหตุผล 2) มีความอยากรู้อยากเห็น 3) มีใจกว้าง 4) มีความซื่อสัตย์และมีใจเป็นกลาง 5) มีความ
เพียรพยายาม 6) มีความละเอียดรอบคอบ (บ้านจอมยุทธ, 2543) 

ในการจัดการศึกษาปัจจุบันได้มีรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายตามความเหมาะสม
และธรรมชาติของเนื้อหารายวิชาที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิชา
ชีววิทยา เรื่อง โครงสร้างของพืช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิชาที่มีเนื้อหาการเรียนค่อนข้างมาก
และมีความซับซ้อนของเนื้อหาอย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาที่ค่อนข้างยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน จนท าให้การทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแต่ละครั้ง
ของรายวิชาชีววิทยาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ า ต้องใช้กระบวนการซ่อมเสริมใน
หลายๆ ครั้ง จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้ผู้วิจัยจึงต้องหาวิธีที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของวิชาชีววิทยาเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของพืชให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรีนั้น ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งวิธีสอนโดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางว่า เป็นวิธีการที่ครูมีบทบาทน้อยลง แต่จะเพ่ิมบทบาทให้นักเรียนมากขึ้น โดยครูจะเป็นผู้คอย
ยอมรับการแสดงออกของนักเรียน เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ด้านต่างๆ จากการท างานร่วมกัน ได้มี
โอกาสอภิปรายและประเมินผลความก้าวหน้าของตนเอง ส าหรับการสอนโดยให้นักเรียน  
เป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้การสอนบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา นอกเหนือจากการได้รับแต่เนื้อหา
เพียงอย่างเดียว แต่เนื่องจากความเป็นจริงที่ว่า ไม่มีรูปแบบการสอนใดที่ดีท่ีสุดแต่เพียงอย่างเดียวที่ครู
จะน ามาสอนให้บรรลุทุกจุดประสงค์ และ ในทุกสถานการณ์ได้ (วารี ถิระจิตร , 2545) นอกจากนี้วิธี
สอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ก็เป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่จะท าให้
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ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากที่จะเรียนรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการ
สร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) เป็นรูปแบบการสอนสืบเสาะที่เน้นให้นักเรียนใช้วิธีการสืบเสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ที่ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ค้นพบ
ความรู้ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นการถ่ายโอนการ
เรียนรู้ จากความรู้เดิมเรียนสู่ความรู้ในเนื้อหาใหม่ ดังนั้นครูต้องตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อน 
นักเรียนจึงจะสร้างความรู้ใหม่จากพ้ืนความรู้เดิมที่นักเรียนมี ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย การเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม 
(elicitation phase) 2) ขั้นเร้าความสนใจ (engagement phase) 3) ขั้นส ารวจ และค้นหา 
(exploration phase) 4) ขั้นอธิบาย (explanation phase) 5) ขั้นขยายความรู้ (elaboration 
phase) 6) ขั้นประเมินผล (evaluation phase) 7) ขั้นน าความรู้ไปใช้ (extension phase) 
(ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) นอกจากนี้เทคนิคการสอนที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของวิชาชีววิทยา
เรื่อง โครงสร้างของพืช ที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นคือ เทคนิคการทดลองหรือ
วิธีสอนแบบทดลอง เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง เป็นการน ารูปธรรมมาอธิบายเป็น
นามธรรม นักเรียนจะค้นหาข้อสรุปจากการทดลองนั้นด้วยตนเอง การเรียนการสอนแบบทดลองจะ
ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอาจทดลองเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความเหมาะสม 
(สุรางคณา จันทร์เรือง, 2558)  
 จากสภาพปัญหาและทฤษฎีดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยได้ด าเนินการวิจัยเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนดังนี้  
 1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร         
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 80 คน     
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง        
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 54 
คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5/2 จ านวน 28 คน เป็นกลุ่มทดลอง และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 จ านวน 26 คน เป็น
กลุ่มควบคุม  
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย       
  2.1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นทบทวนเนื้อหาความรู้เดิม ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ 
และปฏิบัติกิจกรรม ขั้นสรุปหลักการคิด ขั้นท าแบบฝึกหัด ขั้นน าความรู้ไปใช้ ขั้นวัดผลประเมินผล มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 1.00 
   2.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมาเพ่ือการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มี 7 ขั้นตอน คือขั้นตรวจสอบความรู้
เดิม ขั้นเร้าความสนใจ ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมินผล ขั้นน าความรู้
ไปใช้ มีค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 1.00 
   2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ เพ่ือใช้วัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเนื้อหา เรื่อง โครงสร้างของพืชที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหาราย
ข้อ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.44-0.79 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.24-0.76 และมีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.896  
   2.4 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบวัดเกี่ยวกับความรู้สึกและความคิดเห็นของ
ผู้เรียน ตอบค าถามไม่มีถูกหรือผิดให้นักเรียนเลือกระดับความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่ตรงกับ
ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของตนเองให้มากที่สุดจ านวน 24 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของ
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เนื้อหารายข้อ (IOC) เท่ากับ 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.35-0.61 และค่าความเชื่อมั่น
ของแบบวัดเจตคติท้ังฉบับ เท่ากับ 0.86  
 
 3. การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
  3.1 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) 
    3.1.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คู่มือครู และหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   3.1.3 ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ
การเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) 
    3.1.4 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสาระวิทยาศาสตร์  เรื่อง 
โครงสร้างของพืช 
    3.1.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ตามล าดับดังนี้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) การวัดและ
ประเมินผล สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ตามล าดับ 
    3.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจ
พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ และ การประเมินผล 
  3.1.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์แล้วน าไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง
ใช้ 
  3.2 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
  3.2.1 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  3.2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กระทรวง ศึกษาธิการ 
     3.2.3 ศึกษาหนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    3.2.4 วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมสาระการเรียนรู้ และจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างของพืช 
    3.2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีส่วนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
ตามล าดับดังนี้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระ
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การเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนแบบปกติ การวัดและประเมินผล สื่อ/
แหล่งการเรียนรู้ ตามล าดับ 
    3.2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจ
พิจารณาความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา วัตถุประสงค์ กิจกรรม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
และ การประเมินผล 
  3.2.7 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์แล้วน าไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลอง
ใช้ 
 3.3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
  3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  
  3.3.2 ศึกษาเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โครงสร้างของพืช 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
  3.3.3 สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ต้องการวัด โดยยึด
ตามหลักสูตรและคู่มือครูวิชาวิทยาศาสตร์  
  3.3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของ
พืช แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 
  3.3.5 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อกรรมการที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
ท่าน เพ่ือตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหารายข้อ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00  
  3.3.6 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุงแล้ว จ านวน 40 ข้อไป
ทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่เคยเรียน เรื่อง โครงสร้างของพืชมาแล้ว จ านวน 30 คน เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 
  3.3.7 คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.20–0.80 และ ค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปและมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.896 น าไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง 
  3.3.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการหาประสิทธิภาพไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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 3.4 ขั้นตอนการสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
   ผู้วิจัยศึกษาแนวทางการสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ความมุ่งมั่นตั้งใจ 2) ความซื่อสัตย์ 3) ความมีระเบียบรอบคอบ 4) ความใจกว้าง 5) 
ความมีเหตุผลไม่ด่วนลงข้อสรุป  
  3.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และศึกษา
เทคนิคการสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
  3.4.2 สร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน จ านวน 30 ข้อ 
  3.4.3 ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน   
  3.4.4 น าแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5 ท่าน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหารายข้อ ( IOC) อยู่
ระหว่าง 0.25-0.56 จ านวน 30 ข้อ  
  3.4.5  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ยังไม่เคยเรียน เรื่อง โครงสร้างของพืช จ านวน 26 คน ท าแบบวัดเจตคติ แล้วน า
ผลการทดสอบมาหาคุณภาพ 

 3.4.6 หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้วิธีการแจกแจง ( t-distribution) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป พบว่าข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.35-0.61  
  3.4.7 น าแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 5 ด้าน จ านวนด้านละ 
4 ข้อ ประกอบด้วย ข้อที่เป็นเชิงบวกจ านวน 2 ข้อ ข้อที่เป็นเชิงลบ จ านวน 2 ข้อ รวมทั้งหมดที่ผ่าน
การคัดเลือกจ านวน 20 ข้อ ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
  3.4.8 หาค่าความเชื่อมั่นแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α-Coefficien) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86  
  3.4.9 น าแบบประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มคีุณภาพและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้
กับกลุ่มทดลองต่อไป  
 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้ศึกษาจะแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้  
   4.1 ขอความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ท าการทดลองซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างของการทดลองในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลอง เรื่อง โครงสร้างของพืช ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
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   4.2 ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มโดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว 
จากนั้นอธิบายให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจวิธีการเรียนการปฏิบัติตัวของนักเรียน 
   4.3 ด าเนินการทดลอง โดยผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ในระยะเวลาที่เท่ากัน
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับกลุ่มทดลอง 
และการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับกลุ่มควบคุม จ านวน 5 แผน รวม 15 ชั่วโมง  
   4.4 หลังจากที่ได้ด าเนินการสอนจบตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้แล้วให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่มท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ชุดเดียวกัน
กับการทดสอบก่อนเรียน 
 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
   5.1 หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม  
   5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทาง
เดียว (one way ANCOVA) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลวิจัยพบว่า 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับกลุ่มควบคุมที่
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วมปรากฏผลดังตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F 
p-

value 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 444.93 1 444.93 201.56 .000 
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิค
การทดลอง 

188.95 1 188.95 85.60 .000 

ภายในกลุ่ม 112.58 51 2.21   

รวม 629.65 53     

 
 จากตาราง 1 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=201.56) และคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (F=85.60) เมื่อน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้ง
สองมาใช้เป็นตัวแปรร่วมดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มท่ีแสดงไว้ในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการ

จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 

 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้รับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก30
คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 14.29 3.20 22.43 3.21 23.18 77.27 
กลุ่มควบคุม 15.92 2.90 20.12 3.33 19.30 64.33 
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 จากตาราง 2 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบปกติซึ่งหลังจากการท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแล้วได้น าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปรร่วม เพื่อใช้ในการ
ปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่
ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
เทคนิคการทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ คือ 23.18 คะแนน และ 19.30 
คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 77.27 และ 64.33 ตามล าดับ 
 ในการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับกลุ่มควบคุมที่
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยใช้คะแนนเจตค ติทาง
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองเป็นตัวแปรร่วมปรากฏผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
เทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

แหล่งของความแปรปรวน SS df MS F p-value 

เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน 0.01 1 0.01 0.33 .570 
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น (7E)ร่วมกับเทคนิคการ
ทดลอง 

1.13 1 1.13 37.30 .000 

ภายในกลุ่ม 1.54 51 0.03   

รวม 2.70 53    

 
 จากตาราง 3 พบว่า คะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนมีความสัมพันธ์กับเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F=0.33) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับ
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นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
(F=37.30) เมื่อน าคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนในกลุ่มตัวอย่างทั้งสองมาใช้เป็นตัวแปร
ร่วมดังจะเห็นได้จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มท่ีแสดงไว้ในตาราง 4 
 
ตาราง 4 เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ 

 

กลุ่ม 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

ค่าเฉลี่ยท่ีได้รับ
การปรับแล้ว 

คิดเป็นร้อยละ 
(จาก 5 
คะแนน)  ̅ S.D.  ̅ S.D. 

กลุ่มทดลอง 3.94 0.25 4.41 0.17 4.40 88.00 
กลุ่มควบคุม 3.97 0.16 4.11 0.18 4.12 82.40 

 
 จากตาราง 4 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มทดลองที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
(7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ไม่แตกต่างกับกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ซึ่งหลังจากการท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสองแล้ว
ได้น าค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมาเป็นตัวแปร
ร่วม เพ่ือใช้ในการปรับค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน ผลปรากฏว่า กลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติทางวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติ โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนที่ได้รับการปรับแล้วของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองและกลุ่มควบคุมที่ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบปกติ คือ 4.40 คะแนน และ 4.12 คะแนน คิดเป็นร้อยละเท่ากับ 88.00 และ 82.40 ตามล าดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โครงสร้างของพืช ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการทดลองกับการเรียนรู้แบบปกติ สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองสูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) 
ร่วมกับเทคนิคการทดลองเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการรู้คิด โดยแต่ละขั้นแสดงความสามารถของการคิดอย่างมีเหตุผล และ
สามารถประเมินความเข้าใจของตนเองได้ ซึ่งมีแบ่งขั้นตอนการเรียนรู้ย่างชัดเจน เข้าใจและง่ายต่อ
การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิราวรรณ ใจเพ่ิม (2561) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจดการเรียนรู้ตาม
วงจรการเรียนรู้แบบ 7E และแบบปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ตามวงจรการเรียนรู้แบบ 7E สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการ
จัดการ เ รี ยนรู้ แบบปกติอย่ า งมีนั ยส าคัญ  ทางสถิ ติที่ ร ะดับ  .05 สอดคล้ องกับ  
ลัดดาวรรณ อ่ิมอ้วน (2550) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง 
สารและการเปลี่ยนแปลง การคิดวิเคราะห์ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับวิธีการสอนแบบปกติ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้
โดยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอริศรา ศรีสร้อย (2560) ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ที่เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐานและการเรียนรู้แบบ
ปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น การเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
มากกว่าการเรียนรู้แบบปกติ  

ผลการวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองพบว่า เจตคติหลังเรียน
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้แบบ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลองในครั้งนี้ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยครูเป็นผู้สนับสนุนและให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ในการค้นคว้าหาข้อมูล รวมถึง
ในขั้นส ารวจค้นหา นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการส ารวจ
ตรวจสอบผสมผสานกับการใช้เทคนิคการทดลอง โดยที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตามแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ท าให้นักเรียนนั้นเกิดความรู้
ความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีทางการเรียน
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ท าให้เกิดเจตคติด้านความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความ ซื่อสัตย์ในการท างานการจัด
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กระท าข้อมูลต่างๆ การท างานเป็นกลุ่มท าให้เกิดความมีระเบียบและรอบคอบ มีความใจกว้างยอมรับ
ฟังความเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผลทุกกระบวนการ จึงส่งผลให้นักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลอง มีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับพิชญานิน ลายเจียร ( 2557 ) ได้ศึกษา
พบว่า เจตคติของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับวิธีสอนแบบปกติ 
ไม่แตกต่างกัน เพราะเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้สึกที่อยู่ภายในจิตใจของนักเรียนแต่ละคนที่
มีต่อครูผู้สอน สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ไม่เหมือนกัน ต้องใช้เวลานาน ๆ ในการเปลี่ยนเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสันต์ เพียรอดวงษ์ (2551) ได้ศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบนิเวศ ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอน
แบบปกต ิอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเทคนิคการทดลอง กับนวัตกรรมหรือ
วิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น วิธีการสอนแบบโครงงาน หรือวิธีการสอนแบบแก้ปัญหา เป็นต้น  
 2. ควรมีการท าวิจัยโดยการน าการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับ
เทคนิคการทดลอง ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอ่ืนๆ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นอ่ืนๆ โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะอาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาทุกท่านที่ได้กรุณา
ให้ปรึกษา แนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในทุกขั้นตอนของการวิจัย จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่ายิ่งขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาใน
การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ให้ค าปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่ต้องปรับปรุ งเพ่ือให้ได้
เครื่องมือที่มีคุณภาพขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดียิ่งในการศึกษา
และท าวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณคนในครอบครัวและพ่ีน้องนักศึ กษาปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษารุ่นที่ 1 ที่ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และเป็นก าลังใจที่ดีเสมอมา 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง พืช ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

Effects of 5E Learning Instruction for Developing Science Subject 
Achievement on the Topic of Plants for Grade 2 Students 

อังสุมา แก้วนุช  
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

อีเมลผู้แต่งหลัก : Yui_kaewnuch2532@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการจัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5Eโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 65 ของคะแนนเต็ม 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง พืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแผนการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ 5E เรื่อง พืช จ านวน 11 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พืช 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน โดยใช้
สถิติทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 
ค าส าคัญ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, การจัดการเรียนรู้แบบ 5E, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

Abstract 
This present research study was aimed 1) to study the learning achievement 

of grade 2 students after studying with 5E instruction, in comparison with the 
criterion of 65% of the full score and 2) to compare the students’ learning 
achievement before and after the instruction on the topic of “Plants” through a 5E 
teaching method.  The sample was 12 grade 2 students of Cheongkiri 
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(Suwichanworawut) School, which is under the Primary Educational Service Area 
Office 1, Sukhothai, in the 1st semester of 2018, selected through a purposive 
sampling method.  The research instruments included 11 5E lesson plans on the 
topic of “Plants” and an achievement test on the topic of “Plants,” 30 questions 

altogether.  The basic statistics used to analyze the data were means (x ), and 
standard deviations (S.D.), and the t-test dependent was used to compare the 
learning achievement before and after 5E instruction.  The findings showed that the 
students’ achievement after the instruction was significantly higher than the 65% 
criterion at the statistical level of .05 and the students’ learning achievement after 
the instruction was significantly higher than that before the instruction at the 
statistical level of 0.5.      
Keywords : learning area of science, 5E instruction, learning achievement 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อสังคมในปัจจุบัน และอนาคตอย่างมาก เนื่องจากวิทยาศาสตร์มี
ความเชื่อมโยงในการด ารงชีวิตในปัจจุบันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือ  ทางการแพทย์ 
หรือโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเป็นผลของความรู้จากวิทยาศาสตร์ทั้งนั้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ยุค
อดีตจนถึงวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเรียนวิทยาศาสตร์จึงต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เท่าทันโลกธรรมชาติและเทคโนโลยี 
สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้เข้ากับการด ารงชีวิตของตนเอง จะเห็นได้ชัดว่าวิชา
วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความส าคัญมากโดยเน้นความสามารถทางการด ารงชีวิต การวิเคราะห์ 
กระบวนการคิดเพ่ือค้นหาความรู้และแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) ได้เน้นใน
เรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีการวิเคราะห์ การเชื่อมโยงและเน้นทักษะกระบวนการต่างๆรวม
ไปถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหา โดยการค้นพบด้วยตนเองทุกขั้นตอน
และทุกกิจกรรม เมื่อผู้เรียนได้ท า กิจกรรมต่างๆ จะท าให้ผู้เรียนนั้นเกิดองค์ความรู้ด้วยตนเองและที่
ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนจะต้องเหมาะสมกับช่วงอายุ และระดับชั้น เพ่ือให้จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน  
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้ เป็น
ก าลังของชาติเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกใน ความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติที่ดีต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและ



 
 1171 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญและถือว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ มีความรู้ 
มีทักษะ มี เจตคติและกระบวนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เต็มตามศักยภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1 - 5) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 5) กล่าวว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทส าคัญในสังคมโลกปัจจุบัน และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับชีวิตทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวัน และในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในชีวิตและในการท างาน ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์ อ่ืนๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรู้  และความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย นอกจากนั้น อาคม เอ่งฉ้วน (2541 : 10) ยังได้กล่าวถึงวิทยาศาสตร์
เป็นวัฒนธรรมใหม่ของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เพราะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการด าเนินชีวิต เป็น
ตัวก าหนดโครงสร้างของสังคม และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ สรุปได้ว่า
วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ซึ่งในปัจจุบันวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมทุกรูปแบบและทุกระดับ ประเทศใดมีความเจริญทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากประชาชนก็จะมีความรอบรู้ มีศักยภาพในการเลือกใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่จาเป็นได้อย่างเหมาะสมมีค่านิยมใน การด ารงชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาคนในชาติให้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  ความคิดสร้างสรรค์และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหา การพัฒนาคนในชาติให้มีลักษณะดังกล่าวเป็นหน้าที่ของครูผู้สอน
โดยเฉพาะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องมีการพัฒนาวิธีสอนให้มีคุณภาพ เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะน าไปใช้แก้ปัญหาและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม รวมทั้งน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (กระทรวง ศึกษาธิการ , 2552 : 1 - 5) 
นักเรียนทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเข้าใจโลก ธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก
ปัจจุบันนี้ (เอกรินทร์ สี่มหาศาล, 2551 : 16)  
  ปัญหาของโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 52.00 
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)ได้ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65.00 ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับชาติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชิง
คีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน (ระดับ) รวม 
(คน) 

ระดับผล 
การเรียนเฉลี่ย 4 3 2 1 0 

12 1 3 4 4 - 12 2.08 

ร้อยละ 8.34 25.00 33.33 33.33 -  52.00 

 
ที่มา:โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ), 2561:46 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 
52.00 ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีโรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) ได้ก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 65.00  
  จากปัญหา ดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนต้องยกระดับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัย
ซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบต่างๆ พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เป็นกระบวนการเรียนรู้หนึ่ง
ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดโดยให้โอกาสนักเรียนได้ใช้ความคิดของตนเองมากที่สุดเป็นรูปแบบของ
กระบวนการเรียนรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดค้นข้ึนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์
ด้วยตนเองซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นได้แก่ (1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) (2) ขั้นส ารวจและ
ค้นหา (Exploration) (3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) (4) ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) และ (5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ไม่เน้นการสอนแบบบรรยายหรือบอกเล่าหรือ
ให้ผู้เรียนเป็นผู้รับเนื้อหาวิชาต่างๆ จากครู หากแต่ครูจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2546 : 2) วิธีการเรียนที่มีลักษณะค้นหาสืบเสาะดังที่อดุลย์ ค ามิตร (2554) ได้พัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นวิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และเทคนิคเอสคิวสามอาร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสิโรฒม์ บุญเลิศ (2555) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ มโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
และอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอน 5E ร่วมกับกลวิธีการสะท้อนอภิปัญญา พบว่า นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง
และกลุ่มอ่อน มีผลสัมฤทธิ์มโนมติและมีภูมิปัญญา หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบ 5E ร่วมกับกลวิธีการสะท้อนอภิปัญญา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ  5E สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ได ้

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยท าการศึกษากับนักเรียน
โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย
คือ นักเรียนจะได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และผลการวิจัยที่ได้
จะเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลัง
การจัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง พืช ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E  
 
สมมติฐานของการวิจัย  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการ
จัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5E สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องพืช 

ตัวแปรต้น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E ซึ่งมี
ขั้นตอนดังน้ี 
    ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู้บทเรียน 
    ขั้นที่ 2 ส ารวจ 
    ขั้นที่ 3 อธิบาย 
    ขั้นที่ 4 ลงข้อสรุป 
    ขั้นที่ 5 การประเมินผล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเชิงคีรี(สุ
วิชานวรวุฒิ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเชิงคีรี(สุ
วิชานวรวุฒิ) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 12 คน  
    เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5E เรื่อง พืช 
จ านวน 11 แผน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ 
   การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างแผนการจัดประสบการณ์ เรื่อง พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้แบบ 5E  
  1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่มีกิจกรรมเพ่ือเน้นกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้และความสามารถในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 แผน ใช้เวลา 15 ชั่วโมง ซึ่งแต่
ละแผนประกอบด้วย  
      1) ชื่อหน่วย 
       2) มาตรฐานการเรียนรู้  
      3) สาระส าคัญ               
      4) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       5) สาระการเรียนรู้  
      6) กิจกรรมการเรียนรู้ (แบบ 5E) 
      7) สื่อการเรียนการสอน 
      8) การวัดผลและประเมินผล 
  2. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเรื่อง พืช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
จ านวน 11 แผน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา
ที่ใช้  
  3. น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน  



 
 1175 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

     4. น าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยโดยใช้แบบประเมิน เป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของ สมบูรณ์ สุริยวงศ์, สมจิตรา เรืองศรี และ เพ็ญศรี เศรษฐ
วงศ์ (2543:117) มีเกณฑ์ในการพิจารณาและเกณฑ์ตัดสินระดับความเหมาะสมของแผนการจัด
ประสบการณ์ ดังนี้ 

    ระดับ 5 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย 
    ระดับ 1 หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

และน าผลการประเมินแผนการจัดจัดการเรียนรู้มาวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์ ในการประเมินของ
ประคอง  กรรณสูตร (2542 : 73) ดังนี้ 

        คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมดีมาก 
        คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมดี 

     คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้เหมาะสมพอใช้ 

     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49  หมายถึง  แผนการจัดการเรียนรู้ควรปรับปรุง 
 เกณฑ์การตัดสินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกณฑ์เฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้น
ไป ข้อใดมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 3.51 จะต้องน าไปปรับปรุง 
  5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย จ านวน 30 คน 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จากหนังสือ 
การ วัดผลและประเมินผลและการสร้างแบบทดสอบของ ภัทรา นิคมานนท์ (2532 : 1-14) เทคนิค
การเขียนข้อสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2520 : 11 - 25 อ้างถึงใน สุนันท์ ศลโกสุม, 2547 : 5 - 8) 
และหลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือในการวิจัยของวิเชียร เกตุสิงห์ (2530 : 12-17 อ้างถึงใน วีร
เดช เกิดบ้านตะเคียน, 2546 : 66) 
      2. ศึกษาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องพืช จากหลักสูตร
สถานศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และหนังสือวิทยาศาสตร์ของกรม
วิชาการ เพ่ือสร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แบ่งพฤติกรรมด้านต่างๆ  3 
ด้าน คือ ด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ 
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      3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
ปรนัย 3 ตัวเลือก ให้ครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ จ านวน 30 ข้อ 
     ขั้นตอนการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์และทางการวัดผล จ านวน 3 ท่าน น ามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540 : 117) 
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนการพิจารณาดังนี้ 
   +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  

   0    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  –1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ค่าความสอดคล้อง (IOC) ที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต ่0.50 ขึ้นไป 
     2. ปรับปรุงแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  
     3. น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ทดลองกับนักเรียนกลุ่มที่เรียน เรื่อง พืช 
มาแล้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย จ านวน 30 คน 
     4. น ากระดาษค าตอบที่ได้จากการทดสอบมาตรวจ ให้คะแนน โดยข้อที่ถูก ให้ 1 
คะแนน ข้อที่ผิดหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจคะแนนเรียบร้อยแล้วน า ไปวิเคราะห์
หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ  
      5. น าแบบทดสอบที่ได้คัดเลือกแล้ว ไปหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร 
KR-20 ของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 123) 
      6. น าแบบทดสอบที่ได้ไปใช้จริงกับนักเรียนในกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การด าเนินการทดลอง 
 การทดลองครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นเวลาวันละ 2 
ชั่วโมง โดยจัดการสอนวันเว้นวัน คือสอนวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ใช้เวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 
15 ชั่วโมง จ านวน 11 แผน ผู้วิจัยได้ใช้แผนแบบการวิจัย  One Group Pretest–Posttest Design 
คือ แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 : 240) 
ดังแสดงในตาราง 2   
ตารางท่ี 2 แสดงแบบแผนการทดลอง   

การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) การจัดกระท า การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 
T1 X T2 
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เมื่อ T1   แทน   การทดสอบก่อนได้รับการทดลอง 
 X    แทน   การจัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5E    

     T2   แทน   การทดสอบหลังได้รับการทดลอง 
 การด าเนินการทดลอง 

  1. ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยผู้วิจัยท าการทดสอบด้วยตนเอง 

 2. ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเอง ระหว่างเวลา 14.30 - 16.30 น. เป็นเวลา 
วันละ 2 ชั่วโมง โดยจัดการสอนวันเว้นวัน คือสอนวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ใช้เวลา 3 สัปดาห์ รวม
ทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง จ านวน 11 แผน 

 3. เมื่อด าเนินการทดลองครบแล้ว ผู้วิจัยท าการทดสอบ โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนชุดเดียวกับท่ีใช้ทดสอบก่อนการทดลอง น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2 หลังการจัดการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนน
เต็ม ด้วยการหาค่าร้อยละ  

2. การทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเรื่อง พืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ 5E โดยการหาค่า t –test แบบ 
Dependent Samples  
 
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
   1   สถิติพ้ืนฐาน 
   1. ค่าเฉลี่ย ( X )  

  2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
   2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
   3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อน
และหลังการท าการศึกษา ค านวณจากสูตร t –test แบบ Dependent Samples  
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ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวรวุฒิ) หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 5E กับเกณฑ์ร้อยละ 
65 ของคะแนนเต็ม แสดงผลในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 65 กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน มี
ดังนี้ คือ 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม Mean S.D. 
% of 
Mean 

t P 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 12 30 21.33 1.77 71.11 3.577  0.0000 

* P<.05 
         จากตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับ
นัยส าคัญทางสถิติของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 65 ของคะแนนเต็ม  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.33 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 71.11  และเมื่อเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง
พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E โรงเรียนเชิงคีรี (สุวิชานวร
วุฒิ) ต าบลลานหอย อ าเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ดังตารางที ่4 
 

ตารางท่ี 4 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
การทดสอบ N คะแนนเต็ม X S.D. T - test Sig. 

ก่อนเรียน 12 30 17.42 1.165 
10.94* 0.00 

หลังเรียน 12 30 21.33 1.775 

Sig.เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Sig. < .05) 
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 จากตาราง 4 พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 มีคะแนนก่อน
เรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.42 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.33 คะแนน เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง  พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ . 05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประเด็นที่
น่าสนใจที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 21.33 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 เพราะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างละเอียด ก าหนดวิธีสอนอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  ส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใช้สื่อของจริง  จึงท าให้นักเรียนได้เรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้โอกาสผู้เรียนได้แสดงความคิด 
และลงความเห็นร่วมกันกับสมาชิกในห้องเรียน เพ่ือขยายความรู้ที่ได้เรียนอย่างเต็มที่ ดังนั้น รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ 5E จึงมีส่วนส าคัญที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ซึ่งสอดคล้อง สหพร บุญสุข (2551) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่องทรัพยากรในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนแบบวัฎจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ขั้น (5Es) พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 82.61 ของผู้เรียนทั้งหมด มีทักษะการคิดพ้ืนฐานผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดพ้ืนฐานเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น 
และผู้เรียนร้อยละ 72.26 ของผู้เรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม 

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
5E หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ. 05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพสูง จากการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูผู้สอนเน้นให้นักเรียนได้
ปฏิบัติจริง ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้เรียนคนหาค าตอบด้วยตนเองจาก
สิ่งที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 2557) เกิดเป็นแนวความคิดหลักวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจน
ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งท าให้ผู้เรียนสามารถการแก้ปัญหาและท า
ให้เกิดวงจรการเรียนรู้ใหม่ (กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, 2550) ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาความคิด
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อย่างเต็มที่ ได้ค้นคว้าด้วยตนเอง จึงมีความอยากเรียนรู้ตลอดเวลา นักเรียนมีโอกาสฝึกความคิด ฝึก
การกระท า ท าให้ได้เรียนรู้วิธีจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิด
ความรู้ที่คงทนและถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ (ภพ เลาหไพบูลย์ , 2542) นอกจากนี้การใช้แผนผังรูปตัววี
ช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างกิจกรรมการทดลองกับเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดรณี เชื้อเจ็ดตน (2540) พบว่าการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้น
ยุทธวิธีวงจรการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้แสดงออก โดยการพูดหรือ
เขียนออกมา จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรงด้านการแสดงออกมีทักษะใน
การค้นคว้าข้อมูล มีการแสวงหาความรู้ สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่นเดียวกับสุธารพิงค์ โนนศรี
ชัย (2550) ได้ศึกษาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้พบว่า ด้านการคิดวิเคราะห์วิชาชีววิทยามี
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด เช่นเดียวกับวาชินี บุญญพาพงศ์ (2552) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ มีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
1. ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปจัดการสอนแบบแบบ 5E ในช่วงชั้นอ่ืน เช่น ช่วงชั้นที่ 

2 และช่วงชั้นที่ 4 รวมทั้งเนื้อหาอ่ืนๆ โดยผู้สอนและผู้เรียนควรตั้งประเด็นที่ มีความสนใจร่วมกัน 
2. ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนการจัดการ เรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ควรจัดการเรียนแบบกลุ่ม เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและตื่นตัว

ตลอดเวลา สร้างความสามัคคี ความรัก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความกล้าที่จะ
แสดงออกทางความคิดอย่างมีหลักการ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ควรมีการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
   2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ของนักเรียนกับการจัดการ
เรียนรู้แบบอื่น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน 76 คน แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม โดยวิธีการสุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และกลุ่มที่ 2 ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.47 - 0.63 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.96  และ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าอ านาจจ าแนก อยู่ระหว่าง 0.44 
- 0.64 ค่าความเที่ยงทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที 

 ผลการวิจัย พบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่

ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
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Abstract 
The purposes of this study were to compare the learning achievement and 

analysis thinking of matthayomsuksa 5 students entitle rate of chemical reaction by 
using 4MAT learning method and traditional method. The sample used in this study 
was matthayomsuksa 5 students of Demonstration of Thepsatri Rajabhat University, 
Lop Buri province. Seventy six students were divided into two groups by the random 
sampling and have been learned by using 4MAT learning method and traditional 
method. The research tools used in this study were 1) lesson plans 2) the learning 
achievement test with the discrimination index ranged from 0.47 - 0.63 and it 
reliability was at 0.96 and 3) the analysis thinking test with the discrimination index 
ranged from 0.44 - 0.64 and the reliability was at 0.95. The research data were 
analyzed by average, standard deviation and t-test. 

The results of the study revealed that:  
 The learning achievements of matthayomsuksa 5 students entitle rate of 
chemical reaction by using 4MAT learning was higher than those of the traditional 
method at the .05 level of statistical significance and the analysis thinking of 
matthayomsuksa 5 students entitle rate of chemical reaction by using 4MAT learning 
method was higher than those of the traditional method at the .05 level of statistical 
significance. 
Keywords: learning achievement, analysis thinking, 4MAT learning method, traditional 
method 
 
บทน า 

วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้  ทุกคนจึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาให้รู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่
มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค ์ และมีคุณธรรม ความรู้วิทยาศาสตร์
ไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
และยั่งยืนและที่ส าคัญอย่างยิ่ง ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศและด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข  
การที่จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งคือ การจัดการ
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ศึกษาเพ่ือเตรียมคนให้อยู่ในสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่มี
ประสิทธิภาพ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนื่องจากความรู้วิทยาศาสตร์เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงต้องเรียนรู้เพ่ือน าผลการ
เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตและการประกอบอาชีพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2546) 

จากการเรียนการสอนวิชาเคมีที่ผ่านมา นักเรียนจะท าการทดลองตามหนังสือ แบบเรียน หรือ
ใบกิจกรรมตามที่ครูก าหนดขึ้นมา โดยไม่มีการออกแบบการทดลองด้วยตนเอง ไม่มีการสืบค้นข้อมูล
เพ่ิมเติม  ท าให้นักเรียนขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่จะท าการทดลอง ไม่สามารถวิเคราะห์การ
ทดลอง อธิบายผลการทดลอง และสรุปผลการทดลองได้ด้วยตนเอง  ไม่ได้น าหลักการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการหาค าตอบของปัญหาที่เกิดขึ้น และไม่สามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ในการสืบเสาะหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ได้มาจากตัวครู         
ที่เป็นผู้อธิบายเพียงคนเดียว  ท าให้ความรู้ที่เกิดขึ้นไม่คงทน เพราะความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะของ
ความจ า ไม่ได้เกิดจากการเรียนรู้และคิดด้วยตนเอง  พบว่านักเรียนสามารถท าแบบทดสอบที่เป็น
ลักษณะของความจ าได้ดี  แต่ไม่สามารถท าแบบทดสอบที่เป็นลักษณะของการคิดวิเคราะห์ นั่นคือแม้
นักเรียนจะมีความรู้ในเรื่องที่ศึกษาแต่นักเรียนยังไม่สามารถน าความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์ได้  และไม่
สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
ต่างๆได้  จึงจ าเป็นที่ครูต้องจัดหาสื่อ นวัตกรรมการสอน หรือกิจกรรมการสอนเพ่ือฝึกให้นักเรียนมีการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบฝึกการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  

การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ซึ่ง เบอร์นิส แมคคาร์ธี (McCarthy, 1997) ได้พัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบนี้เป็นคนแรก เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 4 แบบ ประกอบด้วยผู้เรียนแบบที่ 1 ผู้เรียนที่มีจินตนาการเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 2 ผู้เรียนที่
เรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์และการเก็บรายละเอียดเป็นหลัก ผู้เรียนแบบที่ 3 ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยสามัญ
ส านึกหรือประสาทสัมผัส ผู้เรียนแบบที่ 4 ผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยการรับรู้จากประสบการณ์รูปธรรมไปสู่
การลงมือปฏิบัติ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับโครงสร้างทางสมองและ
ระบบการท างานของสมองซีกซ้ายและซีกขวาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามรูปแบบ  และความต้องการ
ของตนเองอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างผลงานเป็น
ความคิดของตนเอง เกิดความเข้าใจและน าความรู้ไปใช้ ท าให้ผู้เรียนพันนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
เป็นวิธีการเรียนที่นักเรียนได้ใช้สามัญส านึกและความรู้สึกใช้ประสบการณ์การเฝูามองและตอบสนอง
กลับ ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เหมาะสมกับนักเรียนที่จะเพ่ิมความสามารถในการคิดให้มากขึ้น
กว่าเดิม จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี
การศึกษา 2559–2560 ในมาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียน  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้าน
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ความรู้ การคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี  แต่ยังมีโอกาสพัฒนาให้สูงขึ้นได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รายวิชาเคมี 
จึงน าการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความยากต่อการเรียนของ
นักเรียน เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานร่วมกัน พัฒนา
ผู้เรียนให้เรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิด การแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน และปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางปัญญา สร้างสังคมท่ีมีการร่วมมือ การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและจากกลุ่ม จะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง นับว่าเป็นวิธีเรียนที่เหมาะสมกับการน ามาใช้
กับการเรียนการสอนในปัจจุบันเพ่ือให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตวิจัยไว้ ดังนี้ 
        1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 105 คน  
1.2  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ านวน  2 ห้องเรียน ได้จากการสุ่มโดยวิธีการจับสลาก ซึ่งได้มัธยมศึกษา
ปี่ที่ 5/2 จ านวน 38 คน  เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/3 
จ านวน 38 คน เป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ประกอบด้วย 

  2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
จ านวน 6 แผน จ านวน 18 ชั่วโมง 

      2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน  30 ข้อ 

      2.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ  the randomized pretest-posttest control 

group design (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1   แผนการทดลองแบบ the randomized pretest-posttest control group design 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

E 
C 

T1 
T1 

X 
- 

T2 
T2 

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการทดลอง 
E  แทน กลุ่มทดลอง 
C แทน กลุ่มควบคุม 
T1    แทน การสอบก่อนการทดลอง 
T2    แทน การสอบหลังการทดลอง 
X    แทน การใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
4.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี(t-test) 

4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  โดยหา
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบท ี(t-test) 

5. สถิติในการวิจัย 
5.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
5.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

     1) สถิติที่ใช้หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรง
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยหาดัชนีความสอดคล้อง ค านวณค่า IOC 
     2) สถิติใช้หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้แก่ หาค่า
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ค่าความยาก
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR–
20 
     3) สถิติหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ได้แก่ หา
ค่าความเท่ียงตรง (validity) ตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์  ค่าความยากของแบบ
วัดการคิดวิเคราะห์  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

5.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สูตร t-test 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
และหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
 

X
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ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน
และหลังเรียนที่ได้รับ การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n  ̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 38 9.95 2.45 
30.06* 

หลังเรียน 38 22.58 2.82 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (22.58)  ซึ่งสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (9.95) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

กลุ่มตัวอย่าง n  ̅ S.D. t 

กลุ่มทดลอง 38 22.58 2.82 
   6.88* 

กลุ่มควบคุม 38 18.71 2.47 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (22.58) สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (18.71) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
3.  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
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ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ก่อนเรียนและหลังเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT 
 

ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

n  ̅ S.D. t 

ก่อนเรียน 38 11.55 1.35 
32.64* 

หลังเรียน 38 22.05 1.56 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  

  จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะมีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน (22.05) สูงกว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียน (11.55) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
4. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ตาราง 5  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้
รบการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

กลุ่มตัวอย่าง n  ̅ S.D. t 
กลุ่มทดลอง 38 22.05 2.44 

6.49* 
กลุ่มควบคุม 38 19.08 1.56 

 * มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT จะมีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (22.05) สูงกว่าคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ (19.08) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT และการจัดการเรียนรู้แบบปกติ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบ 4MAT สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เรื่อง อัตรา

การเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ ในการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีลักษณะการเรียนโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ 
ของกลุ่มผู้เรียน 4 คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ตามแบบ และความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉันทนา กล้ าส าโรง 
(2550), นวลนภา คงสุข (2547), รุ่งฤดี นาระวิน (2554), เสียห์ (2003) นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่า
ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ นักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เนื่องจากครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  ผ่านการใช้เครื่องมือที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อครูผู้สอนน าไปใช้กับนักเรียนจึงส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบ  
4MAT ยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะการเรียนโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ ของกลุ่มผู้เรียน 4 
คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบ และ
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ เมื่อ
นักเรียนท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤษณา นันท์ดี (2548), ปริญญา สลาง
สิงห์ (2551), ลี (2004) และแจ็คสัน (2004)  
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2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ที่ได้รับจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูง
กว่าการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ในการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
แบบ 4MAT ได้เน้นให้นักเรียนได้ฝึกการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการทางสมองซีก
ซ้ายและสมองซีกขวาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวิชญุตม์ ทองแม้น (2547), พัช
รินทร์ เทียบพิมพ์ (2550), และ อาฬวี ภิญโญดม (2551) นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT กับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT มีคะแนนการคิดวิเคราะห์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
เนื่องจากครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  ผ่านการใช้เครื่องมือที่มีการตรวจสอบ
คุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ เมื่อครูผู้สอนน าไปใช้กับนักเรียนจึงส่งผลให้ นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT ยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีลักษณะการเรียนโดยค านึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ ของกลุ่มผู้เรียน 4 
คุณลักษณะ กับพัฒนาการสมองซีกซ้าย และซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามแบบ และ
ความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ เมื่อ
นักเรียนท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หลังจากได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนวลนภา คงสุข (2547), ฉันทนา กล้ า
ส าโรง (2550) และลี (2004) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT   ต้องศึกษาให้เข้าใจทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจนเกิด

