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บทคัดย่อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
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สมมุติฐานการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

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

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีดังนี ้

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

      ปัจจยัสว่นบุคคล 

      - เพศ 

      - สาขาวชิา 

      - ผลการเรยีน 

รปูแบบการเรยีนรูข้อง 

กราชาและไรซแ์มน 

(1) แบบอสิระ 

(2) แบบหลกีเลีย่ง 

(3) แบบรว่มมอื 

(4) แบบพึง่พา 

(5) แบบแข่งขนั 

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

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

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

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

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

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

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

  
จากตารางที่ 2 เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชา

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

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

 
ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามเพศ (N=118) 

ปัจจัย รูปแบบการเรียนรู ้ รวม    P-
value ด้าน

เพศ 
แบบ
อิสระ 

แบบ
หลีกเลี่ยง 

แบบ
ร่วมมือ 

แบบ
พึ่งพา 

แบบ
แข่งขัน 

แบบมี
ส่วนร่วม 

ชาย 12 
(10.17%) 

10 
(8.47%) 

10 
(8.47%) 

19 
(16.10%) 

8 
(6.78%) 

12 
(10.17%) 

71 
(60.17%) 

10.827 0.055 

หญิง 7 
(5.93%) 

2 
(1.69%) 

9 
(7.63%) 

5 
(4.24%) 

9 
(7.63%) 

15 
(12.71%) 

47 
(39.83%) 

  

รวม 19 
(16.10%) 

12 
(10.17%) 

19 
(16.10%) 

24 
(20.34%) 

17 
(14.41%) 

27 
(22.88%) 

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

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

valu
e 

ด้านสาขาวิชา แบบ
อิสระ 

แบบ
หลีกเลี่ยง 

แบบ
ร่วมมือ 

แบบ
พึ่งพา 

แบบ
แข่งขัน 

แบบมี
ส่วนร่วม 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

6 
(5.08%) 

2 
(1.69%) 

5 
(4.24%) 

10 
(8.47%) 

2 
(1.69%) 

8 
(6.78%) 

33 
(27.97%) 

16.74
3 

0.08
0 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9 
(7.63%) 

10 
(8.47%) 

6 
(5.08%) 

6 
(5.08%) 

9 
(7.63%) 

12 
(10.17%) 

52 
(44.07%) 

  

การโปรแกรม
และการรักษา
ความปลอดภัย

บนเว็บ 

4 
(3.39%) 

0 
(0.00%) 

8 
(6.78%) 

8 
(6.78%) 

6 
(5.08%) 

7 
(5.93%) 

33 
(27.97%) 

  

รวม 19 
(16.10%) 

12 
(10.17%) 

19 
(16.10%) 

24 
(20.34%) 

17 
(14.41%) 

27 
(22.88%) 

118 
(100.0%) 

  

 
ตารางที่ 4 เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชา พบว่า 

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

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

value ด้านผลการ
เรียน 

แบบ
อิสระ 

แบบ
หลีกเลี่ยง 

แบบ
ร่วมมือ 

แบบ
พึ่งพา 

แบบ
แข่งขัน 

แบบมี
ส่วนร่วม 

3.00-4.00 8 
(6.78%) 

8  
(6.78%) 

7  
(5.93%) 

6  
(5.08%) 

4 (3.39%) 8  
(6.78%) 

41 
(34.75%) 

12.854 0.232 

2.00-2.99 9  
(7.63%) 

4  
(3.39%) 

11  
(9.32%) 

15  
(12.71%) 

12 
(10.17%) 

19  
(16.10%) 

70  
(59.32%) 

  

ต่ ากว่า 2.00 2  
(1.69%) 

0  
(0.00%) 

1  
(0.85%) 

3  
(2.54%) 

1 (0.85%) 0  
(0.00%) 

7  
(5.93%) 

  

รวม 19  
(16.10%) 

12  
(10.17%) 

19  
(16.10%) 

24  
(20.34%) 

17 
(14.41%) 

27  
(22.88%) 

118 
(100.0%) 

  

 
ตารางที่ 5 เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษา จ าแนกตามผลการเรียน พบว่า 

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

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

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

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจาก เพศ สาขาวิชา และผลการเรียนที่อาจจะ

มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเรียนรู้ของกราชาและไรช์แมน 
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2. ควรเก็บจ านวนแบบสอบถามจากผู้เรียนให้มากขึ้น และใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลมาจ าแนก
รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวของกราชาและไรช์แมน เช่น อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ หรือ 
Neural Network เพ่ือให้ได้โมเดลการพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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บทคัดย่อ 

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

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



 
 160 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

   5.1.1 สถิติที่ใช้หาค่า (IOC) การวิเคราะห์ชุดฝึกเทคนิคการจัดการคลังสินค้าด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558) ค านวณค่าตามสูตร
ดังนี้  

         
∑ 

 
      (1) 

 

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

    X         
∑ 

 
      (2) 

 
  เมื่อ X   คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย 

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

           √
∑    ̅  

 
    (3) 

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

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

        
 ∑  

 
    

 
     (4) 

 

        
 ∑  

 
    

 
     (5) 

 

  เมื่อ ∑   คือ คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดหรือการประกอบกิจกรรม
ระหว่างการฝึกอบรม 

       คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จากการท าแบบฝึกหัด 

       คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์จากการท าแบบทดสอบหลังการ
ฝึกอบรม 

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

      
∑ 

√ ∑    ∑   

   

     (6) 

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

ฝึกอบรม 
รายการประเมิน IOC ผล 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.67 
1 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
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รายการประเมิน IOC ผล 

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

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

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

รายการประเมิน IOC ผล 

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

1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ผ่าน 

 
ผ่าน 
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รายการประเมิน IOC ผล 

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

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

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

 
ผ่าน 
ผ่าน 

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

รายการประเมิน X  (S.D.) N คะแนนเต็ม ร้อยละ 

แบบทดสอบก่อน
ฝึกอบรม 

แบบทดสอบหลัง
ฝึกอบรม 

16.39 
32.78 

6.14 
5.88 

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

หน่วย
ฝึกอบรม 

ระหว่างฝึกอบรม E1 หลังฝึกอบรม E2 จ านวนผู้
เข้ารับ
การ

ฝึกอบรม 
(N) 

ประสิทธิภาพ  
E1/E2 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อย
ละ 

ร้อย
ละ 

เฉลี่ย 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย ร้อย

ละ 

1 10 8.68 86.83 

81.53 40 32.78 81.95 41 81.53/81.95 

2 5 4.02 80.49 

3 5 3.98 79.51 

4 5 3.98 79.51 
5 5 4.10 81.95 

6 5 4.05 80.98 

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

 
X  N ∑  ∑   t 

คะแนนแบบทดสอบก่อน
ฝึกอบรม 

คะแนนแบบทดสอบหลัง
ฝึกอบรม 

16.39 
32.78 

41 
41 

672 13752 12.69 

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

รายการประเมิน 
X  ผล (S.D.) 

