
การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1282 

  การศึกษาความต้องการของช่างจัดดอกไม้ทีม่ต่ีอผ้ากนัเป้ือน 

A study of the needs for Florists aprons  

 

รัฐ  ชมภูพาน 

 E-mail: hut_1978@hotmail.com,rath@rmutt.ac.th 

อาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผศ.วนัิย ตาระเวช 

E-mail: Vinai@rmutt.ac.th 

อาจารย์สาขาวชิาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความตอ้งการของช่างจดัดอกไมท่ี้มีต่อผา้กนัเป้ือน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความตอ้งการของ

ช่างจัดดอกไม้ท่ีมีต่อผ้ากันเป้ือน  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัยคร้ังน้ี คือ ช่างจัดดอกไม้ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 130 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ขั้นตอนท่ี 1. การวิจยัเชิง

ปริมาณศึกษาจากช่างจดัดอกไมใ้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 130 คน ดว้ยการใชแ้บบสอบถาม

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ การ

เก็บขอ้มูลเชิงลึกดว้ยการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างจากช่างจดัดอกไมท่ี้มีประสบการณ์จาํนวน 

3 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis)  

ผลการวจิยัขอ้มูลพ้ืนฐานจากแบบสอบถามพบวา่ ช่างจดัดอกไมต้อ้งการผา้กนัเป้ือนท่ีออกแบบคาํนึงถึง

ความปลอดภยั เหมาะสมกบัรูปร่างและมีการใชง้านท่ีสะดวกสบายซ่ึงจากขอ้คน้พบดงักล่าวสามารถนาํไปจดัทาํ

การผลิตผา้กนัเป้ือนท่ีมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการสาํหรับช่างจดัดอกไมไ้ด ้

 

คาํสําคญั: ความตอ้งการ, ช่างจดัดอกไม,้ ผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไม ้
 

Abstract 

A study of the needs of Florist for apron. The purpose is to study the needs of Florist for apron. The 

population and the sample used in this study were 130 Florist in Bangkok metropolitan area by specific 

sampling. Step 1. The quantitative research was conducted by 130 Florist in Bangkok metropolitan area. The 

questionnaire was used to analyze data by mean, percentage and standard deviation. May In-depth interviews 

were conducted using semi-structured interviews with 3 experienced flower technicians. Content Analysis 
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The results of this research were as follows. Florist needs a safety apron designed for safety. It is also 

suitable for use in the manufacture of aprons that meet the requirements of Florist 

 

Keyword; Needs, Florist, Apron for florist 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

อาชีพช่างจดัดอกไมเ้ป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละไดมี้การกาํหนดมาตรฐานอาชีพทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานการประกอบอาชีพดา้นความสุขภาพและความปลอดภยัของช่างจดัดอกไมใ้น

ประเทศออสเตรเลีย ระบุถึงความจาํเป็นการปฏิบติัตนในการสวมใส่ผา้กนัเป้ือนท่ีช่วยปกป้องอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน

จากการทาํงาน (Australian National Training Authority,2003) และส่ิงสกปรกจากเกสรดอกไม ้มอสพืชท่ีมีขนาด

เล็กท่ีนาํมาใชจ้ดัดอกไม ้ฝุ่ นละอองจากฟลอรัลโฟม และการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆในการทาํงาน เช่น การใช้

กรรไกรหรือมีดในการตดัก่ิงกา้นของดอกไม ้การใชเ้คร่ืองมืออาํนวยความสะดวกต่าง ไดแ้ก่ ปืนกาว ไขควงหรือ

สวา่น และการใชว้สัดุอุปกรณ์ในการจดัดอกไมก็้เช่นเดียวกนัซ่ึงการใชง้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์เหล่าน้ีเพ่ือท่ีตอ้งการ

ความสะดวก รวดเร็วในการทาํงานให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งราบร่ืน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัดอกไมบ้างชนิด

มีความแหลมคมซ่ึงสุ่มเส่ียงก่อให้เกิดอนัตรายไดจ้ากท่ีกล่าวมา เช่น มีดสาํหรับจดัดอกไม ้กรรไกรสาํหรับตดัก่ิง

กา้นของดอกไม ้หรือมีการต่อพ่วงกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างจดัดอกไมจ้ะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัในการใชง้าน

ดว้ย สําหรับในประเทศไทยจากรายงานการวิจยัการจดัทาํมาตรฐานอาชีพธุรกิจจดัดอกไมข้องสถาบนัคุณวุฒิ

แห่งชาติ(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, 2559)  มีการกล่าวถึงหัวขอ้สมรรถนะท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยในการใช้

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการจดัดอกไมโ้ดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของช่างจดัดอกไมด้ว้ย และการท่ีจะมีท่ีจดัเก็บ

อุปกรณ์เพ่ือให้ช่างจดัดอกไม ้มีความสะดวกสบายในการใชง้านจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง โดยเฉพาะผา้กนัเป้ือน

ซ่ึงมีความสาํคญัช่วยในการปกป้องส่ิงไม่พึงประสงคไ์ม่ให้เปรอะเป้ือนเส้ือผา้ ยงัช่วยช่างจดัดอกไมใ้นจดัจดัเก็บ

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีจะเพ่ิมความสะดวกสบายในการจดัดอกไมส่้งผลถึงความปลอดภยัในการทาํงานดว้ย 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ีผูว้จิยัจึงศึกษาความตอ้งการของช่างจดัดอกไมก้ารรวบรวมขอ้มูลนาํไปดาํเนินการ

ออกแบบเพ่ือผลิตผา้กนัเป้ือนท่ีเหมาะสมกบัช่างจดัดอกไม ้ ไดแ้ก่ การศึกษาความรู้เก่ียวกบัการจดัดอกไมแ้ละ

สุขอนามยัของช่างจัดดอกไม ้ การหาคุณลกัษณะของเส้นใยผา้และคุณสมบัติของผา้กันเป้ือนท่ีช่างจดัอกไม้

ตอ้งการ  โดยในการออกแบบจะตอ้งกาํหนดและเลือกวสัดุท่ีนาํมาใช ้เช่น การใชห้นังมาเป็นส่วนประกอบเพ่ือ

ปกป้องของมีคม  การเพ่ิมกระเป๋าหรือช่องใส่ของให้เพียงพอกบัอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น รวมถึงสามารถท่ีจะพบัผา้กนั

เป้ือนให้เป็นกระเป๋าขนาดเล็กเพ่ือสะดวกในการจดัเก็บอุปกรณ์ อนัจะส่งผลถึงความปลอดภยั เพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทาํงานท่ีรวดเร็วข้ึนดว้ย    

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาความตอ้งการของช่างจดัดอกไมท่ี้มีต่อผา้กนัเป้ือน 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

                                                  ตัวแปรต้น                                                                         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3. ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นวิจยัคร้ังน้ี คือ ช่างจดัดอกไมใ้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จาํนวน 130 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาในการทาํการวิจยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2560 – วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

4.วธีิการดาํเนินการวจิยั 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ 

ช่างจดัดอกไมใ้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง   

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ การเก็บขอ้มูลเชิงลึกดว้ยการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ก่ึงมี

โครงสร้างจากช่างจัดดอกไม้ท่ี มีประสบการณ์ทางวิชาชีพช่างจัดดอกไม้มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี  ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 3 คน  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นวิจยัคร้ังน้ี คือ ช่างจดัดอกไมใ้นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จาํนวน 130 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง การเก็บขอ้มูลเชิงลึกดว้ยการสัมภาษณ์ช่างจดัดอกไมท่ี้มี

ประสบการณ์ทางวชิาชีพช่างจดัดอกไมม้าแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 3 คน 

ระยะเวลาในการทาํการวจิยั ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 1) การศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ โดยการใชแ้บบสอบถามเพ่ือสาํรวจความตอ้งการจากช่างจดัดอกไม้