ความช านาญแล้วน ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักเรียน
มากที่สุด ซึ่งจะต้องวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนท าการสอน ต้องเตรียมการสอนและสื่อการ
สอนมาอย่างดี และควรก าหนดเวลาให้เพียงพอและพอเหมาะกับการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  จัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง 

   1.2 ครูเป็นผู้คอยแนะน า ให้ความช่วยเหลือในขณะการจัดการเรียนการสอนให้เป็น
ขัน้ตอนที่ถูกต้อง เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มที่ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
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   2.1 ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  กับนวัตกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น 
วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการสอนแบบแก้ปัญหา หรือวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 

   2.2 ควรมีการท าวิจัยโดยการน าการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาเคมีเนื้อหาอ่ืนๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นอ่ืนๆ โดยปรับกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน 

   2.3 ควรมีการศึกษาผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT  กับตัวแปรอ่ืน เช่น เจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ความคงทนในการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ปุระชาติ, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปกรณ์  แก้วเงิน, อาจารย์ 
และ อาจารย์ ดร.วันวิสาข์ ลิจ้วน ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องในทุก
ขั้นตอนของการวิจัย จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่ายิ่ง   
   ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ได้มอบทุนการศึกษา และขอขอบคุณ
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่กรุณาให้ความร่วมมือและค าปรึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่
บุพการี บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกคนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท าให้ผู้วิจัยเป็นผู้มีการศึกษา และ
ประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ คุณค่าและประโยชน์  อันพึงมีจากงานวิจัยนี้ ขอมอบเป็น
เครื่องสักการะคุณแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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การสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการ
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล วิธีการด าเนินงานวิจัย แบ่งออกเป็น 6 
ขั้นตอนได้แก่ 1) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง 2) ร่างกรอบแนวคิดเบื้องต้น 3) 
ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 4) สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิด 5) เก็บรวบรวมข้อมูล 
และ 6) สรุปผล  

 ผลการวิจัยพบว่า ได้โมเดลการเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 โมดูลคือ 1) VARK Rule 
Base Module 2) Learner Module และ 3) Content Module  

ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
7 คน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า สามารถน ากรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ได้นี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  
ค าส าคัญ : รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  รูปแบบการเรียนรู้ VARK  เหมืองข้อมูล 
 

Abstract 
The objective of this research was to synthesize of conceptual framework of 

Online Instructional Model using VARK Learning Style with Data Mining Analysis 
Learner. The research methodology had 6 phases which were as:  

1. Documentation and literature;  
2. Create the preliminary conceptual framework;  
3. Identification of experts;  
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4. Create a questionnaire;  
5. Collect data and  
6. Improve the framework and conclude the model.  
The results of this research Model that consisted of 3 modules as:  
1. VARK Rule Base Module  
2. Learner Module and 
3. Content Module  
The evaluation results of the synthesized model from 7 experts revealed that 

the experts had accepted the synthesized model in very high level, that means the 
framework is suitable to use properly. 
Keyword: Online Instructional Model, VARK Learning Style, Data Mining 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

จากการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน จากที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาแก่ผู้เรียนฝุายเดียว เปลี่ยนเป็นการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะและความรู้พ้ืนฐานทั้งใน
การด ารงชีวิตและในการท างานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการพัฒนาดังกล่าว
นั้น ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 ได้ก าหนดว่า การ
จัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพ และในหมวดที่ 4 มาตราที่ 24 ได้ก าหนดว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉะนั้น ผู้สอนจะต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากการเป็นผู้ชี้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไป
ใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ และเลือก
จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งวิธีหนึ่งที่ช่วยให้
ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนได้สอดคล้องกับผู้เรียน ก็คือ การรับรู้รูปแบบการเรียน (Learning 
Style) ของผู้เรียนแต่ละคน เมื่อผู้สอนรับรู้ถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ผู้สอนจะสามารถ
วางแผนกิจกรรมการเรียนได้สอดคล้องกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
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รูปแบบการเรียนรู้ เป็นวิธีการคิดและการเรียนรู้ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล โดย
บูรณาการลักษณะทางกายภาพ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด ปรากฏให้เห็นว่าแต่ละคนเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดอย่างไร และรูปแบบการเรียนรู้เป็นพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ รูปแบบการเรียนรู้
สามารถจ าแนกออกได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์และศึกษา ดังเช่น แนวคิดของ 
Neil Fleming ที่ได้คิดรูปแบบการเรียนรู้แบบ VARK และท าการออกแบบแบบสอบถามมาเพ่ือเป็น
จุดเริ่มต้นของการสื่อสาร ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน โดยให้ผู้สอนได้ทราบถึงกลุ่มผู้เรียนที่มีความ
หลากหลายในการรับรู้ ซึ่งแบบทดสอบมีทั้งหมด 16 ข้อ และสามารถแบ่งความถนัดหรือช่องทางการ
รับรู้ของผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่องทาง คือ Visual (V) เป็นการเรียนรู้ผ่านรูปภาพ Aural (A) 
เรียนรู้ผ่านการฟัง Read/Write (R) เรียนรู้ผ่านการ อ่านหรือเขียน และ Kinesthetic (K) เรียนรู้ผ่าน
การทดลอง ทดสอบ กิจกรรมหรือประสบการณ์ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ผู้เรียนมีความส าคัญในหลายๆ ด้าน เช่น ท าให้ผู้สอนรู้จักผู้เรียนอันจะน าไปสู่
การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถด้านการเรียนของตนเองได้อย่างเต็มที่และเต็ม
ศักยภาพ ผู้สอนสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ด้านการเรียนได้อย่างเหมาะสม ตามรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลตามที่ตนเองถนัด 

ในการวิเคราะห์กลุ่มผู้เรียนตามที่ผู้เรียนถนัด วิธีการที่นิยมน ามาใช้คือ การท าเหมืองข้อมูล 
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบัน การท าเหมืองข้อมูลมี
เทคนิคหลายประเภท เช่น เทคนิคการจ าแนกข้อมูล (Classification Data) การจ าแนกข้อมูล เป็น
กระบวนการสร้างโมเดลจัดการข้อมูลให้อยู่ในกลุ่มที่ก าหนดมาให้ โดยจะน าข้อมูลส่วนหนึ่งจากข้อมูล
ทั้งหมดท่ีมีอยู่มาสอนให้ระบบเรียนรู้ (Training data) เพ่ือจ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มตามที่ได้ก าหนด
ไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้คือ โมเดลจัดประเภทข้อมูล (Classifier Model) และจะน าข้อมูลอีก
ส่วนหนึ่งมาใช้เป็นข้อมูลส าหรับทดสอบ (Testing data) และใช้เปรียบเทียบกับกลุ่มที่หามาได้จาก
โมเดลเพ่ือทดสอบความถูกต้อง และปรับปรุงโมเดลจนกว่าจะได้ค่าความถูกต้องในระดับที่น่าพอใจ 
หลังจากนั้นเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา เราจะน าข้อมูลผ่านโมเดล โดยโมเดลจะสามารถท านายกลุ่มของ
ข้อมูลนี้ได้ ซึ่งการจ าแนกข้อมูลมีหลายวิธี เช่น วิธีการจ าแนกประเภทข้อมูลด้วยต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Tree) เป็นวิธีการหนึ่งที่ส าคัญในการจ าแนกประเภทข้อมูล โดยต้นไม้ตัดสินใจจะมีลักษณะ
คล้ายโครงสร้างต้นไม้ท่ีแต่ละโนดแสดงคุณลักษณะ (Attribute) แต่ละกิ่งแสดงผลในการทดสอบ และ
ลีฟโนด (Leaf node) แสดงกลุ่มที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้นไม้ตัดสินใจนี้ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนเป็นกฎการ
จ าแนกประเภทข้อมูล ปัจจุบันได้มีนักวิจัยทาง การศึกษาหลายท่านได้ให้ความสนใจในการน าเทคนิค
เหมืองข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่า วิธีการ
ทางด้านเหมืองข้อมูล เริ่มเป็นที่นิยมในการน ามาใช้งานด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเหมืองข้อมูล 
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลได้รวดเร็ว และยังให้ผลการ
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พยากรณ์ท่ีแม่นย าอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิติมา ช่วงชัย ที่ได้ท าการวิเคราะห์หารูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้เหมืองข้อมูลของนักศึกษาต่อการจัดท าปริญญานิพนธ์ ผลการวิจัย พบว่า การใช้
รูปแบบของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจด้วยวิธีการ Random Tree ให้ค่าความถูกต้องในการท านายสูงสุด 
สามารถน าไปใช้ในการท านายรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้ามามีบทบาทกับการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8  พ.ศ. 2540-
2544 ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้กับการศึกษา ทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาดังกล่าวให้ประสบ
ความส าเร็จได้นั้น แนวทางหนึ่งก็คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงได้ถูกน ามาใช้กับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา และเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่กระท าได้โดยใช้เว็บใน
การเรียนการสอน อาจใช้เว็บเพ่ือน าเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทั้งหมดตาม
หลักสูตร หรือใช้เพียงการเสนอข้อมูลบางอย่างเพ่ือประกอบการสอนก็ได้ รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
คุณลักษณะต่างๆ ของการสื่อสารที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การเขียนโต้ตอบกันทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการพูดคุยสดด้วยข้อความและเสียงเข้ามาใช้ประกอบด้วยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก  จึงถูกน ามา
เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนมากขึ้น ในระดับมหาวิทยาลัยก็มีการขยายตัว ในการ
ให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีของการเรียนการ
สอนแบบนี้ที่ เอ้ือประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่หลายประการ ตัวอย่างเช่น การเรียนการ
สอนแบบนี้เปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียนหรือผู้เรียนกับเนื้อหาบทเรียน สามารถน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของสื่อประสม (Multimedia) 
เป็นระบบเปิด (Open System) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้มีอิสระในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วโลก ไม่มีข้อจ ากัด
ทางสถานที่และเวลา ผู้เรียนที่มีคอมพิวเตอร์ในระบบใดก็ได้ซึ่งต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตจะสามารถเข้า
เรียนจากที่ใดก็ได้ในเวลาใดก็ได้ ผู้เรียนสามารถเรียนตามความพร้อมความถนัดและความสนใจของตน 
จากข้อได้เปรียบของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าว จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญที่จะหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา ที่วิเคราะห์ผู้เรียน
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ด้วยวิธีเหมืองข้อมูล โดยคาดว่าผลการวิจัยจะท าให้ผู้สอนได้รับรู้รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละ
คน และส่งผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดียิ่งขึ้น นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอน
ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนสอนที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน และ
สามารถเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ต่อไป  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
      เพ่ือสังเคราะห์กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK 
ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
   กลุ่มตัวอย่าง 
           กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 
ท่าน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีคุณสมบัติ คือ คุณวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก และประสบการณ์ในด้านที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
      ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
           ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่
วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล 
           ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล ที่พัฒนาขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
     วิธีการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาบทความ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวแปรที่

เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ VARK แบบสอบถามรูปแบบการเรียนรู้ VARK ระบบการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือสถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบได้แก่ การหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) 
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2. ร่างกรอบแนวคิดข้ันต้น  
 จากการศึกษาบทความ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ผู้วิจัยได้ท าการ
ร่างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่
วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล 

3. ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ   
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์

โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
การศึกษา ทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  
หรือด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 7 ท่าน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยมีคุณสมบัติ คือ คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องไม่
น้อยกว่า 3 ปี 

4. สร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะสม  
ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือหา

ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดในด้านความเหมาะสมต่างๆ ดังนี้ 
- ความเหมาะสมของกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการ

เรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล 
- ความเหมาะสมภาพรวมของขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วย

วิธีเหมืองข้อมูล 
- ความเหมาะสมของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
- ความเหมาะสมภาพรวมขององค์ประกอบ "รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้ VARK "  
- ความเหมาะสมของ VARK Rule Based Module 
- ความเหมาะสมของ Learner Module 
- ความเหมาะสมของ Content Module 

5. น าเสนอกรอบแนวคิดที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสม  
ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดที่ได้สังเคราะห์ขึ้นต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5 คน โดยสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากแบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดท่ีได้พัฒนาขึ้น 
6. สรุปผล  
ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขกรอบแนวคิดที่ได้สังเคราะห์ขึ้น 

และสรุปผล 
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ผลการวิจัย 
  1. การออกแบบกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล แสดงดังภาพ 1  
 

 Online Instructional Model Using VARK Learning Style 
       

 VARK Rule Based 
Module 

 Learner 
Module 

 Content Module  

       

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรยีนรู้ VARK  

ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวธิีเหมืองข้อมูล 
  

 จากภาพ 1 เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญ ทั้งหมด 3 
โมดูล มีรายละเอียดดังนี้  
    -  VARK Rule Base Module เป็นโมดูลที่จ าแนกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยท าการเก็บข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ VARK จ านวน 16 ข้อ และข้อมูลของผู้เรียน 
(student profile) ได้แก่ รหัสนักศึกษา เพศ หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษาเดิม วิชาที่ท าคะแนน
ได้สูงสุดอยู่เสมอ และวิธีการเรียนที่มีความถนัดมากที่สุด จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree C4.5) เพ่ือให้ได้กฎการจ าแนกรูปแบบการเรียนรู้ (VARK Rule 
Based Database) เพ่ือน ากฎที่ได้ไปใช้ร่วมกับ Learner Module ต่อไป 

  - Learner Module เป็นโมดูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน โดย
การน าข้อมูลลงทะเบียนของผู้เรียน ได้แก่ ได้แก่ รหัสนักศึกษา เพศ หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา
เดิม วิชาที่ท าคะแนนได้สูงสุดอยู่เสมอ และวิธีการเรียนที่มีความถนัดมากที่สุด มาท าการ matching 
เข้ากับกฎการจ าแนกประเภทข้อมูลที่ได้จาก VARK Rule Based Database และจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน (VARK Learner Database) 

  - Content Module เป็นโมดูลที่ท าหน้าที่น าเสนอเนื้อหาบทเรียน และด าเนิน
กิจกรรมการเรียนให้แก่ผู้เรียน โดยแบ่งเนื้อหาและกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะการเรียนรู้ 
VARK  

2. ผลการประเมินกรอบแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญ 
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     ผลการประเมินกรอบแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 คน โดยมีประเด็นการประเมิน 6 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความเหมาะสมของกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 2) ด้าน
ความเหมาะสมของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 3) ด้านความเหมาะสม
ภาพรวมขององค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK 4) 
ด้านความเหมาะสมของ VARK Rule Based Module 5) ด้านความเหมาะสมของ Learner 
Module และ 6) ด้านความเหมาะสมของ Content Module ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแสดง
ดัง ตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านต่าง ๆ 

รายการประเมิน  ̅ S.D. ความหมาย 

1. ความเหมาะสมของกรอบแนวคิด 4.80 0.45 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

4.60 0.55 มากที่สุด 

3. ภาพรวมขององค์ประกอบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์  

4.40 0.55 มากที่สุด 

4. VARK Rule Based Module 4.40 0.55 มากที่สุด 
5. Learner Module 4.40 0.55 มากที่สุด 
6. Content Module 4.40 0.55 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.49 มากที่สุด 

 
จากตาราง 1 พบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และเมื่อท าการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ พบว่า ด้านความเหมาะสม
ของกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์
ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือด้าน
ความเหมาะสมของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 
ความเหมาะสมด้านภาพรวมขององค์ประกอบ ความเหมาะสมด้าน VARK Rule Based Module 
ความเหมาะสมด้าน Learner Module และความเหมาะสมด้าน Content Module มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 ตามล าดับ 
 
 



 
 1204 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

อภิปรายผลการวิจัย 
การออกแบบองค์ประกอบพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้

รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญ ทั้งหมด 3 โมดูลคือ VARK Rule 
Base Module, Learner Module และ Content Module ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ ดังกล่าว 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 7 ท่าน ได้ประเมินผลความเหมาะสมของกรอบแนวคิดโดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( ̅= 4.50,  S.D. = 0.49)  ซึ่งจะเห็นได้ว่า การด าเนินการออกแบบกรอบแนวคิด
รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมือง
ข้อมูล มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวคิดและหลักการเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน นอกจากนี้กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 
VARK ที่วิเคราะห์ผู้เรียนด้วยวิธีเหมืองข้อมูล ยังได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ  ท าให้รูปแบบ
ดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นแบบแผนในการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและน าไปใช้งานจริงได้ ซึ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมณี ที่สรุปว่า การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ดี ควรมี
แนวคิดหรือหลักการพื้นฐานรองรับ มีองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันกับแนวคิดหรือหลักการพ้ืนฐาน มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรนุช พันโท ที่ได้พัฒนากรอบแนวคิดการสังเคราะห์โมเดลการเรียนรู้ E-learning แบบ
ปรับเหมาะที่มีระบบพ่ีเลี้ยงอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ VARK ที่วิเคราะห์ด้วยวิธีเหมือง
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินโมเดลที่สังเคราะห์ขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน พบว่า
ทุกโมดูลมีความเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.78 และเมื่อท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในโมดูล พบว่า VARK Learner 
Module มีความเหมาะสม มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 รองลงมาคือความเหมาะสม ของ
ภาพรวมโมเดลที่สังเคราะห์ขึ้นและความเหมาะสมของ VARK Rule Base Module ที่มีความ
เหมาะสมระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เป็นต้น 
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The Development of a Curriculum for Making a Woven Bamboo  
Tool (Ta-Khong) for Children and Young People 

เบญจวรรณ อ้วนวิจิตร 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตรมหาบณัทิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

*Corresponding author. E-mail:kwang_bennz@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ 
(ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.) เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่อง เครื่องจักสานไม้ไผ่(ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน 2.) เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้
หลักสูตรที่สร้างขึ้น  ดังนี้ 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของเด็กและเยาวชนที่
เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
ของคะแนนเต็ม 2.2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงานเครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็ก
และเยาวชน กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 2.3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กและ
เยาวชนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะ
ข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กและเยาวชนบ้านคุยมะตูม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 
20 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) หลักสูตรฝึกอบรม (2) คู่มือการใช้หลักสูตร  และ (3) 
แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย (1) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน และ (3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ใช้เวลาทดลอง 20 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า ได้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) 
ส าหรับเด็กและเยาวชน มีคุณภาพในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะการปฏิบัติงานของเด็กและ
เยาวชนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เด็กและ
เยาวชนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการฝึกอบรม   
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Abstract 
 This research was the development of a curriculum for making a 
wovenbamboo tool (Ta-Khong) for children and young people.  The purposes of this 
research were 1) to construct and find the efficiency of a curriculum for making a 
woven bamboo tool (Ta-Khong) for children and young people and 2) to study the 
results of the trial of the curriculum created by 2.1) comparing the participants’ 
achievement after training with a 75 percent criterion, 2.2) comparing the 
participants’ skills of making the tool with a 75 percent criterion and 2.3) 
studyingtheir satisfaction toward the training curriculum. 
 The sample included20 children and young people of Kuimatoom village in 
Bang Ra Kam, Phitsanulok. The research instruments included 1) a training course, 2) 
a course manual, and 3) a training lesson plan.  The research instruments included 1) 
alearning achievement test, 2) a skills practice test, and 3) a questionnaire on 
satisfaction. The training took 20 hours. The statistics for data analysis were 
percentages, means, standard deviations and the t-test independent.  

It was found that the quality of the training course was at the “very good” 
level. The children and young people achievement was higher than 75 percent and 
met the statistical significance level of 0.5. The children and young people’s skills in 
making Ta-Kong were higher than 75 percent and met the statistical significance level 
of 0.5. Finally, the children and young people’s level of satisfaction toward the 
learning activities was at the “good” level. 
Keywords: trainingcurriculum, achievement test, skills of practice, satisfaction with 
teaching activities 

 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา “มนุษย์” (ประสาท เนืองเฉลิม, 2554: 9-12) 
หัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาจึงอยู่ที่การวางรากฐานที่มีคุณภาพของหลักสูตร  เพราะหลักสูตร
เป็นสิ่งก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน สอดคล้องกับ ธ ารง บัวศรี 
(2542 : 10 - 11) ที่กล่าวว่าหลักสูตรเป็นเสมือนหางเสือคอยก าหนดทิศทางให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามความมุ่งหมายของการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มุ่งจุดหมายเดียวกัน  การจัก
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สานเป็นงานหัตถกรรมที่ท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ด้านงานฝีมือของคนไทยมาแต่
ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น แต่ในปัจจุบันการจักสานตามท้องถิ่นมีให้
เห็นเหลือน้อยลง อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เข้าสู่ความเจริญ ขาดการสืบทอด
ความรู้ทางภูมิปัญญาเป็นผลให้คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  ไม่เคย
แม้กระท่ังได้รู้ได้เห็นว่าวัสดุที่มีในชุมชนนั้นสามารถน ามาสร้างประโยชน์อะไรได้บ้าง  (พระธรรมปิฎก 
ป.อ. ปยุตโต อ้างถึงใน รุ่ง แก้วแดง, 2540: 5 , จ าเริญ เชื้อประดิษฐ์, 2551: 2)  ดังนั้นการจักสานจึง
ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาไทยซึ่งเป็นองค์ความรู้ส าคัญที่ต้องปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน ให้คงอยู่กับ
แผ่นดิน (นิคม   ชมพูหลง,2548 : บทน า)ด้วยความส าคัญดังกล่าวนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนัก
ถึงคุณค่าของการน ามรดกทางภูมิปัญญาการจักสานให้กับผู้เรียน ได้ซึมซับคุณค่า มีความรักในภูมิ
ปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง โดยพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานที่มีอยู่แล้วในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความถนัด 
ความสามารถ ความรักในการประกอบอาชีพ อนุรักษ์ภูมิปัญญาไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน   
              จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับความรู้ด้านการจักสานเป็นข้อมูลส าคัญที่สามารถ
น ามาประกอบกับข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  ต าบลบึงกอก อ าเภอบางระก า จังหวัด
พิษณุโลกได้เป็นอย่างดีพบว่า สภาพความเป็นจริงอ าเภอบางระก าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
จังหวัดพิษณุโลก อ าเภอบางระก าจังหวัดพิษณุโลกลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ลาดเอียง 
ตอนกลางเป็นที่ราบลุ่ม ตอนบนและตอนล่างเป็นที่สูง  หรือมีลักษณะเหมือนท้องกระทะมีแม่น้ าล า
คลองหนองบึงและแม่น้ าสายส าคัญที่ไหลผ่านคือแม่น้ ายมและบึงตะเค็ง เป็นแหล่งรองรับและกักเก็บ
น้ าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอ าเภอบางระก าให้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกับชาวบ้านรอบบริเวณนั้น
เป็นอย่างมากอีกท้ังยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาโดยธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด พ้ืนที่อ าเภอบางระก า ประสบ
อุทกภัยเป็นประจ าทุกปีและส่วนใหญ่แล้วช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยเป็นช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน
ถือว่าเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับผู้อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ าเป็นอย่างมาก ชาวบ้านจึงอาชีพการท า
ประมง และอาชีพการเกษตร (โสภิญญา เกิดสกุล, 2555: 8-19) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นควรให้เด็กและ
เยาวชนของอ าเภอบางระก า  ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เพราะเป็นความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพในชุมชนและท้องถิ่นของ
ตนเอง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่าสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สมฤดี จิววะสัง 
จริยา พิชัยค าและ วจี ปัญญาใส (2558) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง หัตถกรรม
เครื่องจักสานไม้ไผ่ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนมีความเหมาะสมใช้เวลาเรียน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย สภาพปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็น หลักการ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหา จ านวน 7 กิจกรรม แนวด าเนินการ
จัดกิจกรรมโดยใช้ 5 STEPS การวัดผลและประเมินผล มีคุณภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 2) 
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ประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม โดยรวม ก่อนเริ่มการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 62.33 และหลังจาก
การฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 82.50 แสดงว่า ประสิทธิผลการฝึกอบรมหลังการใช้หลักสูตรฝึกอบรม 
สูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตรฝึกอบรมและ มีแบบทดสอบระหว่างฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 82.48 และ 
3) ด้านความพึงพอใจพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (= 4.52, S.D. = 0.23) 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้พ้ืนที่การวิจัย คือ อ าเภอบางระก า เป็นพ้ืนที่ลุ่ม มีแหล่งน้ าเหมาะ
กับการท าประมงน้ าจืด ประกอบกับมีไม้ไผ่ที่ใช้ในการท าเครื่องจักสานไม้ไผ่อยู่จ านวนมาก แต่ขาดการ
สืบทอดภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านมีจ านวนน้อยที่จะสืบสานภูมิปัญญา
ให้คงอยู่ ปัจจุบันภูมิปัญญาเหล่านี้จะสูญหาย เพ่ือสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน 
โดยเน้นให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ในรูปแบบการจัก
สานตะข้อง เพ่ือให้รู้ถึงประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติ  รู้จักคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งเยาวชนรุ่น
ใหม่ซึ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเรียนรู้จดจ าและจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน ตลอดจนอาชีพและสังคมของตนเอง และเผยแพร่ความรู้ให้คงอยู่สืบไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างและหาคุณภาพของหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะ
ข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน 
 2. เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรที่สร้างข้ึน  ดังนี้ 

2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน กับเกณฑ์ร้อยละ 
75 ของคะแนนเต็ม 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงานการประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับ
เด็กและเยาวชน กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม  

2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของเด็กและเยาวชนที่มีต่อกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร
การฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยเป็น  2 ตอน  คือ ตอนที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพหลักสูตร  ตอนที่ 2  

ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร  โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรฝึกอบรม 2) คู่มือการใช้หลักสูตร และ 3) 
แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วย 1) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  2) แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน  และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 ตอนที่ 1  การสร้างและหาคุณภาพหลักสูตร   
 1.1 การสร้างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร   
  1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  โดยส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็ก
และเยาวชน โดย ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ศึกษาความต้องการของเด็กและเยาวชน ศึกษาความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง)  และศึกษา
ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านด้านกระบวนการประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ในต าบลบึงกอก 
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 
  2) ยกร่างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรเพ่ือจัดเตรียมวางแผนการจัดท า
หลักสูตรและก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรม ก าหนดส่วนประกอบของคู่มือการใช้
หลักสูตรและสร้างคู่มือการใช้หลักสูตรเพ่ือให้ผู้ที่น าหลักสูตรไปใช้เกิดความเข้าใจและสามารถน า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ก าหนดองค์ประกอบและสร้างแผนการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรม  จ านวน 4 แผน  ใช้เวลา 20 ชั่วโมง แล้วจึงน าร่างหลักสูตรและเอกสาร
หลักสูตรที่สร้างข้ึนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุง  จากนั้นจึง
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
          1.2 การหาคุณภาพของหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
       ผู้วิจัยน าร่างหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตร ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตรวจสอบ
คุณภาพแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม  โดยใช้แบบประเมินคุณภาพชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ คือ ระดับ   มากที่สุด  ระดับมาก  ระดับปานกลาง  ระดับน้อย  ระดับน้อยที่สุ ด  ให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ พบว่าหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 – 5.00 ซึ่งมีระดับ
คุณภาพมาก และมากที่สุด คู่มือการใช้หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 – 5.00 ซึ่งมีระดับคุณภาพมาก 
และมากท่ีสุด แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 – 5.00 ซึ่งมีระดับคุณภาพมาก 
และมากท่ีสุด  จากนั้นจึงน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปใช้ในการทดลอง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  
1. ร้อยละ (Percentage)  2. ค่าเฉลี่ย (Mean)  3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) 
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ตอนที่ 2  ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร   

            2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก มี
เกณฑ์การให้คะแนน คือตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน ตรวจสอบคุณภาพ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี การ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเพ่ือการออกข้อสอบให้ครอบคลุมเนื้อหา ทั้งด้านความจ า 
(Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) การประยุกต์ใช้ (Applying) การวิเคราะห์ 
(Analysing) การประเมินค่า (Evaluating) และความคิดสร้างสรรค์ (Creating) ที่ถือว่าสิ่งใดก็ตามที่มี
ปริมาณอยู่จริง สิ่งนั้นสามารถวัดได้และได้วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
จากนั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้ได้
ข้อสรุปผลการประเมินเครื่องมือการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 0.67 - 1.00 ซึ่งผ่าน
เกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้  
 2.2 การเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงาน 
 การสร้างแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานและตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา 
(Content validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีการประเมินทักษะปฏิบัติงาน
ของเด็กและเยาวชนโดยวิเคราะห์จุดประสงค์ของการวัดทักษะปฏิบัติงานและพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ซึ่งผู้วิจัยก าหนดจุดประสงค์ของการวัดทักษะปฏิบัติงานออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการการ
ปฏิบัติงานและด้านคุณภาพผลงาน วัดโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมการท างานของเด็กและเยาวชน 
เมื่อผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หาค่า
ดัชนีความสอดคล้อง IOC น าข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าแบบวัดทักษะ
ปฏิบัติงานไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานนี้ได้ข้อสรุปผลการประเมิน
เครื่องมือการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ 
 2.3 การศึกษาความพึงพอใจของเด็กและเยาวชน 
 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง เชิงเนื้อหา 
(Content validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีการประเมิน ความพึงพอใจ
ของเด็กและเยาวชนโดยวิเคราะห์ข้อค าถามแบบสอบถามความพึงพอใจกับจุดประสงค์ของความรู้ สึก
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เด็กและเยาวชนที่ต้องการวัด ซึ่ งผู้ วิจัยก าหนดข้อค าถามของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นการให้คะแนนระดับความรู้สึกของเด็กและ
เยาวชน มี 5 ระดับ คือ ระดับ มากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุดตอนที่ 
2 เป็นข้อเสนอแนะของเด็กและเยาวชน เมื่อผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแล้ว
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC น าข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกับกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับ
แบบสอบถามนี้ได้ข้อสรุปผลการประเมินเครื่องมือการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 
1.00 ซึ่งผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ได้ 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การสร้างและหาคุณภาพหลักสูตร  
 ผลการสร้างหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรได้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์
เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งหลักสูตร มีองค์องค์ประกอบ ดังนี้ 1) 
หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3) โครงสร้างหลักสูตร 4) หน่วยการเรียนรู้ 5) แนว
ทางการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 6) การวัดผลและประเมินผล 7) เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 8) ตาราง
การฝึกอบรม 9) วัน เวลา และสถานที่ 
 ท าให้ได้คู่มือการใช้หลักสูตรที่มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ค าชี้แจงส าหรับผู้ให้การอบรม 2) 
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับเด็กและเยาวชน 3) 
แผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม มีจ านวน 4 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง แผนการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรม มีส่วนประกอบดังนี้ 1) หัวข้อเรื่อง 2) เวลา 3) ความส าคัญ 4) จุดประสงค์ 5) เนื้อหา 6) 
กิจกรรมการฝึกอบรม 7) สื่อการอบรม 8) วิธีการประเมินผลฝึกอบรม 
 ผลการหาคุณภาพของหลักสูตรจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตร มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 
 ผลการหาคุณภาพของคู่มือการใช้หลักสูตรจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า คู่มือ
การใช้หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.43 
 ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม จากการประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แผนการกิจกรรมการฝึกอบรม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 
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 ตอนที่ 2 ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร  
2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กและเยาวชน  มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 24.53 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.76  และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กและเยาวชน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 2.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงาน 
 ทักษะการปฏิบัติงานของเด็กและเยาวชน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.46 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.87  และเมื่อเปรียบเทียบเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า ทักษะ
การปฏิบัติงานของเด็กและเยาวชน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
 2.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กและเยาวชน 
 เด็กและเยาวชนที่เรียนหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง 
) ส าหรับเด็กและเยาวชน  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 3.82 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 1. การสร้างหลักสูตรและหาคุณภาพหลักสูตร 
  การสร้างหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ส าหรับเด็กและ

เยาวชน  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 
มีการกระจายข้อมูลที่ดี เอกสารประกอบหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 มีการกระจายข้อมูลที่ดี และแผนการจัด
กิจกรรมการฝึกอบรมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.46  มีการกระจายข้อมูลที่ดี ซึ่งอาจเป็นผลมาจากที่ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้เด็กและเยาวชนได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้จากการสาธิตของวิทยากรและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างและหาคุณภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ ส าหรับเด็กและเยาวชน และน าไปทดลองใช้
โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การออกพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน เมื่อจัดท าร่าง
หลักสูตรฝึกอบรมส าเร็จแล้วผู้วิจัยน าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านภาษา ความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตร  เพ่ือแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะแล้วจึงน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรแล้วจึงน ามาแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง  จึงเป็นผลให้หลักสูตรมีคุณภาพในระดับดีมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อังคณา เรืองชัย (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การท า
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น้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะ
สั้น เรื่อง การท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว มีข้อมูลที่สอดคล้องกัน และมีความ
เหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรในระดับมาก และวารีญา บิลตาลี (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้”ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผลการวิจัยพบว่า 1. หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้” ส าหรับครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) โครงสร้าง
หลักสูตร 4) แนวการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 5) สื่อการฝึกอบรม 6) การประเมินผลการฝึกอบรม 
และ7) คู่มือหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรม ผลการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าหลักสูตรมี
ความสอดคล้องเหมาะสม 

 2. การศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร  
      2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 24.53คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 81.76ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 เพราะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  กระบวนการจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมอย่างละเอียด ก าหนดวิธีสอนอย่างเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงใช้สื่อของจริง  จึงท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาได้เป็นอย่างดีและเป็นผลท าให้
เด็กและเยาวชนรู้สึกพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมของหลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ บุณฑริกา แจ่มจ ารัส (2557) ได้ท าการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการ
ประดับสถานที่ด้วยผ้าส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่าความรู้เกี่ยวกับการ
ประดับสถานที่ด้วยผ้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังฝึกอบรมตามหลักสูตรเรื่องการประดับ
สถานที่ด้วยผ้าสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวารีญา บิลตาลี (2556) 
ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้”ส าหรับครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กผลการวิจัยพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือ
ใช้ หลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม มากกว่าร้อยละ 70 ครบทุกคน 

2.2 การเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงาน 
เด็กและเยาวชนมีคะแนนทักษะการปฏิบัติงาน เฉลี่ยเท่ากับ 25.46 คะแนน คิดเป็นร้อย

ละ 84.87 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่ก าหนดไว้เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงใช้สื่อของจริง  ได้เรียนรู้จากวิทยากร
ท้องถิน่เรียนรู้ด้วยการดูการสาธิตอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนและเด็กและเยาวชนได้ฝึกทดลองท าด้วย
ตนเอง  ซึ่งจะได้รับประสบการณ์ด้วยการลองผิดลองถูกและหากไม่เข้าใจหรือดูการสาธิตไม่ทันเด็ก
และเยาวชนก็สามารถศึกษาจากใบความรู้ในแต่ละกิจกรรมได้ตลอดเวลา  ทั้งนี้ผู้ให้การอบรมจะคอย
ดูแลให้แนะน าอย่างใกล้ชิด และที่ส าคัญยิ่งผู้ให้การอบรมควรต้องมีความรู้และสามารถลงมือปฏิบัติได้
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จริงก่อนเพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาแนะน าการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมในชั่วโมงเรียนได้จริง
ด้วยประการดังกล่าวนี้เป็นผลให้งานวิจัยเกิดความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ทุกข้อมีการ
วัดผลประเมินผลตามสภาพจริง จึงเกิดทักษะการปฏิบัติงานจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวารีญา บิลตาลี (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “สื่อ
สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้”ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลการวิจัยพบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความสามารถในการผลิตสื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 

 2.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  
เด็กและเยาวชนที่เรียนหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) 

ส าหรับเด็กและเยาวชน จ านวน 20 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจเท่ากับ 3.82 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 เพราะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
กระบวนการจัดกิจกรรมการอบรมอย่างละเอียด ก าหนดวิธีสอนอย่างเหมาะสมกับเนื้อหา ส่งเสริมให้
ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ใช้สื่อของจริง  จึงท าให้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการจักสานไม้ไผ่ได้เป็นอย่างดี  
ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ท าให้รู้สึก
สนุกสนานกับความแปลกใหม่ที่ท าให้ผู้รับการอบรมรู้สึกพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมของ
หลักสูตร  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สมฤดี จิววะสังข, จริยา พิชัยค า และ วจี ปญญาใส 
(2559) ได้ท าการวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง หัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ผลการวิจัยพบว่ า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่อง หัตถกรรมเครื่องจักสานไม้ไผ่ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยรวมอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (= 4.52, S.D. = 0.23)อังคณา เรืองชัย (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง การท าน้ าสมุนไพรเพ่ือเป็นอาชีพ
เสริมในครอบครัว ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและวารีญา บิลตาลี (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้”ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลการวิจัย
พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง“สื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้” 
ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 หลักสูตรฝึกอบรมนี้มีองค์ประกอบครบถ้วน จึงเป็นผลให้หลักสูตรฝึกอบรมนี้ มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก  ประกอบกับการจัดกิจกรรมการอบรมที่เน้นให้ลงมือปฏิบัติจริง  ได้เรียนรู้จากการ
สาธิตของวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองท าให้เด็กและเยาวชนมีผลสัมฤทธิ์



 
 1216 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม มีคะแนนทักษะการปฏิบัติงานสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับ
เด็กและเยาวชน สามารถเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจจะน าไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเกี่ยวกับการท า
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และต่อยอดการท า ตะข้องให้มีรูปแบบต่างๆได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรู้
ที่หลากหลายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป  
 2.1 ผู้ให้การอบรมควรเรียนรู้และทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเองให้เข้าใจจริงกับการ
ประดิษฐ์ตะข้องก่อน  เพ่ือให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงของขั้นตอน กระบวนการการท า ความ
เหมาะสมกับความสามารถของเด็กและเยาวชน  ความยากง่ายในของผลิตภัณฑ์ที่จะเลือกน าไปสอน
กับเด็กและเยาวชน 
 2.2 ผู้ให้การอบรมควรเตรียมสถานที่ แหล่งข้อมูล ความรู้ในการท าการเรียนการสอนให้
พร้อม เพ่ือความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 
  2.3 ผู้ให้การอบรมเพ่ิมเติมเวลาเรียนเพ่ือให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  เพื่อให้เกิดความรู้สึกดีและซึมซับคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตนเอง 
 2.4 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ (ตะข้อง) ส าหรับ
เด็กและเยาวชน ควรก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรให้น่าสนใจเพ่ิมขึ้น เช่น ด้านการแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นต้น 
 2.5 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 
ด้านวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นต่างๆ เป็นต้น  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวใน
หมู่บ้าน ในชุมชนตนเอง เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักคุณค่า สืบสานวัฒนธรรม รักและหวง
แหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป 
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการอ่านโน้ตสากลโดยใช้วิธีการสอน 
แบบโคดายกับวิธีการสอนแบบปกติ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 
Comparison of learning out comes subject Musical note using 

conventional Kodaly method and Normal method for Prathom 6 
students, Denchaiprachanukul School 

ตรีชฎา สนโต  อุดม ค าขาด  บุญลอย จันทร์ทอง 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอนแบบโคดายและวิธีการสอบแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล จ านวน 80 คน โดยวิธีการเลือก ตัวอย่างแบบอย่างง่ายโดยวิธีการจับ
ฉลาก แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มทดลองท่ี 1 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 40 คน และ กลุ่ม
ควบคุมเป็นกลุ่มเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 40 คน คนเท่ากันเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบโคดายเรื่องการอ่านโน้ตสากล แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – 
test) – หลังเรียน (Post – test) เพ่ือประเมินผลทั้งหมด  แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ขอมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบื่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ทดสอบ
สมมุติฐานด้วย t-test dependent  และ t-test independent   

 จากผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบโคดายมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธีการอสอนแบบโคดายมีผลการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่
เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบโคดาย มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
ดนตรีสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบปกติ , วิธีการสอนแบบโคดาย , อ่านโน้ตสากล 
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ABSTRACT 
 This research aims to:  To compare learning achievement and student 
satisfaction scores on universal note with conventional teaching method  and  
teaching Kodaly. The samples used in this research were the sixth grade students, 
DenchaiPrachanukul School, the academic year of 2016, Denchai Prachanukul School, 
80 students. The samples were randomly divided into two groups:the experimental is 
group 1 was the 6 grade students, control group group 2 the 6 grade students and 
Categorised into 40 people room each. Research tools A lesson plan on how to 
teach a convention about reading a universal note. Pre - test - Post - test to evaluate 
all. Satisfaction Questionnaire Statistics used for data analysis were mean, standard 
deviation and t-test dependent and t-test independent. 
The results of the research. 
 1. The students in the experimental group were taught by using pedagogical 
method Kodaly had achievement of post learning high then that of pre learning at a 
significant level of .05 
 2. The students in the experimental group were taught by using pedagogical 
method Kodaly had achievement of  learning high then that of a control group 
taught by normal method   at a significant level of .05 
 3. Students in the experimental group taught by the teaching Kodaly 
method. The students' satisfaction toward learning music was higher than that of the 
control group taught by conventional teaching method. at a significant level of .05 
Keywords : Normal method , Conventional Kodaly, Musical note 
 