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

4.27 
4.10 
4.05 

 
4.41 
4.29 

 
4.24 

 
4.12 
4.15 
4.17 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

0.59 
0.70 
0.67 

 
0.63 
0.78 

 
0.58 

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

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

4.17 
4.32 
4.07 
4.17 
3.98 
3.98 
4.20 
4.17 
4.29 
4.20 
4.22 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

0.77 
0.65 
0.91 
0.74 
0.85 
0.79 
0.71 
0.77 
0.78 
0.75 
0.65 

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

Through Homeroom Activities 
กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์1*  ขนิษฐ์ สุวรรณคีรี2   

1โปรแกรมวิชาจติวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทาลยัราชภัฏสงขลา 
2กลุ่มนิเทศและตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 1 
*kankamol.s@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

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

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

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนจึงมีความส าคัญและจ าเป็น รูปแบบในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น 
คณะผู้วิจัยในฐานะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนใจรูปแบบการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom Activities) จากการศึกษาพบว่า กิจกรรมโฮมรูม เป็นรูปแบบใน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรูปแบบหนึ่ง กิจกรรมโฮมรูมมีเปูาหมายให้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองในหลากหลายด้านและเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่โรงเรียนระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานใน
ต่างประเทศนิยมน ามาใช้ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องการเรียนและชีวิตทุกด้าน 
มีผลการประเมินยืนยันถึงข้อดีของการใช้กิจกรรมโฮมรูมจากโรงเรียนหลายแห่งว่า สามารถช่วยลด
ปัญหาทางพฤติกรรม และช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการในแต่ละด้านทั้งด้านอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาดีขึ้น อีกทั้งโฮมรูมเป็นการจัดกิจกรรมในห้องเรียนให้มีลักษณะเหมือนบ้าน คือ ให้นักเรียน
และครูมีความคุ้นเคยกัน เป็นการจัดการดูแลนักเรียนเป็นกลุ่ม เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ส ารวจ
และประเมินตนเอง ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่ดี ฝีกทักษะการคิดวิเคราะห์ ฝีกทักษะและการแก้ปัญหา 
และกิจกรรมโฮมรูมจะช่วยปูองกันปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนด้วย (กรมสุขภาพจิต. 
2546:  2) จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยพบว่า การใช้กิจกรรมโฮมรูมท าให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีระเบียบวินัยการมีสัมมาคารวะและมีความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

รักษาสาธารณะสมบัติ ด้านความขยันหมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการมีความเมตตา
กรุณา มีมนุษยสัมพันธ์และเอ้ืออาทรต่อผู้ อ่ืนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) สูงขึ้นในทุกด้าน (เสาวลักษณ์ เจ่าสกุล. 2552:  170-171) 
เช่นเดียวกับที่ กิตติคุณ รุ่งเรือง (2550 : 11-14) ได้ท าการศึกษาผลการพัฒนาความมีวินัยและความ
ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชุด
กิจกรรมโฮมรูม พบว่า การใช้ชุดกิจกรรมโฮมรูมท าให้ความมีวินัยและความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียนสูงขึ้น 

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

1. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

2. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการวิจัย   

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

การใช้และการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.  แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ใช้ข้อค าถามแบบวัดคุณลักษณะอันพึง

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

2. คู่มือโฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น โดย
ใช้หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนตามแผนการจัดกิจกรรมหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มี
ลักษณะที่ส าคัญ คือ  

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

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

การด าเนินการวิจัย  
คณะผู้วิจัย ประชุมชี้แจงครูในโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ในภาคเรียนที่ 2/2559 เพ่ือสร้างความ

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

สถิติที่ใช้ 
การวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของกิจกรรมโฮมรูม ใช้สถิติวิเคราะห์ความ

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

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนการทดลองและหลังการทดลองของ
กลุ่มเปูาหมาย พิจารณาจากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ปรากฏผลดังนี้ 

 
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม หลังการใช้

รูปแบบการจัดกิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

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

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

 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัด

กิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จ าแนกตามระดับชั้น เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ระดับชั้น ร้อยละ เกณฑ์ (ร้อยละ 70) 

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

92.40 
80.20 
77.40 
76.00 
79.00 
73.00 

ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 2  แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
หลังการใช้รูปแบบกิจกรรมโฮมรูมด้วยหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จ าแนกตามระดับชั้น 



 
 177 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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

 
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม 
คณะผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมาวิเคราะห์

ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงมาตรฐานของข้อมูล มาพิจารณาค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมและรายด้าน ก่อนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้
กิจกรรมโฮมรูมและหลังการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมโฮมรูม ดัง
แสดงในตาราง 

 
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวม ก่อนและหลังการ

ใช้กิจกรรมโฮมรูม  

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 

74 3.48 0.58 ปานกลาง 3.97 0.50 สูง 

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

 
ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม

โฮมรูม จ าแนกเป็นระดับชั้น 

ระดับชั้น  ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย      ความหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 

3.80 
3.88 

0.55 
0.66 

สูง 
สูง 

4.62 
4.01 

0.37 
0.51 

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

ระดับชั้น  ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย      ความหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

 ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.69 
2.77 
3.54 
3.34 

0.21 
0.34 
0.38 
0.24 

สูง 
ปานกลาง 

สูง 
ปานกลาง 

3.87 
3.80 
3.95 
3.65 

0.30 
0.57 
0.29 
0.27 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

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

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

 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านรักชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย ̅    ความหมาย 

74 3.68 0.54 สูง 4.10 0.45 สูง 

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

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

ภาพรวมด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรม
โฮมรูม 

 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 
ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

          ความหมาย           ความหมาย 

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

3.86 
4.18 
3.88 
2.94 
3.57 
3.65 

0.49 
0.53 
0.18 
0.24 
0.32 
0.23 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 
สูง 

4.77 
4.37 
3.94 
3.75 
3.95 
3.91 

0.26 
0.40 
0.20 
0.42 
0.12 
0.14 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

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

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

ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านซื่อสัตย์สุจริต 
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 
74 3.52 0.75 สูง 4.17 0.55 สูง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านซื่อสัตย์ สุจริต ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับสูง x  เท่ากับ 3.52 
หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน

ระดับสูง x  เท่ากับ 4.17 และเมื่อพิจารณาตัวเลขค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวม ด้านซื่อสัตย์ สุจริต หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

 
 ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านซื่อสัตย์ สุจริต ก่อนและ
หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

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

 ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.79 
4.24 
3.92 
2.91 
3.51 
2.86 

0.66 
0.78 
0.43 
0.44 
0.50 
0.44 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.57 
4.67 
4.02 
3.82 
4.09 
3.89 

0.42 
0.36 
0.54 
0.62 
0.30 
0.25 

สูงมาก 
สูงมาก 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

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

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

 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านมีวินัย ก่อนและ

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย           ความหมาย 
74 3.46 0.65 ปานกลาง 3.96 0.59 สูง 

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

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูงมาก  เท่ากับ 3.96 

 
 ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านมีวินัย ก่อนและหลังการ
ใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย         ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.64 
3.81 
3.79 
2.87 
3.50 
3.27 