จาํนวน 130 คน เก่ียวกบัผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไมเ้พ่ือพฒันาเป็นช้ินงานต่อไป การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ย

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1) ความรู้เก่ียวกบัการจดัดอกไมส้มยัใหม่ 

2) ความสุขและสุขอนามยัในการทาํงานในระดบัดี  

3) การเลือกคุณลกัษณะของเส้นใยท่ีเหมาะสมจะนาํมา

ผลิตผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไม ้

 4) การวเิคราะห์ลกัษณะคุณสมบติัผา้กนัเป้ือนสาํหรับ

ช่างจดัดอกไม ้

ความตอ้งการของช่างจดัดอกไมท่ี้มี

ต่อผา้กนัเป้ือน 
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 2) การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ การเก็บขอ้มูลเชิงลึกดว้ยการสมัภาษณ์โดยใชแ้บบสมัภาษณ์ก่ึงมี

โครงสร้างจากช่างจดัดอกไมท่ี้มีประสบการณ์ทางวชิาชีพช่างจดัดอกไมม้าแลว้อยา่งนอ้ย 3 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 3 คน การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1) การวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัเชิงปริมาณ การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

 2) การวเิคราะห์ขอ้มูลวจิยัเชิงคุณภาพ การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาความตอ้งการของช่างจดัดอกไมท่ี้มีต่อผา้กนัเป้ือนดงัน้ี 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานพบว่า ผลการวิจยัขอ้มูลพ้ืนฐานจากแบบสอบถามพบว่า ช่างจดัดอกไม้

ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงร้อยละ 57.7 และผูช้ายร้อยละ 42.3 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 22-37 ปี ร้อยละ 98.5 และอายรุะหวา่ง

อาย ุ38 ปีข้ึนไปร้อยละ 1.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 88.5 และสถานภาพสมรส ร้อยละ 11.2 สาํเร็จการศึกษาตรง

กบัการประกอบอาชีพ ร้อยละ 87.7 ไม่ตรงกับการประกอบอาชีพ ร้อยละ 12.3 มีความเขา้ใจในความสุขและ

สุขอนามยัในการทาํงาน ร้อยละ 100 

2. ผลการศึกษาความตอ้งการของช่างจดัดอกไมต้่อผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไม ้ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัดอกไม ้

                      n=130 

ท่ี ความคิดเห็นเกีย่วกบัการจัดดอกไม้ X  S.D. แปลผล 

1. ช่างจดัดอกไมใ้ชห้ลกัและทฤษฏีของการจดัดอกไม ้ 4.52 0.73 ดี 

2. การจดัดอกไมเ้กิดจากการสร้างแรงบนัดาลใจของผูจ้ดัดอกไม ้ 4.32 0.47 ดี 

3. การจดัดอกไมเ้นน้ในเร่ืองของรูปทรงและรูปร่างเป็นสาํคญั 4.27 0.44 ดี 

4. การเลือกใชว้สัดุและภาชนะท่ีโดดเด่นแตกต่างไปโดยยึดหลกัการใช้

องคป์ระกอบศิลป์ 

4.26 0.44 ดี 

5. มีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีหลากหลายและทนัสมยัมาประยกุตใ์นการจดัดอกไม ้ 4.33 0.47 ดี 

6. สีท่ีใชใ้นการจดัดอกไมมี้การใชสี้ท่ีดูแปลกตาโดยนาํเอาองคป์ระกอบของสีมา

ใชก้บัช้ินงาน 

4.37 0.48 ดี 

7. รูปแบบการจดัดอกไมท่ี้อิสระโดยการยดึหลกัของการออกแบบ 4.32 0.45 ดี 

8. มีการนาํเทคโนโลยต่ีางๆมาใชใ้นเร่ืองของการออกแบบ การนาํเสนอช้ินงาน 

การขาย และการตลาดดว้ย 

4.30 0.49 ดี 

 รวม 4.41 0.44 ดี 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัดอกไมพ้บวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวม

อยู่ในระดับดี ( x = 4.41  S.D.= 0.44) ดังน้ี ช่างจัดดอกไมท้ราบถึงทฤษฏีท่ีเก่ียวกับการจดัดอกไม ้ สีท่ีใช้ใน                
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การจดัดอกไมมี้การใชสี้ท่ีดูแปลกตาโดยนาํเอาองคป์ระกอบของสีมาใชก้บัช้ินงาน มีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีหลากหลาย

และทนัสมยัมาประยกุตใ์นการจดัดอกไม ้การจดัดอกไมเ้กิดจากการสร้างแรงบนัดาลใจของผูจ้ดัดอกไม ้รูปแบบ

การจดัดอกไมท่ี้อิสระโดยการยึดหลกัของการออกแบบ มีการนาํเทคโนโลยีต่างๆมาใชใ้นเร่ืองของการออกแบบ 

การนําเสนอช้ินงาน การขาย และการตลาดด้วย การจัดดอกไมเ้น้นในเร่ืองของรูปทรงและรูปร่างเป็นสําคัญ                

การเลือกใชว้สัดุและภาชนะท่ีโดดเด่นแตกต่างไปโดยยดึหลกัการใชอ้งคป์ระกอบศิลป์  

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงความสุขและสุขอนามยัในการทาํงาน 

                                         n=130 

ที่ ความสุขและสุขอนามัยในการทาํงาน X  S.D. แปลผล 

1. ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพ เป็นเร่ืองการรับรู้ของแต่ละคน 4.72 0.45 ดี 

2. ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพของคนแต่ละคนแปรเปล่ียน

เคล่ือนไหวตามความรู้สึกของตนเอง 

4.17 0.45 ดี 

3. ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรม ลกัษณะของ

บุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล 

4.08 0.63 ดี 

4. ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มเชิงกายภาพ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงาน 

4.17 0.50 ดี 

5. ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มเชิงชีวภาพ 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ  

4.25 0.43 ดี 

6. ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม ลกัษณะในการประกอบอาชีพ 

4.18 0.50 ดี 

7. ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพข้ึนอยูพ่ฤติกรรม และครรลองชีวติ 

การใชชี้วติและการดาํรงชีวติของคนท่ีมีความแตกต่างกนั 

4.19 0.51 ดี 

 รวม 4.45 0.38 ดี 
   

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านความสุขและสุขอนามยัในการทาํงานพบว่า  คะแนนเฉล่ีย

โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x  = 4.45  S.D.= 0.38) ดังน้ี ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพ เป็นเร่ือง               

การรับรู้ของแต่ละคนความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพของคนแต่ละคนแปรเปล่ียนเคล่ือนไหวตาม

ความรู้สึกของตนเอง ความสุขและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพข้ึนอยู่กับพนัธุกรรม เช่น ลักษณะของ

บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลอนัเกิดจากพนัธุกรรมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลดว้ย 

ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มเชิงกายภาพ เช่น อาหารดี ร่างกายแข็งแรง 

ปราศจากโรคภยั ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน ความร้อน ความเยน็ อุปกรณ์

เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการทาํงาน ความสุขและสุขอนามยัในการประกอบอาชีพข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มเชิงชีวภาพ 

เช่น ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ เช้ือโรค ฝุ่ นละออง สัตวส่ิ์งมีชีวิตท่ีอยูร่อบตวัเราความสุขและสุขอนามยั

ในการประกอบอาชีพข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดลอ้มทางสังคม นโยบายทางการเมือง การสาธารณสุข ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วฒันธรรม การเอ้ือประโยชน์การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การแข่งขนักนัในสังคม ฐานะความเป็นอยู ่

ความเช่ือ โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม ความยากจน ลกัษณะในการประกอบอาชีพ ความสุขและ