บทน า 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาปัญหาการเรียนการสอนเรื่องการอ่านโน้ตสากล ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล มีการเรียนการสอนดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี  
โดยการสอนเรื่องการอ่านโน้ตสากลขั้นพ้ืนฐานนั้น ผู้วิจัย พบว่า นักเรียนไม่สามารถอ่านโน้ตเป็นโน้ต
สากลได้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งผู้วิจัยจึงน าปัญหานี้มาแก้ไขโดยเลือก  วิธีการสอนแบบโคดายที่ก าลังเป็นที่
นิยม ในบรรดาการสอนร้องเพลงเพราะโคดายใช้วิธีการสอนร้องเพลงเป็นหลักไปสู่ การเล่นเครื่องตรี
ช่วยให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานทางด้านดนตรีพร้อมการเรียนเครื่องดนตรีอ่ืนๆ โดยเปูาหมายของระบบวิธีการ
สอนแบบโคดายนั้น เปูาหมายหลักในวิธีการสอนแบบโคดาย  คือการที่ประชากรในประเทศสามารถ
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อ่านหนังสือได้เชื่อว่าความสามารถในการอ่านและเขียนเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนศิลปะดนตรีทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ดนตรี การวิเคราะห์เพลงการแต่งเพลง หรือ การปฏิบัติบรรเลง
ดนตรีเขามีความเชื่อว่าในประเทศฮังการีนักเรียนทุกคนควรได้รับการฝึกฝนการอ่านเขียนโน้ตดนตรี
เช่นเดียวกันกับการเรียนเขียนอ่านภาษาฮังการีและการฝึกฝนทางด้านดนตรีควรจะไปพร้อมพร้อมกับ
การศึกษาเบื้องต้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์สุดยอดของเขานี้ โคดายจึงจัดให้มีการฝึกหัดร้องโน้ตแบบ 
ซอล – ฟา (so – fa teaching) ขึ้นในโรงเรียนของรัฐทั่วไปการฝึกร้องโน้ตนี้เป็นการปูพ้ืนส าหรับการ
สอนการร้องเพลงประสานเสียงระบบซอลฟาที่ เน้นทักษะในการอ่าน ร้องโน้ตและการบันทึกโน้ตจาก
เสียงที่ได้ยินไว้ด้วยข้อใดต้องการเริ่มวิธีการสอนนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้กับเด็กเพ่ือเตรียมให้เขารัก
และอยู่กับดนตรีไปตลอดชีวิตระบบการสอนนี้จะตั้งอยู่บนการสะสมทักษะในจังหวะเพลง ซึ่งวิธีการ
สอนแบบโคดายนั้นมีขั้นตอนคือ การอ่านเนื้อเพลง การร้องท านองเพลง สัญลักษณ์ภาพ การอ่านโน้ต
และการร้องโน้ตสากล สัญลักษณ์มือ และ การเคลื่อนไหวร่างกาย จากปัญหาการเรียนการสอนวิชา
ดนตรีเรื่องการอ่านโน้ตสากล ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญจ าเป็นที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าวิธีการของโคดายมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน คาดว่า ผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบ โคดายเรื่องการอ่านโน้ตสากล ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูลจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนด้าน
ดนตรีต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอนแบบโคดายและ
วิธีการสอบแบบปกติ 
 2.  เพ่ีอศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอนแบบ
โคดายและวิธีการสอนแบบปกติ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อ าเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ จ านวน 2 ห้อง  

   1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล 
จ านวน 80 คน โดยวิธีการเลือก ตัวอย่างแบบอย่าง่ายโดยวิธีการจับฉลากแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่กลุ่ม
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ทดลองที่ 1 เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จ านวน 40 คน และ กลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มเป็นชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 จ านวน 40 คน คนเท่ากัน   
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ประกอบด้วย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิธีการสอนแบบโคดายเรื่องการอ่านโน้ตสากล 
 2.  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 4.  แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre – test) – หลังเรียน (Post – test) เพ่ือประเมินผล
ทั้งหมด  
 5.  ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล อ าเภอเด่น
ชัยจังหวัดแพร่ จ านวน 80 คน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูป (spss) โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูล 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. การหาค่าผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ t – test  (dependent)  
 4.  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่องการอ่านโน้ตสากโดยวิธีการสอนแบบโคดายและ
วิธีการสอนแบบปกติ t – test  (independent)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป (spss) ตามล าดับนี้ 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านโน้ต
สากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนตามวิธีการสอนแบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอน
แบบโคดายและวิธีการสอบแบบปกติ 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนเรื่องการอ่านโน้ต
สากลที่ใช้วิธีการสอนแบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ 
 
สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 
 1.  นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบโคดายมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2.  นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธีการอสอนแบบโคดายมีผลการเรียนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบโคดาย มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
ดนตรีสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่ เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลโดยใช้วิธีการสอน
แบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 
สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบโคดายมีผลการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีการ
ทดสอบความรู้สามารถในการอ่านโน้ตสากลนักเรียนไม่มีความรู้ในเรื่องที่จะเรียน ซึ่ งเคยเรียนผ่าน
มาแล้วในตอนประถมศึกษาปีที่ 5 จึงมีคะแนนในการทดสอบก่อนเรียนระดับหนึ่ง โดยหลังจากการ
เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบโคดาย ปรากฏว่าผลการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน แสดงว่าวิธีการสอน
แบบโคดาย สามารถท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านการอ่านโน้ตสากลของตนเองได้เป็ นอย่างดีซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชาชัย สุจริตจันทร์ (2549, น.39) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทิ์ทางการเรียนดนตรีเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ตามวิธีการสอนของโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน
โดยวิธีสอนของโคดาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
นะดับ .05 
 2.  จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนโดยวิธีการอสอนแบบโคดายมีผลการ
เรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าวิธีการสอนแบบโคดายเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและการเคลื่อนไหวก่อนเรียนโดยให้
นักเรียนได้ฟังเสียงและร้องตามครูก่อนจึงใช้สัญลักษณ์โดยจะให้ผู้เรียนร้องเพลงจนจดจ าท านองได้
ก่อน จึงให้นักเรียนได้เรียนรู้สัญลักษณ์ของตัวโน้ตซึงเนื่องจากเด็กวัยนี้จะให้ความสนใจรูปภาพ การท า
มือการแสดงการเคลื่อนไหวของร่างกายและท่าทาง ซึ่งนักเรียนจะเรียนรู้จากความเพลิดเพลินเกิดการ
เรียนรู้ไวและมีความกระตือรือล้นมีความรักในเสียงดนตรี และการใช้สัญลักษณ์ภาพต่างๆแทนจังหวะ 
ภาพขนาดใหญ่แทน 4 จังหวะ ภาพขนาดเล็กแทน 2  และเล็กสุด1 จังหวะ หรือ ครึ่งรูปเท่ากับครึ่ง
จังหวะ และ จะท าให้ผู้เรียนได้เคาะจังหวะตามรูปที่เห็นทันที โดยจะเปลี่ยนจากภาพเป็นสัญลักษณ์
ภาพที่คล้ายตัวโน้ต และ ขั้นสุดท้ายจึงน าตัวโน้ตมาใส่ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องจังหวะได้ดี และการใช้
สัญลักษณ์มือพร้อมควบคู่ไปกับการอ่านตัวโน้ตเป็นสัญลักษณ์มือแทนสัญลักษณ์แทนเสียงต่างๆช่วยให้
นักเรียนรู้เกี่ยวกับระดับเสียงมากขึ้นและวิธีการร้องเพลงซ่งวิธีการสอนแบบโคดายนั้นจะเน้นเรื่องการ
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ร้องเพลงเป็นหลักดังนั้นการสอนโน้ตนั้นจะท าให้นักเรียนร้องเพลงได้ตามจังหวะและท านองเพลงก่อน
แล้วจึงน าไปสัญลักษณ์ต่างๆมาใช้เพ่ือไม่ท าให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย จากผลการวจัยและประเด็นข้างต้นได้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เดชาชัย สุจริตจันทร์ (2549, น.39) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทิ์ทางการเรียนดนตรีเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียน
ตามวิธีการสอนของโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน
โดยวิธีสอนของโคดาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่นะดับ .05 
 3.  นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบโคดาย มีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชา
ดนตรีสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวิธีการสอนแบบโคดายยึดหลักการสอนจิตวทิยาการพัฒนาของเด็ก เนื่องจากธรรมชาติ
ของเด็กวัยประถมนั้นจะชอบการร้องเพลงและเคลื่อนไหวร่างกาย ซึงวิธีการสอนแบบโคดายนั้นจะ
เน้นในเรื่องของการร้องเพลงและการใช้สัญลักษณ์ภาพและการท ามือและท่าทางประกอบซึ่งผู้เรียนได้
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างเต็มท่ีและเต็มศักยภาพของนักเรียน ท าให้ผู้เรียนไม้เบื่อหน่ายในการ
เรียนและสนุกสนานเพลิด เพลินและความรักในเสียงดนตรีส่งผลให้นักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนวิธีการ
สอนแบบโคดายมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาดนตรีสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนวิธีการสอนแบบปกติ
ซึ่งสอดคล้องกับ สุธาสินี ถีระพันธ์  (2558,น.5 )  ได้วิจัยเรื่องขอนแก่นพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมหลัง
เรียน ด้านเจตคติ ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยเอกสารประกอบการเรียนการสอนปกติ
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญท่ีระดับ.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  จากการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า วิธีการสอนแบบโคดายพัฒนาผู้เรียนมากขึ้นใน
เรื่องการอ่านโน้ตสากล ดังนั้นผู้สอนที่มีความเกี่ยวข้องสามารถน าวิธีการดังกล่าวไปใช้พัฒนาทักษะ
ทางด้านการโน้ตสากลผู้เรียนได้ 
  1.2  ควรมีการฝึกอบรมผู้สอนให้มีความรู้ในวิธีการสอนแบบโคดายให้แพร่หลายมากขึ้น 
เพ่ือให้เข้าใจวิธีการสอนดนตรีอย่างถูกวิธีจะเกิดความเข้าใจและให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงเพลงและ
เคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพราะผู้เรียนวัยอนุบาลจะเรียนรู้ดนตรีได้ดีและเกิดทักษะ โดยวางรากฐานที
ถูกต้องเป็นระเบียบแบบแผน ในการมีทักษะในการเรียนดนตรีในอนาคต 
  2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
 2.1  ควรมีการวิจัยโดยใช้วิธีการสอนแบบโคดายในเรื่องการร้องเพลงส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 .ซึ่งเป็นเนื้อหาที่คัดจากเรื่องการอ่านโน้ตสากล 
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 2.2  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนของโคดายในวิชาดนตรีในสาระอ่ืนๆที่เน้นในเรื่องของ
การพัฒนาทักษะโดยใช้วิธีการสอนแบบโคดาย 

 
ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ 
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปตามล าดับนี้ 

 ตอนที่ 1 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านโน้ต
สากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนตามวิธีการสอนแบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ 

 ตอนที่ 2 วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอนแบบ
โคดายและวิธีการสอบแบบปกติ 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนเรื่องการอ่านโน้ต
สากลที่ใช้วิธีการสอนแบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ 
 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านโน้ตสากลของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนตามวิธีการสอนแบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ 

ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการอ่านโน้ต
สากลขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนตามวิธีการสอนแบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ 

*p < .05 
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของ 2 กลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

(p < 0.05) ซึ่งหมายความว่าทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมต่างมีผลการเรียนรู้หลังเรียนดนตรีเรื่อง
การอ่านโน้ตสากลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน 

ตอนที่ 2  การวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอน
แบบโคดายและวิธีการสอบแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

การทดสอบ 
N  ̅ S.D. 

ค่า t-
test 

Sig 

แบบปกติ  ก่อนเรียน              40              11.98          1.860          *23.626           .000 
(ควบคุม)  หลังเรียน              40              21.78          1.993             
แบบโคดาย ก่อนเรียน                40              15.03          1.747          *25.257          .000 
(ทดลอง)  หลังเรียน              40               26.28          2.219            
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 2  แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอนแบบโคดายและ
วิธีการสอบแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , n = 40 

*p < .05 
จากตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอน

แบบโคดายและวิธีการสอบแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยกลุ่มทดลองเท่ากับ 
26.28 และ มีค่าเฉลี่ยกลุ่มควบคุมเท่ากับ 21.78 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อน
และหลังแล้ว พบว่า หลังเรียนวิธีการสอนแบบโคดายมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าหลังเรียนของวิธีการสอบ
แบบปกตอิย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p < .05) 

 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอน

แบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 3  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ของนักเรียนที่เรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากล

ทีใ่ช้วิธีการสอนแบบโคดาย ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , n = 40 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

X . . .S D . 

1. มีความพอใจต่อการเรียนวิชาดนตร ี 4.98 0.22 มากที่สุด 

2. เห็นความส าคัญของวิชาดนตร ี 4.82 0.16 มากที่สุด 

3. วิธีการจัดกิจกรรมการสอน 4.88 0.38 มากที่สุด 

4. ต้องการให้น ากิจกรรมการสอนแบบน้ีมาใข้อีก 4.53 0.33 มากที่สุด 

5. ชอบร้องเพลงและอ่านโน้ต 4.48 0.51 มากที่สุด 

6. เนื้อหามีความเหมาะสมและมคีวามสนุกสนานในการเรียน 4.70 0.51 มากที่สุด 

7. ระยะที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครัง้นี้เหมาะสมเพียงใด 4.15 0.46 มากที่สุด 

กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S.D. 
ค่า t-
test 

Sig 

  กลุ่มทดลอง                       40                 26.28                2.219           *9.572             .000  
  กลุ่มควบคุม                       40                 21.78                 1.993 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

X . . .S D . 

8. มีความพอใจในการท าท่าทางประกอบการร้องเพลง 4.78 0.36 มากที่สุด 

9. ครูสามารถถ่ายทอดสาระการเรยีนรู้ได้ด ี 4.63 0.42 มากที่สุด 

10. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนดนตรีมาใข้ในชีวิตประจ าวนัได ้ 4.73 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.12 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 3  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียเรื่องการอ่านโน้ตสากล โดยวิธีการ
สอนแบบโคดายมีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.69 ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 
 
 ตาราง 4  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ของนักเรียนที่เรียนเรื่องการอ่าน

โน้ตสากลที่ ใช้วิธีการสอนแบบปกติ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , n = 40 

รายการประเมินความพึงพอใจ 

ผลการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

ระดับความพึง
พอใจ 

X . . .S D . 

1. มีความพอใจต่อการเรียนวิชาดนตร ี 3.88 0.38 มาก 

2. เห็นความส าคัญของวิชาดนตร ี 3.85 0.22 มาก 

3. วิธีการจัดกิจกรรมการสอน 4.00 0.42 มาก 

4. ต้องการให้น ากิจกรรมการสอนแบบน้ีมาใข้อีก 3.15 0.23 มาก 

5. ชอบร้องเพลงและอ่านโน้ต 3.90 0.45 มาก 

6. เนื้อหามีความเหมาะสมและมคีวามสนุกสนานในการเรียน 3.43 0.22 มาก 

7. ระยะที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครัง้นี้เหมาะสมเพียงใด 3.50 0.41 มาก 

8. มีความพอใจในการท าท่าทางประกอบการร้องเพลง 3.38 0.38 มาก 

9. ครูสามารถถ่ายทอดสาระการเรยีนรู้ได้ด ี 3.53 0.33 มาก 

10. สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนดนตรีมาใข้ในชีวิตประจ าวนัได้ 3.85 0.39 มาก 

รวม 3.65 0.09 มาก 

จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียเรื่องการอ่านโน้ตสากล โดยวิธีการ
สอนแบบปกติมีค่าเฉลี่ย ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.09 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจเรื่องการอ่านโน้ตสากลที่ใช้วิธีการสอนแบบโคดายและ
วิธีการสอบแบบปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

*p < .05 
 จากตาราง 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียเรื่องการอ่านโน้ตสากล โดยวิธีการ
สอนแบบโคดายและวิธีการสอนแบบปกติ จะเห็นได้ว่ามีค่าเฉลี่ยแบบวิธีการสอนแบบโคดายมีค่าเฉลี่ย
4.96 ซึ่งสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติมีค้เฉลี่ย3.65 อย่ามีนัย 
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กลุ่มตัวอย่าง N �̅� S.D. ค่า t-test Sig 

กลุ่มทดลอง                      40            4.69              0.12               *23.00          .000 
กลุ่มควบคุม                      40            3.65              0.09 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เศษส่วน โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพื่อน
รายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1)  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  2)  
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล 
ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 
6  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านแม่แปง อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560  จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random 
sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนโดยใช้เทคนิค
กลุ่มเ พ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม จ านวน 6 แผน จ านวน 15 ชั่วโมง   2)  
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วนโดยโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล 
ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 3)  
สื่อประสมเรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4–6 จ านวน 20 ข้อ โดยเป็นการวิจัยแบบแผน (Pre- Experimental 
design)  ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง One group Pretest – Posttest Design 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ใช้ 
t – test for dependent samples เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ผลการศึกษาพบว่า 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล 
ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีค่าเท่ากับ 88.96/84.92 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว้ 
 2.  ดัชนีประสิทธิผลจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคลร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีค่าเท่ากับ 0.74  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้
เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคลร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ  : เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล,  สื่อประสม,  เศษส่วน 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) develop a learning management 
plan with Fraction trough Team Assisted Individualization and Multimedia for grade 4 
– 6 Students 2) study the effectiveness of learning management. in Fraction trough 
Team Assisted Individualization and Multimedia for grade4 – 6 Students. 3)A Study of 
The Learning Achievement with Fraction trough Team Assisted Individualization and 
Multimedia for grade 4 – 6 students. 4) study the student's satisfaction for Fraction 
trough Team Assisted Individualization and Multimedia for grade 4 – 6 Students. The 
research sample consisted of 30 students in grade 4 – 6 Students studying in the 
Second semester of the 2017 academic year at Ban Maepaeng School, Na Poon Sub 
district, Wangchin district , Phrae Province. It comes by way of Cluster random 
sampling.  Tools used in this study were 1) learning management plan with Fraction 
trough Team Assisted Individualization and Multimedia using 6 events with total time 
of 15 hours 2) test for learning achievement  in Fraction trough Team Assisted 
Individualization and Multimedia for grade 4 – 6 Students. Students with a multiple 
choice test with 4 choices of 40 items 3) Multimedia Fraction for grade 4 – 6 
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Students. 4) Student Satisfaction Questionnaire on Learning Management using Team 
Assisted Individualization and Multimedia of Students for grade 4 – 6 Students of 15 
items. Pre-Experimental Design The researcher conducted the research using the Pre- 
Experimental design One group Pretest – Posttest Design. The data were analyzed by 
means of percentage, mean and standard deviation and test hypothesis learning 
achievement using t – test for dependent samples.  
The results of study showed that  

1. The learning management plan in Fraction trough Team Assisted 
Individualization and Multimedia. The results of this study were as follows efficiency 
of the learning management plan in Fraction trough Team Assisted Individualization 
and Multimedia for grade 4 – 6 Students. Is equal 88.96/84.92 which is higher than 
the criteria set up. 

2. The effectiveness index of learning management in Fraction trough Team 
Assisted Individualization and Multimedia for grade 4 – 6 students is equal to 0.74 

3. Student achievement by using learning plan. Fraction by Team Assisted 
Individualization and Multimedia. The students' grades after the study were 
significantly higher than before the study at the .05 level. 

4. Students are satisfied with learning management in Fraction trough Team 
Assisted Individualization and Multimedia for grade 4 – 6 Students. were satisfied with 
the overall picture. The average is at the highest level. 
Keywords : Team Assisted Individualization, Multimedia, Fraction 

 
บทน า 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ และความเจริญก้าวหน้าของ
โลก มนุษย์ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ รวมทั้งใช้
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การคิดที่หลากหลายทั้งการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์คิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน ลักษณะการคิด
ดังกล่าวท าให้มนุษย์สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ คาดการณ์ วางแผนตัดสินใจแล ะ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2555, น.1) 
 หลักการสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาครูผู้สอนจะต้องก าหนดความจุดหมายในการ
เรียนที่ชัดเจน มีการวางแผนการสอนและจัดสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ควรใช้หลายๆ วิธีและใช้วัสดุการสอนให้เหมาะสม เพ่ือเป็นสื่อในการช่วยให้นักเรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ มีการอธิปรายและหาข้อสรุปร่วมกัน การเรียนคณิตศาสตร์ควรเริ่มจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่สิ่ง
ที่เป็นนามธรรม (ประยูร อาษานาม, 2537, น.28)และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(2544, น.8-
9) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพที่ตอบสนองความต้องการความสนใจ
ของเด็ก ทั้งที่อยู่ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ครูจะต้องจัดสภาพ  แวดล้อมให้เด็กผ่อน
คลาย ไม่เครียด มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย สื่อประสมนั้นเป็นสิ่ งที่ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
หลากหลาย ดังที่ดุสิต ขาวเหลือง(2549, น.31) กล่าวว่านอกจากนี้เรายังสามารถน าสื่อประสมใช้ใน
การงาน ลักษณะของสื่อหลายมิติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเสนอเนื้อหาและค้นคว้าสิ่งที่ต้องการ
ศึกษาได้หลากหลายรูปแบบรวมทั้งยังมีสื่อประสมแบบอ่ืน ๆที่สามารถน ามาใช้ในการเรียนการสอน 
ได้อย่างดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญ อย่างยิ่งที่จะต้องน าไปบูรณาการ ใช้เพื่อการสอนและการเรียนรู้  
 จากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยพบว่าการเรียนแบบร่วมมือวิธีหนึ่งที่
เหมาะส าหรับการสอนคณิตศาสตร์ ได้แก่ การเรียนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล (Team 
Assisted Individualization หรือ TAI) ซึ่งเป็นการจัดการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ช่วยเหลือในกลุ่ม
ผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเอง ช่วยส่งเสริมเรียนรู้ได้ตามความสามารถที่
แตกต่างของแต่ละบุคคลได้ เป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนได้ โดยประกาศิต  อานุภาพแสนยากร (2556, น.240) กล่าวถึงเทคนิค
กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ว่าเทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน เป็นกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคนบุคคล มากกว่าการเรียนรู้ในลักษณะกลุ่ม แต่ในเทคนิคนี้ ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนรู้
และท างานตามระดับความสามารถของตนเมื่อท างานในส่วนของตนเสร็จแล้วจึงจะจับไปคู่ หรือเข้า
กลุ่มท างาน  ส าหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศก าลังพัฒนาสื่อประสมจะมีบทบาทส าคัญใน
การศึกษามากยิ่งขึ้นเนื่องจากการขาดแคลน ครูที่เชี่ยวชาญและเพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถที่แตกต่างของแต่ละบุคคล  และจากการศึกษาวิจัยของสุมาลี แสงแก้ว (2559, น.564) 
ได้ท าการศึกษาผลการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่
เรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) มีความคงทนในการเรียนรู้  หากได้ใช้ร่วมกับการสอนโดยใช้
สื่อประสม ซึ่งเป็นการน าเอาสื่อหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวมาใช้ร่วมกัน เป็นสื่อประสม เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัตถุที่เป็นรูปธรรม ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ที่ง่ายขึ้น ให้
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ประสบการณ์ ที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ไปถึงข้ันสูงสุดได้ ซึ่งสอดคล้องกับสุชาติ  ฉัตรเจน (2553, น.57) 
ได้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม โดยใช้สื่อประสม ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อประสม ได้แก่ การจัดกิจกรรมโดยใช้เกม การจัด
กิจกรรมโดยใช้สื่อบัตรค า การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อภาพและการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อปฏิบัติกระเบื้อง
พีชคณิตศาสตร์และผลทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน
การเรื่อง พหุนาม ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังท าให้นักเรียนมีความสนใจในคณิตศาสตร์ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ความกระตือรือร้นในการเรียนคณิตศาสตร์ การใฝุรู้ แสวงหาความรู้ใน
คณิตศาสตร์ดีขึ้น 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ปัญหาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
- 6 โดยใช้แบบสอบถามครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในกลุ่มโรงเรียนนา
พูน พบว่าเนื้อหาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีปัญหามากที่สุด คือเรื่องเศษส่วน และเมื่อผู้วิจัย ได้
ท าการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เรื่องเศษส่วน พบว่าผลคะแนนการทดสอบซึ่งต่ า
กว่าเกณฑ์ที่กลุ่มโรงเรียนตั้งไว้ คือร้อยละ 60 และครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนนาพูนใช้สื่อการสอนคือ
ชอล์ก และกระดานด าเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสอดคล้องกับรุ่งอรุณ ลียะวณิชย์(2555, น.1)ได้กล่าวว่าโดย
ธรรมชาตินักเรียนประถมศึกษาจะชอบการเล่นมากกว่าการเรียน ชอบความสนุกสนาน มากกว่าการ
เคร่งเครียด ชอบการเคลื่อนไหวมากกว่านั่งนิ่งๆ ชอบการแข่งขัน ชอบให้เพ่ือนและครูยอมรับ ดังนั้น 
การจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ที่ดีจะควรจัดให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
 ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในเรื่องเศษส่วน โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็น
รายบุคคล ที่ช่วยส่งเสริมให้ช่วยเหลือในกลุ่มผู้เรียน  และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถของ
ตนเอง ช่วยส่งเสริมเรียนรู้ได้ตามความสามารถที่แตกต่างของแต่ละบุคคลได้  ซึ่งเน้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล มาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ร่ วมกับใช้สื่อประสม ซึ่งเป็นการน าเอาสื่อ
หลายชนิดที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวมาใช้ร่วมกัน เป็นสื่อประสม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
วัตถุท่ีเป็นรูปธรรม  ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ง่ายข้ึน ให้ประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ไป
ถึงขั้นสูงสุด ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัส หลายๆส่วนพร้อมกัน
สามารถน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆกันอย่างมีประสิทธิภาพประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและสื่อสารท าให้สื่อประสมมีบทบาทส าคัญควบคู่ไปกับการศึกษาในปัจจุบัน ท าให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ใฝุรู้ และแสวงหาความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีข้ึน 

 
 
 



 
 1233 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1)  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล 
ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   

3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ
สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   

4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1.  แบบแผนการวิจัย 
  วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบแผนการทดลองเบื้องต้น (Pre- Experimental design) ผู้
ศึกษา ด าเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผนการทดลอง One group Pretest – Posttest Design เป็น
แบบทดลอง  
 2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 กลุ่มโรงเรียนนาพูน อ าเภอวัง
ชิ้น จังหวัดแพร่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ภาคเรียนที่ 2  ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 6 โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งหมด 126  คน  
    2.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านแม่แปง อ าเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร่ ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) 
 3.  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรื่อง
เศษส่วน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ใช้เวลาในการด าเนินการทดลอง 

15 ชั่วโมง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
 5.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 



 
 1234 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  5.1  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล 
ร่วมกับ สื่อประสม จ านวน 6 แผน รวม15 ชั่วโมง 
  5.2  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วนโดยโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
  5.3  สื่อประสมเรื่องเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
  5.4  แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  
 6.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.1  ท าการส ารวจศึกษาปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.4 – ป.6 
โดยให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ ชั้น ป.4 – ป.6 กลุ่มนาพูน  อ าเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่ตอบ
แบบสอบถามปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับ ชั้น ป.4 – ป.6  
  6.2  ท าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่แปง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล 
  6.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล
ร่วมกับ สื่อประสม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ผ่านการตรวจและปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง ดังนี้ 
    6.3.1  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
     6.3.1.1  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
     6.3.1.2  ให้นักเรียนท ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละเรื่อง 
     6.3.1.3  ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบแต่ละเรื่อง 
     6.3.1.4  ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากเรียนโดยใช้เทคนิคกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพื่อนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสมเรื่องเศษส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 
       6.3.2  นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสมเรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 – 6 
  6.4  น าข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมระหว่างเรียน การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมาวิเคราะห์ผล
และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน โดยใช้เทคนิคกลุ่ม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  – 6 ตามเกณฑ์ 

80/80 โดยการหา        
  2. วิเคราะห์ ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สูตรค านวณหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล 
  3. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเศษส่วน โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ใช้สถิติ 
t-test for dependent samples 
  4. วิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย 

1.  การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ตามเกณฑ์ 80/80 ได้ผล
การทดสอบดังตารางที่ 1 
 
ตาราง   1 แสดงประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  

การจัดการเรียนรู้ จ า น ว น
นักเรียน 

คะแนนรวม
นักเรียนทุกคน 

คะแนนเต็ม ประสิทธิภาพ
(ร้อยละ) 

ใบงานและทดสอบย่อย 30 4,270 160 88.96 

แบบทดสอบหลังเรียน 30 1,019 40 84.92 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าแผนจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคลร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
88.96/84.92  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  
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2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
เศษส่วนโดยใช้ เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีผลดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง 
เศษส่วนโดยใช้ เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  
จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน ค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I.) 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

30 40 497 1,019 0.74 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีค่าเท่ากับได้เท่ากับ 0.74  

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับสื่อ
ประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีผลดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3   แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่ มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

การจัดการเรียนรู้       N  ̅ S.D. t Sig 

ก่อนการเรียน 30 16.57 4.45 21.90 .000 
หลังการเรียน 30 33.97 1.27 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือน

ช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 หลังเรียน นักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4.  ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – 6, N = 30 

รายการ  ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  นักเรียนสนใจ และเข้าใจการน าเสนอเนื้อหาที่เรียนมีรูปแบบที่
ชัดเจน ไม่สับสนเข้าใจง่าย 

4.93 0.25 มากที่สุด 

2.  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้เรียน 4.73 0.45 มากที่สุด 

3.  เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน 4.73 0.45 มากที่สุด 
4.  เนื้อหามีความแต่ละชุดเป็นเรื่องที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.83 0.38 มากที่สุด 
5.  เนื้อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์ 4.67 0.48 มากที่สุด 

6.  กิจกรรมที่น ามาใช้มีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ 4.80 0.41 มากที่สุด 
 

7.  กิจกรรมที่น ามาใช้มีความเหมาะสมช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ตาม
จุดประสงค์ได้จริง 

4.60 0.50 มากที่สุด 

8.  มีกิจกรรมใหม่ๆที่ท้าท้ายมาสอดแทรกในการเรียนการสอน ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ 

4.47 0.51 มาก 

9.  นักเรียนสนุกสนามเมื่อได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
หรือร่วมกับกลุ่มทุกกิจกรรม 

4.67 0.48 มากที่สุด 

10.  บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจ 4.73 0.45 มากที่สุด 
11.  มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหา 4.67 0.48 มากที่สุด 

12.  เร้าความสนใจของผู้เรียน 4.87 0.35 มากที่สุด 
13.  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 4.43 0.50 มาก 
14.  การก าหนดขั้นตอนในแต่ละกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.80 0.41 มากที่สุด 
15.  สื่อและอุปกรณ์การเรียนมีจ านวนเพียงพอ 4.83 0.38 มากที่สุด 

16.  นักเรียนสนุกกับการใช้สื่อประสม 4.37 0.49 มาก 
17.  แบบทดสอบในแต่ละชุดมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.77 0.43 มากที่สุด 
18.  นักเรียนมีโอกาสได้ทราบคะแนนและผลงานท่ีตนเองได้ปฏิบัติ 4.67 0.48 มากที่สุด 

19.  เมื่อท าแบบทดสอบผู้เรียนมีความพึงพอใจในคะแนนท่ีตนท าได้ 4.70 0.47 มากที่สุด 
20.  แบบทดสอบในแต่ละชุดมีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 - 6 

4.70 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.68 0.14 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือน
ช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  – 6 โดยภาพรวม มี
ค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด 

 
สรุปและอภิปรายผล  
สรุปผลการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ
สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มีค่าเท่ากับ 88.96/84.92 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 2.  ดัชนีประสิทธิผลจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล
ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีค่าเท่ากับ 0.74  
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้
เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล

ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 
4.68, S.D = 0.14) 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีประเด็นที่น่าสนใจที่ควร
น ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1. จากผลการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
88.96/84.92  หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนรวมจากการท าใบงานและทดสอบย่อยเรื่อง เศษส่วน
โดยใช้เทคนิคกลุ่มเพื่อนช่วยเพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 
6 คิดเป็นร้อยละที่นักเรียนแต่ละคนท าได้ถูกต้องเท่ากับ 88.96 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบ
หลังเรียนเท่ากับ 84.92 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน
รายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่ตั้งไว้ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปราณี   
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งามสวย(2554, น.77) ได้ท าการศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคTAI กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.68/82.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้ เช่นเดียวกันกับการศึกษา
ของ จ าเนียร มัชฌิมา (2553, น.99) ได้ท าการศึกษาเรื่องผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้ชุดสื่อประสมพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้ชุดสื่อประสม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.28/85.38 
 2. ดัชนีประสิทธิผลในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับสื่อประสม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีค่าเท่ากับ 0.74 
แสดงว่านักเรียนมี ความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 74 ซึ่งแสดงว่าการจัดการเรียนรูปแบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสม มีประสิทธิภาพ อาจเป็นเพราะการ
จัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในบรรยากาศ
ที ่เป็นกันเอง นักเรียนที่เรียนอ่อนขาดความเชื่อม่ันในตนเองไม่กล้าจะสอบถามครูผู้สอน ก็กล้าจะถาม
เพ่ือนภายในกลุ่ม ส่วนนักเรียนที่เรียนเก่งเมื่อได้อธิบายหรือถ่ายทอดความรู้ของตนเองแก่เพ่ือนบ่อย ๆ 
ก็เป็นการทบทวนความรู้ของเขาไปในตัว นอกจากนี้ยังได้พัฒนาความสามารถทางการเรียนของตนเอง
ให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งด้วย นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเป็นขั้นตอนจากการท าใบงานซึ่งเป็นการสร้างองค์
ความรู้ ในการสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อภิชาติ 
ชมพูทัศน์ (2556, น.123 - 124) ได้ศึกษาการสร้างชุดการเรียนการสอนแต่ง โคลงสี่สุภาพโดยใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือของเคแกน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ค่า
ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนการสอนแต่งโคลงสี่สุภาพโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือของเคแกน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.68 แสดงว่านักเรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.00 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เรวัฒน์  ค้าขาย 
(2551, น.120 -121) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ความคงทนในการเรียนรู้ และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องทวีปยุโรปและอเมริการะหว่างการเรียน  โดยใช้
โปรแกรมบทเรียนและ การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (TAI) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัย พบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผล ของโปรแกรมบทเรียนเท่ากับ 0.66 หมายความว่านักเรียนมี
ความกาว้หน้าในการเรียน ร้อยละ 66 เช่นเดียวกันกับการศึกษาของวัลลภ  ใหญ่เลิศ (2556, น.127) 
ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อประสมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ โดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม
สัมฤทธิ์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัย พบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสม
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ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ โดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.7209 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.09 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้
เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคลร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 - 6 พบว่า 
นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 16.57คิดเป็นร้อยละ 41.42 
คะแนนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.97คิดเป็นร้อยละ 84.92 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนเรียนรู้เป็นกลุ่ม หรือเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า เทคนิคช่วยการคิดช่วยกันเรียน เป็นเทคนิคที่ใช้กับการทบทวนบทเรียนหรืออธิบาย
บทเรียน เมื่อผู้สอนและผู้เรียนได้อภิปรายความรู้ในบทเรียน หรือทบทวนบทเรียนจนเข้าใจดีแล้ว 
ผู้สอนจะน าแบบฝึกหรือใบงานให้ผู้เรียนแต่ละคนท า เมื่อท าเสร็จแล้วให้ผู้เรียน จับคู่กันภายในกลุ่ม 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องจากแบบเฉลยที่ผู้สอนแจกให้แล้วผลัดกันอธิบายสิ่งที่ส งสัย ต่อจากนั้น
ผู้สอนจะท าการทดสอบพร้อมกันทุกคนและน าคะแนนของสมาชิกของกลุ่มมารวมกันและหาค่าเฉลี่ย 
กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลหรือได้รับประกาศชื่อติดปูายนิเทศ  (ประกาศิต  อานุภาพ
แสนยากร 2555, น.240) สอดคล้องกับสุนันทา ยินดีรมย์(2557, น.52)ได้กล่าวว่า การน าสื่อประสม
มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากสื่อเป็น
ตัวกลางที่ช่วยให้สื่อสาร ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับผู้สอนต้องการ ซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้สื่อหลาย ๆ อย่างมาช่วย
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อประสม ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนผู้สอนมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางสติปัญญา ทักษะ เจตคติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สื่อแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเด่น
และด้อยแตกต่างกัน การเลือกใช้ต้องพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการสอนเป็นส าคัญ โดยครูผู้สอน
ต้องจัดเตรียมสื่อประกอบการสอน เพ่ือการน าเสนอให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นใน
การสอนแต่ละครั้งต้องจัดเตรียมสื่อหลาย ๆ อย่างเพ่ือน ามาประกอบในการสอนแต่ละครั้งในลักษณะ
ที่เรียกว่า“สื่อประสม”และสอดคล้องกับการศึกษาของปราณี งามสวย(2554 , น.78) ท าการศึกษา
เรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแก้
โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของจ าเนียร มัชฌิมา (2553, น.100) ท าการศึกษาเรื่องผลการพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1 โดยใช้ชุดสื่อประสมพบว่านักเรียนชั้น



 
 1241 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดสื่อประสม มีทักษะการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เรื่อง เศษส่วนโดยใช้เทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วย
เพ่ือนรายบุคคล ร่วมกับ สื่อประสม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยซึ่ง

อยู่ในระดับมากทีสุด ( ̅= 4.68,S.D = 0.14) แสดงว่านักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความสนใจ
และกระตือรือร้นในการท าใบงาน และแบบทดสอบย่อย นักเรียนที่เก่งช่วยเหลือนักเรียนปานกลาง
และอ่อน มีความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รูปแบบการสอนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนรายบุคคล เป็นการเรียนรู้ที่ เน้น
กระบวนการกลุ่มและฝึกทักษะการแก้ปัญหา นักเรียนได้ฝึกการท าใบงานโดยมีคะแนนจากการท าใบ
งานเป็นเงื่อนไขการผ่านการท าใบงานแต่ละชุด มีการช่วยเหลือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือคะแนน
ของกลุ่ม นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ การเรียนรู้จากเพ่ือน ๆ ร่วมกลุ่มช่วยกันคิดหา
ค าตอบ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ สามารถน าความรู้ที่ได้ 
เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ และเป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้วิชาอ่ืน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัศรา ภานุรักษ์ (2556 , น.81) ได้ศึกษา 
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับเทคนิค KWDL 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับเทคนิค KWDL
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ วัลลภ  ใหญ่เลิศ (2556, น.127) ได้ศึกษา
การพัฒนาสื่อประสมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ โดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึง
พอใจต่อสื่อประสมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษ โดยการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ อยู่
ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นักเรียนไม่เคยเรียนแบบกลุ่มร่วมมือมาก่อน ครูควร

ได้อธิบายหลักการ วิธีการเรียน ขั้นตอนการให้คะแนน จะท าให้นักเรียนเข้าใจกิจกรรมการเรียนการ
สอนและร่วมมือกันในการเรียนรู้เพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม 

1.2  ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนช่วยเหลือกันและกัน
ปรึกษาหารือกันในการท ากิจกรรมเพ่ือความส าเร็จของกลุ่ม 
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 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      2.1  ควรพัฒนาการเรียนรู้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเนื้อหาอ่ืนในระดับชั้นอ่ืน ๆ  

      2.2  การคละชั้นเรียน และคละความสามารถของนักเรียน นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อน 
อาจจะไม่เป็นที่ยอมรับจากกลุ่ม ครูต้องคอยย้ าเรื่องการร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
แรงขับ  เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย คือ 1) เพ่ือประเมินโมเดลการกระท าของ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 2) เพ่ือประเมินตัวแทรกแซงของโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ 3) เพ่ือประเมินโมเดลการเปลี่ยนแปลงของ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงที่อยู่ใน
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม ได้แก่ 
1) ผู้บริหารในโรงเรียน จ านวน 6 คน ครู จ านวน 60 คน และนักเรียน จ านวน 230 คน ปีการศึกษา 
2560 รวมทั้งสิ้น 296 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 296 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปและน าเสนอในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การประเมินการบริหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า การ
บริหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารพัฒนากิจกรรม ส าหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลของการด าเนินการ 
เพ่ือความยั่งยืนของกิจกรรม   
  2. การประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า การจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ 
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กิจกรรมของครูน าทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น อันได้แก่สาระความรู้ในศตวรรษที่ 21 มากระตุ้นให้นักเรียน
สร้างทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง  
  3. การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า การวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถตัดสินใจลงข้อสรุปในการแก้ปัญหา  โดยค านึงถึงผลกระทบที่จะ
ตามมาจากทางเลือกนั้นได้อย่างมีเหตุผล 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนเลือกใช้วิธีการสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์ที่
หลากหลายได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม 3) ทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ, การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน, ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
 

Abstract 
 The purposes of this research were; 1) To evaluated an action model of 
project for students’ potential developing to have the 21st century skills. 2) To 
evaluated an intervention of project for students’ potential developing to have the 
21st Century Skills. 3) To evaluated the change model of project for students’ 
potential developing to have the 21st century skills. The sample consist 3 groups; 1) 
6 school administrators, 60 teachers and 230 students on academic year 2017, total 
296 peoples. The instruments used for collecting data were the 296 questionnaires. 
Data analysis by packet program and presented the data by descriptive statistic. Data 
were analyzed statically by percentage, mean, and standard deviation. The results of 
the study were as follow; 
 1. Evaluated an action model of project for students’ potential developing to 
have the 21st century skills found that in the overall was at moderate level, highest 
mean e.g. The school administrators developed activities for all sectors that relate to 
Professional Learning Community (PLC), knowledge sharing and expand the operation 
results to sustainability of activities. 
  2. Evaluated an intervention of project for students’ potential developing to 
have the 21st century skills found that in the overall was at high level, highest 
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mean e.g. Activities can bring the necessary skills e.g. knowledge substance in the 
21st century can encourage the students create the skills to practice in a realistic 
environment.  
  3. Evaluated the change model of project for students’ potential developing 
to have the 21st century skills found that; Measurement of 21st century learning 
skills in 3 aspects consist; 1) Skill of learning and innovation skills in overall was at 
highest level, highest mean e.g. the students can make decisions and summarize 
problems by thinking about the effect that may follow from those choice 
reasonable. 2) Information, media and technology in the overall was at high level, 
highest mean e.g. the students chooses to use the communication because there is 
varied objective appropriately by thinking about the effect with oneself and the 
social 3) Life and career skills in overall was at highest level, highest mean e.g. the 
students can change their minds/attitudes/behaviors appropriately for the current 
environment and changes that may occur in the future  
Keywords: An evaluated project, Students’ potential developing, the 21st century 
skills 