0.67 
0.84 
0.26 
0.53 
0.46 
0.46 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.52 
3.88 
3.98 
3.82 
4.02 
3.60 

0.52 
0.57 
0.45 
0.78 
0.36 
0.31 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

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

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

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านใฝุเรียนรู้ ก่อน
และหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 

74 3.29 0.70 ปานกลาง 3.64 0.69 สูง 

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

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูงมาก   เท่ากับ 3.64 

 

 ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านใฝุเรียนรู้ ก่อนและหลัง
การใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

         ความหมาย           ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 

  ประถมศึกษาปีที่ 5 
  ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.85 
3.54 
3.28 
2.60 
3.42 
3.25 

0.70 
0.87 
0.47 
0.54 
0.50 
0.38 

สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

4.30 
3.51 
3.50 
3.80 
3.45 
3.31 

0.67 
0.90 
0.54 
0.66 
0.40 
0.46 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

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

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

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

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

 
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านอยู่อย่าง

พอเพียง ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 

74 3.39 0.64 ปานกลาง 3.94 0.60 สูง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ภาพรวม ด้านอยู่อย่างพอเพียง ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม พบว่า ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง   เท่ากับ 3.39 

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูงมาก   เท่ากับ 3.94 

 
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านอยู่อย่างพอเพียง ก่อน

และหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 
ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย         ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 

3.72 
3.75 

0.61 
0.68 

สูง 
สูง 

4.75 
3.75 

0.39 
0.62 

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

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

        ความหมาย         ความหมาย 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

  ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.63 
2.58 
3.53 
3.36 

0.37 
0.39 
0.47 
0.31 

สูง 
ปานกลาง 

สูง 
ปานกลาง 

3.87 
3.81 
4.02 
3.59 

0.12 
0.74 
0.35 
0.32 

สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

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

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

 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านมุ่งมั่นในการ

ท างาน ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน
นักเรียน N 

ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

          ความหมาย            ความหมาย 

74 3.40 0.69 ปานกลาง 3.84 0.69 สูง 

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

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

 ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านมุ่งมั่นในการท างาน 
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

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

 ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.82 
3.71 
3.55 
2.64 
3.55 
3.33 

0.58 
0.89 
0.33 
0.50 
0.47 
0.52 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.58 
3.80 
3.65 
3.84 
3.93 
3.33 

0.42 
0.77 
0.55 
0.75 
0.44 
0.55 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

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

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

 
ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านรักความเป็น

ไทย ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 
จ านวน ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย            ความหมาย 

74 3.48 0.57 ปานกลาง 4.01 0.55 สูง 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง   เท่ากับ 4.01 และเมื่อพิจารณาตัวเลขค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวมด้านรักความเป็นไทย หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

 
 ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านรักความเป็นไทย ก่อน
และหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

         ความหมาย          ความหมาย 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

  ประถมศึกษาปีที่ 6 

3.99 
3.75 
3.55 
2.77 
3.57 
3.49 

0.54 
0.60 
0.23 
0.35 
0.26 
0.41 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.84 
3.88 
4.01 
3.68 
4.06 
3.76 

0.30 
0.58 
0.07 
0.59 
0.33 
0.30 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

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

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

ตาราง 19 แสดงค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม ด้านมีจิตสาธารณะ 
ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

จ านวน ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

           ความหมาย           ความหมาย 
74 3.60 0.64 สูง 4.09 0.54 สูง 

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

หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง   เท่ากับ 4.09 และเมื่อพิจารณาตัวเลขค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ภาพรวมด้านมีจิตสาธารณะ หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

 
 ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านจิต
สาธารณะ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม จ าแนกตามระดับชั้น 

ระดับชั้น ก่อนการใช้กิจกรรมโฮมรูม หลังการใช้กิจกรรมโฮมรูม 

          ความหมาย           ความหมาย 

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

3.73 
4.12 
3.95 
2.85 
3.66 
3.47 

0.52 
0.77 
0.18 
0.36 
0.40 
0.49 

สูง 
สูง 
สูง 

ปานกลาง 
สูง 

ปานกลาง 

4.65 
4.20 
3.98 
3.90 
4.08 
3.81 

0.41 
0.55 
0.41 
0.69 
0.31 
0.31 

สูงมาก 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 
สูง 

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

 
สรุปและอภิปรายผล 

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

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

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ผลจากการใช้กิจกรรมโฮมรูม สามารถน าไปพัฒนาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

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

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

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

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการใช้
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง 
 
ตาราง 1 คะแนนทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ

อบรมผู้ปกครอง จ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน 
1.  ทักษะการสวมเสื้อยืดคอกลม 

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

1 
2 
3 
4 
5 

3 
2 
4 
0 
2 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

15 
14 
16 
15 
14 

ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 
ดี 

Mdn 
IQR 

2 
2.5 

ปรับปรุง 15 
1.5 

ดี 

2.  ทักษะการถอดเสื้อยืดคอกลม 

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

1 
2 
3 
4 
5 

3 
5 
4 
3 
5 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

16 
17 
15 
16 
15 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

Mdn 
IQR 

4 
2 

ปรับปรุง 16 
1.5 

ดี 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 1 คะแนนทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครอง จ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

3.  ทักษะการสวมกางเกงขาสั้นเอวยืด 

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

6 
4 
3 
3 
5 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

17 
16 
17 
17 
16 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

4 
2.5 

ปรับปรุง 17 
1 

ดีมาก 
 

4.  ทักษะการถอดกางเกงขาสั้นเอวยืด 

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

5 
7 
5 
4 
6 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

17 
18 
18 
17 
17 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

5 
2 

ปรับปรุง 17 
1 

ดีมาก 

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

1 
2 
3 
4 
5 

4 
5 
5 
6 
3 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

15 
16 
18 
17 
15 

ดี 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 

Mdn 
IQR 

5 
2 

ปรับปรุง 16 
2.5 

ดีมาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 1 คะแนนทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครอง จ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

6.  ทักษะการถอดถุงเท้า 

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

7 
6 
8 
5 
7 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

17 
19 
19 
18 
18 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

7 
2 

ปรับปรุง 17 
1.5 

ดีมาก 

7.  ทักษะการสวมรองเท้าที่ติดด้วยเวลโคร(Velcro) 

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

5 
7 
5 
7 
6 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

16 
17 
15 
17 
15 

ดีมาก 
ดีมาก 

ดี 
ดีมาก 

ดี 

Mdn 
IQR 

6 
2 

ปรับปรุง 16 
1 

ดีมาก 
 

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

1 
2 
3 
4 
5 

7 
6 
7 
5 
7 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

19 
19 
18 
17 
17 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

7 
1.5 

ปรับปรุง 18 
2 

ดีมาก 
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การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 1 คะแนนทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครอง จ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

9.  ทักษะการล้างมือ 

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

7 
8 
7 
8 
6 

ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 

19 
19 
18 
17 
18 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

7 
1.5 

ปรับปรุง 17 
1.5 

ดีมาก 

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

ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน 
1.  ทักษะการสวมเสื้อยืดคอกลม 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
2 
4 
0 
2 