สุขอนามยัในการประกอบอาชีพข้ึนอยูพ่ฤติกรรม การใชชี้วติและการดาํรงชีวติของคนท่ีมีความแตกต่างกนั 
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ตารางที ่3 ตารางแสดงลกัษณะของเสน้ใยท่ีเหมาะสมจะนาํมาผลิตผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไม ้

                                        n=130 

ที่ ลกัษณะของเส้นใยทีเ่หมาะสมจะนํามาผลติผ้ากนัเป้ือนสําหรับช่างจดัดอกไม้ X  S.D. แปลผล 

1. เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใยธรรมชาติท่ีระบายความร้อนไดดี้ มีราคาถูก และทาํความสะอาด

ง่าย คงทนต่อการใชง้าน 

4.76 0.42 ดี 

2. เส้นใยลินินเป็นเส้นใยธรรมชาติท่ีระบายความร้อนไดดี้ มีความมนั มีราคาไม่สูงมาก 

ทาํความสะอาดไดง่้าย มีความยดืหยุน่  

4.08 0.48 ดี 

3. เส้นใยไหมเป็นเส้นใยธรรมชาติท่ีมีความสวยงาม มนัวาว เหนียว เป็นเส้นใยท่ีมีราคา

แพง ตอ้งพถีิพถินัในการใชง้าน 

4.09 0.44 ดี 

4. เส้นใยรามีเส้นใยธรรมชาติท่ีมีความเหนียว คงทนต่อเช้ือราและแมลง 4.11 0.45 ดี 

5. เส้นใยโพลิเอสเตอร์เป็นสังเคราะห์ท่ีมีความยดืหยุน่สูงและเป็นผา้ท่ีมีความคงทนต่อ

เช้ือราและแมลง 

4.09 0.44 ดี 

6. เส้นใยเรยอนเป็นเส้นใยสังเคราะห์ท่ีไม่มีความยดืหยุน่แต่มีความแขง็แรงของเส้นใยสูง 4.08 0.46 ดี 

 รวม 4.41 0.38 ดี 

  

   ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นการเลือกคุณลกัษณะของเสน้ใยท่ีเหมาะสมจะนาํมาผลิตผา้กนั

เป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไมโ้ดยเสน้ใยฝ้ายอยูร่ะดบัดี ( x  = 4.41  S.D.= 0.38) ลกัษณะของเสน้ใยท่ีเหมาะสมจะ

นาํมาผลิตผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไมพ้บวา่เสน้ใยฝ้ายเป็นเสน้ใยฝ้ายเป็นเสน้ใยธรรมชาติท่ีเหมาะสาํหรับ

นาํมาผลิตผา้กนัเป้ือนมากท่ีสุดเพราะเป็นเสน้ใยท่ีระบายความร้อนไดดี้ มีราคาถูก และทาํความสะอาดง่าย คงทน

ต่อการใชง้าน 

 

ตารางที ่4 ตารางแสดงความตอ้งการผูบ้ริโภคต่อการออกแบบผา้กนัเป้ือน 

                                           n=130 
ที่ การออกแบบผ้ากนัเป้ือน X  S.D. แปลผล 

1. ผา้กนัเป้ือนท่ีดีตอ้งผลิตจากเส้นใยท่ีสามารถป้องกนัส่ิงสกปรก 4.74 0.44 ดี 

2. ผา้กนัเป้ือนตอ้งมีการออกแบบท่ีมุ่งประโยชน์ใชส้อยอยา่งเตม็ท่ีมีกระเป๋าหรือช่อง

สาํหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆได ้

4.32 0.57 ดี 

3. ผา้กนัเป้ือนตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างของผุท่ี้สวมใส่ 4.17 0.53 ดี 

4. ผา้กนัเป้ือนตอ้งมีการตกแต่งดว้ยวสัดุท่ีมีความคงทนและมีความสวยงาม 4.19 0.53 ดี 

5. ผา้กนัเป้ือนตอ้งบ่งบอกลกัษณะท่ีเด่นชดัของอาชีพนั้นๆ 4.34 0.54 ดี 

6. ผา้กนัเป้ือนตอ้งมีราคาตน้ทุนท่ีใชใ้นการทาํท่ีไม่สูงมาก 4.18 0.51 ดี 

7. ผา้กนัเป้ือนตอ้งคาํนึงถึงความสะดวกสบายในการสวมใส่ 4.20 0.52 ดี 

8. ผา้กนัเป้ือนตอ้งมีความคงทน มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานหรือ มีการใชง้านไดคุ้ม้ค่า 4.18 0.51 ดี 

9. ผา้กนัเป้ือนตอ้งทาํใหผู้ท่ี้สวมใส่แลว้สร้างความตระหนกัวา่จะตอ้งสวมใส่ทุกคร้ังท่ี

ปฏิบติังาน 

4.70 0.46 ดี 

 ค่าเฉล่ียรวม 4.71 0.35 ดี 
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จากตารางท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีท่ี ( X = 4.71  S.D.= 0.35) ดงัน้ี ผา้

กนัเป้ือนท่ีดีตอ้งผลิตจากเสน้ใยท่ีสามารถป้องกนัส่ิงสกปรก ผา้กนัเป้ือนตอ้งมีการออกแบบท่ีมุ่งประโยชน์ใชส้อย

อยา่งเต็มท่ีมีกระเป๋าหรือช่องสาํหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆได ้ผา้กนัเป้ือนตอ้งออกแบบใหเ้หมาะสมกบัรูปร่างของผุท่ี้

สวมใส่ ผา้กนัเป้ือนตอ้งมีการตกแต่งดว้ยวสัดุท่ีมีความคงทนและมีความสวยงาม ผา้กนัเป้ือนตอ้งบ่งบอกลกัษณะ

ท่ีเด่นชดัของอาชีพนั้นๆ ผา้กนัเป้ือนตอ้งมีราคาตน้ทุนท่ีใชใ้นการทาํท่ีไม่สูงมาก ผา้กนัเป้ือนตอ้งคาํนึงถึงความ

สะดวกสบายในการสวมใส่ ผา้กนัเป้ือนตอ้งมีความคงทน มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานหรือ มีการใชง้านไดคุ้ม้ค่า 

ผา้กนัเป้ือนตอ้งทาํใหผู้ท่ี้สวมใส่แลว้สร้างความตระหนกัวา่จะตอ้งสวมใส่ทุกคร้ังท่ีปฏิบติังาน 

 

ตารางที ่1 ตารางแสดงการวเิคราะห์เสน้ใยผา้ฝ้าย (รายงานผลการทดสอบจากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ) 
 

คุณสมบัตขิองผ้า ผ้า cotton 

(ผ้ายนีส์) 

ผ้า cotton 

(ผ้าขาวม้า) 

คุณสมบัติ

โดยรวม 

แรงดงึสูงสุด 

-แนวเส้นด้ายยืน 1,153.07 511.09 ดี 

-แนวเส้นด้ายพุ่ง 556.47 321.64 ดี 

การซึมผ่านของอากาศ 

(ลบ.ซม./ตร.ซม/วนิาท ี 1.96 41.33 ดี 

ความต้านทานต่อการขัดถู 

จาํนวนรอบการขัดถูเฉลีย่ทีท่าํให้ช้ิน

ทดสอบขาด 

›10,000 ›10,000 ดี 

 

 ขั้นตอนท่ี 2 การวิจยัเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึกจากช่างจดัดอกไมจ้าํนวน 3 คน พบวา่ผา้

ฝ้ายเป็นผา้ท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมในการนาํมาออกแบบผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไมส้อดคลอ้งกบัผลการ

สาํรวจแบบสอบถามท่ีพบวา่ช่างจดัดอกไมต้อ้งการใชผ้า้ฝ้ายในการทาํผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างจดัดอกไมม้ากท่ีสุด

และการออกแบบผา้กันเป้ือน พบว่าช่างจัดดอกไม้ต้องการผา้กันเป้ือนท่ีออกแบบให้คาํนึงความปลอดภัย 