 
บทน า 
 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นต้องให้ความส าคัญการสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าศักยภาพของผู้เรียนในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้มีความส าคัญและส่งผล
ต่อผู้เรียนทั้งปัจจุบันและอนาคต มุ่งให้เกิดความงอกงาม (Growth) อันเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  
ปัญญา และจริยธรรม โดยการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบส าคัญคือ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของผู้สอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจุดเน้นส าคัญของ
การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ที่ผู้เรียนจะต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่จะช่วยให้บรรลุเปูาหมายการเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร  นับเป็นสิ่งส าคัญ  โดยให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการสร้างความรู้ใหม่  โดยมีผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก รวมทั้ง
กระตุ้นด้วยค าถามที่ท้าทายเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Eisner, 2002; 
Gardner, 1995; Jacob, 2010; Dewey, 1963, อ้างถึงใน สุกัญญา  งามบรรจง, 2559: บทน า) ดังที่
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ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน และการปลูกฝัง
สังคมทางบ้านในยุคศตวรรษที่ 21 จะปลูกฝังวัฒนธรรมสร้างในตัวเด็กไทยในสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรให้
เด็กไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจในตนเอง แสวงหาความรู้ รู้เท่าทันสาระ
สนเทศในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  คิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ และผู้ผลิต มุ่ง
ความเป็นเลิศ  อดทน ท างานหนัก  ท างานได้เป็นทีม รับผิดชอบต่อส่วนรวม ค านึงถึงสังคม มี
คุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม มีความเป็นไทย และเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือให้
บรรลุผลลัพธ์ส าคัญและจ าเป็นต่อตัวนักเรียนอย่างแท้จริง มุ่งไปที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครูต้องไม่สอนหนังสือ
ไม่น าสาระที่มีในต ารามาบอกบรรยายให้นักเรียนจดจ าแล้วน าไปสอบวัดความรู้ ครูต้องสอนคนให้เป็น
มนุษยท์ี่เรียนรู้การใช้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ และอ านวย
ความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู้  ให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือท า โดยมีประเด็นค าถาม
อยากรู้เป็นตัวกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียน ที่จะน าไปสู่การกระตือรือร้นที่จ ะสืบค้น 
รวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ มาสนับสนุนหรือโต้แย้งข้อสมมติฐานค าตอบที่คุ้นเคย พบเจอจาก
ประสบการณ์เดิมใกล้ตัว สร้างเป็นกระบวนทัศน์ใหม่แทนของเดิม  การเรียนรู้แบบนี้เรียนรู้แบบนี้
เรียกว่า Project-Based Learning: PBL) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based 
Learning: PBL) เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ที่เป็นผลของกระบวนการท างาน
ที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา ตัวปัญหาจะเป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็น
ตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล  และการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเพ่ือ
สร้างความเข้าใจกลไกของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา (อ้างถึงใน พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์ , และ 
Majumdar, 2544: 42) ซึ่งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็น
รูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) 
โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง  เป็นบริบท 
(Context) ของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา รวมทั้งได้
ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วย  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก มัณฑรา  ธรรมบุศย์ (2545: 
13)  
  ส าหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content 
หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และ
ช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ โดยวิชาแกนหลักจะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยการ
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ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้าไปในทุกวิชา
แกนหลัก อาทิเช่น  1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียน
เข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ 2) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อ 
และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย 
ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้
หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน และ 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและ
ท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ นักเรียนจะต้องพัฒนาทักษะชีวิต วิจารณ์ พานิช (2555: 
16-21) 
 ในส่วนของการประเมินด้วยทฤษฏีแรงขับ (Theory-driven Evaluation) เป็นการประเมิน
โดยใช้ทฤษฏีเป็นเครื่องมือน าทางส าหรับตัดสินใจว่า โครงการนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ และ
ปัจจัยใดเป็นสาเหตุของผลงานจากโครงการที่เกิดขึ้น แนวคิดนี้จะช่วยเชื่อมโยงปัจจัย กิจกรรมการ
ด าเนินงานและผลลัพธ์อันเป็นผลส าเร็จของโครงการ (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2550 อ้างถึงในอดิศวร์  
วงษ์วัง, 2557: 2) จุดประสงค์หลักของการประเมินด้วยทฤษฏีแรงขับ (Theory-driven Evaluation) 
มี 3 ประการ คือ 1) เพ่ือระบุระดับความสอดคล้องระหว่างโครงการกับทฤษฏี 2) เพ่ือท าความเข้าใจ
ถึงเงื่อนไขที่ท าให้โครงการประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว 3) เพ่ือให้แนวทางในการปรับปรุง หรือ 
พัฒนาโครงการ (วิยะดา เหล่มตระกูล, 2546 อ้างถึงใน อดิศวร์  วงษ์วัง, 2557: 2)  
 จากปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะของคน
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาการประเมินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัด
พิษณุโลก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงขับ เพ่ือเป็นการพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงขับของ Huey T. Chen ซึ่งเป็นการประเมินเกี่ยวกับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานที่เกิดขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับนักเรียนสืบไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือประเมินโมเดลการกระท าของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. เพ่ือประเมินตัวแทรกแซงของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
3. เพ่ือประเมินโมเดลการเปลี่ยนแปลงของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ที่เป็นกลุ่มทดลอง มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  
โรงเรียนดงประค าพิทยา โรงเรียนวังมะตุ่นพิทยาคม โรงเรียนวังทองพิทยาคม  โรงเรียนบางกระทุ่ม
พิทยาคม โรงเรียนละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 
 กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ครูโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จ านวน 10 คน  โรงเรียนดงประค าพิทยา 
จ านวน 10 คน และโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน  
 กลุ่มที่ 3 ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดงประค าพิทยา จ านวน 30 
คน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 เป็นผู้บริหารโรงเรียน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 6 คน   
 กลุ่มที่ 2 เป็นครู ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียน
เนินมะปรางศึกษาวิทยา อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 60 คน   
 กลุ่มที่ 3 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จากโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 230 คน  
 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จ านวน 296 คน 

 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่

 แบบสอบถามของกลุ่มที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้บริหารโรงเรียน) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างานในวิชาชีพ และต าแหน่งหน้าที่
การงานในปัจจุบัน  
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  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินโมเดลการกระท าของการบริหารกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวคิดการประเมินแบบทฤษฏีแรงขับ (เป็นการปฏิบัติ
ของผู้บริหารโรงเรียน) มีข้อค าถาม จ านวน 21 ข้อ   

  แบบสอบถามของกลุ่มที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ครู) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ได้แก่ เพศ  วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างานในวิชาชีพ และต าแหน่งหน้าที่การงาน
ในปัจจุบัน  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเมินตัวแทรกแซงของการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (เป็นการปฏิบัติของครูในโรงเรียน) มีข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ   

 แบบสอบถามของกลุ่มที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (นักเรียน) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ได้แก่ เพศ และก าลังศึกษาอยู่ในระดับ  
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเมินโมเดลการเปลี่ยนแปลงของการวัดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เป็นการปฏิบัติของนักเรียนในโรงเรียน) มีข้อค าถาม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จ านวน 7 ข้อ 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
จ านวน 8 ข้อ และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ จ านวน 5 ข้อ  รวมทั้งสิ้น 20 ข้อ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 วิธีด าเนินการสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดข้อค าถาม ก าหนด
โครงสร้างข้อค าถามเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและสอดคล้องกับนิยามศัพท์
เฉพาะ 

2. การสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย จัดท าขึ้นตามกรอบแนวคิด และจุดมุ่งหมายของ
การวิจัย ที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมและถูกต้องตามเนื้อหา 



 
 1252 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  3. ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของแบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาย จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และหาความ
สอดคล้องตามนิยามตัวแปร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบสอบถามที่สร้างขึ้น  
 4. ปรับปรุงข้อค าถามตามข้อแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าเป็นข้อค าถามท่ีใช้ได้  
 5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ศึกษาในครั้งนี้ จ านวน 30 คน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) 

ของครอนบาด (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 125) ได้ค่าแอลฟุา α = .7421   
6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ครูโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาใน

ครั้งนี้  จ านวน 30 คน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) 

ของครอนบาด (Cronbach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540: 125) ได้ค่าแอลฟุา α = .9050 (แนบ
ภาคผนวก)   
  7. น าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุา น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอข้อแนะน าในการศึกษาขั้น
ต่อไป 
 8.  อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และให้ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ 
 9.  จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 296 
ชุด   
 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
             การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามไปขอความร่วมมือด้วย
ตนเองจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โดยได้อธิบายการวัตถุประสงค์ของการท างานวิจัยใน
ครั้งนี้   

         2. ท าส าเนาแบบสอบถามทั้ง 3 กลุ่ม จ านวนทั้งสิ้น 296 ชุด ซึ่งสถานที่ที่ผู้วิจัยท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด  เป็นกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งหมด จากผู้บริหารโรงเรียน จ านวน  6 ชุด จากครู จ านวน 60 ชุด และนักเรียน จ านวน 
230 ชุด  
     3. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามที่กลับคืนมาทั้งหมด
อีกครั้ง  
     4. น าแบบสอบถามมาค านวณค่าสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์   
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่ได้น าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี้ 

 แบบสอบถามของกลุ่มที่ 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้บริหารโรงเรียน) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างานในวิชาชีพ และต าแหน่งหน้าที่
การงานในปัจจุบัน โดยการหาจ านวน และร้อยละ 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์การประเมินโมเดลการกระท าของการบริหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เป็นการปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียน) มีข้อค าถาม จ านวน 21 ข้อ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

  แบบสอบถามของกลุ่มที่ 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (ครู) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างานในวิชาชีพ และต าแหน่งหน้าที่การงานใน
ปัจจุบัน โดยการหาจ านวนและร้อยละ 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์การประเมินตัวแทรกแซงของการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (เป็นการปฏิบัติของครูในโรงเรียน) มีข้อค าถาม จ านวน 20 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 แบบสอบถามของกลุ่มที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (นักเรียน) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ได้แก่ เพศ และก าลังศึกษาอยู่ในระดับ โดยการหาจ านวนและร้อยละ 
  ตอนที่ 2 วิเคราะห์การประเมินโมเดลการเปลี่ยนแปลงของการวัดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (เป็นการปฏิบัติของนักเรียนในโรงเรียน) มีข้อค าถาม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จ าวน 7 ข้อ 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี จ านวน 8 
ข้อ และ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ จ านวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 20 ข้อโดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแต่ละด้าน  
 เกณฑ์การวัดค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติ ใช้การแบ่งระดับคะแนนแบบ (Rating Scale) 
ตามวิธีของ Likert ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552: 130) 
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ระดับคะแนน  ระดับการปฏิบัติ 
5    หมายถึง   มากที่สุด 
4     หมายถึง    มาก 
3     หมายถึง    ปานกลาง 
2     หมายถึง    น้อย 
1     หมายถึง    น้อยที่สุด 
และก าหนดเกณฑ์โดยใช้เกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 ) ในการแปล

ความหมายของค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ ดังนี้   
ค่าเฉลี่ย                     ระดับการปฏิบัติ  
4.51 – 5.00  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติจริงมาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติจริงปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติจริงน้อย                
1.00 – 1.50  หมายถึง   ระดับการปฏิบัติจริงน้อยที่สุด  

 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

1.1 การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยจะหาค่าร้อยละ 
(ปกรณ์ ประจันบาน, 2552: 213)  

1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean) (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552: 214) 
1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ปกรณ์ ประจันบาน, 2552: 

227)  
 
ผลการวิจัย 

1. การประเมินโมเดลการกระท าของการบริหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  อ าเภอเนินมะปราง 
จังหวัดพิษณุโลก การบริหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีค่าเฉลี่ยการบริหาร
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.51) ค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารพัฒนากิจกรรม ส าหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning Community: PLC) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลของการด าเนินการ 
เพ่ือความยั่งยืนของกิจกรรม ( X = 4.67) ผลดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1 แสดงระดับการบริหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅  S.D. ระดับ 

1 ประชุมวางแผนการด าเนินการสร้างความตระหนัก และ
ความเข้าใจให้ตรงกัน 

1.83 
 

0.98 
 

น้อย 

2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2.00 
 

0.89 
 

น้อย 

3 ก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 2.17 0.75 น้อย 

4 เป็นผู้น าในการจัดกิจกรรม  สร้างความตระหนัก ความ
เข้าใจ อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน าในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 

2.67 
 
 

0.82 
 
 

ปานกลาง 

5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรม 2.50 1.05 น้อย 

6 ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการปฏิบัติกิจกรรม 2.17 0.98 น้อย 

7 เชื่อมโยงกิจกรรมกับตัวชี้วัดในหลักสูตรแล้วขยายผลสู่ชั้น
เรียนเพ่ือให้ผู้สอนตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัด
กิจกรรมมากขึ้น 

2.33 
 
 

0.82 
 
 

น้อย 

8 บูรณาการงานโครงการต่าง ๆ เข้าไปในภารกิจหลักของ 
โรงเรียนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

2.33 
 

1.03 
 

น้อย 

9 ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง  

2.83 
 

0.75 
 

ปานกลาง 

10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของทุกภาคส่วน 
คณะบริหาร คณะท างาน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

2.00 
 
 

0.63 
 
 

น้อย 

11 มีการน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมใน
ขั้นตอนต่างๆ 

2.67 
 

0.82 
 

ปานกลาง 

12 สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกใน
การเข้ามาให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 

2.50 
 

0.84 
 

น้อย 

13 ประสานและแสวงหาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภูมิ
ปัญญาต่างๆ และความร่วมมือจากชุมชน 

3.00 
 

0.63 
 

ปานกลาง 

14 ให้ทุกภาคส่วนได้ประเมินความก้าวหน้าและให้ข้อมูล 2.50 1.23 น้อย 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅  S.D. ระดับ 
ย้อนกลับในการ 
ด าเนินกิจกรรม 

 
 

 
 

15 ให้ทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมชื่นชมผลงานของผู้ เรียนและ
สถานศึกษา 

2.33 1.03 
 

น้อย 

16 พัฒนากิจกรรม ส าหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น
ชุมชนแห่ง การเรียนรู้  (Professional Learning 
Community : PLC)แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และขยายผลของ
การด าเนินการ เพ่ือความยั่งยืนของกิจกรรม 

4.67 
 
 
 

0.82 
 
 
 

มากที่สุด 

17 มีการจัดท าคู่มือในการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรม 

2.50 0.84 น้อย 

18 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดประสบการณ์
การเรียนรู้ (AAR) 

2.67 
 

0.82 
 

ปานกลาง 

19 มอบรางวัลให้กับครูผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ประสบ
ความส าเร็จ มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างสามารถเผยแพร่ให้กับ
เพ่ือนครูได้ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับครู 

2.33 
 
 

1.03 
 
 

น้อย 

20 มีการออกแบบกระบวนการสะท้อนผลการด าเนินงานและ
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง 

2.33 
 

0.52 
 

น้อย 

21 เผยแพร่ผลการด าเนินงาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย 

2.33 
 

1.03 
 

น้อย 

 ค่าเฉลี่ย 2.51 0.32 ปานกลาง 
 
2. การประเมินตัวแทรกแซงของการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34) ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมของครูน า
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น อันได้แก่ สาระความรู้ในศตวรรษที่ 21 มากระตุ้นให้นักเรียนสร้างทักษะการ
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง ( X = 5.00)  ผลดังตารางที่ 2 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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ตาราง 2 แสดงระดับการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅  S.D. ระดับ 

1 มีเนื้อหากิจกรรมมุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชา
แกนหลัก 

4.75 0.60 มากที่สุด 

2 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมมือกันค้นคว้า 4.17 1.36 มาก 
3 เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

สิ่งที่นักเรียนสนใจ 
4.53 1.05 มากที่สุด 

4 ครูและนักเรียนได้ร่วมมือกันออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยร่วมกันเชื่อมโยงหลายวิชาเข้าด้วยกัน 

4.98 
 

0.13 
 

มากที่สุด 

5 กิจกรรมมีการเรียนการสอนอย่างอิสระที่อยู่ภายใต้
การแนะน าของครู 

4.48 1.08 มาก 

6 ในกิจกรรมท าให้ครูค้นพบความสามารถและความ
สนใจของนักเรียน 

4.42 1.11 มาก 

7 บทเรียนที่นักเรียนน าทักษะพ้ืนฐานมาใช้ในการท า
กิจกรรมมีการใช้ความรู้จากหลายๆ วิชา 

4.38 
 

1.20 
 

ปานกลาง 

8 บทบาทของครูพยายามท าให้นักเรียนเข้าร่วม
โครงการให้มากท่ีสุด 

4.43 1.07 มาก 

9 กิจกรรมน าทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นอันได้แก่สาระ
ความรู้ในศตวรรษที่ 21 มากระตุ้นให้นักเรียนสร้าง
ทักษะการปฏิบัติในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 

5.00 
 
 

0.00 
 
 

มากที่สุด 

10 การประเมินผลและการตรวจสอบได้สอดคล้องกับ
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.40 
 

1.09 
 

มาก 

11 แน่ใจว่ากิจกรรมจะท าให้นักเรียนมีทักษะและมี
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการ 

4.23 
 

1.35 
 

มาก 

12 กิจกรรมจะท าให้นักเรียนแต่ละระดับมีฐานในการ
เพ่ิมพูนทักษะและความสามารถในระดับต่อไป 

4.42 
 

1.05 
 

มาก 

13 กิจกรรมมีวิธีการเรียนจากการใช้ปัญญาเป็นฐาน
เพ่ือทักษะที่สูงขึ้น 

4.12 
 

1.38 
 

มาก 

14 เป็นกิจกรรมที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Project-
Based Learning: PBL 

4.10 
 

1.45 
 

มาก 



 
 1258 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅  S.D. ระดับ 
15 แบบกิจกรรมใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

ความต้องการที่จะใฝุหาความรู้เพ่ือแก้ปัญหา โดย
เน้นผู้เรียนเป็นผู้ตัดสินใจ 

4.17 
 
 

1.25 
 
 

มาก 

16 นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่ม
นักเรียน 

4.03 
 

1.38 
 

มาก 

17 กิจกรรมมุ่งเน้นสาระความรู้เพ่ือมาใช้ในวิถีการ
ด ารงชีวิตของนักเรียน 

4.88 
 

0.64 
 

มากที่สุด 

18 มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนใฝุเรียน ใฝุรู้ 
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 

4.02 
 

1.37 
 

มาก 

19 มีการใช้แหล่งการเรียนรู้ในบริบทสภาพแวดล้อม
ของชุมชน ถิ่นฐาน เป็นสถานที่หาประกอบการณ์
ให้กับนักเรียน 

3.83 
 
 

1.59 
 
 

มาก 

20 มีการจัดแบ่งพ้ืนที่การเรียนรู้สอดคล้องกับระดับ
ของการศึกษาและสอดคล้องกับสาระเนื้อหา 

3.37 
 

1.77 
 

ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย 4.34 0.56 มาก 

  3. การประเมินโมเดลการเปลี่ยนแปลงของการวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา  อ าเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 
การวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  และ 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ผลดังตารางที่ 3-5 

 
ตาราง 3 แสดงระดับการวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅  S.D. ระดับ 

1 นักเรียนมีความสามารถในการนิยามและท าความเข้าใจ
ปัญหา 

4.59 
 

0.99 
 

มากที่สุด 

2 นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  ประเมิน สรุปและ
เลือกใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหา 

4.87 
 

0.45 
 

มากที่สุด 

3 ข้าพเจ้าสามารถสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาได้อย่าง 4.96 0.20 มากที่สุด 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅  S.D. ระดับ 
หลากหลาย 

4 นักเรียนสามารถตัดสินใจลงข้อสรุปในการแก้ปัญหาโดย
ค านึงถึงผลกระทบ ที่จะตามมาจากทางเลือกนั้นได้อย่างมี
เหตุผล 

5.00 
 

0.00 
 

มากที่สุด 

5 นักเรียนรู้จักค้นหาแนวคิดหรือมุมมองใหม่ๆ โดยใช้เทคนิค ที่
หลากหลาย 

4.30 
 

1.30 
 

มาก 

6 นักเรียนสามารถบอกค าตอบได้อย่างหลากหลายในเวลาที่
จ ากัด 

4.24 
 

1.29 
 

มาก 

7 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการคิดและประเมินแนวคิดของ
ตนได ้

4.13 1.35 มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.58 0.75 มากที่สุด 

 จากตาราง 3 พบว่า ระดับการวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถตัดสินใจลงข้อสรุปในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงผลกระทบ ที่จะ
ตามมาจากทางเลือกนั้นได้อย่างมีเหตุผล ( X = 5.00) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถสร้างทางเลือกใน
การแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ( X = 4.96) และนักเรียน มีความสามารถในการวิเคราะห์  ประเมิน 
สรุปและเลือกใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหา ( X = 4.87) ตามล าดับ 

 
ตาราง 4 แสดงระดับการวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅ S.D. ระดับ 

1 นักเรียนเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึง
ข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.48 
 

1.10 
 

มาก 

2 นักเรียนสามารถจัดเก็บ จัดการ และเชื่อมโยงสารสนเทศ
จากหลากหลาย แหล่งที่มา และเลือกใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
และเหมาะสม 

4.72 
 
 

0.83 
 
 

มาก
ที่สุด 

3 นักเรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 4.22 1.42 มาก 
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ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅ S.D. ระดับ 
น า เสนอ ได้ อย่ า ง เหมาะสมตามวั ตถุป ระสงค์ และ
สภาพแวดล้อม 

  

4 นักเรียนใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตาม
หลักจริยธรรมและกฎหมาย 

4.63 
 

0.92 
 

มาก
ที่สุด 

5 นักเรียนมีความสามารถในการรับสารที่ผู้อ่ืนสื่อออกมาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.22 
 

1.30 
 

มาก 

6 นักเรียนสามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน และกริยาท่าทาง 
เพ่ือบอกความคิด  มุมมอง  ความรู้ความเข้าใจ และ
ความรู้สึกของตนได้อย่างเหมาะสม   

4.13 
 
 

1.35 
 
 

มาก 

7 นัก เรี ยน เลื อกใช้ วิ ธี การสื่ อสาร เ พ่ือวัตถุประสงค์ที่
หลากหลายได้ อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม 

4.98 
 

0.15 
 

มาก
ที่สุด 

8 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ในสภาพแวดล้อมที่ หลากหลาย รวมทั้งในสภาพแวดล้อมที่
สื่อสารกันด้วยหลายภาษา 

4.00 
 
 

1.49 
 
 

มาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.42 0.78 มาก 
 จากตาราง 4 พบว่า ระดับการวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนเลือกใช้วิธีการสื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้ อย่างเหมาะสม
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม ( X = 4.98) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถจัดเก็บ จัดการ 
และเชื่อมโยงสารสนเทศจากหลากหลาย แหล่งที่มา และเลือกใช้ได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม  (
X = 4.72) และนักเรียนใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ
กฎหมาย ( X = 4.63) ตามล าดับ 
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ตาราง 5 แสดงระดับการวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับปฏิบัติ 

 ̅ S.D. ระดับ 

1 นักเรียนมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด 
ทัศนคติ หรือพฤติกรรมให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

4.87 
 
 

0.45 
 
 

มากที่สุด 

2 นักเรียนสามารถท างานได้อย่างหลากหลายตามโอกาส
และสถานการณ์ 

4.09 
 

1.49 
 

มาก 

3 นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมาย จัดล าดับความส าคัญ 
วางแผน และท างานให้ส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.78 
 

0.62 
 

มากที่สุด 

4 นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 4.37 1.21 มาก 
5 นักเรียนสามารถจัดการกับค าชม ค าวิจารณ์ ความ

ผิดพลาด และข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
4.63 

 
0.92 

 
มากที่สุด 

 ค่าเฉลี่ย 4.55 0.56 มากที่สุด 
 จากตาราง 5 พบว่า ระดับการวัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ หรือพฤติกรรมให้ เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ( X = 4.87) รองลงมาคือ 
นักเรียนสามารถก าหนดเปูาหมาย จัดล าดับความส าคัญ วางแผน และท างานให้ส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.78) และนักเรียนสามารถจัดการกับค าชม   ค าวิจารณ์ ความผิดพลาด และข้อ
ขัดแย้งอย่างเหมาะสม ( X = 4.63) ตามล าดับ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. การประเมินการบริหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับการ
บริหารกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารพัฒนา
กิจกรรม ส าหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นชุมชนแห่ง การเรียนรู้ (Professional Learning 
Community : PLC) แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และขยายผลของการด าเนินการเพ่ือความยั่งยืนของ
กิจกรรม สอดคล้องต่อ วรลักษณ์ ชูก าเนิด (2557: 23-24) กล่าวไว้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) เป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่นักการศึกษาก าลังถูกเผชิญหน้ากับความท้าทาย  
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วัฒนธรรมในโรงเรียนแบบเดิมไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือสร้างผลลัพธ์เหล่านั้น  หากเปูาหมายของนัก
การศึกษาจะต้องสร้างโอกาสที่จะประสบความส าเร็จให้แก่นักเรียน นักการศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยน
โรงเรียนและเขตการศึกษาของตนให้กลายเป็น PLC เพ่ือให้เป็นสถานที่ส าหรับการปฏิสัมพันธ์ของ
มวลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน  เกี่ยวกับเรื่องการให้ความดูแลและพูดถึงการปรับปรุง
ผลการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรียน และเนื่องจากครูส่วนใหญ่ในแทบทุก
ประเทศมักเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติงานสอนของตน ดังนั้นการมี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ”  
เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว เพราะท าให้ครูมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลผู้มีส่วนได้
เสียกับงานของครู เช่น ผู้ปกครอง สมาชิกอ่ืน ๆ ของชุมชน เป็นต้น และสอดคล้ องต่อผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ (New Zealand Ministry of Education (2013, อ้างถึงใน 
วิโรจน์  สารรัตนะ , 2556: 70-75) กล่าวว่า โมเดลภาวะผู้น าทางการศึกษา (Educational 
Leadership Model) ซึ่งเป็นโมเดลที่กล่าวถึงเรื่องของ คุณภาพ (Qualities) ความรู้ (Knowledge) 
และทักษะ (Skills) ของผู้น าทางการศึกษา พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องน า
สถานศึกษาของตนเองเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ
ตนเองในด้านต่าง ๆ  คือ ปรับปรุงผลลัพธ์ของนักเรียนทุกคน  ริเริ่มการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่มี
ประสิทธิผล ส ารวจและสนับสนุนการใช้ ICT และ e-learning พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ 
สร้างเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความส าเร็จ และพัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้น า 
 2. การประเมินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระดับการจั ด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมของครูน าทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็น อันได้แก่ สาระความรู้ในศตวรรษที่ 21 มากระตุ้นให้นักเรียนสร้างทักษะการปฏิบัติ
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง สอดคล้องต่อส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ที่กล่าวไว้
ว่า หลักส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning: PBL มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ ที่
น าสาระความรู้จากวิชาหลัก มาใช้จริงในวิถีการด ารงชีวิตของตัวนักเรียน และสังคมถิ่นฐาน ครู
จ าเป็นต้องน าบริบท สภาพแวดล้อมและอาชีพในชุมชน ถิ่นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด ารงชีวิตมาเป็น
ปัจจัยกระตุ้นในการน าทฤษฏีความรู้ และวิถีการด ารงชีวิต สร้างจินตนาการพัฒนาและคิดนวัตกรรม
ในการคุณภาพชีวิตของบุคคล และสังคม ถิ่นฐานในการจัดท าผลงาน โครงงานหรือการศึกษาค้นคว้า
อิสระ  อันจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต สร้างคุณลักษณะผู้สร้างหรือผลิตควบคู่ไปกับผู้ซื้อ
หรือผู้บริโภค หัวใจการจัดการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning: PBL จะใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็น
บริบทสภาพแวดล้อมของชุมชน ถิ่นฐาน เป็นสถานที่จัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ใช้สร้างแรงบันดาล
ใจกระตุ้นค าถามอยากรู้ เนื่องจากสภาพ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และนักเรียนรู้จัก  คุ้นเคย 
วิธีการจัดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ถิ่นฐาน ต้องมีการจัดแบ่งพ้ืนที่การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับระดับของ
การศึกษา และสอดคล้องกับสาระเนื้อหาในระดับการเรียนรู้ กล่าวคือ  ระดับประถมศึกษาจะเรียนรู้
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ในสิ่งที่ใกล้ตัวเกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน
อาชีพที่มีอิทธิพลมาจากสภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน  ถิ่นฐาน โดยมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความรู้จักบริบท 
และอาชีพในชุมชน ท้องถิ่นที่ส าคัญให้ได้มากที่สุด ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเรียนรู้บริบท และอาชีพ
ที่ตนสนใจ 2 หรือ 3 อาชีพ แต่มีรายละเอียดลึกมากขึ้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะเรียนรู้ใน
พ้ืนฐานวิชาของงานอาชีพที่รองรับสาขาของสถาบันการศึกษาต่อ ทั้งระดับอาชีวะ และสายสามัญ ที่
จะถูกวัดประเมินผลด้วยแบบทดสอบวัดความถนัด  และวัดบุคลิกภาพ  เพื่อท านายและเป็นข้อมูลการ
เลือกตัดสินใจในการศึกษาต่อและสู่เส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต ส าหรับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเมื่อนักเรียนตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนที่เปิดพ้ืนฐานวิชารองรับการศึกษาต่อในสาขาของ
สถาบันที่เปิดรองรับการประกอบอาชีพในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน 10 กลุ่มตามหลักสากล  การจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับอาชีพของโปรแกรมการเรียนจะมีความหมายต่อการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
เป็นอย่างมาก  และจะท าให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจ มีค าถามอยากรู้ไปถึงอาชีพต่าง ๆ ในแต่ละ
กลุ่มที่เป็นกลุ่มอาชีพตามหลักสากล  ท าให้แหล่งเรียนรู้จะไม่จ ากัดไว้เพียงท้องถิ่น แต่จะเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ไกลตัวออกไปเป็นระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับความเป็นสากล ดังที่วิจารณ์ พานิช 
(2556, อ้างถึงใน อริสสา  สะอาดนัก, 2557: 2013) กล่าวอีกว่า การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 แตกต่างจากการจัดการเรียนรู้ในอดีตที่ผู้เรียนต้องอาศัยการศึกษาโดยการถ่ายทอดวิทยากรจาก
ประสบการณ์ของผู้สอนหรือจากการอ่านหนังสือต าราของผู้เรียน  การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
แบบไร้ขีดจ ากัด ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายบทบาท ความเป็นครู
เปลี่ยนจากผู้สอนมาเป็นโค้ชที่จ าเป็นต้องมีวิธีการที่สามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้รอบ
ด้าน สามารถบูรณากรความรู้ต่าง ๆ ที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้โดยใช้สติปัญญา สามารถด ารงอยู่ภายในโลกความเป็นจริงได้อย่างปกติสุข และยังสอดคล้อง
ต่อ มัณฑรา  ธรรมบุศย์ (2545: 13) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฏีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม 
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง 
เป็นบริบท (Context) ของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปัญหา 
รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาด้วย  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจึงเป็นผลมา
จากกระบวนการท างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก 
  3. การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  พบว่า ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนสามารถตัดสินใจลงข้อสรุปในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงผลกระทบ ที่จะ
ตามมาจากทางเลือกนั้นได้อย่างมีเหตุผล สอดคล้องต่อ บารอวส์ และแทมบลิน (อ้างถึงใน พวงรัตน์  
บุญญานุรักษ์, และ Majumdar, 2544: 42) ที่กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการ
เรียนรู้ที่เป็นผลของกระบวนการท างานที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา ตัวปัญหาจะเป็นจุด
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ตั้งต้นของกระบวนการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นต่อไปในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล  
และการสืบค้นข้อมูลที่ต้องการเพ่ือสร้างความเข้าใจกลไกของตัวปัญหารวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา 2) 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนเลือกใช้วิธีการสื่อสารเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่หลากหลายได้ อย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม สอดคล้องต่อ
ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ที่กล่าวไว้ว่า โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการด ารงชีวิต ดังนั้นคนในยุคศตวรรษที่ 21 
จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว  การสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตก รรม จะใช้
กระบวนการ Project-Based Learning: PBL โดยเริ่มจากการน าบริบท สภาพแวดล้อมเป็นตัวการ
สร้างแรงกดดันให้นักเรียนตั้งค าถามอยากรู้ ให้มากตามประสบการณ์พ้ืนฐานความรู้ที่สั่งสมมา และ
ตั้งสมมติฐานค าตอบตามพ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่ไม่มีค าว่าถูกหรือผิด  น าไปสู่
การแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นกับกลุ่มเพ่ือน เพ่ือสรุปหาสมมติฐานค าตอบที่มีความน่าจะ
เป็นไปได้มากที่สุด  โดยมีการพิสูจน์ยืนยันสมมติฐานค าตอบจากการไปสืบค้น รวบรวมความรู้จาก
แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ มาสนับสนุน หรือโต้แย้งได้เป็นค าตอบที่เรียกว่าองค์ความรู้ เรียกว่าการเรียน
แก่นวิชา ซึ่งไม่ใช่เป็นการจดจ าแบบผิวเผิน แต่การรู้แก่นวิชาหรือทฤษฏีความรู้จะสามารถเอาไป
เชื่อมโยงกับวิชาอ่ืน ๆ เกิดแรงบันดาลใจอยากพัฒนางาน สร้างผลงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่เรียกว่าความคิดเชิงสร้างสรรค์ น าทฤษฏีความรู้มาสร้างกระบวนการและวิธีการผลิตสร้าง
ผลงานใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล และสังคมที่เรียกว่าพัฒนานวัตกรรม 3)  ทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
สอดคล้องต่อบาโรว์ส  และเคลสัน ( Barrows; & Kelson, 2000 อ้างถึงใน มัณฑรา  ธรรมบุศย์, 
2549: 42) กล่าวว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นทั้งหลักสูตรและกระบวนการ โดยหลักสูตร
จะประกอบด้วยปัญหาที่มีการออกแบบและเลือกสรรมาอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รู้จักใช้
ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม ในส่วนของกระบวนการ จ าลอง
แบบมาจากกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ผู้เรียนจึงสามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ชีวิตและปัญหาที่เกิดจากการประกอบอาชีพได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้บริหารสามารถน าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจกรรม
นักเรียน อีกท้ังเป็นการพัฒนาการสอนของครู และการเรียนนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงขับ  
 2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีต าแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนแตกต่างกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีได้รับความกรุณาและความเมตตาให้ค าแนะน าแก้ไข
วิทยานิพนธ์และดูแลความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาจากท่านอาจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข และท่าน ดร.
บุญส่ง กวยเงิน ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง 
 ขอกราบขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว ค าสอน  อาจารย์ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์
และอาจารย์ผู้สอนทุกท่านประจ าสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษาทุกท่านที่ไ ด้อบรมสั่งสอน
ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน 
 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาทุกท่านที่คอยให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุนจนจัดท าวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ท้ายนี้ผู้วิจัยขอให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้แนวทางส าหรับผู้ศึกษาค้นคว้าในการท าวิจัยต่อไป 
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ผลการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนือ้หาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียนและบทเรียนบนเว็บแบบปกติ กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

Effects of Learning through Adaptive content Web-based Instruction  
with Scaffolding and Web-based Instruction 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) พัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการ
ช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ให้มีคุณภาพ  (2) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ
เนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน ที่พัฒนาขึ้นโดย ใช้สูตร E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80  (3) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านดงน้อย จ านวน 20 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เรียน   
 ผลการวิจัย  พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  
เท่ากับ  83.50/82.50 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียนในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด   
ค าส าคัญ : บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา,  การช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
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Abstract 
The purposes of this study were : (1) to develop Adaptive content Web-based 

Instruction with scaffolding and Web-based Instruction Mathematics Learning 
Substance Group, (2) to develop Adaptive content Web-based Instruction with 
scaffolding with the efficiency at 80/80, (3) to compare the learning achievement of 
students after learning by Adaptive content Web-based Instruction with scaffolding 
and Web-based Instruction, (4) to study students’ satisfactions about learning 
through Adaptive content Web-based Instruction with scaffolding. The sample 
consisted of 20 Prathomsuksa 6 students of Bandongnoy School by using simple 
random sampling method. The instruments used in this study were 1) Adaptive 
content Web-based Instruction with scaffolding. 2) Achievement test 3) 
Questionnaires on students’ satisfaction. 
 The results of the study showed that: The effectiveness of Adaptive content 
Web-based Instruction with scaffolding were 83.50/82.50. Vocational achievement of 
the student taught by using Adaptive content Web-based Instruction with scaffolding 
after the experiment was significantly different at .01 level. Satisfaction of student 
after using of Adaptive content Web-based Instruction with scaffolding for students 
was at highest level. 
Keywords:  Adaptive Web-Based Instruction, scaffolding   

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ ในมาตรา 24 ระบุว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)  ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเข้ามามี
บทบาทต่อการเรียนการสอนทั้งในด้านการจัดระบบ ออกแบบวิธีการ ผลิตสื่อการเรียนการสอน และ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ซึ่งล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อ
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การพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบแบบแผน 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถท าให้คาดการณ์ วางแผน 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะต้องมีการปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการในกระบวนการปฏิรูป
การเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวซึ่งเกี่ยวข้องกับนามธรรม เป็นส่วนที่ท าให้
ผู้เรียนเป็นจ านวนมากไม่สามารถคิดหรือมองเห็นภาพในความคิดนั้นได้อย่างแจ่มชัด จึงขาดความ
เข้าใจเรียนไม่ทันคนอ่ืน เกิดความเบื่อหน่ายและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชานี้ ส่วนผู้สอนนั้นแม้ว่าจะมี
ความรู้มีประสบการณ์ แต่ก็ไม่ได้น ามาใช้หรือไม่สนใจที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น จึงท าให้เกิดปัญหา
เช่นเดียวกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่าง 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจของครูผู้สอนและต่ ากว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ในการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง
สมการ เนื่องจากเนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นลักษณะนามธรรม นักเรียนในห้องมีความสามารถในการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน ครูผู้สอนต้องใช้เวลามากในการอธิบายเนื้อหาสาระและยกตัวอย่างซ้ าเพ่ือให้
นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนรู้ได้ช้าและมีความรู้พ้ืนฐานน้อยเข้าใจจนบางครั้งท าให้นักเรียนที่เรียน
เก่งหรือสามารถเรียนรู้ได้เร็วเกิดความเบื่อหน่ายเนื่องจากมีความรู้มาแล้วและหันไปสนใจอย่างอ่ืน
แทน ผู้เรียนบางส่วนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ควรได้รับการเรียนรู้จากสื่อการเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามโอกาส ความสนใจ และสภาพความแตกต่างของผู้เรียน 
เพ่ือให้เหมาะกับความสามารถ หลักการสอนข้างต้นนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (Bloom, 
1976 อ้างถึงใน สมบูรณ์ ทยาพัชร, 2545) ซึ่งกล่าวว่า ครูผู้สอนต้องหาวิธีที่จะช่วยปูองกันและแก้ไข
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง โดยช่วยเหลือผู้เรียนที่เรียนอ่อนให้สามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกับผู้
ที่ เรียนเก่ง ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ให้เวลาในการเรียนอย่างเพียงพอแก่
ความสามารถที่จะเรียน พร้อมทั้งได้รับการช่วยเหลือให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนและเสริม
ความรู้พื้นฐานอย่างทันท่วงทีก็จะท าให้ผลการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ซึ่งวิธีสอนในลักษณะนี้ก็คือ การ
เสริมศักยภาพทางการเรียน (scaffolding) ซึ่งมีรากฐานมาจาก ไวก็อสกี้ (Vygotsky) ที่มีแนวคิด
เกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา ที่อาจมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับช่วงของการพัฒนา เรียกว่า
เขตที่สามารถพัฒนาได้ (The Zone of Proximal Development : ZPD) ถ้าผู้เรียนมีระดับ
ความสามารถต่ ากว่าเขตที่สามารถพัฒนาได้ แสดงว่าผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการ
เรียนรู้ โดยตัวช่วยอาจจะเป็นตัวบุคคลหรือระบบที่ครูเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน กลยุทธ์ในการเสริมศักยภาพหรือการให้ความช่วยเหลือมีหลาย
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วิธี ผู้สอนที่เลือกกลยุทธ์ในการช่วยเหลือผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปูาหมายของการช่วยเสริม
ศักยภาพผู้เรียน (Adaptive Web-Based Instruction : AWBI) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Adaptive 
E-Learning เป็นรูปแบบการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้อยู่บนเว็บที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
คุณลักษณะของ AWBI จะมีการน าเสนอเนื้อหาตามศักยภาพของผู้เรียน มีการจัดระดับความรู้ของ
ผู้เรียนออกเป็น 3 ระดับ และจัดวิธีการสอนเนื้อหาให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน โดยการ
น าเนื้อหามาบรรจุอยู่ในฐานองค์ความรู้หรือ KB (Knowledge Based) และใช้วิธีการของระบบ
ผู้เชี่ยวชาญในการจ าแนกให้ผู้เรียนและโต้ตอบปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ
เรียนตามศักยภาพของตนเอง ตามความรู้พ้ืนฐานและความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง 

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีคุณลักษณะที่ผู้วิจัยเชื่อว่าจะ
ช่วยให้ศักยภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ตาม
ศักยภาพของตนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ ให้มีคุณภาพ 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยใช้สูตร E1/E2 ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มี
การช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ 
 4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเว็บ
แบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 111 คน จาก 9 

โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแวง จ านวน 14 คน  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย จ านวน 22 คน  
โรงเรียนบ้านดงน้อย จ านวน 20 คน  โรงเรียนบ้านหนองโพด จ านวน 4 คน  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 
จ านวน 6 คน  โรงเรียนบ้านโคกศรี จ านวน 7 คน  โรงเรียนบ้านหนองปลิง จ านวน 9 คน  โรงเรียน
บ้านจ านัก จ านวน 9 คน และโรงเรียนบ้านหนองคู จ านวน 20 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) จากโรงเรียนบ้านดงน้อย จ านวน 20 คน และ จาก
โรงเรียนบ้านหนองคู จ านวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 กลุ่มทดลอง นักเรียนโรงเรียนบ้านดงน้อย จ านวน 20 คน ให้เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน  

2.2 กลุ่มควบคุม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคู จ านวน 20 คน ให้เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บแบบปกติ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

1.1 บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ 

1.2 บทเรียนบนเว็บแบบปกติ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.1 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บ 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.3 แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียน 

 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
 1.1 สร้างบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดยเนื้อหา
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บทเรียนจ าแนกตามระดับความรู้ของผู้เรียนซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน มี
แบบทดสอบพร้อมค าอธิบายค าตอบตามระดับของผู้เรียน   
 1.2 ประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการและการแก้
สมการ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บเป็นมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale 5 
ระดับ และแบบปลายเปิดในส่วนท้ายของแบบประเมิน เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและขอข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน โดยประเมินคุณภาพในด้านเนื้อหา ด้านสื่อบทเรียน 
และด้านการวัดและประเมินผล   
 1.3 แก้ไขบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ ตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน าบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ 
 1.4 น าบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ ที่สร้างขึ้นไป
ทดลองใช้จริง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.1 สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ส าหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 
 2.2 น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้นทั้งหมดจ านวน 40 ข้อ เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความสอดคล้อง โดยคัดเลือกดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 
มาใช้จริง จ านวน 20 ข้อ 
 2.3 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน าไปทดลองใช้ แล้วจึง
น าแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ    
 3.1 สร้างแบบวัดความพึงพอใจ จ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท 
 3.2 น าแบบวัดความพึงพอใจเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมตาม
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะวัด 
 3.3 น าแบบวัดความพึงพอใจไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จากนั้นจึงจัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจฉบับจริงเพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