15 
14 
16 
15 
14 

12 
12 
12 
15 
12 

2.5 
2.5 
2.5 
5 

2.5 

2.5 
2.5 
2.5 
5 

2.5 

 0* 

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

ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

2.  ทักษะการถอดเสื้อยืดคอกลม 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
5 
4 
3 
5 

16 
17 
15 
16 
15 

13 
12 
11 
13 
10 

4.5 
3 
2 

4.5 
1 

4.5 
3 
2 

4.5 
1 

 0* 

รวม T+ =7.5 T- = 0  

3.  ทักษะการสวมกางเกงขาสั้นเอวยืด 
 

คนที่ 
คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
4 
3 
3 
5 

17 
16 
17 
17 
16 

11 
12 
14 
14 
11 

1.5 
3 

4.5 
4.5 
1.5 

1.5 
3 

4.5 
4.5 
1.5 

 0* 

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

ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

4.  ทักษะการถอดกางเกงขาสั้นเอวยืด 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
7 
5 
4 
6 

17 
18 
18 
17 
17 

12 
11 
13 
13 
11 

3 
1.5 
4.5 
4.5 
1.5 

3 
1.5 
4.5 
4.5 
1.5 

 0* 

รวม T+ =15 T- = 0  

5.  ทักษะการสวมถุงเท้า 
 

คนที่ 
คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

4 
5 
5 
6 
3 

15 
16 
18 
17 
15 

11 
11 
13 
11 
12 

2 
2 
5 
2 
4 

2 
2 
5 
2 
4 

 0* 

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

ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

6.  ทักษะการถอดถุงเท้า 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
6 
8 
5 
7 

17 
19 
19 
18 
18 

10 
13 
11 
13 
11 

1 
4.5 
2.5 
4.5 
2.5 

1 
4.5 
2.5 
4.5 
2.5 

 0* 

รวม T+ =15 T- = 0  

7.  ทักษะการสวมรองเท้าที่ติดด้วยเวลโคร(Velcro) 
 

คนที่ 
คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

5 
7 
5 
7 
6 

16 
17 
15 
17 
15 

11 
10 
10 
10 
9 

5 
4.5 
4.5 
4.5 
1 

5 
4.5 
4.5 
4.5 
1 

 0* 

รวม T+ =19.5 T- = 0  
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ตาราง 2 เปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม การอบรมผู้ปกครองจ าแนกเป็นรายบุคคลและรายด้าน (ต่อ) 

8.  ทักษะการถอดรองเท้าที่ติดด้วยเวลโคร(Velcro) 

 
คนที่ 

คะแนน ผลต่างของ
คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
6 
7 
5 
7 

19 
19 
18 
17 
17 

12 
13 
11 
12 
10 

3.5 
5 
2 

3.5 
1 

3.5 
5 
2 

3.5 
1 

 0* 

รวม T+ =15 T- =0   

9.  ทักษะการล้างมือ 
 

คนที่ 
คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 
D=Y-X 

ล าดับที่ของ 
ความ

แตกต่าง 

เครื่องหมาย  
T ก่อนฝึก 

(X) 
หลังฝึก (Y) + - 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
8 
7 
8 
6 

19 
19 
18 
17 
18 

12 
11 
11 
11 
12 

4.5 
2 
2 
2 

4.5 

4.5 
2 
2 
2 

4.5 

 0* 

รวม T+ =15 T- = 0  

 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังจากการ
ฝึกโดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองสูงขี้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ว่าทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการใช้
โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองสูงขึ้นกว่าก่อนการสอน 
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 3. ศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครองของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
ตาราง 3 ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครอง 

 
ข้อ 

รายการประเมิน ร้อยละความพึงพอใจ  
ค่าเฉลี่ย มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย ปรับปรุง 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
6. 
7. 
8. 
 

9. 
 

10. 

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

4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
5 
4 
5 
5 
 
4 
 
4 

    1 
 
1                         
 
 
1      
 
1 
 
 

     4.8 
 
  4.8 
  
  
 4.8 
 
4.8 
 
5 
4.8 
5 
5 
 
4.8 
 
4.8 
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 จากตาราง 3 แสดงว่าผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการอบรมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดในทุกประเด็น 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
  1. ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนการใช้โปรแกรมการ
อบรมผู้ปกครองอยู่ในระดับต้องปรับปรุง หลังจากการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองมีทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองอยู่ในระดับดีมาก 
  2. ทักษะการช่วยเหลือตนเองท าให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีทักษะการช่วยเหลือตนเอง 
โดยรวมสูงกว่าก่อนการใช้ โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองอยู่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ในทุกประเด็น 
 อภิปรายผลการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษที่ใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง สามารถน าผลมาอภิปรายได้ ดังนี้ 
  1. จากการศึกษา พบว่า ทักษะในการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่มี
ความพิการซ้ าซ้อน อายุระหว่าง 3 – 6 ปี โดยภาพรวม และรายพฤติกรรมที่สูงขึ้นนั้น ปัจจัยที่ช่วย
ส่งผลให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษประสบผลส าเร็จในการมีทักษะการสวมและถอดเสื้อยืดคอกลม 
ทักษะสวมและถอดกางเกงขาสั้นเอวยืด ทักษะการสวมและถอดถุงเท้า ทักษะการสวมและถอด
รองเท้า และ ทักษะการล้างมือ โดยอาศัยโปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง โดยใช้หลักการวิเคราะห์งาน
มาแบ่งเนื้อหาเป็นขั้นตอนในการฝึกเป็นขั้นตอนย่อยๆ บรรยาย ให้ผู้ปกครองได้มีความรู้ความเข้าใจ 
น าความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการฝึกให้กับลูกของตนเองที่บ้าน ทุกวัน โดยทั้ง 5 ทักษะเป็นกิจกรรมที่
ต้องท าเป็นกิจวัตรประจ าวันทุกวัน ผู้ปกครองแต่ละท่านจะให้กลุ่มตัวอย่ างได้ฝึกท าเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน ทุกวัน 2 ช่วงเวลา คือ ตอนเช้าและตอนเย็น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 5 คนนี้ เป็นเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 3 คน และเด็กออทิสติก 2 คน เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองน้อย แต่ลักษณะที่คล้ายกันของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษทั้ง 2 กลุ่มนี้คือ ต้องสอนแบบซ้ าๆ หลายๆ ครั้งให้เป็นกิจวัตรประจ าวันถึงจะได้ผลที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
  2. การเปรียบเทียบทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก่อนและ
หลังจากการฝึก โดยใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หลังการใช้โปรแกรมการ
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อบรมผู้ปกครองสูงขึ้นกว่าก่อนการสอนที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครอง
โดยใช้หลักการวิเคราะห์งานมาแบ่งเนื้อหาเป็นล าดับขั้นตอนย่อย เริ่มจากการรับรู้ทางสายตาจากการ
สังเกตวิธีการปฏิบัติกิจกรรมโดยการฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 5 ทักษะ การฝึก
ทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ใช้โปรแกรมการอบรมผู้ปกครองเป็น
แนวทาง เป็นการลดภาระและช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้อง ท าให้เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษมีอิสระในการด ารงชีวิตมีศักยภาพในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 3. จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมของผู้ปกครองของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ พบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ 
วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ปกครองมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง เนื้อหา
ตรงตามความต้องการของผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถาม สามารถน าประสบการณ์ที่
ได้รับไปใช้ได้จริง เนื้อการอบรมสามารถส่งเสริมพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ  ใช้วิธีการอบรมที่หลากหลาย สื่อที่ใช้สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก   ผู้ปกครอง
เด็กพิเศษมีความร่วมมือซึ่งกันและกัน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่ผู้อ่ืนได้   
 

