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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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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 
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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
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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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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
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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



 
48 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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  
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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 
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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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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) 



 
71 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 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 
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 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 
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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
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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
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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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  

 
 



 
 100 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการ. (2540). แนวทางการสอนที่เนนทักษะกระบวนการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา  

ลาดพราว. 
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักดิ์. (2545). การคิดเชิงสร๎างสรรค๑. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย. 
ชัยวัฒน๑  สุทธรัตน๑. (2552). 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ. กรุงเทพฯ :  

แดเน็กซ๑อินเตอร๑คอร๑ปอเรชั่น. 
ชัยอนันต๑  สมุทวณิช. (2540).วัฒนธรรมคือทุน. กรุงเทพมหานคร : บริษัทสุขุมและบุตรจํากัด 
ชินธันย๑ จิตต๑การุณย๑. (2550). การศึกษารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนแบบเพ่ือนนิเทศ  

เพ่ือนในการเรียนการสอนกลุํมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. (วิทยานิพนธ๑ 
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).  

ดวงกมล  สินเพ็ง. (2553). การพัฒนาผู๎เรียนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ : การจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง. พิมพ๑ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : วี พริ้น(1991)  จํากัด. 

ทวีป  อภิสิทธิ์. (2555). สอนเป็น สอนดี สอนเกํง. กรุงเทพฯ: วี พริ้น(1991) จํากัด. 
ประกาศิต  อานุภาพแสนยากร. (2556). การจัดการเรียนรู๎. มหาสารคาม : โรงพิมพ๑มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม. 
พิมพันธ๑  เดชะคุปต๑. (2557). สอนเขียนแผนบูรณาการ บนฐานเด็กเป็นสําคัญ. พิมพ๑ครั้งที่ 4. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
พิศิษฐ  ตัณฑวณิช. (2558). แนวคิดการจําแนกพฤติกรรมการเรียนรู๎ตามวัตถุประสงค๑การจัด

การศึกษา ด๎านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมและคณะฉบับปรับปรุง. วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง,3(2), 13-25. 

ยุทธ  ไตยวรรณ๑. (2550). เทคนิคการสอนและวิธีการ. กรุงเทพฯ : ศูนย๑สื่อเสริมกรุงเทพ :  
บริษัทพิมพ๑ดี.  

รจนา ปูอมแดง. (2556). รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ผังมโนทัศน๑. อุบลราชธานี: สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2   

ลักขณา  สริวัฒน๑. (2557). จิตวิทยาสําหรับครู. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑. 
วรรณี  ลิมอักษร. (2554). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ๑ครั้งที่ 5. หาดใหญํ : นําศิลป์โฆษณา จํากัด. 
ศิริพร ขีปนวัฒนา. (2557). หลักการจัดการเรียนรู๎. เชียงใหมํ: โรงพิมพ๑ ส.การพิมพ๑.  
ศศิธร  เวียงละลัย. (2556). การจัดการเรียนรู๎(Leaning Management). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑.  



 
 101 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ศศิธร อินตุํน. (2556). รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา CI 2301 หลักการ
จัดการเรียนรู๎โดยการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎การวิจัยเป็นฐาน. เชียงใหมํ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมํ.  

สันติ  บุรญภิรมย๑. (2557). การบริหารจัดการในห๎องเรียน Classroom Management. กรุงเทพฯ : 
ทรปิ  เพ้ิล เอ็ดดูเคชั่น. 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.(2556).การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  
ของครูกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ๑ ชุมนุม
สหกรณ๑การเกษตรแหํงประเทศไทย จํากัด  

สิรินยา หอศิลาชัย. (2552). รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคม  
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร๑ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
โรงเรียนชุมชนบ๎านหัวขัว โดยใช๎ แบบฝึกทักษะทางการเรียน. ขอนแกํน: สํานักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษาขอนแกํน เขต 2  

สุคนธ๑ สินธพานนท๑. (2551). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ๑ 9119 เทคนิคพริ้นติ้ง. 

อาภรณ๑  ใจเที่ยง. (2550). หลักการสอน (ฉบับปรับปรุง). พิมพ๑ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑. 
เอกรินทร๑ สี่มหาศาล และคณะ. (2551). เรื่องนํารู๎สูํการใช๎หลักสูตรแกนกลางฯ 51. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ๑อักษรเจริญทัศน๑. 
Emin Cener, Ismail Acun & Gokhan Demirhan. (2015).The Impact of ICT on Pupils’ 

Achievement and Attitudes in Social Studies. Journal of Social Studies 
Education Research.6(1), 190-207. 

Salako, Ekima C.; Eze, Ifeoma R.; Adu, Emmanuel O. (2013). Effects of Cooperative 
Learning on Junior 

Secondary School Students' Knowledge and Attitudes to Multicultural Education 
Concepts in Social Studies.Education, 3(133), Abstract. 

Siti Malikhah Towaf],Fakultas Ilmu Sosial, (2016). Integration of Lesson Study in 
Teaching Practice of Social Study Student Teachers to Improve the Quality of 
Learning and Promote a Sustainable Lesson Study.Journal of Education and 
Practice,7(18). 

Timothy Lintner. (2018).The Controversy Over Controversy in the Social Studies 
Classroom. SRATE Journal, 27(1), 14-21. 



 
 102 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

Vlasta Hus,Jasmina Matjašič. (2017).Evaluation and Assessment in Early Social Science. 
Universal Journal of Educational Research,5(4),664-670. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 103 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดใช้สมองเป็นฐาน   
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
Development of Learning Activities Package on Brain-based Learning to 
Promote Creative Writing Ability in Learning Area of Thai Language for 

Students of Prathom Suksa 3 
เขมจิรา เครือตา(Khamejira Krueata)1*  สายฝน วิบูลรังสรรค๑(Saifon Vibulranhson)2  

1,2 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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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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เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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



 
 115 

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

 
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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การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือขํายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลําปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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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