 
 



 
 1273 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติส าเร็จรูปตามวัตถุประสงค์ของการวิจั ย 
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียน โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  2. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน โดยวิเคราะห์ค่า E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80  

3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ 
t-test (Dependent Sample) 
  4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มทดลอง หลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน  โดยวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (X) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 
ผลการวิจัย 
 
 1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน X S.D. ระดับความเหมาะสม 

ด้านเนื้อหา 
ด้านสื่อบทเรียน 
ด้านการวัดและประเมินผล 

4.77 
4.77 
4.71 

0.33 
0.30 
0.38 

เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมากที่สุด 

เฉลี่ย 4.74 0.29 เหมาะสมมากที่สุด 
 
  จากตาราง 1 พบว่า  ผู้เชี่ยวชาญประเมินมีความคิดเห็นต่อคุณภาพบทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด  ( X  =  4.74,  S.D.  =  0.29)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีระดับความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงที่สุด  ได้แก่  ด้านสื่อ



 
 1274 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

บทเรียน ( X =  4.77,  S.D.  =  0.30) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ( X  =  4.77,  S.D.  =  0.33)  
ส่วนด้านที่มีระดับความเหมาะสมในอันดับสุดท้าย คือ ด้านการวัดและประเมินผล  ( X  =  4.71,  
S.D.  =  0.38)   
 
 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วย
เสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ า น ว น
นักเรียน 

ระหว่างเรียน  หลังเรียน 
E1/E2   

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย  คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

20 40 33.40  20 16.05 83.50/82.50 
 

จากตาราง 2 พบว่า  บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  = 
83.50/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  80/80   
 
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียน บนเว็บ
แบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 
ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียน บนเว็บแบบ
ปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม X S.D. df t 

ก่อนเรียน 20 9.45 3.17 
19 .000* 

หลังเรียน 20 16.05 1.54 

* ค่า t  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
  จากตาราง 3 เมื่อน าคะแนนสอบกอ่นเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบน
เว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา มาท าการเปรียบเทียบโดยใช้สูตร  t-test  for  dependent  samples  
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พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ  9.45  คะแนน  เมื่อทดสอบหลังเรียน
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย  16.05  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  ค่า  t  ที่ได้จากการค านวณ
น้อยกว่าค่าวิกฤตของ t จากตาราง คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงว่าหลังเรียนด้วยบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วย
เสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 
 4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน บนเว็บ
แบบปรับเหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน บนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหา ที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

รายการประเมิน X S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1.  ด้านเนื้อหา 
2. ด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร 
3. ด้านสื่อบทเรียน 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล 

4.77 
4.87 
4.83 
4.80 

0.49 
0.33 
0.38 
0.39 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.82 0.38 มากที่สุด 

 
  จากตาราง 4 พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  =  
4.82,  S.D.  =  0.38)  ด้านที่มีอันดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร ( X  
=  4.87,  S.D.  =  0.33)  รองลงมาคือ ด้านสื่อบทเรียน ( X  =  4.83,  S.D.  =  0.38)  ส่วนด้านที่
มีความพึงพอใจในอันดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหา  ( X  =  4.77,  S.D.  =  0.49)   

 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะ
เนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 



 
 1276 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

6  มีค่าประสิทธิภาพ  E1/E2  เท่ากับ  83.50/82.50 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  แสดงว่า  
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงว่าหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั  .01   
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X =  4.82,  S.D.  =  0.38)   
 
 อภิปรายผล  
 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
พัฒนาบทเรียนให้เหมาะส าหรับผู้เรียน     3 กลุ่ม คือ กลุ่มเรียนอ่อน กลุ่มเรียนปานกลาง และกลุ่ม
เรียนเก่ง โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับเนื้อหาของบทเรียนในปริมาณที่ เหมาะสมตามความรู้และ
ความสามารถของผู้เรียน และจากผลการวิจัยที่สรุปไว้ข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 1.ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าประสิทธิภาพ  
E1/E2  เท่ากับ  83.50/82.50  เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้  80/80  แสดงว่า  บทเรียนบนเว็บแบบ
ปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก บทเรียนบนเว็บแบบ
ปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น  มีการน าเสนอบทเรียน 3 
รูปแบบ ได้แก่ แบบยาก แบบปานกลาง และแบบง่าย และปรับเหมาะโดยน าเสนอเนื้อหาในปริมาณที่
เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยอัตโนมัติ มีความทันสมัยและแปลกใหม่  มีการ
น าภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  ท าให้มีความน่าสนใจ  ชวนติดตาม และไม่น่าเบื่อ  อีกทั้งเนื้อหาที่
น าเสนอในบทเรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียนและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ แววตา เตชาทวีวรรณ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนทางเว็บแบบ
ปรับเหมาะวิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนทางเว็บแบบปรับเหมาะ
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วิชาการจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอ้ี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.78/81.17 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ประภัสร์  รัตนพร (2559) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะห์และการรู้
สารสนเทศ วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่
เรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะกับบทเรียนบนเว็บ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเว็บแบบ
ปรับเหมาะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.70/82.42 และ บทเรียนบนเว็บที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.06/81.66 รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยยุทธ จันทร์แปลง (2551) ได้รายงานการ
วิจัย ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต
หลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนบนเครือข่าย
ปรับเปลี่ยนเนื้อหามีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.33/83.05 
 2.ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการ
ช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน ซึ่งจัดให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน มีเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น  ช่วยให้
นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เพ่ิมเติมและรูปภาพที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระช่วยให้การเรียนเป็นไปได้งายยิ่งขึ้น ท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาและ
ค าตอบหรือท ากิจกรรมส าเร็จด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศศิวรรณ  ช านิยนต์ (บทคัดย่อ : 
2552 ) ได้ท าวิจัยเรื่อง ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่
แตกต่างกัน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพที่แตกต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาลินันท์ เทพประสาน (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์
สนับสนุน ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรี ยนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนที่
พัฒนาขึ้น มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พงศ์ธนัช แซ่จู (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเมตาคอกนิชั่น โดยใช้
เทคนิคดาต้าไมนิ่ง และสแคฟโฟลด์ดิ้ง ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนบนเว็บแบบปรับ
เหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาส ตร์ ชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  เนื้อหาใน
บทเรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียน  กิจกรรมที่น ามาใช้มีความเหมาะสม       มีการน าเสนอเนื้อหา
ตามศักยภาพของผู้เรียน มีการจัดระดับความรู้ของผู้เรียนออกเป็น 3 ระดับ และจัดวิธีการสอนเนื้อหา
ให้กับผู้เรียนในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน มีการน าการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนมาใช้ ท าให้
นักเรียนมีความเข้าใจและเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น  อีกท้ังในการท ากิจกรรม  นักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติ
ได้ด้วยตนเอง  และสามารถค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง  ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนตาม
ศักยภาพของตนเอง ตามความรู้พ้ืนฐานและความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไชยยันต์  สกุลไทย (2552) ได้ท าวิจัยเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาดิจิตอลเบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีความพึง
พอใจต่อบทเรียนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X= 4.40, S.D. = 0.0035) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาลินันท์ เทพประสาน (2553) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันที่มีระบบสแคฟโฟลด์สนับสนุน  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.69) รวมทั้งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พงศ์ธนัช แซ่จู (2554) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเมตา
คอกนิชั่น   โดยใช้เทคนิคดาต้าไมนิ่ง และสแคฟโฟลด์ดิ้ง  ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึง
พอใจโดยภาพรวมของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเมตาคอกนิชั่น โดยใช้เทคนิคดาต้าไม
นิ่งและสแคฟโฟลด์ดิ้ง อยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ ครูผู้สอนสามารถน า
บทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียนไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
อ่ืนๆ โดยการปรับเนื้อหาและการออกแบบบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริม
ศักยภาพทางการเรียน ให้มีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นและแต่ละรายวิชา 
  2. ในการน าบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการ
เรียนไปใช้ครูผู้สอนควรมีการตรวจสอบการเชื่อมโยงเครือข่ายให้พร้อมในการใช้สอนเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหา และเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  1.ควรน าบทเรียนบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียนไปใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง 
  2. ควรพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการ
เรียน ให้มีฐานช่วยเหลือที่หลากหลาย 
  3. ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป 
  4. ควรศึกษาถึงข้อจ ากัดและผลกระทบของการเรียนด้วยพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบ
ปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน 
  5.ควรมีการพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะเนื้อหาที่มีการช่วยเสริมศักยภาพ
ทางการเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ทรงศักดิ์ สองสนิท  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สิมมา
ทัน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นอย่างดี  

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ทุกโรงเรียนในศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงน่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
ที่กรุณาอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเคน  ศิริบัติ และคุณแม่ล าพอง  ศิริบัติ ที่ให้การอบรมเลี้ยงดูให้
ก าลังใจลูก ตลอดจนให้ทุนการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา และพ่ีๆ น้องๆ เพ่ือน ๆ ทุกคนที่มีส่วน
ช่วยเหลือในทุกด้าน คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชา
พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน ที่อบรมสั่งสอนให้ผู้วิจัยมีความรู้และ
สามารถท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ลุล่วงได้ด้วยดี  
  กุศลที่เกิดจากงานวิจัยครั้งนี้ ขอกราบบูชาพระคุณและอุทิศแด่คุณพ่อเคน  ศิริบัติ และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.กนก  สมวรรธนะ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ล่วงลับ  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร
หอสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ภาคเหนือ 

Factors Affecting Sukhothai Thammathirat Open University Northern 
Center Library Staff Participation In an  

Internal Quality Assurance (IQA) System  
ฟูาวริณยา  สูงขาว(Fawarinya   Sungkaow)*   เกศรินทร์   สมราช(Ketsarin  Somrat) 

สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิษณโุลก 
*Corresponding author. E-mail:Fawarinya@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและ ศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลการรับรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกั นคุณภาพการศึ กษาภาย ในของบุ ค ล ากรส านั กหอสมุ ดกลา งบุ คล ากรหอสมุ ด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูลจาก
บุคลากรส านักหอสมุดกลางจ านวนทั้งหมด 100 คนวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติค่าร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณผลการวิจัยพบว่า 

1)บุคลากรส านักหอสมุดกลางมีการรับรองประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมาก 
2)ปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในได้แก่รายได้อายุประสบการณ์ในการท างานรวมถึงปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการรับรู้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลางได้แก่การรับรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประสบการณ์การท างานใน
ส านักหอสมุดกลาง 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม การรับรู้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  บุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ภาคเหนือ 
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Abstract 
This research studied the levels of participation of the library staff towards 

the Internal Quality Assurance (IQA) system of   Sukhothai Thammathirat Open 
University Northern Center Library, as well as the influential factors in term of 
personal characteristics, perception and attitudes. A questionnaire was administered 
to 100 library staff with 100 % of replies returned. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient and the Stepwise Multiple Regression Analysis. The findings 
were as follows; first the overall levels of library staff perception in an IQA system 
was at a high level. Second, All factors are correlated in a positive way towards the 
IQA system such as, salary, attitudes, and personal characteristics, such as the age, 
experiences, included the perception in an IQA system. The factors are influenced 
towards the library staff participation was positive related to the internal assurance of 
library staff, such as the perception and experience in library works. 
Keywords: Participation, Perception, Internal quality assurance, Library staff of 
Sukhothai Thammathirat Open University Northern Center 

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษาโดยให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาในหมวดที่  6 รวมทั้งการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 ซึ่งก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอกมาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ), 2545, น.29-30)    

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญที่ท าหน้าที่ส่งเสริมให้กระบวนการท างานของ
หน่วยงานต่างๆในทุกระดับของวงการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเป็นกระบวนการ
สร้างความมั่นใจและให้หลักประกันคุณภาพตามที่ก าหนดต่อผู้เรียนผู้ปกครองชุมชนและสังคม  
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(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา , 
2542, น .2) ส านั กหอสมุ ดกลาง เป็ นหน่ ว ยงานหนึ่ งภาย ใต้ การก ากับดู แลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือมีพันธกิจสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยเป็นแหล่ง
การศึกษาค้นคว้ามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ส านักหอสมุดกลางตระหนักถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาการประกันคุณภาพจึงให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินประกันคุณภาพตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ 

หลักการของการด าเนินการประกันคุณภาพที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของรวมทั้งให้การสนับสนุนและร่วมรับผิดชอบโดยมีความมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจต่อ
การพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานให้บรรลุผลส าเร็จ (เสริมศักดิ์วิศาลภรณ์, 2548, น.183) การให้
บุคคลมีส่วนร่วมในองค์การนั้นบุคคลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการหรือการปฏิบัติภารกิจต่างๆ
ซึ่งท าให้บุคคลมีความผูกพันต่อกิจกรรมในองค์การดังนั้นพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลางจึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพพฤติกรรมของบุคคลในองค์การมักเป็นผลมาจากองค์ประกอบ
นานาประการทั้งองค์ประกอบภายนอกของบุคคลเช่นสิ่งแวดล้อมต่างๆและองค์ประกอบภายในบุคคล
ซึ่งได้แก่กระบวนการทางจิตวิทยาที่มีผลต่อเนื่องกับพฤติกรรมของบุคคลอาทิการรับรู้และทัศนคติซึ่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลในด้านความคิดการตัดสินใจการประเมินค่าและการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (เทพนมเมืองแมนและสวิงสุวรรณ, 2540, น.6-12)  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยหลักส าคัญ 2 ประการคือการรับรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลางเพ่ือน ามาเป็น
ข้อมูลให้แก่ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือ 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลการรับรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์ภาคเหนือ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรได้แก่บุคลากรในส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์

ภาคเหนือประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ต่างๆคือผู้บริหารบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดจ านวน 100 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษางานวิจัยและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขเรียบร้อยแล้วจึงน าเครื่องมือไปทดลองและ
น ามาหาค่าความเชื่อมั่นซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.779-0.886 ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ตอน
ดังนี้ 

ตอนที่ 1ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดมี 3 ข้อค าถามได้แก่อายุ
ประสบการณ์ในการท างานและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรเป็นค าถาม
ปลายปิดจ านวน 15 ข้อ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
แบบสอบถามวัดทัศนคติ 15 ข้อมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
บุคลากรเป็นค าถามปลายปิด 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยน าแบบสอบถามจ านวน 100 ชุดไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรคือบุคลากรส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ภาคเหนือด้วยตนเอง
และได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 100 %  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1  สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือได้แก่การหาค่าอ านาจจ าแนกและค่าความ

เชื่อมั่นของเครื่องมือโดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุา (α-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)    
4.2  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรและระดับการมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลางด้วยสถิติพ้ืนฐานได้แก่ค่าร้อยละ  (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลการรับรู้ระบบประกัน
คุณภาพภายในและทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์
ภาคเหนือโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Coefficient Correlation)    
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4.4. วิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลการรับรู้ระบบประกันคุณภาพภายในและทัศนคติ
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)   

 
ผลการวิจัย 

1. ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง พบว่า 
บุคลากรส่วน ใหญ่ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์ภาคเหนือ มีการรับรู้
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ใน ระดับมาก   

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของบุคลากร ส านักหอสมุดกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล
ของบุคลากร ได้แก่ อายุและประสบการณ์การท างานในส านัก หอสมุดกลาง และปัจจัยการรับรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือ ดังภาพ 
ประกอบ (ดังตาราง1) 
 
ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ตัวแปร อายุ รายได้ ประสบการณ์ ทัศนคติ การรับรู้ การมีส่วน
ร่วม 

อายุ 1 0.275** 0.328*** 0.282** 0.418*** 0.350*** 
รายได ้  1 0.776** 0.110 0.275** 0.328*** 
ประสบการณ ์   1 0.091 0.170 0.275** 
ทัศนคต ิ    1 0.255*** 0.418*** 
การรับรู้     1 0.282** 
ก า ร มี ส่ ว น
ร่วม 

     1 
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หมายเหตุ: *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
 **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม พบว่า มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทางบวกทุกตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 จ านวน 6 ค่า มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวน 6 ค่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.255 ถึง 
0.776ตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดเท่ากับ 0.776** (รายได้,ประสบการณ์) และตัว
แปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ 0.255*** (ทัศนคติ,การรับรู้) 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะห์ การถดถอยพหุคุณของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มสธ. ศูนย์ภาคเหนือ 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วม b SEb β t Sig. 
การรับรู้ 0.645 0.175 0.354 3.678** 0.000 
ประสบการณ์การท างาน 0.048 0.020 0.230 2.396* 0.019 
R = 0.473       R2 = 0.223 a = 3.070 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 2พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของบุคลากร ส านักหอสมุดกลาง มสธ. ศูนย์ภาคเหนือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ 
ประสบการณ์การท างาน และ ปัจจัย ด้านการรับรู้ ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

 
สรุปและอภิปรายผลจากผลการศึกษาวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
1. ระดับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยสุโขทัย -ธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของส านักหอสมุดกลางมีการ
รับรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของฐิตาพร
ประเสริฐสุด, (2548) ที่ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลล าลูกกาพบว่าระดับการเข้ามีส่วนร่วมของบุคลากรข้ึนอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆได้แก่
ปัจจัยด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่องานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 



 
 1287 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มี 3 ปัจจัยได้แก่อายุประสบการณ์การท างานและการรับรู้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 ปัจจัยได้แก่รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนและทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของหลายบุคคล
อาทิงานวิจัยของเบอร์นาร์ด (Bertrand, 1958, pp.147-157) พบว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมคืออายุและเพศโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของโคเฮน
และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1977, pp. 59-78) และพบว่าปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนได้แก่เพศและรายได้และงานวิจัยของไพสันต์ศรีแปง , (2550) ที่ศึกษาการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราช
วิทยาลัยพบว่าบุคลากรซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและอาจารย์ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยรวมและเป็นราย
ด้านแตกต่างกันและงานวิจัยของพงศ์ธวัชวิวังสู, (2546) ได้ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน
และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า
สภาพแวดล้อมในการท างานได้แก่การสนับสนุนของผู้บริหารความร่วมมือของผู้ร่วมงานการได้รับการ
ฝึกอบรมและลักษณะทางจิตได้แก่แรงจูงใจในการท างานสุขภาพจิตของบุคลากรมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ตาบทิพย์ฐิติพงษ์พานิช (2539) ที่พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ
หน่วยงานตามแนวทางคุณภาพและตรงตามแนวคิดของเชอร์เมอฮอร์น, ฮันท์และออสบอร์น 
(Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991, pp.48-50) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้
ของบุคคลว่าผลของการรับรู้จะสอดคล้องกับการมีทัศนคติที่ดีและเกิดการแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ทางสังคมในทางบวกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตรงเปูาหมาย 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรสา
นักหอสมุดกลางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และระดับ .05 มี 2 ปัจจัยได้แก่การรับรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและประสบการณ์การท างานที่ส านักหอสมุดกลางโดยทั้ง  2 ปัจจัยนี้
สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลางได้อย่างเหมาะสม 

3.1 ปัจจัยด้านการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่งผลต่อการมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลางสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อมรพรรณประจันตวนิชย์, (2550, น.81) ที่พบว่าตัวแปรการมีส่วนร่วมได้รับอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมจากการติดต่อสื่อสารการรับรู้แรงสนับสนุนขององค์การและเจตคติต่อการมีส่วนร่วมในการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรมีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักหอสมุดกลางจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆได้แก่การสื่อสารการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมการให้การอบรมและระบบ
สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาบุคลากรทุกระดับมีโอกาศอย่างทั่วถึงท าให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาจึงเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาอัน
แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ท าให้บุคลากรมีความรู้มากขึ้นมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ดีขึ้นย่อมส่งผลให้บุคคลต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อบุคลากรมีการ
รับรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพดีย่อมส่งผลต่อดีต่อระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการประกัน
คุณภาพสอดคล้องกับแนวคิดของคาสต์และโรเซนวิค (Kast and Rosenweig, 1985) ที่กล่าวถึงกลุ่ม
ทางสังคมที่น่าจะท าให้โอกาสของผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมซึ่งเป็น
การกระตุ้นให้มีผู้ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมนั้นๆมากขึ้นและตรงกับเชอร์เมอฮอร์น , ฮันท์และ
ออสบอร์น (Schermerhorn, Hunt and Osborn, 1991, pp.48-50) ที่กล่าวถึงการรับรู้ว่ามีอิทธิพล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลตามกระบวนการรับรู้ซึ่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมถือเป็น
พฤติกรรมส าคัญของมนุษย์รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจขุนฉนมฉ่า, (2546) ศึกษาเรื่องการ
มีส่วนร่วมของข้าราชการต่อการปฏิรูประบบราชการ : ศึกษากรณีส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมซึ่งพบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการปฏิรูประบบราชการและความเข้าใจในข่าวสารเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของข้าราชการต่อการปฏิรูปการศึกษาและงานวิจัยของปราณีวิจิตรจิต
เลิศ, (2547,น.103-104) ที่ศึกษาเรื่องการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรการรับรู้นโยบายองค์กรและความ
ผูกพันต่อองค์กรซึ่งมีส่วนท าให้บุคลากรเกิดการมีส่วนร่วมยอมรับและเห็นด้วยกับการนโยบายของ
โรงพยาบาลไปปฏิบัติมากขึ้น 

3.2 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างานส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของบุคลากรส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือทั้งนี้
อาจเป็นเพราะบุคลากรที่มีประสบการณ์มากเกิดจากการเรียนรู้การสะสมความรู้มีทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความรอบรู้ในงานมากข้ึนช่วยให้เข้าใจปัญหาสามารถวิเคราะห์ปัญหา
และสถานการณ์จากประสบการณ์ที่บุคคลได้เรียนรู้มาท าให้รู้ว่าจะต้องให้ความร่วมมือกันอย่างไรเมื่อ
มีความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาย่อมต้องการความรู้ความสามารถที่ตนมีเพ่ือ
พัฒนาองค์กรโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่องค์กรจัดขึ้นนับเป็นการส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรให้มีมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
แล้วยังต้องรู้ทฤษฎีและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องจึงจะสามารถปฏิบัติงานให้ดีผนวกกับต้องอาศัย
ประสบการณ์เดิมประกอบความรู้ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจีรภาเพชรสงคราม (2554, น.146) 
ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด
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กรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนพบว่าการมีการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในจ าแนกตามประสบการณ์การทางานโดยรวมแตกต่างกันและงานวิจัยของชนก
พรบัวสุข, (2544) พบว่าปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมสี่วนร่วมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในโครงการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือการได้รับการสนับสนุนจาก
เพ่ือนร่วมงานการได้รับการฝีกอบรมและประสบการณ์ในการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น แรงจูงใจ การสื่อการ และความผูกพันธ์ต่อ
องค์กร  ซึ่งจะเป็นปัจจัย ที่อาจส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
บุคลากร ที่มียังไม่ได้มาศึกษาในครั้งนี้  
 2. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากร ใน
หน่วยงานอื่นๆ  
 3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพอย่างกว้างขวาง เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมลึกซึ้งใน
เรื่องการมีส่วนร่วม 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
บุคลากรหอสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชศูนย์ภาคเหนือ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับ
ความช่วยเหลือและค าแนะน าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าในการตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินรูปแบบและให้
ข้อเสนอแนะท าให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนารูปแบบขึ้นมาได้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบ
ทอง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะและอนุญาตให้น ารูปแบบที่
พัฒนาขึ้นน าไปใช้ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากทุนการศึกษาทางไกลปกติในครั้งนี้
ผู้วิจัย  
 
เอกสารอ้างอิง 
โคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen and Uphoff, 1977, pp. 59-78) ปัจจัยทางวัฒนธรรมของประชาชน

ที่มีความสัมพันธ์กับ การมีส่วนร่วมคืออายุและเพศโดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
คาสต์และโรเซนวิค (Kast and Rosenweig, 1985)ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมการประกัน

คุณภาพสอดคล้องกับแนวคิด 
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นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ.(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์เบอร์นาร์ด 
(Bertrand, 1958, pp.147-157) 

ไพสันต์ศรีแปง, (2550)ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่เพศและรายได้
และงานวิจัย 

พงศ์ธวัชวิวังสู,(2546)ประสบการณ์การท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, 
2542, น.2)  
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อมรพรรณประจันตวนิชย์, (2550, น.81)ปัจจัยด้านการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลางสอดคล้องกับผลการวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที 4 ให้มีประสิทธิภาพ(E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ได้จากการพัฒนา  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง และผู้น าชุมชน
ในอ าเภอด่านช้าง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียน และ ครู  จ านวน 5 คน ผู้น าชุมชน จ านวน 5 คน กลุ่มที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4/2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 43 คน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง วิธีด าเนินการวิจัยมี 2ขั้นตอน คือ 1) 
หาข้อมูลประกอบการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมด้วยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากกลุ่มตัวอย่างแรก 
2) ใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่พัฒนาขึ้นใหม่ และ               
ใช้แบบสอบถามถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 และหนังสืออ่านเพ่ิมเติมฯ มีค่าประสิทธิภาพ 82.90/ 88.10 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
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2) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 พบว่ามีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) นักเรียนมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติมในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ , ภาพประกอบ, เนื้อหาและการใช้ภาษา 
แบบฝึกหัดท้ายเล่ม ด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์   
ค าส าคัญ: การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม วิชาประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 
 

Abstract 
 This research aims: 1) to study the concerned socials’ opinions, suggestions, 
and needs in order to develop Danchang local museum supplementary reading book 
for grade 4 students, to be in expected efficiency criterion (E1/E2) at the percentage 
of 80/80 2) to compare the learning outcomes before and after using the 
supplementary reading book of social studies, religion and culture on historical 
learning, titled Danchang local museum for grade 4 students. 3) to study grade 4 
students’ opinions toward the readings obtained from the development 
supplementary reading book.  

The population of this research was the administrator, teachers and students 
from Anubandanchang School and the community leaders in Danchang district. 
Selected the sample group of research into 2 groups by purposive sampling, 1) 
consisted with 1 administrator, 4 teachers, and 5 leaders of community in Danchang 
district. 2) consisted with 43 students from the class of grade 4/2 studying in the 
semester during the academic year 2017 in Anubandanchang School. This research 
was conducting into 2 steps. 1) Interviewed the opinions’ the first simple group to 
find out how to development the supplementary reading book. 2) Achievement tests 
toward a pre-test and a post-test of using the newly developed the supplementary 
reading books and use the questionnaire inquiring the students’ opinions on the 
supplementary reading books. Statistics used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation, and content analysis. 

The research found that  
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1) Get useful information needs from relevant people to develop Danchang 
local museum supplementary reading book for grade 4 students, the performance 
was 82.90/ 88.10 as in expected efficiency criterion.  

2) The comparison results learning outcomes of students after using the 
supplementary reading books, the learning achievement were higher than before 
using, the significant at the .05 level.  

3) The students’ opinions toward all the readings obtained from the 
development supplementary reading books were whole positive comments in the 
high level. The students had positive opinions on the development supplementary 
reading books as a whole and at a high level in all aspects, namely, value and 
benefits, content and language usage, exercises at the end of the book, appearance, 
volume and printing.  
Keywords: Devlelopment of supplementary reading book, History Courses, Danchang 
Local Museum, Grade 4 students 
 
บทน า 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 27 วรรค 2 ก าหนดให้สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ  ของท้องถิ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 6) ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2551: 5) ระบุว่าเปูาหมายของหลักสูตรการศึกษาต้องการพัฒนาเด็กให้มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะ มีเจตคติ และมีคุณธรรม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิต ประจ าวันได้ และท าให้ผู้ปกครอง
พึงพอใจ ส่งผลให้ทุกคนเห็นคุณค่า มีเจตคติที่ดี และให้การสนับสนุนส่งเสริมบุตรหลาน ให้ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเรื่องราวของท้องถิ่นบูรณาการเข้าไว้ในหลักสูตร เพ่ือ
ปลูกฝังนิสัยรักถิ่นในจิตใจของนักเรียน เมื่อโตขึ้นจะได้ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นของตนให้เจริญรุ่งเรือง 
(จักรภัทร พงศ์ภัทระ, 2546: 6) โรงเรียนอนุบาล ด่านช้าง (2553:1) จัดการศึกษาโดยการน าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของท้องถิ่ นมาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีความรู้
และทักษะในการศึกษาต่อและการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จัดการเรียนการสอน
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แบบผสมผสาน ทั้งการบรรยาย การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง รวมถึงการส่งเสริม
การอ่าน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ อยากรู้อยากเห็น และค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
ครูค้นคิดสื่อนวัตกรรม  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท้าทายความสามารถของครูผู้สอน เช่น ในการค้นหาเทคนิค
วิธีการที่น่าสนใจ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนานักเรียน ให้มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                

ข้อมูลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
 

                              
ภาพที่ 1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคดิจิทัลโทรศัพท์มือถือเป็นสื่อที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกแม้อยู่คนละซีกโลก สามารถ
ใช้  Internet ช่วยค้นหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทุกที่ทุกเวลา สามารถค้นหาหนังสือที่สนใจมา
อ่านได้จากโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องเสียเวลาไปห้องสมุด แต่ทั้งโทรศัพท์และ

สภาพปัญหา:     
1.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.   
   2545 ก าหนดให้พัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น    
2. ในยุค Digital การแสวงหาความรู้จากการอ่านในโทรศัพท์มือถือ   
   หรือ Computer ในโลก Internet ท าให้ได้รับความสะดวก สบาย    
   รวดเร็ว แต่มีค่าใช้จ่ายสูง หนังสืออ่านเพิ่มเติมยังคงมีความส าคัญเพื่อ  
   ใช้อ่านสร้างเสริมความรู้และมีราคาถูกกว่ามาก  
3. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง จัดแสดงวัตถุโบราณและประวัติความ  
    เป็นมาของชาวด่านช้าง จ าเป็นต้องบรรจุเนื้อหาที่ส าคัญไว้ในหนังสือ 
    อ่านเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ภูมิใจ และรักถิ่นก าเนิดของตน 

    เน้ือหาครบถว้นเป็นประโยชน์มากข้ึน 
 

บ ท บ า ท ข อ ง ค รู :                                      
1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน              
2. ใช้เทคนิควิธีการกระตุ้นให้นักเรียนมี  
    นิสัยรักการอ่านและสนใจแสวงหา 
    ความรู้ด้วยตนเอง 
 

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม:  
1. ต้องตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาตามวัยของนักเรียน 
2. ศึกษาหลักสูตร ค้นหาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร ต ารา และศึกษา 
    จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 
3. สืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
    จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 

             ผู้มีส่วนได้เสีย: 
     1. คร ู
     2. นักเรียน 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน: 
1. มีนิสัยรักการอ่าน 
2. สนใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3. มีความภาคภูมิใจและรักถิ่น
ก าเนิด 
 

ได้ผลวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์ 
1. ได้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา  
   ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง  
   พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้น 
   ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด  
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
    ในระดับมาก 
 



 
 1296 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คอมพิวเตอร์มีราคาแพง หนังสือจึงยังคงเป็นสื่อที่ส าคัญ ที่ใช้สะดวกและมีราคาถูกกว่าสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ (สาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล, 2552: 15)  

ผู้วิจัยในฐานะผู้ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ เคยจัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน เมื่อ
ปีการศึกษา 2551 หลังจากก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ขึ้นในโรงเรียน ตามนโยบายของนาย
นพรัตน์ พิมพ์จุฬา ขณะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการรงเรียนอนุบาลด่านช่าง เมื่อปีพุทธศักราช 2549 
เพ่ือใช้เป็นสื่อการสอนสร้างเสริมเพ่ิมประสบการณ์ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
ของชุมชนท้องถิ่นด่านช้าง เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุโบราณมากกว่า 5000 ชิ้น บางชิ้นมีอายุมากกว่า  
สามพันปี แสดงให้เห็นศิลปวัฒนธรรม และร่องรอย อารยธรรมของชาติพันธ์ต่างๆ มีศิลปะการแสดง 
การแต่งกาย วิถีชีวิต ของชาว ละว้า กะเหรี่ยง ลาวครั่ง นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ เข้าใจง่ายช่วยในการปลุกจิตส านึกของนักเรียนให้มีภาคภูมิใจในชาติ
ก าเนิด มีความรักถิ่น มีความรู้สึกหวงแหน มรดกล้ าค่าของชุมชน   ร่วมใจกันอนุรักษ์และช่วยกัน
เผยแพร่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้างให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และ เมื่อปีพุทธศักราช 2559 ได้รับ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ท า
หน้าที่แนะน า อธิบายเกี่ยวกับวัตถุโบราณและประวัติของด่านช้างให้ผู้มาเยี่ยมชมและขยายพ้ืนที่จัด
แสดงจาก 3 ศูนย์ที่มีอยู่เดิมเป็น 6 ศูนย์  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉบับเดิมให้มีเนื้อหาสาระเพ่ิมขึ้นตามสภาพ
ความเป็นจริง ให้นักเรียนอ่านเพ่ือเสริมสร้าง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และด าเนินการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ 
เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการศึกษาข้อมูลจาก ต ารา 
เอกสารเกี่ยวกับประวัติด่านช้าง และวัตถุโบราณ ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง รวมทั้งสัมภาษณ์ ผู้รู้ที่
เกีย่วข้องกับท้องถิ่นด่านช้าง ได้แก่ ผู้บริหารครู ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชนในท้องถิ่น มาประกอบการ
พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด และบูรณา
การให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2552: 5) ที่มีเปูาหมายให้พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณธรรม
บนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่น เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมตาม
แนวคิดทฤษฏีพัฒนาการของเพียเจต์ ที่มีหลักการส าคัญว่าการพัฒนาที่ดีคือการพัฒนาตามวัย น า
เนื้อหาส าคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวด่านช้าง ที่แสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้างมา
จัดท ารูปเล่มลักษณะหนังสืออ่านเพิ่มเติมตามแนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี (2542: 28-30 และ 2536: 
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149-179 ) เพ่ือพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมฯ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้เกี่ ยวข้องเพ่ือใช้ในการ
พัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4  

3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ที่ได้จากการพัฒนา 

 

          ภาพที่ 2 สรุปรวบรวม การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

หลักสูตร   1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                           
              2. หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง พ.ศ. 2553 

แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ห นั ง สื อ อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม                                                        
1. เกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ รูปแบบการเขียน และ  
    ขั้นตอนการจัดท ารูปเล่มของหนังสือของจินตนา ใบกาซูยี  
2. การหาค่าประสิทธิภาพและการประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
3. ทฤษฏีพัฒนาการของเพียเจต์ และทฤษฎีพัฒนาการสติปัญญาบรู
เนอร ์ 

ข้อมูล 
1. ข้อมูลพื้นฐานของด่านช้าง ได้แก่ ประวัติอ าเภอด่านช้าง ประวัติ  
    โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ประวัติพิพิธภัณฑ์ด่านช้าง วัตถุโบราณ 
    และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ทั้งทางกายภาพและทางภูมิ
ประเทศ 

การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริม 
1. นิสัยรักการอ่าน  
2. การแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. ประสบการณ์ตรงเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน  
4. เจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ภาคภูมิใจ รักถิ่นก าเนิด  
5. การสร้างเสริมความรู้ เกี่ยวกับวัตถุโบราณที่แสดงใน
พิพิธภัณฑ์ 
    ท้องถิ่นด่านช้าง โดยบูรณาการในวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่ม

การประมวลผลการจัดการเรียนรู้ 
1. การทดสอบวัดความรู้นักเรียนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่าน
ช้าง 
2. การทดสอบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 

ประมวลเอกสารเพื่อการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 
ด าเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหาข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง เอกสาร ต ารา งานวิจัย และการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (E1/E2)  

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการวิจัยแบบทดลองกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (พิสณุ  ผ่องศรี.2553: 93) 
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการทดลองใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
(One group pretest – posttest design) และใช้แบบสอบถามถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ผู้รู้และ
น าชุมชนในอ าเภอด่านช้าง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1คน ครู 4 คน ผู้รู้และผู้น าชุมชนใน
อ าเภอด่านช้าง 5 คน (ประกอบด้วย ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ พระภิกษุ ผู้ปกครองนักเรียน พ่อค้า และ
นักการเมืองท้องถิ่น) รวม 10 คน กลุ่มที่สอง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 จ านวน 43 คน ที่
ก าลังศึกษาเมื่อปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ที่ผู้วิจัยเป็นครูประจ าชั้น  

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 
และตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง และความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 
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ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้ 
1. สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นใหม่ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 4 มีจ านวน 6 เล่ม ดังนี้ เล่ม 1 ศูนย์ 1 เพ่ิมพูนภูมิปัญญา เล่ม 2 ศูนย์ 2 ของ
เก่าของโบราณสืบสานแต่กาลก่อน เล่ม 3 ศูนย์ 3 ชาติพันธ์เขตขันธ์ในด่านช้าง เล่ม 4 ศูนย์ 4 การ
แต่งกายละม้ายคล้ายชนเผ่า เล่ม 5 ศูนย์ 5 เครื่องปั้นดินเผาของเราด่านช้าง เล่ม 6 ศูนย์ 6 เรื่องเล่า
ขานสราญใจ ที่พิจารณาให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์  

2. สร้างแบบประเมินความสอดคล้อง IOC (Index of item objective congruence)  
เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คนพิจารณา ได้ค่า IOC=1 สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของหนังสือ
อ่านเพ่ิมเติมไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ด้านภาษาไทย ด้านการสอนสังคมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง และด้านประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของเนื้อหากับภาพประกอบโดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ 
Likert พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมนี้มีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.22   

3. น าหนังสืออ่านเพิ่มเติมนี้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพุน้ า
ร้อน จ านวน 30 คน ที่มีผลการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจใน
เนื้อหา การใช้ภาษา ความสนใจที่นักเรียนมีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติมและน ามาปรับปรุง ให้มีความ

ตัวแปรตาม 

(Dependent Variables) 
---------------------- 

ผลการเรียนรู้ เร่ือง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ด้านช้าง 

-------------------- 

   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการการ
เรียนรู้   โดยใช้หนั งสืออ่ านเพิ่ ม เติม              
เร่ือง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด้านช้าง 
 

ตัวแปรต้น      (Independent Variable) 
หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม               
วิชาประวัติศาสตร์เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 1 ชุด    มี 6 เล่ม ดังนี้ 
เล่ม 1 ศูนย์ 1 เพิ่มพูนภูมิปัญญา  
เล่ม 2 ศูนย์ 2 ของเก่าของโบราณสืบสานแต่กาลก่อน 

เล่ม 3 ศูนย์ 3 ชาติพันธ์เขตขันธ์ในด่านช้าง 
เล่ม 4 ศูนย์ 4 การแต่งกายละม้ายคล้ายชนเผ่า 

เล่ม 5 ศูนย์ 5 เครื่องปั้นดินเผาของเราด่านช้าง 
เล่ม 6 ศูนย์ 6 เร่ืองเล่าขานสราญใจ  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มีองค์ประกอบดังนี้ 
1.ส่วนหน้าของหนังสือ  ประกอบด้วย ปกหน้า – ปกหลัง   ใบรองปก 

   หน้าปกใน  ค าน า  สารบัญ  ค าชี้แจง 
2. ส่วนเน้ือหาของหนังสือ ประกอบด้วย  เนื้อหา  ภาพประกอบ 

3. ส่วนท้ายของหนังสือ ประกอบด้วย   แบบฝึกหัดท้ายบท 

    เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท บรรณานุกรม  ประวัติผู้จัดท า
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เหมาะสมครบถ้วน ทั้ง ปกหนังสือ ค าน า ค าชี้แจงการใช้หนังสือ สารบัญ เนื้อเรื่อง สรุป แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เฉลยค าตอบ บรรณานุกรม ประวัติผู้วิจัย และปกหลัง 

4. สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับผู้เชี่ยวชาญแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ของ Likert  และสร้างแบบประเมินความสอดคล้อง IOC เพ่ือประเมินความสอดคล้องของแบบ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณา ได้ค่า IOC=1 จึงน า
แบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 5 คนพิจารณา พบว่า ผล
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.11  

5. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 90) เพ่ือวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่พัฒนาขึ้น เรื่อง พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นด่านช้าง จ านวน 20 ข้อ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหามีค่า
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ IOC = 1    

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ได้รับการประเมินนี้ไปทดสอบเพ่ือหาคุณภาพ
กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพุน้ าร้อนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คนก่อน
น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนก และค่าความยากง่ายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีค่าอ านาจจ าแนกไม่น้อยกว่า 0.20 และต้องมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.20 - 0.80 จึงจะใช้ได้ ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นนี้มีมีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง  0.20 - 0.73 และมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง                   
0.43 - 0.76 แสดงว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนี้มีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความยุ่งยากอยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม และมีค่า ความเที่ยงของแบบทดสอบ = 0.87   

6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม ซึ่งประเมินตามแบบ
ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ แบบประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้ค่า IOC = 
1.00 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้รู้ และผู้น าชุมชนในท้องถิ่นเพ่ือหาข้อมูลประกอบการ

พัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา
ประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ จ านวน 10 คน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้  