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

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

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

1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  

3. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังเรียน ที่เรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 
     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

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

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น

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

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

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

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

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

และ E2 (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 49)  
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  2.2 หาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์
ภาษาไทย ที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สูตร หาค่าดัชนีประสิทธิผล (กรมวิชาการ.2545:83) 

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

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 

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

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

ตอนที่ 1 วิเคราะห์การสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การ
ฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ศึกษาดัชนีประสิทธิผลเพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย  

ตอนที่  3 วิเคราะห์ทักษะการพิมพ์ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง    การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่วัดจาก
คะแนนทดสอบภาคปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน  
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึก

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

ส าหรับนักเรียนชาวเขา ปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อ
ที ่

รายการ 
ผลการประเมิน 

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

รวม 4.60 0.06 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
จากตาราง 2  การหาคุณภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย 

ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ



 
 216 
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เห็นด้วยมากที่สุด ( ̅ = 4.60, S.D.=0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ด้าน

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

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

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

นักเรียนชาวเขาเผ่า ปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายการ 
คะแนนระหว่างจัดการเรียนการสอน (N = 31) 

รวม 
หลัง
เรียน 

หน่วย
ที่ 1 

หน่วย
ที่ 2 

หน่วย
ที่ 3 

หน่วย
ที่ 4 

หน่วย
ที่ 5 

หน่วย
ที่ 6 

หน่วย
ที่ 7 

หน่วย
ที่ 8 

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

760 790 789 777 781 767 767 796 6227 603 

คะแนนเฉลี่ย 24.52 25.48 25.45 25.06 25.19 24.74 24.74 25.68 200.87 19.45 

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

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

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

 
ตาราง 4  แสดงผลค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการฝึกพิมพ์ภาษาไทยที่

ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

คะแนน 
 

ผลคะแนนการทดสอบ (N = 31) 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผล 
คะแนนเต็ม 24 24  
รวมคะแนน 273 603 

0.7006 คะแนนเฉลี่ย 8.81 19.45 

ร้อยละ 36.96 81.05 
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ

เรียน เรื่องการฝึกพิมพ์ภาษาไทยที่ส่งเสริมทักษะการพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกา
เกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7006 หรือคิดเป็นร้อยละ 70.06 

ตอนที่ 3 ผลเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  

การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์ภาษาไทย ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การ
ฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่วัดจากคะแนน
ทดสอบภาคปฏิบัติ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การทดสอบค่า t-test ( Dependent Samples) 
ปรากฏผลดังตาราง 5 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ตาราง 5  แสดงผลคะแนนการทดสอบทักษะการพิมพ์ภาษาไทยระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชาวเขาเผ่าปกา
เกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

คะแนน 
 
 

ผลคะแนนการทดสอบ (N = 31)  
คะแนนทดสอบ
ภาคปฏิบัติก่อน

เรียน 

คะแนนทดสอบ
ภาคปฏิบัติหลัง

เรียน 
D D2 

คะแนนเต็ม  24  24   
รวมคะแนน 273 603 

330 3632 คะแนนเฉลี่ย 8.81 19.45 

ร้อยละ 36.96 81.05 

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

นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การ
ทดสอบ 

n  ̅ S.D  ̅ S.D.D t 
Sig (1-

taileed) 

ก่อนเรียน 31 8.81 1.45 
10.65 1.99 29.75 * 0.00 

หลังเรียน 31 19.45 1.65 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตาราง 6 พบว่าการทดสอบการพิมพ์ภาษาไทยก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
1.1 ก่อนน าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การฝึกพิมพ์ภาษาไทย ครูผู้สอนต้องศึกษา

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการฝึกพิมพ์ภาษาไทย จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์การเรียน ศึกษาเกณฑ์
การให้คะแนน ศึกษาโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด เครื่องวัดผลทักษะการพิมพ์ ให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มสอน 

1.2 ครูผู้สอนจะต้องอธิบายขั้นตอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ 
เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถูกต้อง 
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1.3 การจัดกิจกรรมให้การฝึกพิมพ์ ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสมของ
แต่ละหน่วยเรียน 

1.4 ควรมีการอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน ประเมินระหว่างเรียนให้นักเรียนทราบ เพ่ือ
เป็นตัวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษ ในลักษณะพัฒนา

วิธีการสอนให้ลักษณะอ่ืน ๆ 
 2.2 ควรมีการวิจัยถึงสื่ออ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อทักษะการพิมพ์  
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บทคัดย่อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    2.2 เพ่ือศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

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

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

 
 ขั้นตอนที่ 1  การสร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์(SWH)   
  แหลง่ข้อมูล 
 1.  ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5  ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT  
ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์(SWH)   
 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  เพ่ือหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
     2.1 ขั้นทดลองกลุ่มย่อย ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนเนินสะอาดพิทยาคม จ านวน 3 คน แบ่งนักเรียนที่เป็น
นักเรียนเรียนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษา เวลา 
และสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไข  
      2.2 การทดลองภาคสนาม ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม จ านวน 1 ห้องเรียน 31 คน เพ่ือ
พิจารณาหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
 1.  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2.  แบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้และคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 ขั้นตอนด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย 
 1.  การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH)   
 1.1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 
4MAT ตามแนวคิดของ แมคคาร์ธี (McCarthy, 1987) ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ 
(SWH) แฮนด์  และ คีย์ (Hand and Key, 1999) โดยได้พัฒนาขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มี
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนคือ 1) กระตุ้นความสนใจ 2) สะท้อนประสบการณ์ 3) สร้าง
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ความคิดรวบยอด 4) เสริมองค์ความรู้ 5) ลงมือปฏิบัติ 6) อธิบายแนวคิด 7) ตรวจสอบความรู้ 8) สรุป
ความรู้และเชื่อมโยง  
 1.2 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทาง
วิทยาศาสตร์ (SWH) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องการรักษาดุลยภาพ
ของสิ่งมีชีวิต  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  จ านวน 
15 ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 เรื่อง 
 1.3 ด าเนินการสร้างคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียน
ทางวิทยาศาสตร์ (SWH) 
 1.4 น ากิจกรรมการเรียนรู้ และคู่มือการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 
4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบในส่วนที่บกพร่อง และน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 1.5 น ากิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับเทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม

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

E.I. = 
      

         
 

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

3. สร้างแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิตเป็นแบบวัดอัตนัย  ประกอบด้วยสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด แต่ละสถานการณ์จะเป็น
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกลไกการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต โดยจะวัดความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเป็น 5 องค์ประกอบคือ 1)ความสามารถในการนิยามปัญหา  2) ความสามารถใน
การการก าหนดสมมุติฐาน 3) ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล  4) ความสามารถ
ในการประเมินพิจารณาตัดสินข้อมูล  5) ความสามารถในการสังเคราะห์/สรุปข้อมูล โดยออกข้อสอบ
เป็น 2 เท่าของข้อสอบที่ต้องการใช้  แบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ต้องการใช้
คือ 5 สถานการณ์ออกข้อสอบจ านวน 10 สถานการณ์ และประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณโดยการให้คะแนนเป็นแบบมาตราต่างระดับ (Rubric Score) 
 4. สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้
เกณฑ์การวัดแบบมาตราต่างค่าระดับ (Rubric Score)  



 
 236 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. เพื่อศึกษาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ

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

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

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

 
ภาพ 1 หลักการออกแบบนวัตกรรมของ ADDIE MODEL 

ที่มา หนึ่งฤทัย  แก้วแหร้ (2561) 
 

       1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการวิเคราะห์ ดังนี้ 
  1.1.1 วิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ จากเอกสาร ต ารา 
เอกสารที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.1.2 วิเคราะห์ผู้เรียน ก าหนดกลุ่มผู้เรียนมีทักษะและความรู้ความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ และผู้เรียนที่สามารถใช้วิธีการเรียนเนื้อหาแบบเป็นตอน ๆ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องโยง
กันน่าจะมีความพร้อมในการเรียนด้วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ (Wildish, 1996) 
  1.1.3 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ 
  1.1.4 วิเคราะห์เนื้อหาโดยเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ จากเอกสาร คู่มือนักศึกษา 
ค าสั่งระเบียบ ข้อบังคับ และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้ 
   หน่วยที่ 1 ประวัติกองบริการการศึกษา 
   หน่วยที่ 2 ปฏิทินการศึกษา และก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
   หน่วยที่ 3 การลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อื่น 



 
 253 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

   หน่วยที่ 4 ตารางเรียน ตารางสอบ ตรวจสอบผลการเรียน 
   หน่วยที่ 5 การขอส าเร็จการศึกษา และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
      1.2 ขั้นการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการออกแบบ ดังนี้ 
  1.2.1 ก าหนดจุดปะสงค์การเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์ 
  1.2.2 ออกแบบเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์  การเรียนรู้ และท าให้ผู้เรียนบบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
  1.2.3 น าเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์ไปตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา 
  1.2.4 แก้ไข ปรับปรุง เนื้อหาในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
  1.2.5 จัดท าเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ 
  1.2.6 จ าแนกองค์ประกอบของบทเรียนออนไลน์ เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
   1) เนื้อหาของบทเรียน (Content) 
   2) ระบบบริหารการเรียน (LMS : Learning Management System) 
   3) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
   4) การประเมินผล (Evaluation) 
      1.3 ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการพัฒนา ดังนี้ 
  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียน โดยใช้
เครื่องมือและโปรแกรมดังนี้ 

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

การสร้างเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

 1) ศึกษาเนื้อหา และความรู้เกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ 
2) ก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ

ลงทะเบียนการศึกษา  
 3) น าโครงสร้างและเนื้อหา มาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ 

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

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

(Homogenous) 
 

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



 
 255 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

  3. ผู้วิจัยรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจ จาก
เว็บไซต์ https://sites.google.com/a/psru.ac.th/reg จ านวน 30 คน 
 

             
 

  ภาพ 2 แจกข้อมูลลิงค์เว็บบทเรียนออนไลน์     ภาพ 3 แจกข้อมูลลิงค์เว็บบทเรียนออนไลน์ 
 

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

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

1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บไซต์ 
https://sites.google.com/a/psru.ac.th/reg  
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มีเนื้อหาบทเรียน จ านวน 5 หน่วย ดังนี้ 
หน่วยที่ 1 ประวัติกองบริการการศึกษา 
หน่วยที่ 2 ปฏิทินการศึกษา และก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
หน่วยที่ 3 การลงทะเบียนเรียน และลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมู่อื่น 
หน่วยที่ 4 ตารางเรียน ตารางสอบ ตรวจสอบผลการเรียน 
หน่วยที่ 5 การขอส าเร็จการศึกษา และพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

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

 
 

ภาพ 3 เว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา 
 

     
 

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

2. ผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง 1 

 
ตาราง  1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

การทดลอง n  ̅ S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 5.40 1.52 
-11.20* .000 

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

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

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 

1. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook 
และ Email ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนได้ 

4.73 0.52 มากที่สุด 

2. มีการเชื่อมโยงไปสู่ เนื้อหาในเว็บไซต์อ่ืนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มี โอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

4.40 0.62 มาก 

3. มีแบบฝึกหัดที่ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหา
ซึ่งก่อให้เกิด ความรู้และทักษะเพ่ิมข้ึน 

4.40 0.56 มาก 
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

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

4.30 0.60 มาก 

7. การน าเสนอเนื้อหา มีรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และ วีดิทัศน์ประกอบให้ผู้เรียนเข้าใจ ตรงตามเนื้อหา 

4.20 0.66 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.40 0.58 มาก 

 
จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากด้านการน าเสนอข้อมูล มีค่าเฉลี่ย

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

 
ตาราง 3  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ 

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

4.56 0.63 มากที่สุด 

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

4.26 0.64 มาก 

7. การใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.23 0.73 มาก 
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8. ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ มีความเหมาะสม
ชัดเจน 

4.17 0.70 มาก 

9. เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับ
เนื้อหา 

4.10 0.71 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.64 มาก 

 
จากตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากด้านการออกแบบหน้าจอ มีค่าเฉลี่ย

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

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับ 

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

4.43 0.63 มาก 

2. การเชื่อมโยงภายในบทเรียนถูกต้อง 4.37 0.72 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.44 0.68 มาก 
 

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

ตาราง 5  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการเข้าถึงและการควบคุมบทเรียน 

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

4.33 0.71 มาก 

3. บทเรียนมีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถควบคุมล าดับการ
เรียนได้ ด้วยตนเอง 

4.27 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.33 0.71 มาก 
 

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

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

ปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นอภิปรายผลการวิจัยได้ 
ดังนี้ 

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

2. นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบลงทะเบียนการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียน

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

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

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



 
 263 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.
บัญชา  ส ารวยรื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ  เจริญวงศ์ระยับ และดร.ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ที่กรุณาชี้แนะแนวทาง ให้ค าปรึกษาและคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยความเมตตากรุณาเสมอมา และผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ  เจริญ
วงศ์ระยับ, ดร.ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล และนางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลา
ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนออนไลน์ ด้านเนื้อหา และด้านวัดผลประเมินผล จนประสบ
ความส าเร็จและขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร.(2555). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาอัลกอริทึมเบื้องต้น เรื่อง  

การเขียนผังงานส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 1(1), 99-110. 