เหมาะสมกบัรูปร่างเพ่ือเพ่ิมความคล่องตวัและมีการใชง้านท่ีสะดวกสบาย  

 

6. อภิปรายผลการวจัิย 

1. ผลการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานพบว่า ช่างจดัดอกไมส่้วนใหญ่เป็นผูห้ญิงร้อยละ 57.7 และผูช้ายร้อยละ 

42.3 มีอายอุยูร่ะหวา่ง 22-37 ปี ร้อยละ 98.5 และอายรุะหวา่งอาย ุ38 ปีข้ึนไปร้อยละ 1.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 

88.5 และสถานภาพสมรส ร้อยละ 11.2 สอดคลอ้งกบัสถิติการอยูค่นเดียวของคนไทย (One – Person Household) 

ท่ีมีจาํนวนสูงข้ึนถึงประมาณ 3.8 ลา้นคนและมีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ประมาณ 2 ลา้นคน (สํานักงานสถิติ
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แห่งชาติ ,2559)เน่ืองจากปัจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลง ด้านสังคม วฒันธรรมและความเป็นอยู่ อีกทั้ งมีการ

เช่ือมโยงฐานเครือข่ายหรือมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้นท่ีมาจากต่างเช้ือชาติ ต่างวฒันธรรม 

2. ช่างจดัดอกไมมี้ความรู้เก่ียวกบัการจดัดอกไมส้มยัใหม่ หลกัและทฤษฏีของการจดัดอกไมโ้ดยยึด

หลกัการใชอ้งค์ประกอบทางศิลปะ การนาํเทคโนโลยีต่างๆมาใชใ้นเร่ืองของการออกแบบ การนาํเสนอช้ินงาน 

การขาย และการตลาด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ The American Floral Endowment (AFE), (2016) ท่ีมีการทาํวจิยั

เก่ียวกบัการสั่งซ้ือผลิตภณัฑด์อกไมข้องคนยคุ Millenials ผ่านทาง social media ดว้ยการ Like and Check in เพ่ือ

นาํเสนอผลิตภณัฑผ์า่นทางโลกออนไลน์ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

3. ความสุขและสุขอนามยัในการทาํงาน เป็นเร่ืองการรับรู้ของคนแต่ละคนแปรเปล่ียนเคล่ือนไหวตาม

ความรู้สึกของตนเอง ลกัษณะของบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลอนัเกิดจากพนัธุกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

วฒันธรรม การเอ้ือประโยชน์การพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั การแข่งขนักนัในสังคม ฐานะความเป็นอยู ่ความเช่ือ 

โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม ความยากจน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการประกอบอาชีพของแต่ละ

บุคคล เพราะตอ้งการความสมดุลในการใชชี้วิตและการทาํงาน (Work-life Balance) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Ratanachina J (2016)ท่ีพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อการรักษาสมดุลของการทาํงานและการใชชี้วติ 

4. ลกัษณะของเส้นใยท่ีเหมาะสมจะนาํมาผลิตผา้กนัเป้ือนสําหรับช่างจดัดอกไม ้เส้นใยฝ้ายเป็นเส้นใย

ธรรมชาติท่ีระบายความร้อนไดดี้ มีราคาถูก และทาํความสะอาดง่าย คงทนต่อการใชง้าน สอดคลอ้งกบัผลจากการ

วเิคราะห์คุณสมบติัเสน้ใยจากสถาบนัพฒันาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

5. การออกแบบผา้กันเป้ือนท่ีดีต้องผลิตจากเส้นใยท่ีสามารถป้องกันส่ิงสกปรกและคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัในการใชง้าน มีการออกแบบท่ีมุ่งประโยชน์ใชส้อยอยา่งเตม็ท่ีมีกระเป๋าหรือช่องสาํหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆ

ไดเ้หมาะสมกบัรูปร่างของผูท่ี้สวมใส่ การตกแต่งดว้ยวสัดุท่ีมีความคงทนและมีความสวยงาม บ่งบอกลกัษณะท่ี

เด่นชดัของอาชีพนั้นๆ ราคาตน้ทุนท่ีใชใ้นการผลิตท่ีไม่สูงมาก คาํนึงถึงความสะดวกสบายในการสวมใส่ มีความ

คงทน มีอายกุารใชง้านท่ียาวนานหรือ มีการใชง้านไดคุ้ม้ค่า ผูท่ี้สวมใส่แลว้สร้างความตระหนกัวา่จะตอ้งสวมใส่

ทุกคร้ังท่ีปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตพร ชูเส้ง และคณะ (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองผลการใช้นาโน

เทคโนโลยขีองเคร่ืองแต่งกายเชฟท่ีมีความเหมาะสมกบัผา้ท่ีใชต้ดัเยบ็เคร่ืองแต่งกายสาํหรับเชฟ 

 

7. ข้อเสนอแนะและการนําไปใช้ประโยชน์ 

1. ควรจะมีการส่งเสริมใหค้วามสาํคญักบัช่างดอกไมใ้นการใส่ผา้กนัเป้ือนทุกคร้ังขณะปฏิบติังานเพ่ือ

การสร้างสุขอนามยัท่ีดีในการทาํงาน 

2. ควรมีการพฒันาผา้ท่ีนาํมาใชท้าํผา้กนัเป้ือนใหมี้คุณสมบติัพิเศษ เช่น การสะทอ้นนํ้ า การใชเ้คมี

ธรรมชาติในการรักษาคุณภาพของเสน้ใยใหส้กปรกไดย้ากหรือใชผ้า้ท่ีทอจากเสน้ใยธรรมชาติมาใชแ้ละมี 

function การใชง้านท่ีหลากหลาย 

3. ควรจะมีการพฒันาและออกแบบผา้กนัเป้ือนใหมี้ความหลากหลายกบัทุกอาชีพท่ีตอ้งใชผ้า้กนัเป้ือน

ในการทาํงาน เช่น ผา้กนัเป้ือนสาํหรับผูท่ี้ทาํงานจดัตกแต่งสถานท่ี ผา้กนัเป้ือนสาํหรับช่างตดัผม ผา้กนัเป้ือน

สาํหรับผูท่ี้ประกอบอาหาร โดยคาํนึงถึงการใชง้านท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านใหม้ากท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีตอ้งการศึกษาถึงแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย(์ป.อ. ปยตฺุโต) ท่ีมีต่อการบูรณาการ

หลกัพทุธธรรมเพ่ือพฒันาสงัคมไทย  โดยการศึกษาวเิคราะห์จากเอกสารท่ีเป็นผลงานของท่าน ผลการศึกษาพบวา่ 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์เห็นวา่สงัคมไทยมีความโนม้เอียงในการพฒันาประเทศตามแบบอยา่งสงัคมตะวนัตก 

และวิถีการดาํเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบนั  อยูภ่ายใตย้คุโลกาภิวตัน์ท่ีไดส้ร้างสภาพการณ์ใหม่ๆ ให้กบับุคคล

และสงัคมอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน  ในขณะเดียวกนั  ก็ก่อใหเ้กิดภาวะผกผนั  เป็นโลกแห่งความยอ้นแยง้กนัอยู่

ในตวั สภาพของสงัคมไทยในปัจจุบนั จึงไม่ไดเ้ผชิญหนา้กบัปัญหาอนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์อนัเป็นเร่ือง

ของยุคสมยัเท่านั้น หากแต่ยงัเผชิญกบัปัญหารุนแรงท่ีเป็นพ้ืนฐานของปัญหาโลกทั้งหมด คือ รากฐานความคิด

หรือกระบวนทศัน์ท่ีผิดพลาด (มิจฉาทิฏฐิ) ซ่ึงครอบงาํอารยธรรมของมนุษยใ์นปัจจุบนั 3 ประการ คือ  การมอง