     1.1 พระครู พิมลสรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส (14 มกราคม 2560) 
เสนอแนะว่า ...หนังสือที่ได้จัดท ามาเล่มเดิมเนินนานมามากแล้ว ควรจะจัดท าพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เนื้อหาเพ่ือให้นักเรียนและผู้สนใจ ใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆในอ าเอด่านช้างเพ่ิมมากขึ้น 
จึงขออนุโมทนาแก่ผู้จัดท าหนังสือได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมและวิจัยเกี่ยวกับที่มาของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นด่านช้าง และ ขอสนับสนุนข้อมูลส่งเสริมการท าวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอ าเภอด่าน
ช้างในทุกมิติ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าชาวอ าเภอด่านช้างกับศาสนาพุทธมีความเจริญและพัฒนาการ
อย่างไรบ้าง                                                                                                  
             1.2 นางจิตรา พลสุธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (11 ธันวาคม 2559)...แสดงความ
คิดเห็นว่า....การจัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมสืบสานต านานชาวอ าเภอด่านช้าง แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นด่านช้างเป็นสื่อวัฒนธรรมที่มีคุณค่า  มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับนักเรียนที่เข้าไปใช้เรียนรู้หา
ประสบการตรง ทั้งสะดวก ประหยัด ปลอดภัย และตั้งอยู่ในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
ได้ปรับปรุงพื้นท่ีในพิพิธภัณฑ์ให้มีบริเวณส าหรับแสดง วัตถุโบราณ ต่างๆ มากขึ้นจากเดิมซึ่งมีเพียง 3 
ศูนย์เพ่ิมขึ้นเป็น 6 ศูนย์การเรียนรู้ จึงขอเสนอแนะให้จัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับศูนย์
การเรียนรู้ดังกล่าว ใช้ในการสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักเรียนรักการอ่านและมีความรู้ความเข้าใจใน
ท้องถิ่น                                                                                                           
                 1.3 นายศิริชัย ศิลป์สาคร รองผู้อ านวยการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (17 ธันวาคม 
2559) เสนอแนะให้ปรับปรุงรูปแบบลักษณะของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมให้เหมาะสมและน่าสนใจมากขึ้น 
ดังนี้... 1.รูปเล็กไม่ชัดเจนควรให้มีขนาดใหญ่และชัดเจน 2. ควรมีค าอธิบายใต้รูปภาพและบอกถึง
ประโยชน์การใช้สอยของวัตถุแต่ละประเภท 3. ควรออกแบบจัดวางตัวอักษร และภาพไว้บนหน้าปก
ให้ดูเด่น สวยงาม น่าสนใจ 
                 1.4 ผู้ปกครอง ด.ญ. พรพิมล รัศมี (12 พฤศจิกายน 2559) เสนอว่า ....ให้น าหนังสือ
อ่านเพ่ิมเติมเล่มที่ได้รางวัลมาเป็นคู่มือการเขียน และเขียนเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์จาก 3 ศูนย์เพ่ิมเป็น 6 
ศูนย์ตามสภาพความเป็นจริง ควรแนะน าให้คุณครูท่านอ่ืนๆ จัดท าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมไปใช้เป็นสื่อให้
นักเรียนมาแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ในทุกระดับชั้น 
                 1.5 นางสาวอัมพร ศรีทับทิม (9 พฤศจิกายน 2559) เล่าให้ฟังเกี่ยวกับการคมนาคมใน
อ าเภอด่านช้าง ว่า การพัฒนาการคมนาคมจากการใช้ช้าง ม้า วัว ควาย มาเป็นรถประจ าทางทีมีพัด
ลมวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างอ าเภอและจอดรับ-ส่งผู้โดยสารตลอดทาง ท าให้ผู้ที่ต้องเดินทางไกล
จ าเป็นต้องไปต่อรถหลายแห่ง ....ตนจึงเป็นผู้ริเริ่มจัดบริการรถตู้ ติดแอร์ รับ-ส่งผู้โดยสารจากอเภอ
ด่านช้าง ไปกลับ-กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าแรก เพ่ือความสะดวกในการเดินทางไกล ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2528 ถึง 2533  
                  1.6 นายนพรัตน์ พิมพ์จุฬา อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง (23 
พฤศจิกายน 2559) ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้างเล่าว่า...สมัยก่อนอ าเภอด่านช้างเป็นเขตปุา
สงวนต่อมามีผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่เพ่ิมมากขึ้นจึงจ าเป็น ต้องตั้งโรงเรียนขึ้น ชื่อโรงเรียนด่านช้างและ
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พัฒนาเป็นโรงเรียนอนุบาลด่านช้างในปัจจุบัน จึงเกิดแรงบันดาลใจต้องการให้นักเรียนได้รับรู้และ
เข้าใจประวัติความเป็นมาของชาวด่านช้างจึงรวบรวมวัตถุโบราณสิ่งของต่างๆทั้งของส่วนตัวและได้รับ
บริจาคจากประชาชนในท้องถิ่นมาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้างขึ้นในโรงเรียน เมื่อปีพุทธศักราช 
2549 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักเรียน                    
                 1.7 นายสมบูรณ์ สีทับทิม ( 7 พฤศจิกายน 2559) เป็นผู้ก่อตั้งการท าเหมืองแร่กล่าวว่า
...ตนเองได้สังเกตเห็นว่าบริเวณล าธารมีแร่ ลองขุดดูพบแร่ดีบุกและแร่แมงกานีสที่บ้านทุ่งมะกอก 
ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จึงได้ขออนุญาตท าเหมืองแร่  ระหว่างปีพุทธศักราช 2524-2526 น าแร่
ดีบุกไปท าสังกะสีมุงหลังคา และแร่แมงกานีสน าไปท าถ่านไฟฉาย กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชาว
อ าเภอด่านช้าง ณ. เวลานั้น  
                    1.8 นายสมบัติ หุ่นประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีอ าเภอด่านช้าง (3 ธันวาคม 2559) 
เป็นผู้ก่อตั้งบ่อทราย เล่าว่า ...เมื่อมีผู้คนเข้ามาอาศัยในอ าเภอด่านช้างมากขึ้น มีการก่อสร้าง ถนน 
อาคารร้านค้า ที่อยู่อาศัยจ านวนมาก จ าเป็น ต้องใช้ทรายเป็นส่วนประกอบส าคัญในการก่อสร้าง จึง
ดูดทรายจากล าห้วยกระเสียว ในอ าเภอด่านช้างขึ้นมาขายชาวบ้านเพ่ือใช้ก่อสร้าง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
2534 
                    1.9 นายปัญญา ประทีปพรศักดิ์ นายกเทศมนตรีอ าเภอด่านช้าง (4 พฤศจิกายน 
2559) เล่าว่า...ในปี พ.ศ. 2525 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลด่านช้าง องค์กร
ปกครองท้องถิ่นแห่งแรก โดยรวมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลด่านช้างและต าบลหนองมะค่าโมง รวมพ้ืนที่ 
4.4 ตารางกิโลเมตร ต่อมายกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบลด่านช้าง          ท าหน้าที่ดูแลการพัฒนา
ชุมชนด่านช้าง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 

       1.10 นายวิเชียร กรรณหรัตนชัย นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี (23 
พฤศจิกายน 2559) เป็นชาวอ าเภอด่านช้าง กล่าวว่า ...ด่านช้างมีลักษณะภูมิประเทศสวยงาม จึง
ร่วมกับส่วนราชการและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ยอด
เขาเทวดา อุทยานแห่งชาติพุเตย และปางอุ๋ง เป็นต้น และเสนอว่า หากน าเรื่องราวของสถานที่
ท่องเที่ยวเหล่านี้ไปได้เรียบเรียงเพ่ิมเติมไว้ในหนังสืออ่านเพ่ิมเติมด้วยแล้วจะท าให้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
น่าสนใจและมีประโยชน์แก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น  

 
            2. ด าเนินการทดลองใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่พัฒนาใหม่ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 43 คน ที่ก าลังศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง นักเรียนท า
แบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐาน ครูแนะน าวิธีการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม และอธิบาย
แนวทางการเรียนรู้ หลังจากนั้นให้นักเรียนศึกษาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นใหม่นี้
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ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเรียนจ านวน 1 คาบต่อสัปดาห์รวม 10 
ชั่วโมง แล้วจึงน าแบบทดสอบให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบทดสอบหลังเรียนเพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ทดสอบก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 

3. ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 43 คนที่มีต่อหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมตามเกณฑ์ 

80/80   
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือ

อ่านเพ่ิมเติมที่พัฒนาใหม่ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้ง 
6 เล่ม 

3. วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
            ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วย 

1. สูตรดัชนีความสอดคล้อง (สมนึก ภัทธิยธนี. 2546: 220)  
2. สูตรวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ (E1/E2) (กรมวิชาการ 2545ก:57-58) 
3. สูตรการหาค่าความยากง่าย ของแบบทดสอบ ของบุญชม ศรีสะอาด (2545:84)  
4. สูตรการหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ ของบุญชม ศรีสะอาด (2545:81)  
5. การหาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับตามวิธีของ Kuder – Richardson 

โดยใช้สูตร KR-20 (บุญชม ศรีสะอาด. 2545:85-86)  
6. การหาความเที่ยงของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของ Cronbach (ภัทราพร เกษสังข.์ 2549 : 138) 
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ภาพที่ 4 กระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ รวมทั้งกระบวนการวิเคราะห์

ข้อมูล การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 
 

ผลการวิจัย 
1) จากการสัมภาษณ์ผู้รู้ที่เกี่ยวข้องและผู้น าชุมชนพบว่า ได้รับข้อมูลในการพัฒนาหนังสือ

อ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียน    ชั้นประถมศึกษาปีที 4 มีหลายประเด็นที่เป็นความรู้
ใหม่ มีประโยชน์น่าสนใจ เช่น นายสมบรูณ์  สีทับทิมว่า กล่าวว่า ตนเอง ได้  ขุดพบแร่ดีบุกและแร่
แมงกานีสที่บ้านทุ่งมะกอก ต าบลวังยาว อ าเภอด่านช้าง จึงได้ขออนุญาตท าเหมืองแร่  ระหว่าง ปี
พุทธศักราช 2524-2526 เกิดเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชาวอ าเภอด่านช้างในช่วงเวลานั้น และ
พัฒนาการคมนาคมจากเดิมที่เดินทางด้วยการใช้ช้าง ม้า วัว ควาย มาเป็นรถประจ าทางทีมีพัดลมจอด

วิเคราะห์เนื้อหาเอกสารและข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ 
ตัวแปรตามกรอบแนวคิด :  
1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา    
    และวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เร่ืองพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง   
    ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 

4. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อหนงัสืออ่านเพ่ิมเติมฯ 
 

การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 
1.จากการศึกษาหลักสูตรและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง และ 
2. สัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชนในท้องถิ่นด่านช้าง 
3. สร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ ตามแนวคิดของจินตนา ใบกาซูยี 
4. สร้างแบบประเมินความเหมาะสมของหนังสือเสนอผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
1.เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องข้อค าถามกับ    
  วัตถุประสงค์ ทั้งแบบทดสอบและแบบสอบถามความคิดเห็น มีค่าIOC=1    
2.น าแบบทดสอบ 20 ข้อ Tryout กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน  
   พบว่า มีค่าความยากง่าย 0.43-0.76 (ต้องอยู่ระหว่าง 0.20-0.80) และ   
   ค่าอ านาจจ าแนก 0.20-0.73 (ต้องไม่น้อยกว่า 0.20) ความเชื่อมั่น= 0.87 

กระบวนการสร้างเครื่องมือ 
1. ศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ ที่พัฒนาขึ้น 
2. ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม 
3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 
4. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 
5. สร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสือ 
    อ่านเพิ่มเติม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
6. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
    5 ระดับ 
 

การตรวจสอบคุณภาพ/ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 
1.ผู้เชี่ยวชาญ 3 คนประเมินความสอดคล้องแบบประเมิน IOC=1 
2.ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนประเมินความเหมาะสมของเนื้อหากับภาพ 
  ประกอบของหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ ในภาพรวม พบว่าอยู่ใน 

  ระดับมาก ( = 4.22) และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

   ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) เช่นกัน 
3.ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างหาค่าประสิทธิภาพ 
   หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ มีค่าตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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รับส่งผู้โดยสารระหว่างอ าเภอ แต่ผู้ที่ต้องเดินทางไปไกลๆ จ าเป็นต้องไปต่อรถหลายแห่ง เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเดินทาง  นางอัมพร  ศรีทับทิม จึงเปิดให้บริการรถตู้โดยสารจาก ด่านช้างไปกลับ
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าแรก และนายวิเชียร กรรณหรัตนชัย นายกสมาคม   การท่องเที่ยวจังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นชาวอ าเภอด่านช้างกล่าวว่า ด่านช้างมีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามหลายแห่ง     
จึงให้การส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกับชุมชนประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ 
มีผู้มาท่องเที่ยวจ านวนมาก ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่น ยอดเขาเทวดา  อุทยาน
แห่งชาติพุเตย  และ ปางอุ๋ง  และเสนอแนะให้เพ่ิมเติมเน้อหาเกี่ยวกับสถานที่ท้องเที่ยวไว้ในหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมด้วย จะท าให้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมน่าสนใจและเป็นประโยชน์ส าหรับนักเรียน ผู้วิจัยจึงได้
น าขอเสนอแนะและข้อค้นพบไปพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์   

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมหลังการพัฒนามีค่าประสิทธิภาพ 
82.45/81.28 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ดังปรากฏในตารางที่ 1  
 
ตาราง1   แสดงประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง    

      N=43   
นักเรียน

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
43 คน 

 

หนังสืออ่านเพ่ิมเติมฯ เร่ือง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง รวม    
60 

คะแนน 
(E1) 

ผลสัมฤทธ์ิ 
เล่ม 1 เล่ม 2 เล่ม 3 เล่ม 4 เล่ม 5 เล่ม 6 หลังเรียน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

(20 คะแนน) 
(E2) 

รวม 356 352 359 352 362 358 2139 758 
เฉลี่ย 8.28 8.18 8.34 8.18 8.42 8.32 49.74 17.62 

ร้อยละ 82.80 81.80 83.40 81.80 84.20 83.20 82.90 88.10 
S.D. 4.12 3.64 3.76 3.16 2.80 3.21 3.26 1.42 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลทดสอบ จากการท าแบบฝึกหัดและการทดสอบภายหลังจากการใช้
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมประกอบการเรียนรู้จ านวน 6 เล่ม คะแนนเต็ม 60 คะแนน นักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.90 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจัดการ
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เรียนรู้โดยการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ ปรากฏว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยคิด เป็นร้อย
ละ 88.10 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน แสดงว่าหนังสืออ่านเพ่ิมเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.90/ 88.10  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/ 80  
 

2) ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมเรื่อง 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 มีผลการเรียนรู้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดปรากฏใน ตารางที่ 2 ดังนี้ 

 
ตาราง  2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียน
อนุบาลด่านช้าง 

N=43 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ของนักเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
กลุ่มตัวอย่าง  

 S.D. t p 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

12.95 2.04 17.19* .00 

17.62 1.42 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง (  = 17.62, S.D. 
= 1.42) สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ ( = 12.95, S.D. = 2.04) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
3) นักเรียนมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติมในภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก ทั้งด้าน  คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ, ภาพประกอบ, เนื้อหาและการใช้ภาษา แบบฝึกหัด
ท้ายเล่ม ด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์   ท าให้อ่านเข้าใจง่าย มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการ
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้  
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ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

N=43 

ข้อ ความคิดเห็น  S.D. แปลผล 

1 ปก ขนาดรูปแบบ สวยงามน่าสนใจ 3.70 3.71 มาก 
2 ขนาดอักษรรูปแบบอักษรเหมาะสม 3.70 0.74 มาก 
3 ช่วยส่งเสริมการพัฒนาสติปัญญาผู้เรียน 3.42 0.54 ปานกลาง 
4 หนังสืออ่านเพ่ิมเติมปกหน้าและปกหลังสวยงาม

หนา้สนใจ 
3.84 0.81 มาก 

 ภาพรวมด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ 3.65 0.70 มาก 

5 เนื้อหาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้เรียน 4.02 0.77 มาก 
6 กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดใฝุรู้ใฝุเรียน 3.84 0.69 มาก 
7 คุณค่าท่ีได้จากเรื่องน าไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ในสังคม

ได ้
3.74 0.49 มาก 

8 ความรู้ความเข้าใจสามารถน าไปใช้อย่างมีจริยธรรม 3.49 0.59 ปานกลาง 
 ภาพรวมด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา 3.77 0.64 มาก 

9 ภาพประกอบสีสันสวยงาม เข้าใจง่าย  3.88 0.82 มาก 
10 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสมกับหน้ากระดาษ 3.74 0.62 มาก 
11 ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา 3.79 0.67 มาก 
12 ค าอธิบายภาพท าให้เข้าใจเนื้อหา 3.70 0.71 มาก 

 ภาพรวมด้านภาพประกอบ 3.78 0,71 มาก 

13 ส่งเสริมความรู้ให้มีทักษะในการคิด 3.65 0.65 มาก 
14 ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวมากขึ้น 3.84 0.84 มาก 

 ภาพรวมด้านแบบฝึกหัดท้ายบท 3.75 0.75 มาก 
15 ช่วยให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเนื้อหาใน

ท้องถิ่น 
3.84 0.72 มาก 

16 ปลู กฝั ง ให้ เ ห็ นคุณค่ า ของแหล่ ง เ รี ยนรู้ แ ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.58 0.79 มาก 

17 ปลูกฝั งให้นัก เรียนเกิดความรักและภูมิ ใจใน 3.79 0.71 มาก 
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ข้อ ความคิดเห็น  S.D. แปลผล 

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
18 สามารถน าความรู้ ที่ ได้ จ ากหนั งสื อ ไปใช้ ใน

ชีวิตประจ าวัน 
3.93 0.83 มาก 

19 หนังสืออ่านเพิ่มเติมจับและเปิดได้ง่าย 4.09 0.87 มาก 
20 นักเรียนมีความสุขเมื่อได้เรียนจากหนังสือเพ่ิมเติม 3.40 0.66 ปานกลาง 
 ภาพรวมด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 3.80 0.77 มาก 

 ภาพรวมทุกด้าน (5 ด้าน) 3.78 0.72 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในภาพรวม (   = 3.78, S.D. = 0.72) และรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านคุณค่า และประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด (  = 3.80, S.D. = 0.77) รองลงมา คือ ด้านภาพประกอบ ด้านเนื้อหา การใช้ภาษา ด้าน
แบบฝึกหัดท้ายบทและด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเกือบทุกข้อ มีเพียงสามข้อเท่านั้น ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยอภิปรายได้ว่า ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.90/ 88.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 แสดงว่าหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพดี เนื่องจากด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการสัมภาษณ์
เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเชิงคุณภาพจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้รู้ ผู้น าชมชน การศึกษาสภาพ
ชุมชนด่านช้าง ลักษณะหนังสืออ่านเพ่ิมเติมจากครู นักเรียน ต ารา งานวิจัย ควบคุมคุณภาพของ
หนังสืออ่านเพ่ิมเติม ด้านเอกภาพ การเน้นและสร้างล าดับความส าคัญ สัดส่วนและองค์ประกอบใน
การออกแบบหนังสือ เพ่ือให้หนังสือมีรูปเล่มน่าอ่าน และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน สอดคล้องกับ
แนวคิดของอารยะ ศรีกัลยาณบุตร (2550: 10) ส าหรับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ และการสร้าง
แบบทดสอบ ด าเนินการตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 85-90)  นอกจากนี้มีแบบฝึกหัด
ท้ายบทเพ่ือให้นักเรียนได้วัดและประเมินความรู้ ความก้าวหน้าของตนเองระหว่างการอ่านหนังสือ
เพ่ิมเติม ส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังจากการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของศิรประภา จังพานิช (2558: บทคัดย่อ)  เรื่อง การพัฒนาหนังสือ
อ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.80/ 84.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 85/85 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ คงศีล จันทสุข  (2558: 103) เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด เมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัย ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 มีค่าประสิทธิภาพ
เท่ากับ 88.57/ 91.80 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80   

 
ภาพที่ 5 แสดงผลที่ได้จากการวิจับ เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4   

                                               
 
 
 
 

ผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ เร่ือง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง มีประสิทธิภาพ  82.90/ 88.10 

 ผลการทดลอง (E1) ที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดท้ายเล่ม (60 ข้อ) หลังการใช้หนังสืออ่าน

เพิ่มเติมฯ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 43 คน  ( = 49.74, S.D.=3.26 ) E1= 82.90  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (E2) ที่ได้จากการท าแบบทดสอบ 20 ข้อ หลังการใช้หนังสือ

อ่านเพิ่มเติมฯ ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 43 คน ( =17.62, S.D.=1.42) E2 = 88.10  
 
ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ด่านช้าง พบว่า ผลการเรียนรู้หลังการรู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ทดสอบก่อนเรียนรู้   =12.95, S.D.= 2.04      

 ทดสอบหลังเรียนรู้   = 17.62  , S.D.=1.42      

ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.78, S.D.=0.72)   

 ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ  ( =3.80, S.D.=0.77)  อยู่ในระดับ มาก 

 ด้านภาพประกอบ  ( =3.78, S.D.=0.71)  อยู่ในระดับ มาก 

 ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา  ( =3.77, S.D.= 0.64)  อยู่ในระดับ มาก 

 ด้านแบบฝึกหัดท้ายบท  ( =3.75, S.D.=0.75)  อยู่ในระดับ มาก 

 ด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์  ( =3.65, S.D.= 0.70)  อยู่ในระดับ มาก 

ผลที่ได้จากการวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ 
1. ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ม า ใ ช้ พั ฒ น า ห นั ง สื อ อ่ า น
เพิ่มเติมฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 
2. ผลการเปรียบเทียบผลการ
เรียนรู้ก่อนและหลังการใช้
หนังสืออ่านเพิ่ม เติมฯ ของ
นั ก เ รี ย นมี ผ ล สั มฤ ท ธิ์ ท า ง          
การเรียนสูงขึ้น  
3. ผลการศึกษาความคิดของ
นักเรียนที่มีต่ อหนังสืออ่าน

เพิ่มเติมฯ อยู่ในระดับมาก ทุก
ดา้น 
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ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม  เรื่อง 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 4 มีผลการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนใช้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมฯ (  = 17.63, S.D. = 1.42) สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ (   = 12.95, S.D. = 2.04) เนื่องจากหนังสืออ่านเพ่ิมเติมมี
รูปภาพสวยงาม ประกอบเนื้อหาที่สั้น กระชับเข้าใจง่าย มีเรื่องราวน่าสนใจใกล้ตัวเพราะเป็นประวัติ
ในขุมชนเดียวกับถ่ินที่อยู่ของนักเรียน อีกทั้งพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงวัตถุโบราณของจริง 
มีเอกสารแสดงประวัติความเป็นมา ตั้งอยู่ในโรงเรียน สะดวกต่อการเยี่ยมชมและใช้ประโยชน์ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของเพียเจต์ (อ้างถึงในทิศนา แขมมณี, 2553: 64-66) 
กล่าวถึงกระบวนการทางสติปัญญา ได้แก่ การซึมซับ การปรับและจัดระบบ การเกิดสมดุล ประกอบ
กับหนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่พัฒนาขึ้นมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงของ
นักเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของพ้องพงศ์ เฉิดโฉม (2556: บทคัดย่อ) การพัฒนาหนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม     ชุด ตลิ่งชันบ้านเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ในภาพรวม (   = 3.78, S.D. = 0.72) และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (   = 3.80, S.D. = 0.77) 
เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นประสบการณ์ตรง นักเรียนจึงสามารถน าไปใช้ได้จริง  รองลงมาด้าน
ภาพประกอบ ด้านเนื้อหาและการใช้ภาษาที่ดูน่าสนใจเข้าใจง่าย และด้านแบบฝึกหัดท้ายบท 
เหมาะสมกับวัย ส่วนด้านลักษณะรูปเล่มและการพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (   = 3.65, S.D. = 0.70) 
แสดงว่าควรปรับปรุงออกแบบให้สวยงามน่าสนใจมากขึ้น เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากเกือบทุกข้อ มีเพียงสามข้อเท่านั้นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  แสดงว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นในเชิงบวกต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยเฉพาะด้านเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เพ่ิม
มากขึ้น และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรประภา จัง
พานิช (2558: 446)  เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เรื่อง ชุมชนคนไร่ขิง ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพ่ิมเติมทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน  
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ภาพที่ 6 ผลการวิจัย ข้อค้นพบ การประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
   ควรสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมให้มีสีสันสวยงาม สะดุดตาน่าหยิบอ่านและเหมาะสมกับวัยใน
หลายรูปแบบทั้งเป็นรูปเล่ม และ สื่อ Electronics online สะดวกต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับนักเรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
            ควรวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด่านช้างในด้านการ
ท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์น้อย เนื่องจากอ าเภอด่านช้างได้ขยายตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
น่าสนใจเพิ่มขึ้นหลายแห่ง 
 

นักเรียน 
1. มีองค์ความรู้นอกเหนือจากต าราเรียนตามหลักสูตร 
2. มีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน 
3. มีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างอ่านหนังสือ 
4. ประสบการณ์จากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้างช่วยให้นักเรียนเข้าใจ 
    ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นด่านช้าง และรู้วิธีการใช้ร่องรอย 
    จากวัตถุโบราณ สืบค้นประวัติความเป็นมาของมนุษย์ในยุคต่างๆ 
5. มีทักษะในการน าประสบการณ์และองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิต 
ครูผู้สอน 
1. ประสบการณ์จัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับวัยผู้อ่าน 
2. เทคนิคในการสร้างแบบทดสอบที่ส่งเสริมทักษะการคิดและ 
    กระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่านหนังสือ 
    เพิ่มเติม 
3. ได้แนวคิด และแนวทางในการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  
    ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ ส าหรับกลุ่มสาระวิชาอื่นๆ  
 

การประยุกต์ใช้ 
1. การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ เร่ือง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง   
    บูรณาการการสอนข้ามกลุ่มสาระวิชาอื่นในระดับชั้นเดียวกัน  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  
    หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ เร่ือง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้าง  และ 
    ใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นด่านช้างเป็นสื่อจัดประสบการณ์ตรง 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 
       ควรสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมในหลายรูปแบบทั้งเป็น
รูปเล่มหนังสือ และ สื่อ Electronics online สะดวกต่อการ
ใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้  
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
        ควรวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีเนื้อหา
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด่านช้างในด้านการท่องเที่ยว และ
มัคคุเทศก์น้อย เนื่องจากอ าเภอด่านช้างได้ขยายตัวเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง 

 
 

ข้อค้นพบ  1.ได้วิธีการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน   2 . สร้างเสริมนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  3. สร้างเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 
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กิตติกรรมประกาศ 
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แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา              
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

THE GUIDELINES FOR GENERAL ADMINISTRATION DEVELOPMENT OF 
KLONGLAN WITTAYA SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL 

SERVICE AREA OFFICE 41 
ขวัญจิรา  ตาแก้ว 

สาขาวิขาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวยิาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
Corresponding author. E-mail: ningyo_ningyo@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน
คลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41, 2) เพ่ือศึกษาปัญหาการ
ด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 41 และ 3) เพื่อหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 41 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 4 คน ครู จ านวน 74 คน และบุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัย เป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ , ค่าเฉลี่ย (μ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่
และจัดอันดับ 
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1.  สภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
ได้แก่ สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษา  ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
ได้แก่ ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน  งานอาคารสถานที่ ข้อที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนามกีฬาและสถานที่พักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียน  งานกิจการนักเรียน 
ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  งานประชาสัมพันธ์ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดท าวารสาร แผ่นพับ
เพ่ือรายงานข่าวสารให้ชุมชนทราบปีการศึกษา หรือภาคเรียนละ 1ครั้ง  
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  2.  ปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ในภาพรวม พบว่า มีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง   
  3.  แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให้มีการด าเนินการมากที่สุด 
ได้แก่ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
ของโรงเรียนและควบคุมระบบภายในโรงเรียน หาผู้มีความรู้ความช านาญวิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบ
เครือข่ายภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ และเพ่ิมความเร็วของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความรู้สึกรักหวงแหน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน   จัดท า
โครงการเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านต่างๆ  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ และจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลเพ่ือเป็นสารสนเทศ
อ้างอิงส าหรับการพัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ค าส าคัญ:  แนวทางพัฒนา, การด าเนินงาน, บริหารงานทั่วไป 
 

Abstract 
   The purposes of this research were 1) to study the schools general 
administration of Klonglan Wittaya School under the secondary educational service 
area office 41, 2) to study problems in schools general administration of Klonglan 
Wittaya School under the secondary educational service area office 41, and 3)  to 
develop guidelines general administration of Klonglan Wittaya  School under the 
secondary educational service area office 41. The respondents consisted of 4 
administrators, 74  teachers, and 1 teacher assistant . The research instruments was 
questionnaires and interview. The data was analyzed using frequency, percentage, 
mean, standard devitation and content analysis. 
 The research findings were as follows :  
  1. The schools general administration of Klonglan Wittaya School 
under the secondary educational service area office 41. Technology  and information 
group were at the high level as follow:  to promote and develop person that can 
bring and use the innovation technology and information for education in 
administration and educational development . Promotion of educational provision 
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group were at the high level as follow : to meet the school parent and the school 
board every semester. Building and environment group were at the high level as 
follow:  enough sport field and garden for student. Student affairs group were at the 
high level as follow: to provide activities about moral for the student. Educational 
public relation group were at the high level as follow: establishing school journal to 
community. 
  2.The opinion results of problem in schools general administration of 
Klonglan Wittaya School under the secondary educational service area office 41were 
at the middle level.   
  3.The opinion results of develop guidelines general administration of 
Klonglan Wittaya  School under the secondary educational service area office 41were  
at the high level as follow: to be supply high performance computer for server to 
keep all data and internal control system of school, analyze internal system, check 
internal network for internet access is good and enough to using, increasing the 
student moral to respond together, establish project to provincial administrative 
organization for student’ activity support and be appropriate of satisfaction of 
another person various, to do the report for develop in the future.  
Keywords:  develop guidelines, implementation, general administration 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39  ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาที่ต้องปฏิบัติตาม
ภารกิจ 5 งาน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง   ใน
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว สภาพการณ์ทางด้านระบบ
บริหารและการจัดการจะเปลี่ยนไปมาก มีการกระจายอ านาจทั้งในด้านบริหารและด้านวิชาการลงสู่
ระดับพ้ืนที่ โดยชุมชน ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทในการบริหารและ
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ของตนอย่างมาก  ประชาชนจะเข้ามามีส่วนในการร่วมคิด   ร่วม
วางแผน  ร่วมท า และร่วมติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในท้องถิ่น   

แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ หน้าที่หรืออ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ก าหนดไว้ในกฎหมายคือ เป็นส่วนราชการที่มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ สถานศึกษาหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาโดยตรง
เช่นเดียวกับสถานศึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคล ส่วนอ านาจหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นในฐานะนิติบุคคลก าหนดไว้ใน
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลมีอ านาจในการปกครองดูแลบ ารุงรักษา  ใช้และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่
เป็นทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริหารสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมสถานศึกษาที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา  สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติแล้ว
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินกิจการหรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ  งบประมาณ บริหารงาน
บุคคลและบริหารทั่วไปให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School 
Based Management) และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ที่
ยึดทั้งหลักนิติบุคคล หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
เป็นเครื่องมือ ในการน าวิสัยทัศน์ และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 75) 

งานบริหารทั่วไปเป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนก าหนดให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เช่น การด าเนินงานธุรการ การประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าส ามะโนนักเรียน การรับนักเรียน การ
จัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม งานบริการสาธารณะ งาน
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ และบุคลากร การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา งาน
ส่งเสริมงานกิจการนักเรียน การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน งานการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ซึ่งผู้รับผิดชอบงานควรรู้แนวปฏิบัติราชการเพ่ือ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมาย  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิท ธิภาพ และ
ประสิทธิผล การบริหารทั่วไปเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้การ
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ  ในการให้บริการทางการศึกษาทุกรูปแบบ 
ทัง้การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสถานศึกษา ตลอดจนการจัดให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืน (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545, หน้า 57) 



 
 1318 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

โรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าอ าเภอคลองลาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,516 
คน การด าเนินงานบริหารทั่วไปในโรงเรียน จึงต้องใช้บุคลากรเป็นจ านวนมากในการปฏิบัติงานแต่ละ
ด้านเพ่ือรองรับนโยบายต่างๆ ให้รวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์ แต่เนื่องจากบุคลากรของโรงเรียนมี
จ ากัดและมีภาระงานสอนประจ า รวมถึงการสับเปลี่ยนของบุคลากร  และมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
และความรับผิดชอบของบุคลากรอยู่เสมอจึงส่งผลให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง และล่าช้า เนื่องจาก
การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและต้องศึกษากฎระเบียบ อย่าง
ถูกต้อง (โรงเรียนคลองลานวิทยา, 2557)  

จากปัญหาดังกล่าวอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอันอาจเกิดความเสียหายขัด
ต่อระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ท าให้ราชการเสียประโยชน์ที่พึงมี และอาจท าให้ผู้ปฏิบัติต้องได้รับ
โทษอันเนื่องมาจากความประมาทหรือไม่มีความรู้ความช านาญ ผู้วิจัยซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับฝุายบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัญหาและ
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไป เพ่ือได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ และ
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา เพ่ือน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไป
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป  

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
          1. ศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านั กงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  
 2. ศึกษาปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
 3. หาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูล 
  1. ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 4 คน 
ครูผู้สอน จ านวน 74 คน และบุคลากรสนับสนุนการสอน จ านวน 1 คน ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งสิ้น 
79 คน  
       2. ผู้ให้ข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด าเนินงานบริหารทั่วไป  จ านวน 17 คน  
 ขั้นตอนด าเนินการวิจัย 
         แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผู้วิจัยได้ด าเนินการโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน  
ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลาน
วิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยใช้แบบสอบถาม 
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลาน
วิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยใช้การสนทนากลุ่ม 
     ขั้นตอนที่ 3 การหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการด าเนินงานบริหาร

ทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 สภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบก าหนดค าตอบให้เลือกตอบ 
(Multiple Choice) 
 ตอนที่ 3 ปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 
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               ฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviw)  แนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร ครูและบุคลากร
สนับสนุนการสอน โรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 
จ านวน 79 ฉบับ ได้แบบสอบถามกลับคืน จ านวน 79 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี้ แจกแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ ของสภาพด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ของปัญหาด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 และวิเคราะห์เนื้อหา และแจกแจงความถี่ แล้วจัดอันดับน าเสนอในรูปตารางเพ่ือ
รวบรวมเป็นแนวทางพัฒนา 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง  แนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  พบว่า  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อที่มี
การปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ร้อยละ 100) งานส่งเสริมการจัด
การศึกษา  ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาค
เรียน (ร้อยละ 100) งานอาคารสถานที่ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนามกีฬาและสถานที่
พักผ่อนเพียงพอส าหรับนักเรียน (ร้อยละ 94.93) งานกิจการนักเรียน ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด 
ได้แก่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ (ร้อยละ 
100) งานประชาสัมพันธ์ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดท าวารสาร แผ่นพับเพ่ือรายงานข่าวสาร
ให้ชุมชนทราบปีการศึกษา หรือภาคเรียนละ 1ครั้ง (ร้อยละ 100) 
  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41ในภาพรวม พบว่า มีปัญหาการด าเนินงานอยู่
ในระดับปานกลาง   
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  ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลอง
ลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า  ผลการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบว่า  มีการด าเนินการมากที่สุด ได้แก่ จัดหา
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียน
และควบคุมระบบภายในโรงเรียน หาผู้มีความรู้ความช านาญวิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบเครือข่าย
ภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ และเพ่ิมความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีความรู้สึกรักหวงแหน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน   จัดท าโครงการเพ่ือ
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ที่มีความสามารถด้านต่างๆ  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น 
การสอบถาม การสัมภาษณ์ และจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานผลเพ่ือเป็นสารสนเทศอ้างอิงส าหรับการ
พัฒนางานให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากสภาพและปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนการสอน ต่อสภาพ
การด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ใน 5 งาน คือ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา งาน
อาคารสถานที่ งานกิจการนักเรียน และงานประชาสัมพันธ์ ผลจากการศึกษาพบว่า   
 1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนับสนุนและพัฒนา
ให้บุคลากรสามารถน านวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษามาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา  ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ จัดระบบสารสนเทศให้เป็นระบบและเป็ น
ปัจจุบันง่ายต่อการค้นหา   
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ มีเจ้าหน้าที่ธุรการท า
หน้าที่โดยเฉพาะ จัดท าส ามะโนผู้เรียนที่จะเข้าเรียนใน  ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ 
ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบันและทันต่อเวลา  ประเมิน
และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปีการศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวนโยบายต่างๆให้โรงเรียนด าเนินการและได้ติดตามการด าเนินงาน
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ของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยการให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วี
ระศักดิ์ ศรีอุดร (2553, หน้า 65) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานทั่วไปใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
บริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ ตามความเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา และครูธุรการ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครู
ธุรการ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
 3. งานอาคารสถานที่ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ สนามกีฬาและสถานที่พักผ่อน
เพียงพอส าหรับนักเรียน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ โรงอาหาร  และครุภัณฑ์ประจ าโรง
อาหารอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขอนามัย ซึ่งการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เฉลา  พวงมาลัย (2551, หน้า 94) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
สภาพและปัญหาการบริหารงานของฝุายบริหารทั่วไปในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับช่วงชั้นที่ 3 
และช่วงชั้นที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อ าเภอปากท่อ ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สภาพการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
   4. งานกิจการนักเรียน ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ประเมิน
และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และควบคุมดูแลการจ าหน่ายอาหารที่ถูก
หลักโภชนาการให้กับนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีนโยบายให้โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้กับโรงเรียน
เป็นเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกจัดสรรมาจากเงิน
รายหัวนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามระเบียบและข้อบังคับเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของจิตติมา ธมชยากร (2553, หน้า 82-83) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วปุา จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า ด้านงานกิจการนักเรียน ใน
ภาพรวมนั้นพบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก  
 5. งานประชาสัมพันธ์ ข้อที่มีการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ จัดท าวารสาร แผ่นพับเพ่ือรายงาน
ข่าวสารให้ชุมชนทราบปีการศึกษา หรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ 
จัดท าแผ่นปูายประชาสัมพันธ์ตามลักษณะงานเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียนสู่ชุมชน ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียน คลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจ าอ าเภอ และเป็นโรงเรียนที่
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จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ มีนักเรียนในหลายต าบลในเขตอ าเภอคลองลานเดินทางมา
เรียนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีผู้น าชุมชนจากหลายต าบล และหลายหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมมากที่สุดในอ าเภอ จึงมีชุมชนขอความอนุเคราะห์
ในการเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และหมู่บ้านอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ สกุล  กลั่นนุช (2550, หน้า 65) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการบริหารทั่วไปของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารทั่วไปของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ด้านการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาโดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  
 
 2. ผลการศึกษาปัญหาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41   
 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรสนับสนุนการสอน ต่อปัญหา
การด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวม พบว่ามีปัญหาการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายกลุ่มงาน พบว่า กลุ่มงานที่มีปัญหามากที่สุด คือ งานอาคารสถานที่ รองลงมาได้แก่ งาน
กิจการนักเรียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามล าดับ โดยกลุ่มงาน
ที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่ งานประชาสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายกลุ่มงาน พบว่า 
 1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ไม่มี
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเครือข่ายภายในโรงเรียน ข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีไม่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับงาน  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์และจัดหาจากการรับบริจาคให้แก่สถานศึกษา ด้วยวัตถุประสงค์ให้ใช้ในการ
บริหารจัดการส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่ให้ใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละสถานศึกษา ในส่วนของการ
บริหารจัดการ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบต่างๆ และพัฒนาเครือข่าย
ส าหรับติดต่อกับส านักงานในระดับจังหวัด ระดับเขตการศึกษา และส่วนกลาง เช่น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาทั้งระดับประถมและมัธยม และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุธรรม  ลังการ์พินธุ์ (2550, หน้า 54 -55) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการ
ด าเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย 
เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ มีปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  
 2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ระบบ
อินเทอร์เน็ตล่าช้า ไม่ทันต่อการปฏิบัติงาน ข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่  ชุมชนและหน่วยงาน
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ภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวนโยบายต่างๆให้โรงเรียนด าเนินการและ
ได้ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ โดยการให้รายงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธรรม  ลังการ์พินธุ์ (2550, หน้า 54 -55) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า งานส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทั่วไป มีปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 3. งานอาคารสถานที่ โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการดูแลอาคารสถานที่ ข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด ได้แก่ อาคารเรียน อาคารประกอบไม่
แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนและห้องเรียนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นงบลงทุนในการก่อตั้งโรงเรียนมาแต่เดิมแล้ว และโรงเรียน
ตั้งอยู่บริเวณสถานที่ท่ีเป็นที่เนิน มีต้นไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา มีการจัดตกแต่งสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 
และบริเวณสถานที่นั่งพักผ่อนจึงท าให้บรรยากาศในโรงเรียนดูร่มรื่น และการดูแลรักษาความสะอาด
ของอาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความสนใจในการ
เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฉลา  พวงมาลัย (2551, หน้า 97) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ
และปัญหาการบริหารงานของฝุายบริหารทั่วไปในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับช่วงชั้นที่ 3 และ
ช่วงชั้นที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 อ าเภอปากท่อ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
การบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยรวม อยู่ในระดับน้อย  
 4. งานกิจการนักเรียน โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ข้อที่มีปัญหา
น้อยที่สุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดของนักเรียน ที่เป็นเช่นนี้
อาจเป็นเพราะว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้โรงเรียนส่งเสริม 
สนับสนุนนักเรียนในการจัดกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้กับโรงเรียนเป็นเงินอุดหนุนการจัดการศึกษา
ของแต่ละปีการศึกษาซึ่งงบประมาณดังกล่าวถูกจัดสรรมาจากเงินรายหัวนักเรียน ซึ่งโรงเรียนต้อง
ด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามระเบียบและข้อบังคับเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางและสถานศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธรรม  ลังการ์พินธุ์ 
(2550, หน้า 56) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษาที่
เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน มีปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
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 5. งานประชาสัมพันธ์ โดยรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ขาดการประเมิน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม ข้อที่มีปัญหาน้อย
ที่สุด ได้แก่ นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการให้บริการในงานพิธีต่างๆ ของชุมชน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่าโรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจ าอ าเภอ และเป็นโรงเรียนที่จัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ มีนักเรียนในหลายต าบลในเขตอ า เภอคลองลานเดินทางมา
เรียนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้มีผู้น าชุมชนจากหลายต าบล และหลายหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ช่วยจัดการศึกษา และเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมมากที่สุดในอ าเภอ จึงมีชุมชนขอความอนุเคราะห์
ในการเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และหมู่บ้านอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุ
ธรรม  ลังการ์พินธุ์ (2550, หน้า 56) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินงานบริหารทั่วไป
ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  
งานประชาสัมพันธ์ มีปัญหาการด าเนินงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