นเรศ  ขันธะรี. (2558). การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 15(พิเศษ), 291-298. 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2552). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ:  
เฮ้าส์ ออฟ เคอร์มีสท์. 

ไพโรจน์  ภู่ทอง. (2560). การพัฒนาบทเรียน e-Learning เรื่องโปรแกรมน าเสนอผลงานของ
นักศึกษาเจเนอเรชั่น วาย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 9(พิเศษ),  
227-235. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. (2560). คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560. 
พิษณุโลก: เฟมัส พรินท์. 

วิชิต  แสงสว่าง. (2560). ผลการใช้บทเรียน E-learning เรื่อง สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษาส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(1),  
131-145. 

สมจิตร  จันทร์ฉาย. (2557). การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน. นครปฐม:  
เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2555). ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: 
สามลดา. 



 
 264 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

หนึ่งฤทัย  แก้วแหร้. (2561). หลักการออกแบบนวัตกรรมของ ADDIE MODEL. สืบค้นเมื่อ  
15 พฤษภาคม 2561,จาก https://nungruthaisite.wordpress.com 

Wildish, Deborah Ellen. (1996). Interpreting the Experience of Adults Engaged in Self 
Directed Learning of the Internet. Master Thesis: Graduate school University of 
Toronto.Photocopied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 265 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

การสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย 
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บทคัดย่อ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 อ.ทวีสิทธิ์  ปัญญายง 
และอ.คฑาวุธ                     
ชาติศักดิ์ยุทธ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยวิธีการบูรณาการการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยคอม อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

3 อ. อุษณีย์  เขนยทิพย์                                
คุณครูธนัชพร  มั่นเจ๊กและ
คุณครูจารุวรรณ 
เลียวฤวรรณ์ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยโดยใช้วิธีการ
สอนแบบเรียนปนเล่นผ่านสื่อการสอนอ่านสะกดค าและแจกลูก
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

4 อ. วานิสสา                      
จันทรานุสรณ์   

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายครู 
ผู้ปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 อ. ธนพร  สมผดุง การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านภาษาเกาหลี 

6 อ.ดร.ชลายุต ครุฑเมือง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
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ที ่ ชื่อนักวิจัย ชื่อวิจัย 

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
7 อ. วราภรณ์ มิ่งขวัญ  

อ. พิชินี เดือนดาว ยาปัน             
อ. ศิริกาญจน์  ศรีวิศาล 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เชิงบูรณาการโดยใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษภายใต้ความร่วมมือ
ของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
กองทุนการศึกษา 

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

9 อ.ดร.วจี ปัญญาใส รูปแบบการจัดการเครือข่าย ครู ผู้ปกครองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่น 

10 อ. พิสุทธ์  ศรีจันทร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัย
พันธกิจสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

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

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

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

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

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



 
 280 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ ก่อนน านวัตกรรมการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที่ได้จาก
ผลการวิจัยไปใช้ในโรงเรียนกองทุนการศึกษาอ่ืนหรือสถานศึกษาอ่ืนๆ ต้องมีการศึกษาสภาพ ปัญหา
ตลอดจนความต้องการก่อนแล้วประยุกต์นวัตกรรมการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ใน
การพัฒนานักเรียนและนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการวิจัยต่อยอดจากข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้ง
ต่อไปของงานวิจัยในแต่ละเรื่องที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพ่ือให้เกิดการพัฒนานักเรียนและครูอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนน าทักษะการจัดการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการพัฒนา
เพ่ือให้มีความหลากหลาย  
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บทคัดย่อ 

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

 ผลการวิจัย พบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม
โครงงานคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2. ความสามารถใน
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 3. คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง จ านวนนับ 
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับด ี
ค าส าคัญ  กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์  ประถมศึกษา 
 

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



 
 287 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สมมติฐานการวิจัย    
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 กลุ่มเครือข่าย
แม่วงก์เขาชนกัน อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจ านวน 208 คน ซึ่ง
การจัดห้องเรียนเป็นแบบคละความสามารถ มีทั้งนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกัน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 34 คน 
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงาน เรื่องจ านวนนับ 
  2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ 
  2.3 แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  2.4 แบบประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดก่อน
และหลังการทดลองการด าเนินการทดลองกิจกรรมโครงคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ส าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เวลาเรียนปกติวัน
ละ 1 ชั่วโมง รวม 20 ชั่วโมง ได้ด าเนินการทดลองตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 ก่อนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนนับ ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง
จ านวนนับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อใช้เวลาสอบ 1 
ชั่วโมง 
  3.2 ผู้วิจัยท าการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นในแต่ละแผนได้น าการจัดท าโครงงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป เริ่มต้นด้วยโครงงานที่มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบแล้วค่อยๆ เพ่ิมองค์ประกอบ
ให้มากขึ้นจนครบ 10 องค์ประกอบเป็นโครงงานที่สมบูรณ์ รวมเวลาจ านวน 18 ชั่วโมง 
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  3.3 เมื่อเสร็จสิ้นการสอนกลุ่มตัวอย่างครบ 18 ชั่วโมงแล้วผู้วิจัยได้ให้นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง จ านวนนับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็น
แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
  3.4 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วบันทึกไว้ น าคะแนน
ที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

  3.5 ประเมินความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ตามแบบประเมิน
ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยประเมินจากโครงงานคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์จ านวน 
8 โครงงาน 

  3.6 ประเมินคุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ตามแบบประเมินคุณภาพโครงงาน
คณิตศาสตร์โดยประเมินจากโครงงานคณิตศาสตร์ที่สมบูรณ์ จ านวน 8 โครงงาน 

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

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n 
 

S.D. t 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

34 
34 

12.94 
19.56 

4.53 
4.61 

10.519* 

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

ที ่           ชื่อโครงงาน ลักษณะโครงงาน ประเภทโครงงาน 

1 โครงงานส ารวจน้ าหนัก  
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

น าความรู้เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร 
จ านวนนับ มาค านวณดัชนีมวลกายของเพื่อนใน
ห้อง 

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

2 โครงงานจิตอาสาพาลด
ขยะ 

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

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

3 โครงงานปูายทะเบียนรถ 
สุดหรรษา 

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

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

X
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ที ่           ชื่อโครงงาน ลักษณะโครงงาน ประเภทโครงงาน 

ทักษะคิดเลขเร็วจากตัวเลขในทะเบียนรถ 
4 โครงงานค่าไฟฟูาพิชิต

คณิตศาสตร ์
น าความรู้เรื่องการประมาณ มาใช้ประมาณค่าไฟฟูาของ
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ า และช่วยกันหาวิธี
ประหยัดไฟฟูา 