เพ่ือนมนุษยแ์ยกต่างหากจากธรรมชาติ  มีฐานะเป็นเจา้ของผูส้ามารถครอบครอง  และพิชิตธรรมชาติได ้  ซ่ึงเป็น

ความคิดท่ีผิดพลาดนาํไปสู่วิกฤตการณ์ของมนุษยแ์ละสังคมในปัจจุบนั ท่านจึงนาํเสนอวา่ การพฒันาสังคมไทย 

นอกจากจะตอ้งเขา้ถึงพ้ืนฐานของสงัคมไทย และมีความรู้ความเขา้ใจ  รู้เท่าทนัความเป็นไปของกระแสโลกาภิ

วตันแ์ลว้  หลกัพทุธธรรมหรือหลกัคาํสอนทางพระพทุธศาสนา  ก็ควรเป็นหลกัพ้ืนฐานในการพฒันาสงัคมไทย ท่ี

จะสร้างสรรคค์วามผสมกลมกลืน    และสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตของบุคคล  ทั้ งในดา้นพฤติกรรม  จิตใจ  และ

สติปัญญา  ในขณะเดียวกนัก็จะเช่ือมโยงชีวติท่ีดีงามเขา้กบัธรรมชาติแวดลอ้ม  และสงัคมอยา่งย ัง่ยนื 

 

คาํสําคญั : การบูรณาการ,  พทุธธรรม, การพฒันา, สงัคมไทย 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this article is to study the thought of Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A.Payutto)  on 

the integration of Buddhadhamma for development of  Thai society by analyzing his works. The result of this 

study found that Somdet Phra Buddhaghosacariya sees that Thai society is bent on following western society and 

the way of  life of Thai citizens in the present day is in the age of globalization, which has set the stage for a new 
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environment that will empower individual and social as never before. At the same time, it becomes the global 

paradox or an apparent contradiction.  Now the human confronts of many problems which do not come from the 

globalization alone but critical problem which is a basis of all other human problems is “the problem  of wrong 

basis of thoughts” or “the wrong paradigm”.  He pointed out that now culture is based on the belief  that  human 

is superior to nature, can overcome and control nature. Therefore, human can control, manage and consume 

nature. This wrong belief leads to the crisis of  human and society in today. He has presented his views that in 

Thai society development, it must reach the foundation of Thai society as well as must get to the foundation of 

globalization.  In his opinion, Buddhadhamma or the Buddhist teachings can be the foundation of Thai society 

that will create a balance between body, mind, society and nature. It will lead to integration to make the 

sustainable and stable solution for man, society, and nature.  

 

KEYWORDS : The Integration,  Buddhadhamma,  Development,  Thai Society 

 

1. บทนํา  

 ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา สังคมหลายแห่งทัว่โลกมีความรุดหนา้ในดา้นการพฒันาอยา่งมาก  บาง

ประเทศก็ประสบความสาํเร็จ  บางประเทศก็ประสบกบัปัญหาในดา้นต่าง ๆ  สังคมไทยเอง  จดัไดว้า่เป็นประเทศ

ท่ีกาํลงัพฒันาประเทศให้กา้วหนา้มากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาในทางดา้นเศรษฐกิจ ท่ีดาํเนินไปบน

ทศันคติพ้ืนฐานในการพฒันาว่า เม่ือเศรษฐกิจดีแลว้ประชาชนจะมีความพร่ังพร้อมบริบูรณ์ในทางโภคทรัพย ์

เพ่ิมพูนความมัง่คัง่ โดยมีแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัคือ ตณัหาและความโลภ (พระไพศาล วิสาโล, 2533,11) แต่

ปัจจุบนัน้ีสังคมไทยกาํลงัเผชิญหนา้กบัปัญหาต่างๆ อยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวติัศาสตร์ไทย  ทั้งปัญหา

ทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วฒันธรรม รวมทั้งปัญหาทางดา้นธรรมชาติแวดลอ้ม จึงมีความพยายามจาก

ทุกภาคส่วน ในการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและนาํเสนอแนวทางในการพฒันาสงัคมไทยดว้ยมิติต่าง ๆ แนวคิด

หน่ึงท่ีสําคญัก็คือ การวิเคราะห์และนาํเสนอจากมุมมองทางดา้นพ้ืนฐานทางสังคมและวฒันธรรม คือ แนวคิด

ทางดา้นศาสนา   จึงเป็นอีกแนวคิดและมาตรการหน่ึงท่ีสาํคญัและเช่ือมัน่วา่สามารถท่ีจะใหน้าํไปสู่การสร้างสรรค์

สังคมได้อย่างย ัง่ยืน แมว้่าจะได้ผลช้าก็ตาม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย  ท่ีมีผูต้ ั้ งขอ้สังเกตบ่อยคร้ังว่า 

สังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ  มีพระสงฆ์และองคก์รทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกัสําคญั  

แต่ทาํไมจึงเป็นสังคมท่ีเต็มไปดว้ยปัญหาต่าง ๆ   ทั้ งปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพยติ์ด  แหล่งอบายมุข  รวมทั้ง

ปัญหาการคอร์รัปชัน่ท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งมากมายเป็นตน้ จนนาํไปสู่การสรุปวา่  พระพุทธศาสนาไม่เก่ียวขอ้งกบัการ

แก้ปัญหาของสังคมหรือไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาสังคมได้ การพิจารณาถึงแนวคิดและบทบาทของ

พระพุทธศาสนาท่ีมีต่อการพฒันาสังคมไทย  จึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีถูกนาํเสนอเพ่ือการพฒันาสงัคมไทย  ซ่ึง

นกัวชิาการบางท่านเรียกวา่กลุ่มทอ้งถ่ินนิยม ท่ีเป็นกลุ่มเนน้ย ํ้าคุณค่าของภูมิปัญญาและคุณค่าวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ี

ไม่เพียงจะช่วยเยยีวยาปัญหาสงัคมไทย หากแต่ยงัจะมีคุณค่าสาํหรับโลกอีกดว้ย (ผาสุก พงษไ์พจิตร, 2542: 14-15) 

หรือการพิจารณาการพฒันาสังคมไทยผ่านการศึกษาท่ีเป็นของประเทศไทยเอง  โดยมองผ่านปรัชญาการศึกษา

แบบพทุธ (ไพทูรย ์สินลารัตน์ 3535 : 25-33)  เป็นตน้ 
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2. วตัถุประสงค์ 

  บทความน้ี  จึงศึกษาถึงแนวคิดในการบูรณาการพุทธธรรมหรือหลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนาเพ่ือ

พฒันาสังคมไทย  ของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีสําคญัในยุคปัจจุบนั คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์

(ประยทุธ์  ปยตฺุโต)  ซ่ึงเป็นพระมหาเถระผูเ้ป็นนกัปราชญร่์วมสมยัของสังคมไทย  ท่ีไดน้าํเสนอแนวคิดในการ

พฒันาสังคมไทยมาโดยตลอด  โดยผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์จากเอกสารท่ีเป็นผลของท่าน รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

3. พระพุทธศาสนา : พืน้ฐานในการพฒันาสังคมไทย 

 หลกัฐานทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมไทย  พอจะยืนยนัไดว้า่  พระพุทธศาสนาไดมี้บทบาทอยา่ง

สําคญัต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน   อย่างน้อยก็เร่ิมปรากฏตวัมาตั้งแต่กาํเนิดรัฐไทยในสมยักรุงสุโขทยั

สืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  โดยผ่านบทบาทของพระสงฆท่ี์ไดพ้ร่ําสอนธรรมแก่ประชาชนโดยตรง และผ่านการ

ประกอบพิธีกรรมอ่ืน ๆ  พระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่นกบัสังคมไทยมาชา้นาน  นกัปราชญ์

บางท่านกล่าววา่  ประวติัศาสตร์ของชนชาติไทยก็คือประวติัศาสตร์ของชนชาติท่ีนบัถือพระพุทธศาสนานั่นเอง 