 
 3.  ผลจากการหาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลาน
วิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จากผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญปรากฏผล ดังนี้ 
  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนและ
ควบคุมระบบภายในโรงเรียนเพ่ือความสะดวกในการใช้ข้อมูลร่วมกัน รองลงมาได้แก่ ระดมทรัพยากร
จากบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานภายนอกส าหรับการจัดหา ดูแลซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และจัดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศโดยเฉพาะ
และเป็นผู้มีความสามารถตรงกับงานเพ่ือดูแลให้ระบบงานสารสนเทศเป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการน าไปใช้อยู่เสมอ 
  งานส่งเสริมการจัดการศึกษา แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ หาผู้มีความรู้
ความช านาญเพ่ือวิเคราะห์ระบบ ตรวจสอบเครือข่ายภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจาย
สัญญาณ และเพ่ิมความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการใช้งาน รองลงมาได้แก่ การ
จัดเก็บเอกสารทางราชการควรจัดเก็บโดยแยกเป็นหมวดหมู่ ลงเลขทะเบียนเอกสารและชื่อ
ผู้รับผิดชอบ และส าเนาเอกสารไว้หลายชุดส าหรับให้ผู้รับผิดชอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และระดม
ทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกในการจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซม หรือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมเพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

  งานอาคารสถานที่ แนวทางท่ีมีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมี
ความรู้สึกรักหวงแหนและเป็นเจ้าของร่วมกัน ร่วมกันดูแลและรักษาความสะอาด สร้างข้อตกลงกติกา



 
 1326 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

และความรับผิดชอบร่วมกัน ติดปูายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละสถานที่ให้ชัดเจนและมีระเบียบ ข้อห้ามใน
การใช้ห้อง อาคารสถานที่ต่างๆ ติดไว้ในที่ๆ มองเห็นได้ชัดเจน รองลงมาได้แก่ นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ การดูแลรักษาตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแต่ละสถานที่ แล้ว
น ามาวิเคราะห์ และรายงานผลเป็นรูปเล่มอย่างสม่ าเสมอ และจัดหาที่รองรับขยะไว้ให้เพียงพอตาม
อาคารสถานที่ต่างๆ และคัดแยกถังขยะออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือสะดวกต่อการน าไปก าจัด เช่น
ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ ขยะอันตราย เป็นต้น 

  งานกิจการนักเรียน แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ จัดท าโครงการเพ่ือเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ รองลงมาได้แก่ ท าสัญญาและข้อตกลงกับร้านค้าในการจ าหน่ายอาหาร
ให้กับนักเรียน และมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ หากท าผิดสัญญาโรงเรียนมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและหาผู้ค้า
รายใหม่มาท าการแทน และนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะตามแผนการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จและความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 

  งานประชาสัมพันธ์ แนวทางที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ควรมีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น การสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการใช้แบบสอบถาม 
และน ามาวิเคราะห์ รายงานผลและจัดท าเป็นรูปเล่มเพ่ือเป็นสารสนเทศอ้างอิงส าหรับการพัฒนางาน
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รองลงมาได้แก่ แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบงานเก็บภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
เป็นการเฉพาะและบันทึกแยกหัวข้อของแต่ละงาน และปีการศึกษา เพ่ือสะดวกในการค้นหาและ
น าไปใช้ และการออกไปให้บริการด้านการแสดงดนตรี นาฏศิลป์กับหน่วยงาน องค์กรหรือชุมชน
ภายนอก ควรขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนั้นๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการแสดงออกของ
นักเรียน และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด เช่น การแต่งหน้า ท าผม สามารถ
ฝึกให้นักเรียนแต่งหน้าและท าผมด้วยตนเอง ช่วยประหยัดงบประมาณและเป็นการฝึกอาชีพให้กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
                ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
                 1. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้บริหารควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาเป็นเครื่องแม่ข่ายในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของโรงเรียนและควบคุมระบบภายใน
โรงเรียน ระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน องค์กรและหน่วยงานภายนอกเพ่ือจัดหา ดูแลซ่อมแซม
วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  และจัดบุคลากรที่มีความสามารถ
รับผิดชอบงานสารสนเทศโดยเฉพาะเพ่ือดูแลให้ระบบงานสารสนเทศเป็นระบบ มีความเป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการน าไปใช้อยู่เสมอ 
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  2. งานส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหารควรด าเนินการประชุมคณะครูเพ่ือจัดหาผู้
ตรวจสอบเครือข่ายภายในโรงเรียนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณ และเพ่ิมความเร็วของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการใช้งาน ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดเก็บเอกสารทางราชการ  
และระดมทรัพยากรจากบุคคล ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกในการจัดซื้ อหรือจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม หรือจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงาน 
  3. งานอาคารสถานที่ ผู้บริหารควรประชุมคณะครูในการร่วมกันเสริมสร้างและปลูก
จิตส านึกของความรับผิดชอบให้นักเรียนดูแลและรักษาความสะอาด นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจัดหาที่รองรับขยะให้เพียงพอกับการใช้งาน 

  4. งานกิจการนักเรียน ผู้บริหารควรประชุมคณะครูเพ่ือจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ จัดผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องโภชนาการของนักเรียนให้ชัดเจน  และนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  5. งานประชาสัมพันธ์ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน และน ามาวิเคราะห์ รายงานผลและจัดท าเป็น
รูปเล่มน าเสนอฝุายบริหารเพ่ือการพัฒนางานครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
                   1. ควรท าการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือความ
สมบูรณ์ของผลการวิจัย 
                   2. ควรศึกษาวิจัยการด าเนินงานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานโดยแยกตามขนาดของโรงเรียน 
   3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาอิสระเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาให้ค าปรึกษาและ
แนะน าแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อย่างดียิ่ง จาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข ซึ่งเป็น
ประธากรรมการควบคุมการศึกษาอิสระ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยได้รับแนวทางในการศึกษาและค้นคว้าหา
ความรู้ และประสบการณ์อย่างกว้างขวางในการท าการศึกษาอิสระครั้งนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ปรากฏนามในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  วงษ์นายะ  ดร.สามารถ  กมขุนทด  ดร.พฤฑฒิพล  
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พฤฑฒิกุล  ดร.ไพรินทร์  เหมบุตร  และ นางสาวพิมพ์ทอง  มุสิกะปาน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และ
สละเวลาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์ต่อการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูทุกท่านของโรงเรียน
คลองลานวิทยา ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ ดร.สมชาย  
อังศุโชติเมธี ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเป็นอย่างดี 
 คุณค่าและประโยชน์อันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาในพระคุณ
ของบิดามารดา คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการ
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระจนประสบความส าเร็จ 
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The Results of the experiment on a Model for Organizational Health 

Development of Secondary Schools in  Phayao Province 
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สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพ
องค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ท าการศึกษาจากกลุ่มต้วอย่างโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นรูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน และแบบรายงานการน ารูปแบบไปทดลองใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 ด้านผลผลิต 1) ผลสัมทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ผลงานของครูมีงานวิจัยใน
ชั้นเรียน 100% มีสื่อนวัตกรรมมากกว่า 78% นักเรียนมีผลงานมากกว่า 18% และผลงาน
ของผู้บริหารได้รับรางวัลระดับชาติ และ 2) ผลการสะท้อนคิดครูและผู้บริหารเห็นว่า
โครงการเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานวิจัยนี้ท าให้โรงเรียนรู้จักจุดอ่อนและพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งข้ึน 
  
ค าส าคัญ: สุขภาพองค์การ โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา   
 
Abstract 
 The purpose of this research to study the results of testing the model 
of organization health has a secounary school in Phayao Province, trial model 
used by 3 secondary schools are small ,medium and large. The data 
collected by a model that approve by 9 experts and results reported, 
including student’s achievement and the reputation of the school. Data were 
analyzed by percentage and content analysis. 
 The research found that: the output 1) the school record of the 
students is higher,100% teachers classroom research, 78% media innovation, 
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more 18% the students have contribution in academic competition and 
director received national awards.  And 2) the opinion of teacher and director 
this project is a collaboration between the university and the school of basic 
education. This research makes the school known weaknesses and 
development themselves to become stronger. Personnel understands their 
role makes work more successful.       
 
Keywords: Organization Health, Secoundary School in Phayao Province  
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องหใความส าคัญกับการเสริมสร้าง
ทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคศตวรรษที่ 21 และ
การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบันระบบ
โครงสร้างสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต (ส านักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 1) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ที่ส าคัญของสถานศึกษาและเป็นผู้น าวิชาชีพที่จะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และ
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี จึงจะน าไปสู่การจัดการบริหาร
สถานศึกษาที่ดี มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (ธีระ รุญเจิรญ , 2550 : 1-2) การจัดการ
ศึกษาที่จะตอบสนองการพัฒนาคนดังกล่าว ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
และความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียน คือผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ทีมีบทบาทในการ
ผลักดันขับเคลื่อนนโยบายจากหน่วยงานทางการศึกษาไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจนโยบายให้ชัดเจน และคิดหาแนวทางหรือ
กระบวนการที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จในด้านคุณภาพการศึกษา ดังที่ สุนันทา 
เลาหนันท์ (2544 : 39-41) สรุปว่า ผู้บริหารค้นพบว่า การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับระบบองค์การทั้งหมด และเกี่ยวข้องกับความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนเพ่ือเผชิญกับสภาพปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาภายในและภายนอก 
เนื่องจากองค์การได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหลายๆ ทางองค์การต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอด เจริญเติบโตและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึง
พบว่า องค์การไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงได้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะ
เผชิญความเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจึงพยายามแสวงหากลยุทธ์ที่จะท าให้องค์การเป็นฝุายรุก
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มากกว่าฝุายรับ ซึ่ง ธร สุนทรยุทธ (2551 : 88) กล่าวว่า โรงเรียนเป็นองค์การที่ท าหน้าที่
สนับสนุนการพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ดังนั้น โรงเรียนจะท าภารกิจของสังคมภายนอกให้ประสบผลส าเร็จนั้น มีความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ที่ต้องพัฒนาโรงเรียนเองให้อยู่รอด 3 ประการ คือ การบรรลุเปูาหมายขององค์การ การ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมจึงจะ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่งมีประสิทธิภาพมีสุขภาพดี ดังที่ธิดาวัลย์ อุ่นกอง (2559 : 173) กล่าว
ว่า สุขภาพองค์การเป็นสภาพขององค์การที่เกิดจากความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจและความรับผิดชอบที่บุคคลในองค์การร่วมกันปฏิบัติภารกิจขององค์การ ท าให้
องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีความสามารถในการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท า
ให้องค์การพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังผลการศึกษาของ Hoy, 
Tater and Kottcamp (1991 : 69) สรุปได้ว่า องค์การที่มีสุขภาพดีจะเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบ
ว่า การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังยืนยันโดยผล
การศึกษาของ Miles (1965) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การและเปรียบเทียบโรงเรียนซึ่ง
เป็นองค์การรูปแบบหนึ่งเป็นเสมือนร่างกายมนุษย์ ซึ่งการด าเนินการของโรงเรียนพิจารณาได้
จากสภาวะการท างานในโรงเรียนกับการท างานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบมากมาย  แต่ละอวัยวะแต่ละระบบต่างก็ท าหน้าที่ของตัวมันเอง หาก
อวัยวะใดหรือระบบใดสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือสามารถท าหน้าที่ท างานได้
สอดคล้องประสานกัน ก็มีผลท าให้บุคคลนั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรง สามารถด ารงชีวิตอยู่
โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ ในทางตรงกันข้าม
หากอวัยวะใดหรือระบบใดระบบหนึ่งในร่างกายไม่สามารถท างานได้ หรือเสื่อมสมรรถภาพ
ไป กลไกการท างานในร่างกายย่อมหยุดชะงักไป ไม่สามารถประสานสัมพันธ์กัน ก่อให้เกิด
ความเจ็บปุวย ไม่สามารถต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บซึ่งในที่สุดร่างกายก็จะไม่สมบูรณ์ 
(Unhealthy) เช่นเดียวกันกับโรงเรียนซึ่งเป็นองค์การที่ท าหน้าที่ทางสังคมมีระบบภายใน
ต่างๆ ท างานตามภารกิจหน้าที่คล้ายกับร่างกายมนุษย์ หากส่วนใดหรือระบบใดท างานได้ไม่
เต็มที่ย่อมส่งผลต่อองค์การในภาพรวมประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน มีความไม่สมบูรณ์
เกิดขึ้นระบบ ซึ่งต้องหาทางแก้ไขปัญหาที่พบเพ่ือให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่าง
สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งมีผลการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพองค์การที่แสดงถึงการเติมเต็มการท างานของ
โรงเรียนให้มีความสมบูรณ์ โรงเรียนที่มีสุขภาพองค์การดีจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าโรงเรียนนั้นมีการ
บริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นผลงานวิจัยของ ปรีดา จ านงจิต (2552 : 89-
92) ที่ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมีข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษาว่าควรส่งเสริมให้ครูแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนอย่างจริงจัง ควรจัดให้สถานศึกษา
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดี และผลการศึกษาของ พิมพ์ 
ศรีภัทรประภา (2554 : 73-75) ท าการวิจัยเรื่อง สุขภาพองค์การของโรงเรียนนานาชาตินวัต
ภูมิ พบว่า แนวทางการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนควรด าเนินการต่อไปนี้ ผู้บริหาร
ควรสร้างความตระหนักความเข้าใจว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของอค์การ เน้นการท างานแบบมี
ส่วนร่วมในองค์การ ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพ่ผลงานของ
โรงเรียนในทุกรูปแบบ จัดตั้งศูนย์/หน่วยงานพัฒนาการใช้สื่อ พร้อมทั้งเพ่ิมติมงบประมาณ
ด้านสื่อการสอน เสริมสร้างขวัญในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ปรับปรุงในเรื่องของการจัด
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และเน้นให้ผู้บริหารมีภาวะผู้น าฉันท์เพ่ือนร่วมงาน จะเห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ
องค์การจะเป็นการเพ่ิมเติมให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
จากสังคมให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าโรงเรียนจะมีการวางระบบการท างานที่
ดีแล้วก็ตาม  

ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยามีทั้งหมด 18 โรงเรียน มีทั้งที่เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีวัฒนธรรมการท างานที่แตกต่างกัน มีที่ตั้ง
แตกต่างกัน บางโรงเรียนติดกับชายแดนมีนักเรียนที่เป็นชาติพันธุ์เรียนรวมอยู่ด้วย บาง
โรงเรียนเป็นโรงเรียนประจ าพักนอน มีนักเรียนที่มาจากหลากหลายจังหวัด จะเห็นว่า
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยามีความหลากหลายทั้งด้านปัจจัยปูอนส าหรับการบริหาร 
ทรัพยากรกรบุคคล แหล่งที่ตั้ง ดังนั้น ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด
พะเยา ผู้วิจัยจึงสร้างรูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
พะเยาขึ้น และมีความสนใจศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา เพ่ือน าผลจากการวิจัยเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา
น าไปพัฒนาสุขภพาองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยา ให้มีสุขภาพองค์การดี 
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาบรรลุเปูาหมายและจะช่วยยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาสูงขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ

ขนาดใหญ่ จ านวน 3 โรงเรียนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) จาก
โรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนถ้ าปินวิทยาคม โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 
และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นร่างรูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การที่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และ แบบรายงานการน ารูปแบบไปใช้ (ด้านผลผลิต) 

ตัวแปรที่ศึกษา คือผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน , ผลงานนักเรียน ครู และผู้บริหาร
โรงเรียน) และการสะท้อนคิดจากครูและผู้บริหารโรงเรียน  

การเก้บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน ารูปแบบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 9 คน ไปทดลองใช้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ถ้ าปินวิทยาคม โรงเรียนปงรัชดาภิเษก และโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  โดยมีขั้นตอนการ
น าไปใช้ดังนี้  
 1. ผู้วิจัยจัดประชุมคณะครู ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน เพื่ออธิบายรูปแบบ 
 2. ผู้วิจัยตรวจสอบสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา แล้วน าผล
เสนอต่อคณะครู ผู้บริหารรับทราบสภาพสุขภาพองค์การของโรงเรียนตนเอง เลือกกิจกรรมที่
จะเสริมสร้างสุขภาพองค์การ 
 3. ผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมพัฒนาสุขภาพองค์การและน าเสนอผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือ
เสนอแนะปรับปรุง 
 4. ใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะทางการเรียนรู้ แล้วให้ครูและผู้บริหารสะท้อนคิด และผลจากการนิเทศ
ติดตามของทีมบริหาร 

การวิเคราะห์ข้อมูล น าผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพองค์การมา
วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์งการเรียนของนักเรียนวิเคราะห์โดยค่าร้อยละ วิเคราะห์ความมีชื่อเสียง
ของโรงเรียนโดยร้อยละและเสนอเป็นความเรียง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการทดลองใช้รูปแบบปรากฏดังนี้  
 

 
ภาพ 1 รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 

 
ตาราง  1 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา  

ด้านผลผลิต ผลการทดลองใช้โรงเรียน 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ภาพรวมทั้งโรงเรียน คงเดิม สูงขึ้น สูงขึ้น 
2. ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน 

    2.1 ผลงานของครู 

        งานวิจัยในชั้นเรียน 100% 100% 100% 
        สื่อนวัตกรรม 82% 78% 86% 

   2.2 ผลงานของนักเรียน 

        ผลการแข่ งขั นทั กษะทาง
วิชาการ 

136 คน 
34.34% 

234 คน 
35.19% 

683 คน 
18.68% 
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2.3 ผลงานของผู้บริหาร 

 - โรงเรียนดีเด่น
ด้านการส่งเสริม
คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม
( โครงการ ฟ้ืน ฟู
พระพุทธศาสนา) 
- ก า รป ร ะกว ด
ภาพยนต์สั้น จาก
พระองค์เจ้าโสมส
วลีพระวรราชาทิ
นัดดามาตุ 
- โรงเรียน าร่อง
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนานวัตกรรม
ก า ร บ ริ ห า ร
โรงเรียนอย่างมี
คุ ณ ภ า พ ทั้ ง
องค์การ 

- โ ร ง เ รี ย น
ต้ น แ บ บ ดี เ ด่ น
ร ะบบกา รดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- โรงเรียนดีเด่น
ก า ร น า ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง สู่ ก า ร
ปฏิบัติ 
- ผู้บริหารดี เด่น
จ า ก  ส ม า ค ม
ผู้บริหารโรงเรียน
มั ธ ย ม แ ห่ ง
ประเทศไทย 

- โล่พระราชทานผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ 
จากพระองค์ เจ้ า
โสม สวลีพระวร
ราชาทินัดดามาตุ 
โ ด ย ส ม า ค ม ผู้
บ าเพ็ญประโยชน์
แห่งประเทศไทย 
- โรงเรียนส่งเสริม
ก า ร อ่ า น ดี เ ด่ น
ระดับประเทศ จาก 
ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น
พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ 
บริษัทนานมีบุ๊คส ์

 
 ผลการสะท้อนคิดของครูและผู้บริหารต่อการใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา 
 จากการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
พะเยา ระยะเวลา 1  ภาคเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มุมมอง ของครู ผู้บริหารโรงเรียน ต่อ
การพัฒนาสุขภาพขององค์การของโรงเรียน ดังข้อความที่สะท้อนดังนี้  
 . . .การที่มหาวิทยาลัยพะเยามีโครงการนี้  ท าให้ครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
ระดับอุดมศึกษาเข้าถึงกันมากขึ้น ครูมีที่ปรึกษาด้านวิชาการ เช่น งานวิจัยในชั้นเรียน ท าให้มีพลังใน
การท าวิจัย และงานอื่นๆ ในหน้าที่ของครู (ผู้บริหารโรงเรียนที่หนึ่ง , การสัมมนา 21 มกราคม 2560) 
...งานวิจัยนี้ท าให้โรงเรียนได้รู้จักตนเองว่ามีจุดอ่อนด้านใด แล้วเติมเต็มจุดนั้น ท าให้มีความเข้มแข็ง
ของโรงเรียนมากขึ้น และช่วยเหลือกันในการท างานเพ่ือส่วนรวม (ผู้บริหารโรงเรียนที่สอง , การ
สัมมนา 21 มกราคม 2560) ...ท าให้ได้ฉุกคิดว่าผู้น าต้องสร้างผู้น า การพัฒนาโรงเรียนต้องไม่ละเลย
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จุดใดเลย ต้องสร้างให้ครูเก่งจึงจะสามารถท าให้เด็กเก่งด้วย และท าให้ครูได้ช่วยเหลือดูแลกัน เข้าใจ
กันสามัคคีกันมากขึ้น (ผู้บริหารโรงเรียนที่สาม , การสัมมนา 21 มกราคม 2560) ...การพัฒนา
โรงเรียนก่อนหน้านี้เราจะมุ่งเติมเต็มด้านปัจจัยก่อนแล้วลืมให้ความส าคัญกับด้านอ่ืน โดยเฉพาะด้าน
กระบวนการที่ถ้าผู้บริหารวางแผนดี ให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมแล้วงานใดๆ ก็ท าได้ส าเร็จ แต่เมื่อ
ได้ท าการพัฒนาสุขภาพองค์การแล้ว ท าให้เรามองเห็นการเติมเต็มการท างานแต่ละส่วน ส่วนย่อย 
ส่วนเล็ก ที่ท าให้เกิดความสมบูรณ์ในงานมากขึ้น (ผู้บริหารโรงเรียนที่สอง , การสัมมนา 21 มกราคม 
2560)   
 ครูมีความเข้าใจในบทบาทของตนมากขึ้น มีความสามัคคี ท างานเป็นทีมมากขึ้น ดัง
ข้อความที่สะท้อนดังนี้ 
 ...เมื่อได้ลงมือท า และมีเพ่ือนร่วมงานมาช่วยคิดช่วยท า ท าให้เข้าใจในบทบาทการท างาน
ของตนเองมากขึ้น (ครูโรงเรียนที่หนึ่ง , การสัมมนา 21 มกราคม 2560) ...การที่เราได้ร่วมลงมือ
ท างานด้วยกัน ด้วยจุดหมายเดียวกัน เพื่อเด็กๆ ของเรา เพื่อโรงเรียนของเรา ทุกคนก็จะช่วยๆ กัน ให้
ไปถึงเปูาหมายได้เร็วขึ้น และดีกว่าเดิมที่ต่างกันต่างท า (ครูโรงเรียนที่สอง , การสัมมนา 21 มกราคม 
2560) ...ทุกฝุาย ทุกคนเข้าใจเปูาหมายของโรงเรียน เปูาหมายของการพัฒนานัก เรียน ได้ลงมือท า 
เมื่อเห็นโรงเรียนหรือนักเรียนประสบผลส าเร็จได้ภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน ได้พูดคุยสนิทสนมกัน
มากขึ้น (ครูโรงเรียนที่สาม , การสัมมนา 21 มกราคม 2560) ...ด้วยวัยที่ต่างกัน เมื่อท างานแล้วได้มา
พูดคุยกัน สรุปการท างานด้วยกัน ท าให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงทุกคนก็รักโรงเรียน ท าให้เราเข้าใจกันมาก
ขึ้น มีความสุขกับการท างาน (ผู้บริหารโรงเรียนที่หนึ่ง , การสัมมนา 21 มกราคม 2560) 

 
สรุปและอภิปรายผล 
ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปรียเทียบระหว่างภาคเรียนที่ 1 กับ ภาคเรียนที่ 2 
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนคงเดิม (ไม่เพ่ิม/ไม่ลด) โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ 
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น 

2. ชื่อเสียงของโรงเรียน ผลงานของนักเรียนจากผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ 
พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง นักเรียนมากกว่าร้อยละ 30 ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
ระดับต่างๆ ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่ นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 20 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดั บ
ต่างๆ 

ผลการสะท้อนคิดจากครูและผู้บริหารโรงเรียน จากการสะท้อนคิดโดยการจัดประชุมสรุป
โครงการ มีการสะท้อนคิดดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียน...การที่มหาวิทยาลัยพะเยามีโครงการนี้ ท าให้ครู
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับระดับอุดมศึกษาเข้าถึงกันมากขึ้น ครูมีที่ปรึกษาด้านวิชาการ เช่น 
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งานวิจัยในชั้นเรียน ท าให้มีพลังในการท าวิจัย และงานอ่ืนๆ ในหน้าที่ของครู...ท าให้โรงเรียนได้รู้จัก
ตนเองว่ามีจุดอ่อนด้านใด แล้วเติมเต็มจุดนั้น ท าให้มีความเข้มแข็งของโรงเรียนมากขึ้น และช่วยเหลือ
กันในการท างานเพ่ือส่วนรวม...ผู้น าต้องสร้างผู้น า การพัฒนาโรงเรียนต้องไม่ละเลยจุดใดเลย ต้อง
สร้างให้ครูเก่งจึงจะสามารถท าให้เด็กเก่งด้วย และท าให้ครูได้ช่วยเหลือดูแลกัน เข้าใจกันสามัคคีกัน
มากขึ้น ...การพัฒนาโรงเรียนก่อนหน้านี้เราจะมุ่งเติมเต็มด้านปัจจัยก่อนแล้วลืมให้ความส าคัญกับด้าน
อ่ืน โดยเฉพาะด้านกระบวนการที่ถ้าผู้บริหารวางแผนดี ให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมแล้วงานใดๆ ก็
ท าได้ส าเร็จ แต่เมื่อได้ท าการพัฒนาสุขภาพองค์การแล้ว ท าให้เรามองเห็นการเติมเต็มการท างานแต่
ละส่วน ส่วนย่อย ส่วนเล็ก ที่ท าให้เกิดความสมบูรณ์ในงานมากขึ้น ส่วนครูสะท้อนคิดดังนี้...เมื่อได้ลง
มือท า และมีเพ่ือนร่วมงานมาช่วยคิดช่วยท า ท าให้เข้าใจในบทบาทการท างานของตนเองมากขึ้น ...
การที่เราได้ร่วมลงมือท างานด้วยกัน ด้วยจุดหมายเดียวกัน เพื่อเด็กๆ ของเรา เพื่อโรงเรียนของเรา ทุก
คนก็จะช่วยๆ กัน ให้ไปถึงเปูาหมายได้เร็วขึ้น และดีกว่าเดิมที่ต่างกันต่างท า ...ทุกฝุาย ทุกคนเข้า ใจ
เปูาหมายของโรงเรียน เปูาหมายของการพัฒนานักเรียน ได้ลงมือท า เมื่อเห็นโรงเรียนหรือนักเรีน
ประสบผลส าเร็จได้ภาคภูมิใจในผลงานร่วมกัน ได้พูดคุยสนิทสนมกันมากขึ้น ...ด้วยวัยที่ต่างกัน เมื่อ
ท างานแล้วได้มาพูดคุยกัน สรุปการท างานด้วยกัน ท าให้เข้าใจว่าแท้ที่จริงทุกคนก็รักโรงเรียน ท าให้
เราเข้าใจกันมากขึ้น มีความสุขกับการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Patric Lencioni (อ้างใน 
ธิดาวัลย์ อุ่นกอง , 2559 : 175-177) ที่เสนอ The Organization Modelซึ่งเป็นหลักการสร้าง
สุขภาพองค์การ 4 หลักการ ได้แก่ หลักการที่ 1 สร้างทีมผู้น าอย่างเหนียวแน่น (Build a cohesive 
leadership team) หลักการที่ 2 สร้างความชัดเจนการสร้างองค์การที่แข็งแกร่ง (Create clarity) 
หลักการที่ 3 การติดต่อสื่อสารที่มากและชัดเจน (Over-communicate clarity) และหลักการที่ 4 
การเสริมแรงบุคลากรที่มีความชัดเจน (Reinforce clarity) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา จ านงจิต (2552 : 89- 92) ได้ศึกษาเรื่อง สุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า สุขภาพ
องค์การตามขนาดของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 
พบว่า มีสุขภาพองค์การแตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของ กาญจนาพันธ์ อักษรสิทธิ์ 
(2548 : 105-106) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนที่ส่งผลต่อ
สุขภาพองค์การของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า การปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ส าหรับผลการสะท้อนคิดจากครูและผู้บริหารโรงเรียน จากการจัดประชุมสรุปโครงการ มีการสะท้อน
คิดจากผู้บริหารโรงเรียนและครู ในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับ
มหาวิทยาลัย ท าให้ครูมีที่ความมั่นใจในการสร้างผลทางวิชาการ ท าให้มีพลังในการท าวิจัยและงาน
อ่ืนๆ ในหน้าที่ของครู ตลอดจนโรงเรียนได้เข้าใจองค์การของตนเองมากขึ้น มีการบริหารจัดการแบบมี



 
 1339 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ส่วนร่วม ดังที่ พิมลพรรณ เพชรสมบัติ (2560) กล่าวว่า การท างานเป็นทีมจะเกิดขึ้นทั่ วทั้งองค์กร
ส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน เมื่อทีมงานมีความเชื่อถือในผู้น าเขาก็จะพร้อมเล่าปัญหา
ให้ผู้น าทราบเพราะมั่นใจว่าปัญหาทั้งหลายจะได้รับการแก้ไขแทนที่จะถูกละเลย สอดคล้องกับ
ข้อเสนอของ นภาเดช บุญเชิดชู และคณะ (2560) ที่กล่าวว่าผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญใน
การท าให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในและการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือน าไปสู่การเป็นครูที่ดีในอนาคต ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ให้การยอมรับ สนับสนุนและส่งเสริม สร้าง
แรงบันดาลใจ ความรัก และความมั่นใจให้กับผู้ตาม รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ตามได้ทุ่มเทมอบทั้งแรงกายและแรงใจให้กับการด าเนินการต่างๆ ใน
สถานศึกษาท่ีได้ท าร่วมกับผู้น า ผลการวิจัยนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ ศรีภัทรประภา (2554 
: 73 - 75) ได้วิจัยเรื่องสุขภาพองค์การของโรงเรียนนานาชาตินวัตภูมิ ได้เสนอแนวทางการพัฒนา
สุขภาพองค์การ ดังนี้ ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักความเข้าใจว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วมในองค์การ ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานของ
โรงเรียนในทุกรูปแบบ จัดตั้งศูนย์/หน่วยงานพัฒนาการใช้สื่อ พร้อมทั้งเพ่ิมงบประมาณด้านสื่อการ
เรียนการสอน เสริมสร้างขวัญในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ปรับปรุงการจัดสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และผู้บริหารมีภาวะผู้น า
ฉันท์เพ่ือนร่วมงาน 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการทดลองใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
แตกต่าง ในขณะที่รูปแบบนี้ใช้พัฒนาสุขภาพองค์การในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความ
แตกต่าง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ควรตรวจสอบสุขภาพองค์การว่ามีความอ่อนแอด้านใด และ
พัฒนาองค์การให้ตรงประเด็น อีกทั้ง ผู้บริหารควรวางแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัดตามความต้องการ
พัฒนาของครูและบุคลากรโดยให้สอดคล้องกับสุขภาพองค์การ และโรงเรียนทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ควรช่วยเหลือกันเป็นเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และท าการพัฒนาองค์การ
อย่างต่อเนื่อง 
  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การ
กับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา และควรศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์สุขภาพ
องค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษากับประสิทธิผลด้านวิชาการของโรงเรียน 
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กิตติกรรมประกาศ  
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจพิจารณาเครื่องมือในการวิจัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาที่จุดประกายการพัฒนาสถานศึกษาในจังหวัดพะเยาตามปรัชญาที่ว่า "ปัญญาเพ่ือ
ความเข้มแข็งของชุมชน" และขอขอบพระคุณคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่
กระตุ้นเตือนให้สร้างผลงานวิจัย และท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยาทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างดี 
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The guidelines to develop the administration of internal quality 
assurance of small size schools under Tak Primary Educational Service 

Area Office 1 

น้ าทิพย์ มั่นปาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

คณะครุศาสตรมหาบญัฑิต  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
Corresponding author. E-mail: tatanmanpan082@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  ศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 2)  
ศึกษาปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 3)  หาแนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จ านวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
สัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ( )  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  
และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการศึกษาวิจัย พบว่า สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไปใช้เป็นแนวทางจัดท า
แผนของสถานศึกษา และมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาโดย
ทุกฝุายมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและน าผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี  ส่วนปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางพัฒนากา
บริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 
คน พบว่า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และคณะกรรมการในการจัดท า
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มาตรฐานการศึกษา ระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ Coaching 
และน าบุคลากรศึกษาดูงาน โรงเรียนที่ผ่านการประเมินแล้ว จัดหางบประมาณสนับสนุนจัดการเรียน
การสอน จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายใน ภายนอกองค์การ น าผลการประเมินคุณภาพภายใน - ภายนอก
มาปรับปรุง แก้ไข  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป  
ค าส าคัญ: แนวทางพัฒนา  การบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) study the conditions of internal 
quality assurance of small size schools under Tak Primary Educational Service Area 
Office 1, 2) to study the problems of internal quality assurance of small size schools 
under Tak Primary Educational Service Area Office 1, and 3) to find the guidelines to 
develop the administration of internal quality assurance of small size schools under 
Tak Primary Educational Service Area Office 1. The samples consisted of 97 
administrators and teachers of small size schools under Tak Primary Educational 
Service Area Office 1. The research instruments were check-list quastionnaire, rating-
scale quationnaire and an interview. The data were analyzed using means (  ) 
standard deviation ( ) and content analysis. 
 The results revealed that the conditions of internal quality assurance of 
small size schools was found that schools’ educational standard have been 
considered for planning. Administrative structure was covered all schools’ mission. 
Internal quality assessment was done at least once a year for the development of 
schools’ plans. The results of educational evaluation were considered for annual 
report. The problem of internal quality assurance of small size schools was at the 
moderate level. After interviewing 17 experts, the guidelines to develop the 
administration of internal quality assurance of small size schools was found that 
workshop meeting was set to acknowledge personnels for educational standard. 
Teachers and committee were trained how to set educational standard. Personnel 
development was done by the process of Coaching. Personnels were allowed to 
study at successful schools in internal quality assurance. Budget was provided from 
both internal and external organization. The results of internal quality assurance and 
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external quality assurance have been considered for  better quality. There should 
have the supervision and the internal quality report for the development of efficient 
performances.   
Keywords: Guidelines, The administration of internal quality assurance of schools / 
Small size schools under Tak Primaty Educational Service Area Office 1. 
 
บทน า 
 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามในระยะแรกปี พ.ศ. 2554  พบว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก ไม่ได้รับการรับรอง 1,500 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.33 ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกต่ า 
จึงต้องมีการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเร่งด่วน  ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จ านวน 63 โรงเรียน พบว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่ได้รับการรับรอง 18  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  28.75  (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1, 2556, หน้า 3)  

จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตากเขต 1 เพ่ือผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาจะได้น าผลไปใช้พัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผล
ให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อไปใน
อนาคต เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4  และส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาขอประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1    
  2. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1    
  3. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 16 คน และครูผู้สอน 
จ านวน 81 คน รวมทั้งสิ้น 97 คน  
 แหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล 
 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 16 คน และครูผู้สอนโรงเรียน 
ขนาดเล็ก จ านวน 81 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โดยใช้กรอบ
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 ประการ ตามประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2559  
            เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 3 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ได้แก่ ต าแหน่ง เพศ วุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์การท างาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ (Rating Scale) โดยมีการก าหนดค่าเกณฑ์ ตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, หน้า 
102) ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ลักษณะแบบสอบถาม
ก าหนดให้เลือกตอบ สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ   
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ โดยการศึกษาเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามที่จะใช้ในการศึกษาแล้วขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแบบสอบถามในขั้นต้น แล้วจึงสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างของแบบสอบถามที่ก าหนดไว้ แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง ตรวจสอบความตรง
ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Index of Item Objective Congruence) โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 และน าแบบสอบถามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบ
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ของอาจารย์ที่ปรึกษาไปทดลองใช้ (Try Out) กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา(Alpha – Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 และน า
แบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพแล้วไปพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตามล าดับดังนี้ 
   1. ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานประสาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็น
กลุม่ตัวอย่าง ในการอนุญาตให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามลงรหัส ก่อนที่จะน าไปเก็บข้อมูล 
   3. ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม และซองเปล่า จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัยไปยังสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและบางส่วนส่งด้วยตนเอง จ านวน 97 ฉบับ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้สถานศึกษาแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมส่งคืนผู้วิจัยภายใน 
15 วัน  
   4. ผู้วิจัยติดต่อขอรับคืนด้วยตนเอง จ านวน 97 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 100) และน ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของแบบสอบถาม เพ่ือเตรียมน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
และด าเนินการวิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 
   1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ 
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็น
มาตราประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (  ) และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 103) 
  3.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 
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 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1   
 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลในการศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ได้แก่ ผู้บริหาร
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ อ านวยการโรงเรียน เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารและการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ านวน 17 คน 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างที่ผู้วิจัยจัดท า
ขึ้นเองมาก าหนดกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ โดยน าผลการศึกษาสภาพ ปัญหาการบริหารและการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดครอบคลุมเนื้อหา ทั้ง 8 
ประการ (ตามประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2554) เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยเป็นข้อค าถาม
แนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น าปัญหาของแบบสอบถามมาเป็น
บทสัมภาษณ์ 
               ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1 เพื่อก าหนดขอบเขตและแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลให้
ครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 2. วิเคราะห์เนื้อหา ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
 3. ด าเนินการร่างแบบสัมภาษณ์ ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัย 
 4. น าร่างแบบสัมภาษณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย เพ่ือตรวจสอบปรับปรุงความ
 สมบูรณ์ และความถูกต้องให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา และความเหมาะสม
ในการใช้ภาษา เพ่ือพิจารณาความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
  5. จัดพิมพ์เครื่องมือให้เสร็จสมบรูณ์เพ่ือน าไปใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ตามล าดับดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ไปถึงผู้เชี่ยวชาญเพ่ือขออนุญาต และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
  2. ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง โดยการน าเสนอสภาพและปัญหา 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กก่อน แล้วจึงสัมภาษณ์
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงสร้าง
ในแบบสัมภาษณ์ 
 3. ผู้วิจัยบันทึกค าให้สัมภาษณ์และบันทึกเสียงแล้วถอดข้อความ 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอน ดังนี้ 

   1. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปวิเคราะห์เป็น
ความเรียง 

 2. ด าเนินการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอแนวทาง
พัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โดยการใช้กรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 ประการ และจากการสังเคราะห์วิธีการพัฒนาการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตากเขต 1 และจัดกลุ่มตามกรอบวิธีการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 โดยการแจกแจง
ความถี่และจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จากความถ่ีที่มีค่าสูงสุดไปหาค่าที่น้อยที่สุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้ 
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 ผลการวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ โดยสรุปได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 สรุปผลได้ดังนี้ 
  สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน ได้แก่ การจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึ กษา
ของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น ได้แก่ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามล าดับ และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
  1.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าข้ออ่ืน ได้แก่  
สถานศึกษามีการวางแผน ประชุมชี้แจงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รองลงมาคือ  ผู้บริหาร และบุคลากร
ได้เล็งเห็นความส าคัญการจัดท าเอกสารการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอื่น สถานศึกษามีกระบวนการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามล าดับ 
  1.2  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าข้ออ่ืน ได้แก่  ผู้บริหาร ครู และบุคลากร เล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสถานศึกษา รองลงมาคือ การอ านวยการ สั่งการ 
และแบ่งงานให้บุคลากรรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ตามล าดับ 
  1.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าข้ออ่ืนได้แก่ ก าหนด
ระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา รองลงมาคือ  บุคลากร
มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ได้แก่ บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตามล าดับ 
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  1.4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
กว่าข้ออ่ืน ได้แก่  สถานศึกษามีกระบวนการให้ความรู้แก่บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ  บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ได้แก่ สถานศึกษามีการก ากับ 
ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการด าเนินงานเป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนด ตามล าดับ 
  1.5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าข้อ
อ่ืน ได้แก่  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ  ผู้บริหารมีการประชุม ชี้แจง และ
แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามแผน ตามล าดับ 
  1.6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดกว่าข้ออ่ืน ได้แก่ ผู้บริหารและครูให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพภายใน  
และภายนอก รองลงมาคือ  สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า
ด้านอื่น ได้แก่ ผู้บริหารมีการประชุม วางแผนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามล าดับ 
  1.7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าข้ออ่ืน 
ได้แก่ ผู้บริหารและครูให้ความส าคัญกับการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีการเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ผู้บริหารมี
การประชุม วางแผนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามล าดับ 
  1.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดกว่าข้ออ่ืน 
ได้แก่  บุคลากรมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ  ผู้บริหารส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในองค์กรเดียวกันและ
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องค์กรอ่ืนๆ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืน ได้แก่ ผู้บริหารมีเทคนิค วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2  ผลศึกษาปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก   เขต 1  สรุปผลได้ดังนี้ 
 การศึกษาปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในภาพรวมพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
 2.1 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขาดกระบวนการให้
ความรู้แก่บุคลากรการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีปัญหาสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง รองลงมาคือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาขาดข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  
 2.2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  พบว่า ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา มีปัญหาสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน -ภายนอกของสถานศึกษา
ไม่ครอบคลุมเนื้อหา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ขาดการตรวจสอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และ
สถานศึกษาขาดกระบวนการให้ความรู้แก่บุคลากรในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบว่า บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีปัญหาสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การ
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่เป็นปัจจุบัน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย  ไม่น าเทคโนโลยี
มาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย และ ระบบสารสนเทศไม่
ทันสมัย ต่อการใช้งานมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ตามล าดับ 
 2.4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า การด าเนินงาน
ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีปัญหาสูงสุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไม่เพียงพอมีปัญหาอยู่ในระดับ
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ปานกลาง และก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่สม่ าเสมอ มีปัญหาอยู่
ในระดับน้อย ตามล าดับ 
 2.5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบว่า ขาดบุคลากรที่มีความรู้ใน
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีปัญหาสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา 
คือ ไม่มีการเผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ทราบ มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และการน าข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามา
จัดท ารายงานไม่ครบถ้วน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 2.6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า 
ขาดการวางแผนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีปัญหาสูงสุด
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาหา
แนวทางปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาไม่เป็นไปตามกรอบเวลา มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
ตามล าดับ 
 2.7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในพบว่า ขาดบุคลากรที่
มีความรู้ในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีปัญหาสูงสุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ สรุปรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในมีเนื้อหาสาระไม่ครอบคลุม มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  และไม่มีการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานและเอกสารหลักฐานเพื่อจัดท ารายงานประจ าปี มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 
 2.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ไม่มีเทคนิค วิธีการใหม่ๆ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีปัญหาสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ ไม่น า
ผลการประเมินคุณภาพภายใน - ภายนอกมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางและสถานศึกษาขาดกระบวนการสร้างความ
เข้าใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง ตามล าดับ 
 ตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 มีแนวทางพัฒนา
ดังนี้  
 3.1 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาพบว่า มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
  3.1.1 สถานศึกษาขาดกระบวนการให้ความรู้แก่บุคลากรในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางพัฒนาดังนี้ สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้ครูและคณะกรรมการ
ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและระดมความคิดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย จัด
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ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและความส าคัญการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ Coaching และการศึกษาดูงาน โรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จหรือผ่านการประเมินแล้ว 
  3.1.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ขาดข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์เพื่อใช้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
สถานศึกษาจัดอบรมให้ความรู้ครูและคณะกรรมการในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ประชุม เชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่  และความส าคัญการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษาคู่มือการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 3.2 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาพบว่า มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
  3.2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  มีแนวพัฒนาดังนี้ สถานศึกษาจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและความส าคัญแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และแต่งตั้งคณะท างานที่มี
ความรู้ ความสามารถในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
  3.2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกของสถานศึกษาไม่ครอบคลุม
เนื้อหามีแนวพัฒนาดังนี้ จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวน
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  แต่งตั้งคณะท างานที่มีความรู้ 
ความสามารถ ในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
 3.3 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศพบว่า มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
  3.3.1 บุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มี
แนวทางพัฒนาดังนี้ จัดพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ Coaching และศึกษาดูงาน โรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ และอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ   
  3.3.2 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นหมวดหมู่ ไม่เป็นปัจจุบัน มีแนวทางพัฒนา
ดังนี้ จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและน าข้อมูลไปใช้ในการด าเนินงานในสถานศึกษาอย่างมี
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ประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ Coaching และศึกษาดูงาน โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
จัดอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และการนิเทศ ก ากับ ติดตามเป็นระยะๆและสม่ าเสมอ 
  3.3.3 ไม่น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ มีแนวทาง
พัฒนาดังนี้ ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบบริหารงานและสารสนเทศมีความส าคัญ
ต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ Coaching และศึกษาดูงาน โรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จ และผู้บริหารและบุคลากรต้องตระหนักและเห็นความส าคัญของระบบบริหารงาน
และสารสนเทศ  
 3.4 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาพบว่า มีแนวทาง
พัฒนาดังนี้ 
  3.4.1 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา มีแนวพัฒนาดังนี้ จัดประชุม ชี้แจงสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อระบบการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 
  3.4.2 การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไม่เพียงพอ มีแนวพัฒนาดังนี้ จัดหางบประมาณสนับสนุน
ในการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในการจัดการศึกษา แสวงหาบุคลากร งบประมาณ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกรวมทั้งความร่วมมือจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก
องค์การ เช่น ชุมชน ศิษย์เก่าโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
และผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในการจัดการศึกษา 
 3.5 ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพบว่า มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
  3.5.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีแนวพัฒนา
ดังนี้ สร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้ครูทุกคนมีความรู้และ
ความเข้าใจอย่างชัดเจน จัดอบรมให้ความรู้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ 
Coaching 
  3.5.2 ไม่มีการเผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ มีแนวพัฒนาดังนี้ แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผล ประชุมชี้แจง
สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และก ากับติดตามการรายงานเผยแพร่คุณภาพ
การศึกษา 