สัมพันธ์กับ
บทเรียน 

5 โครงงานออมวันนี้เศรษฐีวัน
หน้า 

น าความรู้เรื่องแบบรูปมาศึกษาและส ารวจรูปแบบ 
การออมเงินที่น่าสนใจในอินเตอร์เน็ต 

สัมพันธ์กับ
บทเรียน 

6 โครงงานปฏิทินชวนคิด น าความรู้เรื่องแบบรูปมาศึกษาความสัมพันธ์ของ
ตัวเลขในปฏิทินแล้วน ามาฝึกทักษะการคิดค านวณ 

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

7 โครงงานโจทย์ปัญหาพา
สนุก 

น าความรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหามาใช้สร้าง
โจทย์ปัญหา แล้วสร้างเกมโจทย์ปัญหาพาสนุกให้
เพ่ือนได้เล่นเกมเพ่ือฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา 

ประยุกต์ใช้
ความรู้ 

8 โครงงานสรา้งโจทย์ปัญหาพา
เรียนรู ้

น าความรู้เรื่องการสร้างโจทย์ปัญหามาฝึกสร้าง
โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ต่าง  ๆในชีวิตจริง 

สัมพันธ์กับ
บทเรียน 
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ตาราง 3  ผลการศึกษาความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์เรื่องจ านวนนับ จากการท า
โครงงานคณิตศาสตร ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
 
 
 

ชื่อโครงงาน 
 
 
 

พฤติกรรมที่แสดงออก 
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1. โครงงานส ารวจน้ าหนักเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ 

4 4 3 3 4 3.60 
0.55 

ดีมาก 

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

เฉลี่ยรวม      3.05 0.46 ดี 

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

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

ชื่อโครงงาน 
ค่าเฉลี่ย 

 
 

S.D. 
แปล
ผล 

เนื้อหา
ของ
โครงงาน 

กระบวน 
การท างาน 

การน าเสนอ
โครงงาน 

1. โครงงานส ารวจน้ าหนักเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ 

3.85 3.84 3.63 3.77 0.76 ดี 

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

4.20 4.00 4.03 4.08 0.67 ดีมาก 

4. โครงงานค่าไฟฟูาพิชิต
คณิตศาสตร์ 

4.12 3.95 4.19 4.09 0.58 ดีมาก 

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

3.88 3.71 3.88 3.82 0.75 ดี 

เฉลี่ยรวม 4.00 3.87 3.99 3.96 0.66 ดี 

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

X
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เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และล าปางวจิยั ครั้งที่ 4 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. สรุปผลการวิจัย 

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

1.2  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี 

1.3  คุณภาพโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนนับ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 2. อภิปรายผล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

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

1. แบบแผนการทดลอง  

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 

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

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

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

1.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1.1.1 วิเคราะห์หลักสูตรข้อมูลด้านการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย 

(E-Learning) จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.1.2 การวิเคราะห์ผู้เรียนก าหนดกลุ่มผู้เรียนโดยนักเรียนของนักเรียนชั้น

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

ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติวอลเล่ย์บอล 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กติกาวอลเล่ย์บอล 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิควอลเล่ย์บอลพื้นฐาน 

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

 
 

ภาพ 1 บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล 
 
1.3 ขั้นการพัฒนา (Development) ผู้วิจัยได้ด าเนินการในข้ันการพัฒนา ดังนี้ 

  1. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคมผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียน โดยใช้เครื่องมือและโปรแกรมดังนี้ 

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

2. การสร้างเครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล และการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ศึกษาเนื้อหา และความรู้เกี่ยวกับบทเรียนอีเลิร์นนิง 
2) ก าหนดโครงสร้าง ขอบเขตเนื้อหาของบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชา

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

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ

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

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

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

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติวอลเล่ย์บอล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กติกาวอลเล่ย์บอล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิควอลเล่ย์บอลพื้นฐาน 

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

 
 

ภาพ 2 บทเรียนอีเลิร์นนิง แบบทดสอบรายวิชาวอลเล่ย์บอล 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมีดังนี้ 
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ตาราง  1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

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

-26.633* .000 
หลังเรียน 32 18.28 1.14 

*p < .05 
 จากตาราง 1 พบว่า ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง

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

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

 
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการน าเสนอข้อมูล 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

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

4.37 0.60 มาก 

5. มีแบบฝึกหัดที่ ช่วยตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาซึ่ง
ก่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 

4.18 0.69 มาก 

6. มีการเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาในเว็บไซต์อื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้มี 
   โอกาสศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

4.43 0.71 
 

มาก 

7. มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียน เช่น Facebook และ Email  
   ที่ผู้เรียนสามารถใช้ในการติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
   ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้สอนได้ 

4.46 0.62 มาก 

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

 
ตาราง 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอ 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

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

4.21 0.70 มาก 

6. เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนมีความชัดเจนและสัมพันธ์กับ
เนื้อหา 

4.12 0.71 มาก 

7. การจัดวางหัวเรื่อง เนื้อหาและปุุมควบคุมต่าง ๆ มีความ
คงที่ สม่ าเสมอ 

4.43 0.61 มาก 

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

4.28 0.68 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.65 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอในภาพรวมและรายข้ออยู่ใน

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

 
ตาราง 4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการน าทางในบทเรียน 

ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

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

4.21 0.65 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.29 0.67 มาก 

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

 
ตาราง 5  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจด้านการเข้าถึงและการควบคุม

บทเรียน 
ข้อค าถาม  ̅ S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 
1. โครงสร้างบทเรียน (Layout) ออกแบบได้ดี สามารถเข้าใช้
งานได้สะดวกและไม่สับสน 

4.34 0.70 มาก 

2. สามารถเข้าศึกษาเนื้อหาในบทเรียนได้สะดวกและรวดเร็ว 4.40 0.55 มาก 
3. บทเรียนมีความยืดหยุ่น นักเรียนสามารถควบคุมลาดับการ
เรียนได้ด้วยตนเอง 

4.28 0.68 มาก 

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

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

ปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอี

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

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ

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

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลที่ได้พัฒนาขึ้นมาในการวิจัยครั้งนี้มีคุณภาพเหมาะสม
ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต่อไป เนื่องจากการพัฒนาบทเรียนีเลิร์นนิง
บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
สามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นเอกสารประกอบการสอนและสามารถเป็นสื่อการสอนที่
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆที่จะสามารถให้เกิดประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
หรือสื่อการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีความสะดวกในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ตามความช้าเร็วของตนเอง มีโอกาสการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างอย่างทันท่วงที 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

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

1.1 ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน าในระหว่างการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล 
1.2 โรงเรียนควรมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์เพ่ือความ

สะดวกในการน าไปใช้  
1.3 การใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล ต้องค านึงถึงความแตกต่าง

ลักษณะเฉพาะของเนื้อหาวิชา และศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.1 ควรมีการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอลในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือ
พัฒนาการสอน 

1.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาวอลเล่ย์บอล ร่วมกับวิธีการ
สอนแบบอ่ืนๆ เช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย วิธีการสอนแบบร่วมมือ วิธีการสอนแบบค้นคว้าอิสระ  
เป็นต้น 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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