(Phra Brahmagunabhorn, 2012 : 14) ด้วยเหตุน้ี  พระพุทธศาสนาจึงเป็นท่ีมาของศิลปะ วฒันธรรมและจารีต

ประเพณีของชนชาติไทย   

 หากพิจารณาจากประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาของไทย  จะเห็นได้ว่า  ในแต่ละยุคพระสงฆ์จะมี

บทบาทสาํคญัในการสั่งสอนคาํสอนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือพฒันาสังคมไทยมาโดยตลอด  ไม่วา่จะเป็นยคุท่ีมี

การปรับเปล่ียนประเทศไปสู่ความเจริญสมยัใหม่  ก็จะเห็นบทบาทของสมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิร

ญาณวโรรส หรือในยคุท่ีประเทศไทยไดเ้ขา้สู่กระแสความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ก็จะเห็นบทบาทของพุทธ

ทาสภิกขุ เป็นตน้  ในปัจจุบนัสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยตฺุโต)  นบัเป็นพระมหาเถระ ท่ีมีบทบาทสาํคญั

ยิง่ต่อการนาํเสนอแนวคิดทางพระพระพทุธศาสนาในการพฒันาสงัคมไทย  ดงัจะเห็นไดว้า่  ผลงานของท่านส่วน

ใหญ่นอกจะเป็นการนาํเสนอหลกัพทุธธรรมบริสุทธ์ิแลว้  ยงัมีผลงานท่ีโดดเด่นในการบูรณาการพทุธธรรมเขา้กบั

การพฒันาสงัคมไทยอีกดว้ย 

  แนวคิดสําคญัของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อการพฒันาสังคมนั้น  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยม์องว่า 

พระพุทธศาสนาเป็นความพยายามอย่างหน่ึงของมนุษยใ์นการท่ีจะแกไ้ขปัญหาของมนุษย ์ทั้งปัญหาส่วนบุคคล

และปัญหาทางสังคม หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงไดว้่า ท่านเห็นวา่ พระพุทธศาสนานอกจากจะให้ความสําคญัใน

เร่ืองของจิตใจของแต่ละบุคคลอนัเป็นองคป์ระกอบท่ีคงท่ีและเป็นแก่นของแต่ละบุคคลแลว้  พระพุทธศาสนา

ยงัให้ความสาํคญักบัการพฒันา หรือจดัระเบียบหรือสภาพท่ีเอ้ือต่อการท่ีจะพฒันาจิตใจให้สูงยิ่งข้ึน ตามหลกั

พระพุทธศาสนาจึงมองวา่  เป้าหมายของมนุษยก์บัเป้าหมายของสังคมนั้น  ควรจะไปดว้ยกนั  นัน่คือ การเขา้ถึง

ธรรม 

ในส่วนของบุคคลซ่ึงเป็นเขตแดนท่ีพระพุทธศาสนาให้ความสาํคญัเป็นพิเศษนั้น ก็เพราะวา่ ธรรมชาติ

ของมนุษยน์ั้น  เป็นธรรมชาติท่ีคงตวั  ท่ีตอ้งไดรั้บการฝึกฝนและพฒันา  การจดัการ  การฝึกหัดและพฒันาบุคคล

จึงควรเป็นส่วนท่ีสามารถฝึกฝนและพฒันาได ้ ไม่ข้ึนกบักาลเทศะ นอกจากน้ีแลว้  บุคคลยงัมีสถานภาพท่ีสาํคญั
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อีกประการหน่ึง คือ เป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัของสังคม  ในฐานะพลเมืองหรือสมาชิกของสังคม  เม่ือบุคคลดี

แลว้หรือพฒันาแลว้  สงัคมยอ่มจะดีและพฒันาตามไปดว้ย 

ในส่วนของบุคคล  พระพทุธเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคคลโดยการพฒันาทางดา้นจิตใจเป็น

แกนสาํคญั  โดยมุ่งพฒันาใน  3  ดา้นใหเ้ช่ือมโยงประสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั(พระเทพเวที, 2531 : 68-69) คือ 

1. ในดา้นพฤติกรรมหรือในดา้นศีล  มุ่งพฒันาใหมี้ความสมัพนัธ์ท่ีถูกตอ้งดีงามกบับุคคลและส่ิงของ

ภายนอก 

2. ในดา้นจิตใจหรือในดา้นสมาธิ  มุ่งพฒันาใหจิ้ตใจมีความสุข  มีสมรรถภาพและศกัยภาพท่ีจะคิดและ

พฒันาได ้

3. ในสติปัญญาหรือในดา้นปัญญา  มุ่งพฒันาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติตามท่ีเป็นจริง   

ในการพฒันาสังคมใหเ้กิดความยัง่ยนืและบรรลุเป้าหมายท่ีดีงามนั้น สมเด็จฯ เห็นวา่ พระพุทธองคท์รง

จดัตั้ง “สถาบันสงฆ์”  เป็นสถาบนัตวัอยา่งในทางสังคม  และเพ่ือให้เป็น “ชุมชนขนาดเล็ก  ซ่ึงท่านมุ่งหมายให้

เป็นส่วนสาํเร็จหรือส่วนเติมเต็มสมบูรณ์ของสังคม  เป็นชุมชนอิสระท่ีดาํรงอยูอ่ยา่งลอยพน้สังคมส่วนรวมและ

ธาํรงรักษาธรรมะใหแ้ก่สงัคม” (พระราชวรมุนี 2528 : 9-10) 

ภายใน  “สงฆ”์ จะมีระเบียบวนิยัเป็นกฎเกณฑท่ี์สาํคญั  เพ่ือท่ีจะเป็นปัจจยัหล่อหลอมความเป็นอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั  และเพ่ือท่ีจะก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกนัในหมู่สงฆ์  สมาชิกในสังคมสงฆ์จึงมีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกนั  กล่าวโดยสรุป  สงฆ์ เป็นตวัอยา่งในการจดัระเบียบสงัคมท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงดาํเนินการจดัตั้ง   

ทั้งในรูปแบบการดาํเนินชีวติของสมาชิกสงฆ ์ และความสมัพนัธ์ของสมาชิก ตลอดจนหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของสมาชิกท่ีมีต่อชุมชนและสังคมดว้ย  และในขณะเดียวกนั  พระพุทธองคก็์ทรงประสงคจ์ะให้เกิดชุมชนเช่น

สถาบนัสงฆน้ี์ดว้ย  สถาบนัสงฆจึ์งเป็นสงัคมในอุดมคติท่ีมีการจดัระเบียบสงัคมอยา่งดีท่ีสุด 

 

1. บทบาทสถาบันสงฆ์ในการพฒันาสังคมไทย 

เม่ือสถาบนัสงฆ์มีความมัน่คงและสามารถขยายตวัออกไปแลว้  สถาบนัสงฆ์ก็กลายเป็นส่วนหน่ึงของ

สงัคมและไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของสงัคม  โดยมีสมาชิกในสถาบนัสงฆ ์คือ พระสงฆ ์ดาํเนินบทบาทและหนา้ท่ี

อยา่งจริงจงัในการเผยแพร่ธรรมะ  เพ่ือจะจดัระเบียบความเป็นอยูใ่นแต่ละชุมชนใหเ้กิดสนัติสุขมากท่ีสุด   

กล่าวเฉพาะในสังคมไทย  เร่ิมตั้งแต่การปรากฏตวัของรัฐไทยในสมยักรุงสุโขทยั  ก็จะพบวา่  สถาบนั

สงฆ์ไดก้ลายเป็นองคป์ระกอบของการดาํรงอยูข่องสังคมไทย เป็นพ้ืนฐานของวฒันธรรมชาติ (Keyes,1989 : 56-