 
 1355 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 3.6 ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
พบว่า มีแนวทางพัฒนาดังนี้  
  3.6.1 ขาดการวางแผนการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษามีแนวพัฒนาดังนี้ ระดมสมองคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการประเมิน
คุณภาพภายใน จัดประชุม ชี้แจงสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน  และ
นิเทศติดตาม ก ากับ อย่างสม่ าเสมอ 
  3.6.2 ขาดการน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป มีแนวพัฒนาดังนี้ ครูและบุคลากรของสถานศึกษาควรร่วมกันวางแผนการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป  น าผลการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป จัด
ประชุม อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และระดมสมองคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ในการวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน 
 3.7 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในพบว่า มีแนวทาง
พัฒนาดังนี้ 
  3.7.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน มีแนวทางพัฒนาดังนี้ สร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทางในการจัดท ารายงาน
ประจ าปีให้ครูทุกคนมีความรู้และความเข้าใจอย่างชัดเจน จัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เช่น อาจารย์จากมหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และพัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ Coaching 
  3.7.2 สรุปรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีเนื้อหาสาระไม่
ครอบคลุม มีแนวทางพัฒนาดังนี้ จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าในการ
จัดท าสรุปรายงานประจ าปี สร้างความตระหนักและชี้แจงแนวทางในการจัดท ารายงานประจ าปีให้ครู
ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจอย่างชัดเจน  
 3.8 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องพบว่า มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
  3.8.1 ไม่มีเทคนิค วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางพัฒนาดังนี้ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถในการน าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเห็นความส าคัญในการน าเทคนิค วิธีการใหม่ๆ
มาพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบ Coaching น าบุคลากรที่เกี่ยวข้องศึกษาดู
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งานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศติดตามก ากับเพ่ือกระตุ้น
การพัฒนางานให้เป็นระบบมากขึ้น 
  3.8.2 ไม่น าผลการประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอกมาวางแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีแนวทางพัฒนาดังนี้  ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาร่วมกันวางแผนน าผลการประเมินคุณภาพภายใน - ภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง น าผลการประเมินคุณภาพภายใน - ภายนอกมา
วางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และก ากับติดตามรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
 จากการศึกษาสภาพ ปัญหา แนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มี
ประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายดังต่อไปนี้ 
 สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า สถานศึกษาน ามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไปใช้เป็นแนวทางจัดท าแผนของสถานศึกษา และมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานใน
สถานศึกษาที่ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษาโดยทุกฝุายมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแผนพัฒนาสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการจัดท ารายงาน
ประจ าปี ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะว่า การวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลจากแบบสอบถามของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท าให้สามารถสรุปการด าเนินงานประกัน
คุณภายในสถานศึกษาได้ตรงกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา (2545 อ้างถึงในจันทร เพชรบูรณ์, 2555, หน้า 203) ที่พบว่า 
บุคลากรมีความตระหนักถึงคุณค่า ความส าคัญ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในมากขึ้น มีการจัดท าข้อมูลและสารสนเทศที่ต้องการพัฒนาให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เป็นระบบโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มีระบบการ
ประเมินตนเอง และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 ปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีปัญหา
สูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือ  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
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สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง และการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของมนต์ทยา  ทองพูล (2550, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 
พบว่าพบว่าปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธชัย  น้อยทรง (2552, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและ
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร 
พบว่าปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ ในระดับปานกลาง  
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของนุชจรีย์  พรหมลา (2554, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู ในอ าเภอท่าตะ เกียบ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
  แนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 1 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 17 
คน ในภาพรวมพบว่า สถานศึกษาควรจัดอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ครู บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝุายได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง  พัฒนาบุคลากรด้วย
รูปแบบ Coaching หรือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และน าบุคลากรศึกษาดูงาน โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ
หรือผ่านการประเมินแล้ว  เพ่ือสร้างแรงจูใจในการปฏิบัติงาน  จัดหางบประมาณสนับสนุนในการ
จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรในการจัดการศึกษา  จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสิรินันท์ ศรีวีระกุล (2540, หน้า 123-124) พบว่า มีการพัฒนาบุคลกร 
เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการศึกษา มีการจัดตั้งหน่วยงานวางแผนของ
โรงเรียนก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบท างานด้านนี้โดยเฉพาะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธงไชย  บุญเรือง 
(2547, หน้า 111-120) ได้ศึกษาแนวการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจังหวัดจันทบุรี พบว่า ให้ความรู้แก่บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง และให้ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และ
เทคนิคการวิเคราะห์มาตรฐาน มีการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดท าเอกสารประกอบมาตรฐาน ระดม
ความคิดคณะกรรมการ ประเมินความต้องการจ าเป็น ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และ
ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มอบหมายงาน กระจายอ านาจ ท างานเป็น
ทีม สนับสนุน อ านวยความสะดวกและนิเทศติดตามและ ประชุมชี้แจง ระดมความคิดวิเคราะห์ผล 
หาทางพัฒนาและวางแผนการด าเนินงานต่อไปและสอดคล้องการศึกษาของวีระศักดิ์  เชื้อเจ็ดตน 
(2550, หน้า 79) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะ
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ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเวียงปุาเปูา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
พบว่า จะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ควรมุ่งพัฒนางานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในโดยใช้เทคโนโลยี 
เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินผล ส่งเสริมการติดตามประเมินผล และกระบวนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งพัฒนางานตามภารกิจของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าแนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ 
 3.  ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน าแนวทางพัฒนาการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ 
 4.  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถน าแนวทางพัฒนาการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้จากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้ 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและวิพากษ์บทความวิจัย 
การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ คร้ังที่ 18  
และล าปางวิจัย คร้ังที่ 4 

“บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 
 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentaion) มีหน้าที่ 
ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้น าเสนอผลงานวิจัย 

1. ศาสตราจารย์จ าเนียร นันทดิลก 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร  ริมชลการ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 
8. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร มีส าลี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ด ารงวัฒนกูล 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  พรหมขันธ์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล ริ้วธงชัย 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒน์ เนติศักดิ์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จ าลองราษฏร์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ ใจมา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 
42. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 
43. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง 
44. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน 
45. อาจารย์ ว่าที่ ร.อ. ดร.ขจร ตรีโสภณากร 
46. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentaion)  
มีหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะ ซักถามผู้น าเสนอผลงานวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์ 
2. รองศาสตราจารย์ศรีวิไล พลมณี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ  ใจมโน 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธดิา วัฒนาพรรณกิตติ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองค า 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 
16. อาจารย์ ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์ 
17. อาจารย์ ดร.จันทร์ทิลา ศรีกระจ่าง 
18. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน 
19. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์  ธรรมกวินวงศ์ 
20. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ 
21. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ 
22. อาจารย์ ดร.ปมณฑ์ ภูมาศ 
23. อาจารย์ ดร.ปริยนุช  ปัญญา 
24. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ 
25. อาจารย์ ดร.วิภานุช ใบศล 
26. อาจารย์ ดร.สุดาพร สืบสุติน 
27. อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส 
28. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล 

 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
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คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(ภายนอก) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง 
สมบูรณ์ตามหลักวิชาการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนน าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ภูรีพงศ์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา พรหมมา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร ริมชลการ 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ์ เล็กวิไล 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา  
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล 
12. รองศาสตราจารย์นราวัลย์ พูลพิพฒน์ 
13. รองศาสตราจารย์สนิท สัตโยภาส 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวด ีปิ่นวัฒนะ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนนัท์ ปัญญาศิริ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาร์ ต้นสอน 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี 
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28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒินันท์  แพทย์พิทักย์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสริิ ใจมา 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เสริตานนท์ 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชยั ลั้งแท้กุล 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ปรีชาวรพันธ์ 
38. อาจารย์ ดร.กมล อยู่สุข 
39. อาจารย์ ดร.กัญญารัตน์ เดือนหงาย 
40. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ 
41. อาจารย์ ดร.เกรียงไกร ทิมศร 
42. อาจารย์ ดร.จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง 
43. อาจารย์ ดร.ฉลาด ยืนยาว 
44. อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ พรหมติงการ 
45. อาจารย์ ดร.นันทรักษ์ รอดเกตุ 
46. อาจารย์ ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 
47. อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ 
48. อาจารย์ ดร.พัฒนา นาคทอง 
49. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สอนทน 
50. อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร 
51. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 
52. อาจารย์ ดร.วัชรี เหล่มตระกูล 
53. อาจารย์ ดร.ศศิกานต์ ปานปราณีเจริญ 
54. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ ค าเตจา 
55. อาจารย์ ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน 
56. อาจารย์ ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล 
57. อาจารย์ ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา 

 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ(ภายใน) มีหน้าที่ ในการตรวจสอบตามถูกต้อง 
สมบูรณ์ตามหลักวิชาการและพิจารณาบทความวิจัย ก่อนน าเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และ
ล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย 

1. ศาสตราจารย์จ าเนียร นันทดิลก 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทะ บุตรน้อย 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู 
9. รองศาสตราจารย์วันทนา สุวรรณอัตถ์ 
10. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี 
11. รองศาสตราจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Truong Thi Hang 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภทัร วงศ์สิริสถาพร 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนยีร มีส าลี 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติมา เมทนีธร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐด์นัย   ประเทืองบริบูรณ์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนัท์ ฐิติยาปราโมทย์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจนัทร์ เดี่ยววิไล 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์   บุตรอุดม 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ด ารงวัฒนกูล 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน 
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28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรอนันต์ บุญก่อน 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอใจ สิงหเนตร 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธดิา วัฒนาพรรณกิตติ 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวภิา ยงประยูร 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วโิรฒน์ เนติศักดิ์ 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล 
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ อุปสอด 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม 
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คุมา 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักกฤษณ์ ฮั่นยะลา 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ลิมป์ไพบูรณ์ 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สุขจิตต์ 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง 
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร สุขสมบูรณ์ 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา อภิโกมลกร 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ยิ้มละมัย 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม 
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59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมฤทธิ์ จันขันธ์ 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ เอ่ียมอดุลย์ 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จนัทร์ตา 
63. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ 
64. อาจารย์ ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ 
65. อาจารย์ ดร.เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์ 
66. อาจารย์ ดร.ชัดนารี มีสุขโข 
67. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิรินิชกุล 
68. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤษฏ์   ธรรมกวินวงศ์ 
69. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา 
70. อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์ 
71. อาจารย์ ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ 
72. อาจารย์ ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์ 
73. อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ ตีฆะปัญญา 
74. อาจารย์ ดร.ธนพร หมูค า 
75. อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ 
76. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล 
77. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ สีทอง 
78. อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา 
79. อาจารย์ ดร.ฤๅชุตา เนตรจัด 
80. อาจารย์ ดร.วิภานุช   ใบศล 
81. อาจารย์ ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ 
82. อาจารย์ ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ 
83. อาจารย์ ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ 
84. อาจารย์ ดร.สมชาย บุญศิริเภสัช 
85. อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองค า 
86. อาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ 
87. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง 
88. อาจารย์ ดร.อดุลย์   ปัญญา 
89. อาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ 
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90. อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้ว 
91. อาจารย์ ดร.อารยา อริยา 

 
คณะกรรมการกลั่นกรอง มีหน้าที่ กลั่นกรองผลงานวิจัย และบทความวิจัย ในการประชุมสัมมนา

วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 
๑๘ และล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร  หวลอารมณ์ 
3. อาจารย์ ดร.สมชาย  บุญศิริเภสัช 
4. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  รัตนศิริวณิชกุล 
5. อาจารย์ ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต์ 
6. อาจารย์ ดร.ปณตนนท์  เถียรประภากุล 
7. อาจารย์ ดร.ฤาชุตา  เนตรจัด 
8. อาจารย์ ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์ 
9. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  ปันดี 
10. อาจารย์ ดร.ปริญญภาษ  สีทอง 
11. อาจารย์ ดร.ดุษฎี  สีตลวรางค์ 
12. อาจารย์ ดร.เยาวทิวา  นามคุณ 
13. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘  
และ ล าปางวิจัย คร้ังที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้ก าหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ “บูรณาการงานวิจัยสู่

การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล าปาง เพื่อให้การด าเนินการจัดประชุมวิชาการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุผล   สม

ความมุ่งหมาย จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
๑.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ ์
๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่
๑.๓ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์
๑.๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดติถ ์
๑.๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
๑.๖ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
๑.๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
๑.๘ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง 
มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษาด้านนโยบาย และแนวทางในการจดัการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย 
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๒.๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง     ประธานกรรมการ 
๒.๒ รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ รองอธิการบดีฝา่ยบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    กรรมการ 
๒.๔ รองอธิการบดีฝา่ยวางแผนและพัฒนาระบบกายภาพ     กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง       
๒.๕ รองอธิการบดีฝา่ยกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลยั   กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง       
๒.๖ รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง    กรรมการ 
๒.๗ ผู้ช่วยอธิการบดดี้านบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   กรรมการ 
๒.๘ ผู้ช่วยอธิการบดดี้านสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง   กรรมการ 
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๒.๙ ผู้ช่วยอธิการบดดี้านประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  กรรมการ 
๒.๑๐ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวเิทศสมัพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง  กรรมการ 
๒.๑๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ   กรรมการ 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
๒.๑๒ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านอาคารสถานท่ี    กรรมการ 
๒.๑๓ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  กรรมการ 
๒.๑๔ หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์  กรรมการ 
๒.๑๕ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่  กรรมการ 
๒.๑๖ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์  กรรมการ 
๒.๑๗ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์   กรรมการ 
๒.๑๘ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   กรรมการ 
๒.๑๙ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  กรรมการ 
๒.๒๐ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  กรรมการ 
๒.๒๑ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ให้ค าแนะน าและอ านวยการ แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
๓.๑ รองอธิการบดีฝา่ยวิจัยและบณัฑิตศึกษา    ประธานกรรมการ 
๓.๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
๓.๓ คณบดคีณะครุศาสตร ์      กรรมการ 
๓.๔ คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    กรรมการ 
๓.๕ คณบดคีณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
๓.๖ คณบดคีณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
๓.๗ คณบดคีณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม    กรรมการ 
๓.๘ คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร     กรรมการ 
๓.๙ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี     กรรมการ 
๓.๑๐ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
๓.๑๑ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 
๓.๑๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
๓.๑๓ ประธานหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ  กรรมการ 
๓.๑๔ ประธานหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  กรรมการ 
๓.๑๕ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน กรรมการ 
๓.๑๖ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๓.๑๗ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต     กรรมการ 
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        สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา     
๓.๑๘ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   กรรมการ 

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท   
๓.๑๙ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ กรรมการ 
๓.๒๐ ประธานหลักสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  กรรมการ 
๓.๒๑ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต    กรรมการ 
๓.๒๒ ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพคร ู   กรรมการ 
๓.๒๓ อาจารย์ณรงค์  คชภักด ี     กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๔ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่  ก าหนดนโยบายการด าเนินงานการตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย และก าหนด

แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
 

๔. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิดและพิธีปิด ประกอบด้วย 
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภริกัษ์  ชัยเสนา    ประธานกรรมการ 
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  สิรสิุคันธา    รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสาวหอมนวล  ศรีร ิ      กรรมการ 
๔.๔ นายนเรศ  บัวลวย      กรรมการ 
๔.๕ นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์      กรรมการ 
๔.๖ นางสาวบงกช  สมรอบรู ้     กรรมการ 
๔.๗ นางสาวอัญชลี  สามงามม ี     กรรมการ 
๔.๘ นางสาวสุพรรษา  พลแก้ว     กรรมการ 
๔.๙ นางสาวเจนจริา  ขุนเทา      กรรมการ 
๔.๑๐ นางสาวพัชรี  ทิพย์ชมพู     กรรมการ 

 ๔.๑๑ นางสาวธนญัญา  ขัดผาบ     กรรมการ 
๔.๑๒ นายธีระพงษ์  หงษ์สาม     กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวเวณุกรรณ  พุฒใจกา     กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวเพชรรัตน์  กิติค า     กรรมการ 
๔.๑๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลติ    กรรมการและเลขานุการ 
๔.๑๖ นางสาวศศธร  เครือนันตา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ด าเนินการดูแลความเรียบร้อยและประสานงานตลอดรายการ 
 ๒) จัดท าค ากล่าวต้อนรับ ค ากล่าวรายงาน และค ากล่าวเปิดและค ากล่าวปิด 
 ๓) จัดท าวีดีทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพื่อใช้เปิดในวันจัดการประชุมสัมมนา

วิชาการฯ 
 ๔) จัดเตรียมพิธีกร 
 ๕) ออกแบบพิธีเปิด 
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 ๖) ดูแลพิธีมอบเกียรติบัตรผู้น าเสนอดีเด่นภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ เตรียมของและมอบ
ของ  ที่ระลึกส าหรับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย และพิธีมอบธงเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือส าหรับเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งท่ี ๑๙ 

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและการแสดง ประกอบด้วย 
๕.๑ อาจารย์ปริตต์  สายส ี      ประธานกรรมการ 
๕.๒ อาจารย์ปิยะ  วัตถพาณิชย ์     รองประธานกรรมการ  
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒริัตน์  พัฒพิบูลย์    รองประธานกรรมการ 
๕.๔ อาจารย์วาทิต  ธรรมเชื้อ      รองประธานกรรมการ 
๕.๕ อาจารย์ธิดารัตน์  ผมงาม     กรรมการ 
๕.๖ อาจารยส์ุทธิมั่น  ปิยะโกศล     กรรมการ 
๕.๗ นางณัฐชญา  ขอบรูป      กรรมการ 
๕.๘ นางปัญนบ  อินนันชัย      กรรมการ 
๕.๙ นางสาวพักตร์ชนก  ริยาค า     กรรมการ 
๕.๑๐ นายวีรศักดิ์  ของเดิม      กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวศิริพร  สุทะปา      กรรมการ 
๕.๑๒ นายสิทธิพงษ์  แสงเก่ง      กรรมการ 
๕.๑๓ นางโสมลักษณ์  กูลพรม     กรรมการ 
๕.๑๔ นายอาทิตย์  สุปินะ      กรรมการ 
๕.๑๕ นางพรพิศ  รินดวงด ี      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมและด าเนินการฝึกซ้อมการแสดงในพิธีเปิด 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการและติดตามผล ประกอบด้วย 
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภริกัษ์  ชัยเสนา    ประธานกรรมการ 
๖.๒ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
๖.๓ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๔ ประธานหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ  รองประธานกรรมการ 
๖.๕ ประธานหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย  รองประธานกรรมการ 
๖.๖ ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน กรรมการ 
๖.๗ ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กรรมการ 
๖.๘ ประธานหลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑติ     กรรมการ 
      สาขาวิชาการวิจัยและประเมนิผลการศึกษา     
๖.๙ ประธานหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ   กรรมการ 
      สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท   
๖.๑๐ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ กรรมการ 
๖.๑๑ ประธานหลักสูตรการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  กรรมการ 
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๖.๑๒ ประธานหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต    กรรมการ 
๖.๑๓ รองศาสตราจารย ์ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช   กรรมการ 
๖.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา  คุณยศยิ่ง    กรรมการ 
๖.๑๕ อาจารย์ณรงค์  คชภักด ี     กรรมการ 
๖.๑๖ อาจารย์ณิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ    กรรมการ  
๖.๑๗ นายจตุพร  จันทรมา      กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน     กรรมการ 
๖.๑๙ นางกัลยา  เขื่อนแก้ว      กรรมการ 
๖.๒๐ นางอภัสนันท์  วัฒนศิริศักดิ์     กรรมการ 
๖.๒๑ นางสาวสุภัค  โนกลุ      กรรมการ 
๖.๒๒ นางสาวรวีพรรณ  แนบสนทิธรรม    กรรมการ 
๖.๒๓ นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์     กรรมการ 
๖.๒๔ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
๖.๒๕ นายลิขิต  ศิร ิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖.๒๖ นางสาวบงกช  สมรอบรู ้     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) จัดท ารูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยฉบับเต็ม 
 ๒) จ าแนกกลุ่มสาขาบทความวิจัย และพิจารณากลั่นกรองผลงานวิจัยเบื้องต้นเพื่อเสนอ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 ๓) จัดตารางการน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
 ๔) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การจัดประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และล าปางวิจัย ครั้งที่ ๔ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ๕) จัดท าเว็บไซต์ของงานประชุมสัมมนาวิชาการ และโปรแกรมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
 ๖) ติดตามผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๗) ติดตามบทความวิจัยฉบับแก้ไขจากเจ้าของผลงานเพื่อลงพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องการ
ประชุม (Proceedings) 
 ๘) ตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับแก้ไขก่อนจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
ประชุม/  รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
 ๙) รวบรวมเอกสาร บทความฉบับแก้ไข และจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) และเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์และเขียนลง CD ให้ผู้เข้าร่วมประชุมและจัดพิมพ์
ให้กับเครือข่าย 
 ๑๐) ติดต่อและประสานงานโรงพิมพ์เพื่อจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม/รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
 ๑๑) ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย 

 
 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ประกอบด้วย 
๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภริักษ์  ชัยเสนา    ประธานกรรมการ 
๗.๒ ผู้อ านวยการกองบริการการศกึษา     รองประธานกรรมการ 
๗.๓ อาจารยณ์รงค์  คชภักด ี      กรรมการ 
๗.๔ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง     กรรมการ 
๗.๕ อาจารยณ์ิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ     กรรมการ 
๗.๖ นายลิขิต  ศริ ิ       กรรมการ 
๗.๗ นางอสิสรยิภรณ์  วานิชพิพัฒน์     กรรมการ 
๗.๘ นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์      กรรมการ 
๗.๙ นางสาวบงกช  สมรอบรู ้     กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาวอัญชลี  สามงามม ี     กรรมการ 
๗.๑๑ นางสาวสุพรรษา  พลแก้ว     กรรมการ 
๗.๑๒ นางสาวเจนจิรา  ขุนเทา     กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวพัชรี  ทิพย์ชมพ ู     กรรมการ 
๗.๑๔ นางสาวธนญัญา  ขัดผาบ     กรรมการ 
๗.๑๕ นายธีระพงษ์  หงษ์สาม     กรรมการ 
๗.๑๖ นางสาวเวณุกรรณ  พุฒใจกา     กรรมการ 
๗.๑๗ นางสาวเพชรรัตน์  กิติค า     กรรมการ 
๗.๑๘ นายนเรศ  บัวลวย      กรรมการ 
๗.๑๙ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) จัดท าป้ายชื่อตั้งโต๊ะส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยภาค

บรรยาย 
 ๒) ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการ

ประชุมและเกียรติบัตร 
 ๓) รับผิดชอบดูแลงานธุรการ 
   
๘. คณะกรรมการประจ าห้องวิพากษ์การน าเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย ประกอบด้วย 

๘.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน    ประธานกรรมการ 
๘.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑรูย ์ อินต๊ะขัน    รองประธานกรรมการ 
๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์   กรรมการ 
๘.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร  สิรสิุคันธา    กรรมการ 
๘.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  คุมา     กรรมการ 
๘.๖ อาจารย์ ดร.อาชวิน  ใจแก้ว     กรรมการ 
๘.๗ อาจารย์ ดร.ศิรญา  จนาศักดิ ์     กรรมการ 
๘.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๘.๙ อาจารย์ ดร.จีราภรณ์  พงศ์พันธุ์พัฒนะ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ก ากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการน าเสนอผลงานวิจัยภายในห้องวิพากษ์การ

น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง 
 ๒) น าป้ายช่ือตั้งโต๊ะส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิประจ าห้องวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยภาค

บรรยาย 
 ๓) ประสานกับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมวิชาการเพื่อเตรียมเอกสารประกอบการประชุม

และเกียรติบัตร 
 ๔) รวบรวมแบบประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายแต่ละห้อง 
 ๕) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจ าห้องให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ 
 

๙. คณะกรรมการประจ าการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ประกอบด้วย 
๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนัท์  ฐิติยาปราโมทย์   ประธานกรรมการ 
๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิรภพ  จันทร์แสนตอ   รองประธานกรรมการ 
๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรธิดา  วัฒนาพรรณกติติ   กรรมการ 
๙.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร    กรรมการ 
๙.๕ อาจารย์ ดร.อารยา  อริยา     กรรมการ 
๙.๖ อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  สายเทพ     กรรมการ 
๙.๗ อาจารย์ ดร.อัจฉรา  เมฆสุวรรณ     กรรมการ 
๙.๘ นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ     กรรมการ 
๙.๙ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์     กรรมการ 
๙.๑๐ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ปัญญา     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ก ากับดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการน าเสนอผลงานวิจัยในการน าเสนอผลงานวิจัย

ภาคโปสเตอร์ 
 ๒) รวบรวมแบบประเมินผลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์แต่ละกลุ่มสาขา 
 ๓) สรุปผลคะแนนบทความดีเด่นประจ ากลุ่มให้กับคณะกรรมการฝ่ายจัดประชุมฯ 
 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน สวัสดิการและประสานงานทั่วไป ประกอบด้วย 
๑๐.๑ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา    ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางสาวกฤติมา  สมุทรจักร     กรรมการ 
๑๐.๓ นายอาเขต  รัตนวงค ์      กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา     กรรมการ 
๑๐.๕ นางสาวศิริพร  ควรคดิ      กรรมการ 
๑๐.๖ นายปรัชญา  วัฒนธรรม     กรรมการ 
๑๐.๗ นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค ์     กรรมการ 
๑๐.๘ นางดวงทิพย์  รัตนชมภู     กรรมการ 
๑๐.๙ นางสาวอ าพร  แก้วหนองยาง     กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๐.๑๐ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
๑๐.๑๑ นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) จัดเตรียมรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาค

โปสเตอร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ โดยจ าแนกบุคคลภายนอก บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
 ๒) จัดท าป้ายชื่อผู้น าเสนอผลงานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์        

เพื่อน าส่งคณะกรรมการประจ าห้องวิพากษ์การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย และคณะกรรมการประจ า
นิทรรศการการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

 ๓) จัดท าป้ายชื่อทีมงาน และป้ายจับเวลาส าหรับควบคุมเวลาในการวิพากษ์บทความ 
 ๔) ประสานงานกับฝ่ายสวัสดิการและการเงิน เพื่อแจกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนของผู้

น าเสนอผลงานวิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการฯ 
 ๕) รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่ก าหนดจัดประชุม 
 ๖) จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ห้องประชุม 
 ๗) ประสานรถ รับ – ส่ง ผู้ทรงคณุวุฒิ โดยประสานกับคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๘) ประสานการจองที่พักส าหรับวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๙) ประสานและจัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับส าหรับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม ประกอบด้วย 
๑๑.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์     ประธานกรรมการ 
๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร  หวลอารมณ์    รองประธานกรรมการ 
๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  ลางคุลเสน   รองประธานกรรมการ 
๑๑.๔ นางนุชจรี  นวลจันทร์      กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาวนุชรี  ธิจินะ      กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวเอมวิกา  ยะสืบ     กรรมการ 
๑๑.๗ นางสาวกนกพร  หมอกใหม่     กรรมการ 
๑๑.๘ นางสาวนริศรา  เทพศิร ิ     กรรมการ 
๑๑.๙ นางสาวปาริชาติ  ชัยยะ     กรรมการ 
๑๑.๑๐ นายจารุพงษ์  ค้ าจุน      กรรมการ 
๑๑.๑๑ นางสาวอชิรญาณ์  รัตนชัย     กรรมการ 
๑๑.๑๒ นางสาวชญาภา  เปลี่ยนพานิช     กรรมการ 
๑๑.๑๓ นายกฤตนัย  อินนันชัย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ประสานงานให้การต้อนรับประธาน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุม 
 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ประกอบด้วย 
๑๒.๑ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์  ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช   กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลติ    กรรมการ 
๑๒.๔ อาจารย์ชุตินิษฐ์  ปานค า     กรรมการ 
๑๒.๕ อาจารย์กนกพร  เอกกะสินสกุล     กรรมการ 
๑๒.๖ อาจารย์กิติวัฒน์  กิติบุตร     กรรมการ 
๑๒.๗ นายภาสกร  สีเหลือง      กรรมการ 
๑๒.๘ นายศรายุทธ  แรกข้าว      กรรมการ 
๑๒.๙ นายเครือณรงค์  หน่อค า     กรรมการ 
๑๒.๑๐ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกช้ันปี กรรมการ 
๑๒.๑๑ นายนเรศ  บัวลอย      กรรมการ 
๑๒.๑๒ นายสิทธิเดช  สุวรรณผ่อง     กรรมการ 
๑๒.๑๓ นายจุลทรรศน์  เยาวสกลุมาศ     กรรมการ 
๑๒.๑๔ นางสาวศศธร  เครือนันตา     กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๑๕ นางสาวหอมนวล  ศรีร ิ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ๒) ถ่ายทอดเสียงตามสาย วิทยุกระจายเสียง และประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์ 
 ๓) เชิญสื่อมวลชนเพื่อร่วมพิธีเปิดและท าข่าว 
 ๔) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวันจัดการประชุมฯ ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์         

ตลอดงานการประชุมฯ   
 ๕) อ านวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์พิเศษและผู้น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
 

๑๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
๑๓.๑ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ อาจารย์ศักดิ์ชัย  ศรมีากรณ ์      รองประธานกรรมการ 
๑๓.๓ อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ     รองประธานกรรมการ 
๑๓.๔ อาจารย์จิระประภา  ค าราช     รองประธานกรรมการ 
๑๓.๕ นายภาสกร  สีเหลือง      กรรมการ 
๑๓.๖ นางสาวภัทรกาญจน์  เอ่งฉ้วน     กรรมการ 
๑๓.๗ นายประวิทย์  ย่านเจริญกจิ     กรรมการ 
๑๓.๘ นายปริญญา  ปันสิน      กรรมการ 
๑๓.๙ นายสมานมติร  เมฆโปธ ิ     กรรมการ 
๑๓.๑๐ นายปฏญิญา  อินทราวุธ     กรรมการ 
๑๓.๑๑ นายจ าเนยีร  หัตถา      กรรมการ 
๑๓.๑๒ นายรวีพันธ์  หน่องาม     กรรมการ 
๑๓.๑๓ นางสาวนิศารตัน์  วัจนสนุทร     กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๓.๑๔ นางสาวปรยีสุพัศ  ตายัน     กรรมการ 
๑๓.๑๕ ว่าท่ีร้อยตรีวชิระ  นันต ี     กรรมการ 
๑๓.๑๖ ว่าท่ีร้อยตรีปิยะพันธ์  มูลเสน     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) ก ากับดูแลการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดการประชุมฯ 
 ๒) จัดท า ช่ือผู้ ใ ช้ และรหัสผ่าน ในการใช้ระบบอิ นเตอร์ เน็ตให้ผู้ เข้าร่วมประชุม

ประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 
๑๘ และล าปางวิจัย ครั้งท่ี ๔ ใช้ช่ัวคราวตลอดการประชุมฯ 

 ๓) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ส าหรับการบรรยายพิเศษ และห้องวิพากษ์บทความ 
 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
๑๔.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป     ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี    รองประธานกรรมการ 
๑๔.๓ นายสิทธิเดช  สุวรรณผ่อง     กรรมการ 
๑๔.๔ นายพัฒนศักดิ์  ไชยยาสืบ     กรรมการ 
๑๔.๕ นายผลติเดช  แก้วบุญเรือง     กรรมการ 
๑๔.๖ นายสุทธิพงษ์  พุธมา      กรรมการ 
๑๔.๗ นายณัฐพล  ทิไชยวงค ์      กรรมการ 
๑๔.๘ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยทุกคน    กรรมการ 
๑๔.๙ เจ้าหน้าท่ีงานสนามทุกคน     กรรมการ 
๑๔.๑๐ นางศรีสุนันท์  ยี่ดวง      กรรมการ 
๑๔.๑๑ นางสาวลินลดา  พืชพัน     กรรมการ 
๑๔.๑๒ ผู้อ านวยการกองกลาง     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) อ านวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ให้กับ

วิทยากร   และผู้น าเสนอผลงานวิจัย 
 ๒) จัดเตรียม ท าความสะอาด และตกแต่งสถานที่ในการจัดการประชุมประชุมสัมมนา

วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๘ และล าปาง
วิจัย ครั้งท่ี ๔ เพื่อให้เกิดความสวยงามและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน 

 ๓) ดูแลระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ดูแลความสะอาดของห้องประชุม ห้องน้ า และสถานท่ีบริเวณงาน 
 ๕) ดูแลความปลอดภัยในบริเวณสถานท่ีจัดงานและผู้ร่วมงาน 
 ๖) จัดการจราจรและบริเวณจอดรถ 
 ๗) ขนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย 
๑๕.๑ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป     ประธานกรรมการ 
๑๕.๒ นายสงวน  หมื่นแสงค า      กรรมการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๕.๓ นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห ้     กรรมการ 
๑๕.๔ นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก     กรรมการ 
๑๕.๕ นายปฐม  บุญยรักษ์      กรรมการ 
๑๕.๖ นายปรีชา  ตาเมืองปลูก     กรรมการ 
๑๕.๗ นายบุญยิ่ง  พลไตร      กรรมการ 
๑๕.๘ นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล      กรรมการ 
๑๕.๙ นายอรรณพ  ค าวัง      กรรมการ 
๑๕.๑๐ นายสายันต์  ก๋าทอง      กรรมการ 
๑๕.๑๑ นายสมาน  ขนม      กรรมการ 
๑๕.๑๒ นายสมพงศ์  จันทร์ต๊ะวงค์     กรรมการ 
๑๕.๑๓ นายชนะนันท์  จันทร์ม ี     กรรมการ 
๑๕.๑๔ นายบุญหลง  ฝั้นค าอ้าย     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  จัดเตรียมรถให้พร้อมใช้งานส าหรับรับ – ส่งวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมตลอด

การจัดประชุม 
 

๑๖. คณะกรรมการฝ่ายพัสดแุละการเงิน ประกอบด้วย 
๑๖.๑ รองอธิการบดฝี่ายวิจยัและบัณฑิตศึกษา    ประธานกรรมการ 
๑๖.๒ นายวรากร  เนือยทอง      รองประธานกรรมการ 
๑๖.๓ นางสาวสมพร  ตะนะวงค ์     กรรมการ 
๑๖.๔ นางสาวศริิขวัญ  วาวแวว     กรรมการ 
๑๖.๕ นางศิริมา  แย้มช ู      กรรมการ 
๑๖.๖ นางอรพิน  ยาวิลัย      กรรมการ 
๑๖.๗ นางสาวจีรวรรณ  เกตุแก้ว     กรรมการ 
๑๖.๘ นางสาวอรพรรณ  เสริมกลิน่     กรรมการ 
๑๖.๙ นางสาววรรณนิกา  ข่ายสุวรรณ     กรรมการ 
๑๖.๑๐ นางสาวศิวพร  ใจหงอก     กรรมการ 
๑๖.๑๑ นางสาวธิดาพร  วงศ์กันทะ     กรรมการ 
๑๖.๑๒ นางสาวทัศนีย์  เสยีงดัง     กรรมการ 
๑๖.๑๓ นางมนฤดี  มาปลูก      กรรมการ 
๑๖.๑๔ นางสาวรตันศิริ  ยืนยัง     กรรมการ 
๑๖.๑๕ นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา     กรรมการ 
๑๖.๑๖ นางสาวกฤติมา  สมุทรจกัร     กรรมการ 
๑๖.๑๗ นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน     กรรมการและเลขานุการ 
๑๖.๑๘ หัวหน้าส านักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

มีหน้าที ่ ๑) จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ จัดจ้าง ยืมเงินทดรองจ่าย เตรียมเอกสารและด าเนินการเบิก
จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒) ด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย และจัดส่งให้เมื่อ
กระบวนการพิจารณาสิ้นสุด 

 ๓) ออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 

๑๗. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 
๑๗.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช   ประธานกรรมการ 
๑๗.๒ อาจารย์ณรงค์  คชภักด ี     รองประธานกรรมการ 
๑๗.๓ นางสาวฉันทาพัฒน์  สมปาน     กรรมการ 
๑๗.๔ นางกัลยา  เขื่อนแก้ว      กรรมการ 
๑๗.๕ นางอภัสนันท์  วัฒนศิริศักดิ์     กรรมการ 
๑๗.๖ นางสาวนติยา  ไชยปัญญา     กรรมการ 
๑๗.๗ นางสาวศิริพร  ควรคดิ      กรรมการ 
๑๗.๘ นางสาวอ าพร  แก้วหนองยาง     กรรมการ 
๑๗.๙ นางสาวนงเยาว์  ตะนะวงค ์     กรรมการ 
๑๗.๑๐ นางสาวสภุัค  โนกุล      กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.๑๑ นางสาวรวีพรรณ  แนบสนิทธรรม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑) จัดท าแบบประเมินผล 
 ๒) แจกและเก็บรวบรวมแบบประเมินผล 
 ๓) ประมวลผลการประเมิน 
 ๔) สรุปผลและรายงานผลการประเมนิ 

 

๑๘. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย 
๑๘.๑ อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์   เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๖-๘๘๕๕ ประธานกรรมการ 
๑๘.๒ อาจารย์ณรงค์  คชภักดี    เบอร์โทร ๐๘-๖๘๙๗-๗๖๒๔  รองประธานกรรมการ 
๑๘.๓ อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง   เบอร์โทร ๐๘-๓๒๐๑-๙๑๑๒ รองประธานกรรมการ 
๑๘.๔ อาจารย์ณิชา  นภาพร  จงกะสิกิจ  เบอร์โทร ๐๘-๙๕๖๗-๓๓๙๔ กรรมการ 
๑๘.๕ นายจตุพร  จันทรมา    เบอร์โทร ๐๘-๕๘๖๕-๑๗๘๐ กรรมการ 
๑๘.๖ นายลิขิต  ศิร ิ    เบอร์โทร ๐๙-๗๙๒๔-๑๘๘๖ กรรมการ 
๑๘.๗ นายวิทยา  รักษ์อภิวันท์   เบอร์โทร ๐๙-๕๖๙๑-๙๓๓๓ กรรมการ 
๑๘.๘ นางสาวชญาภา  เปลีย่นพานิช   เบอร์โทร ๐๘-๖๑๑๔-๕๖๖๗  กรรมการ 
๑๘.๙ นางสาวอชิรญาณ์  รตันชัย   เบอร์โทร ๐๘-๓๔๗๗-๘๑๑๑  กรรมการ 
๑๘.๑๐ นายกฤตนัย  อินนันชัย   เบอร์โทร ๐๘-๗๗๒๕-๖๑๐๓  กรรมการ 
๑๘.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชดาพร  หวลอารมณ ์ เบอร์โทร ๐๙-๑๐๖๙-๑๙๙๘  กรรมการ 
๑๘.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชนก  ทองลาด  เบอร์โทร ๐๙-๗๙๕๙-๘๑๐๓ กรรมการและเลขานุการ 



 
  

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

๑๘.๑๓ นางสาวบงกช  สมรอบรู ้  เบอร์โทร ๐๘-๑๗๐๖-๔๐๔๔ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑)  ประสานงานผู้ทรงคณุวุฒิและวิพากษ์  
 ๒)  ประสานงานตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้สอบถามทางโทรศัพท์ 
 ๔) ศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วง 

 
 

ทัศนะ  แนวคิด และรูปแบบการน าเสนอบทความวิจยัในเอกสารเลม่นี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ 
การน าบทความหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของบทความไปเผยแพร่ ให้อ้างอิงที่มาเกี่ยวกับผู้เขียนบทความและเจ้าของสิ่งตีพิมพ ์
 