57)  โดยมีพระสงฆผ์ูมี้ความเป็นอยูอ่ยา่งง่าย ๆ เท่ียวจาริกไปในทอ้งถ่ินทั้งหลายทั้งหลาย  ทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ธรรมะ  

ดาํเนินบทบาทในดา้นการใหก้ารศึกษาและการอบรมทั้งในส่วนของการดาํเนินชีวติทัว่ไป  และแมก้ระทัง่ในส่วน

เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  สถาบนัสงฆจึ์งไดรั้บการยอมรับและอุปถมัภท์ั้งจากประชาชนทัว่ไปและจากประมุข

ของรัฐ  จนกลายเป็นสถาบนัหลกัในสงัคมท่ีรับผิดชอบบทบาทในดา้นการศึกษาของรัฐ 

ลกัษณะสาํคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของสถาบนัสงฆ ์ท่ีมีส่วนอยา่งสาํคญัในการพฒันาสงัคมไทย ท่ี

เด่นชดัมากท่ีสุดท่ีสมเด็จฯ มกัจะยกมากล่าวเสมอก็คือ ประเพณีท่ีวดัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาเล่าเรียนของชุมชน

และประเพณีการบวชเรียน (พระราชวรมุนี 2529 : 2-10) โดยมีพระสงฆ์เป็นครูผูท้าํหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนน้ี  น่าจะ

เร่ิมมาตั้งแต่สมยักรุงสุโขทยั  เม่ือพระเจา้ลิไทไดเ้สด็จครองราชยไ์ด ้ 8  ปี แลว้ก็ไดท้รงออกผนวชชัว่คราว  ทรง
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คน้ควา้แต่งตาํราทางพระพทุธศาสนาข้ึนมา คือ เตภูมิกถา  และไดท้รงอุทิศพระมหาปราสาทใหเ้ป็นท่ีเล่าเรียนของ

พระสงฆ์ นอกจากจะเป็นศูนยก์ลางในการศึกษาเล่าเรียนของชุมชนโดยตรงแลว้      วดัยงัทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง

อ่ืน ๆ ดว้ย  ไม่วา่จะเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  สถานท่ีพกัแรม  สถานท่ีระงบัขอ้พิพาท  สถานท่ีฝึกอาชีพหรือ

แมก้ระทัง่เป็นสถานท่ีระดมกาํลงัเพ่ือการป้องกนัประเทศเป็นตน้   

คร้ันถึงสมยักรุงศรีอยธุยา  พระพุทธศาสนาก็มีบทบาทในการพฒันาสังคมไทยมากยิ่งข้ึน  เม่ือการบวช

เรียนก็ได้กลายเป็นประเพณีการบวชเรียนอย่างแทจ้ริง  พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงถวายท่ีใน

พระราชวงัเป็นวดัและทรงสละราชสมบติัออกผนวชชัว่คราว  แลว้โปรดให้พระราชโอรสและพระราชนัดดา

ผนวชเป็นสามเณร นอกจากน้ี พระมหากษตัริยบ์างพระองค์ทรงเล่าเรียนพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ในวดัจน

แตกฉานแลว้  เม่ือข้ึนครองราชยแ์ลว้ก็จะทรงถ่ายทอดความรู้นั้น  ดว้ยการบอกหนงัสือพระท่ีพระราชวงัอีกต่อ

หน่ึง  อนัเป็นเหตุใหค้วามสัมพนัธ์ทางการศึกษาระหวา่งวดัและวงั    วดัและราษฎรเป็นไปอยา่งใกลชิ้ดและสนิท

สนมกนัมากข้ึน (พระราชวรมุนี 2522 : 9)  ในสมยัอยุธยาระยะท่ี 2  ประเพณีการบวชเรียนและการท่ีเด็กไปเล่า

เรียนท่ีวดัก็แพร่หลายมากยิ่งข้ึน  ทาํให้ประชาชนนิยมสร้างวดั  จนมีคาํกล่าวกนัมาว่า "เม่ือคร้ังบา้นเมืองดี  เขา

สร้างวดัให้ลูกเล่น"  ประเพณีการบวชเรียนดงักล่าวน้ีไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงในการบูรณาการชีวิตของบุคคลใน

ชุมชนเขา้กบัหลกัธรรมในพระพทุธศาสนา  โดยคนไทยก่อนท่ีจะมีชีวติครองเรือนตามปกติหรือเขา้รับราชการนั้น  

จะตอ้งผ่านการฝึกฝนอบรมจากสถาบนัสงฆ์ก่อนให้เป็นคนท่ีรู้ดีรู้ชัว่  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ครอบครัว  

และชุมชน  นอกจากน้ีการสร้างวดัเพ่ือใหเ้ป็นศูนยก์ลางของชุมชนนั้น ๆ  ก็เพ่ือใหแ้ต่ละคนในชุมชนไดม้าใชส้อย

ประโยชน์ร่วมกนั  เพ่ือให้เป็นศูนยก์ลางในการบริหารชุมชนในดา้นต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  และเพ่ือเป็น

ศูนยก์ลางหรือหัวใจท่ีสําคญัของชุมชนท่ีจะเป็นแหล่งสร้างค่านิยม  คุณธรรมเพ่ือความดีงามของชุมชนนั้น ๆ 

ลกัษณะดงักล่าวน้ีจึงเป็นการบูรณาการหลกัคาํสอนในพระพุทธศาสนา และประเพณีวฒันธรรมเขา้กบัการพฒันา

ชุมชนและสงัคมไทย 

บทบาทของประเพณีการบวชเรียนท่ีมีต่อการพฒันาสังคมไทยน้ี  ไดด้าํเนินต่อมาจนกระทัง่ถึงรัชกาลท่ี  

5  อนัเป็นยคุท่ีบา้นเมืองกาํลงัเปล่ียนแปลงไปสู่การเป็นสงัคมสมยัใหม่ ตามแบบอยา่งตะวนัตก  บทบาทดงักล่าวน้ี

ก็เร่ิมลดน้อยลงไป  เม่ือระบบบา้นเมืองสมยัใหม่ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการพฒันาสังคมไทยแทน  ไม่ว่าจะเป็น

สถาบนัการศึกษา  คือ โรงเรียน  หรือสถาบนัทางการแพทย ์ ศาลเป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัสถาบนัพระพุทธศาสนายงัมีคุณค่าต่อสังคมไทยอยา่งมากมายมหาศาล  ความ

พยายามร้ือฟ้ืนบทบาทของพระพทุธศาสนาข้ึนมาใชใ้นสงัคมไทย  จึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญั  เพราะอยา่งนอ้ยท่ีสุด

วดัในสังคมไทยก็เป็นทุนทางสังคมอนัยิ่งใหญ่ 7 ประการ (ประเวศ  วะสี 2542 : 21-25) คือ ทุนทางปัญญา    เป็น

ภูมิปัญญาท่ีเกิดจากพระพทุธเจา้  และเป็นภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการสั่งสมและเผยแพร่มานานกวา่สองพนัปี  สามารถ

ท่ีจะใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละพฒันาชีวิต  สังคมและธรรมชาติอยา่งไม่มีภูมิปัญญาไหนจะเท่าเทียมได ้ ทุนทาง

ศรัทธา  เป็นพลงัแห่งการสร้างสรรคท่ี์สั่งสมมานานและตอ้งใชเ้วลาในการสั่งสมและสร้างสรรค ์ เม่ือมีศรัทธา

แลว้ยอ่มก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคค์วามดีงามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีพลงั ทุนทางวตัถุ  คือ บริเวณวดั  อาคารสถานท่ีต่าง 

ๆ  มากมาย ซ่ึงสามารถนาํเอาไปใชเ้ป็นศูนยก์ลางในการทาํประโยชน์ให้กบัสังคมได ้ทุนทางบุคลากร เฉพาะ

พระภิกษุสามเณรก็มีมากกวา่ 300,000 รูป  ซ่ึงเป็นทุนทางบุคลากรท่ียิ่งใหญ่และมีคุณภาพ  หรือแมเ้พียงพระสงฆ ์

1-2 รูปท่ีมีคุณภาพ  ก็สามารถสอนประชาชนใหน้าํเอาหลกัพุทธธรรมมาใชใ้นการสร้างสรรคส์ังคมไดอ้ยา่งท่ีคน
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ทัว่ไปไม่สามารถจะทาํได ้  ทุนท่ีเป็นทรัพยสิ์น  ท่ีวดัเป็นสถานท่ีเคล่ือนยา้ยเงินทองของชุมชนให้เป็นประโยชน์

กบัชุมชนหรือสังคม และเป็นสถานท่ีไกล่เกล่ียและช่วยหมุนเวียนทรัพยากรให้ประโยชน์กบัคนในชุมชน โดย

ผ่านแนวคิดเร่ืองการทาํบุญ  ทุนทางจิตวิญญาณ  เป็นทุนท่ีสร้างมิติทางดา้นจิตวิญญาณ คือ คุณงามความดีหรือ

สภาพทางดา้นจิตใจท่ีดีงาม  ทุนทางวฒันธรรม  เป็นแหล่งกาํเนิดวฒันธรรม  สืบสานและสร้างสรรคว์ฒันธรรม

ของชุมชนให้สืบเน่ืองมา  นอกจากน้ียงัเช่ือมโยงเร่ืองทั้ งหมดในวิถีชีวิตทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ  จิตใจ  สังคม  

ส่ิงแวดลอ้ม  สุขภาพ  ตลอดจนการเรียนรู้ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั   

เม่ือมีสถาบนัตามแบบอย่างสังคมตะวนัตกข้ึนมาในสังคมไทยแลว้  แนวทางการพฒันาสังคมไทยก็

เป็นไปตามแบบอยา่งของตะวนัตก  โดยละเลยพ้ืนฐานเดิมของสังคมไทย  กล่าวคือ  เป็นการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ไปสู่

การผลิตและมุ่งสู่ความมัง่คัง่ของส่วนบุคคลเป็นสาํคญั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติข้ึนคร้ังแรกใน พ.ศ. 2504-2509 นั้น  ก็ถือไดว้่า เป็นจุดเร่ิมตน้การพฒันาตามแบบอย่างตะวนัตกอย่าง

เตม็ท่ี  ตราบจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 7  จึงเร่ิมมีการทบทวนทิศทางและแนวโน้มการ

พฒันาประเทศว่า  มีปัญหาอะไรบา้งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย   ผลท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ  เศรษฐกิจดี  แต่สังคมมี

ปัญหา  และการพฒันามีแต่ความเส่ือมโทรม  ภาวะดงักล่าวน้ีไดน้าํไปสู่วกิฤตการณ์ในสงัคมไทย  ใน ปี 2540  เม่ือ

มีการประกาศลดค่าเงินบาท  ภาวะวิกฤตดงักล่าวน้ี  ส่งผลต่อความเสียหายในทางดา้นเศรษฐกิจไม่เฉพาะใน

ประเทศไทยเท่านั้น  หากแต่ส่งผลกระทบไปทัว่โลกดว้ย 

ในขณะท่ีสังคมไทยกาํลงัประสบกบัวิกฤตการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ  แต่ในอีกดา้นหน่ึงกลบัปรากฏวา่ 

สถาบนัท่ีเป็นตวัแทนความเจริญสมยัใหม่ตามแบบอยา่งตะวนัตกกลบัมีความเจริญอยา่งมากมาย  ทั้งสถานแหล่ง

บนัเทิง  สถานท่ีท่องเท่ียวในยามราตรี  เป็นตน้  ดงันั้น  ไม่วา่สังคมไทยจะประสบกบัวิกฤตอะไรก็ตาม  ส่ิงท่ีอยู่

เบ้ืองหลงัวกิฤตการณ์เหล่านั้น  และเป็นส่ิงท่ีเปิดช่องใหเ้กิดวกิฤตก็คือ  คุณภาพของคนไทยเอง  ท่ีไม่สามารถท่ีจะ

พฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในสภาพสงัคมสมยัใหม่ได ้ สมเด็จฯวิเคราะห์วา่  สังคมไทยมีปัญหาท่ีสาํคญั

อยู่ 2  ประการ  ท่ีนาํไปสู่ภาวะวิกฤต (พระธรรมปิฎก 2543  : 5) กล่าวคือ ลทัธิบริโภคนิยมและลทัธิรอผลดล

บนัดาล  

เม่ือยอ้นกลบัไปดูการพฒันาสังคมไทยให้มีความทันสมยัตามแบบอย่างตะวนัตกนั้น จะเห็นไดว้่า  

สงัคมไทยมีความต่ืนตวัท่ีจะรับเอาความเจริญตามแบบอยา่งตะวนัตกในทุกๆ ดา้น โดยมีความมุ่งหมายสาํคญัท่ีอยู่

เบ้ืองหลงัการรับเอาอารยธรรมตะวนัตก คือ ความตอ้งการความเจริญสมยัใหม่  และส่ิงท่ีเขา้มาพร้อมกบัสังคม

สมยัใหม่นั้นก็คือ ลทัธิบริโภคนิยม  คือ การรับเอาความเจริญสมยัใหม่ต่าง ๆ ท่ีต่างประเทศผลิตไวแ้ลว้เขา้มาใชใ้น

สงัคมไทย  โดยไม่ตอ้งลงมือผลิตเอง  ยิง่บริโภคไดม้ากเท่าไรก็ยิง่ถือวา่ มีความเจริญมากเท่านั้น  ปัญหาดงักล่าวน้ี  

จึงนาํไปสู่การแยง่ชิงทรัพยากรและส่ิงอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ตนเองให้ไดบ้ริโภคมากท่ีสุด  และนาํไปสู่การขาดระเบียบ

วินยัในสังคม  โดยไม่สนใจวา่  กิจการท่ีดาํเนินการอยูน่ั้นจะส่งผลเสียหายอยา่งไรต่อสังคมหรือต่อส่วนรวมบา้ง  

ลทัธิบริโภคนิยมน้ี  ในปัจจุบนัได้กลายเป็นสภาพโลกาภิวตัน์ท่ีแผ่ขยายครอบคลุมไปทัว่ทั้ งโลกแลว้   โดยมี

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นแบบอยา่งสาํคญั 
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2. บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือการพฒันาสังคมไทย 

  เพ่ือนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคมไทยไปสู่ความยัง่ยืนดว้ยหลกัพุทธธรรม สมเด็จฯจึงได้

วิเคราะห์ปัญหาในสังคมปัจจุบันว่า  วิกฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการพฒันาหรือเกิดจากอารยธรรมท่ีมนุษย์

ประสบอยู่ในขณะน้ี  มีรากฐานมาจากแนวความคิด  ทศันคติและค่านิยมท่ีผิดพลาดของประเทศตะวนัตกท่ีมี

อิทธิพลครอบงาํโลกอยูใ่นขณะน้ี    ซ่ึงมีรากฐานมาจากอารยธรรมกรีกอนัเป็นพ้ืนฐานของอารยธรรมตะวนัตกท่ี

สาํคญั  2  ประการ(พระธรรมปิฎก 2537 : 36-37) คือ  

 ประการแรก  แนวความคิดในการพิชิตธรรมชาติ  หรือความเช่ือท่ีว่า ความสําเร็จของมนุษยอ์ยูท่ี่การ

พิชิตหรือเอาชนะธรรมชาติได ้ แนวความคิดน้ีก็คือการมองมนุษยแ์ยกต่างหากจากธรรมชาติแวดลอ้ม  และเม่ือ

มองมนุษยว์า่เป็นต่างหากจากธรรมชาติแลว้  ก็มองต่อไปวา่  มนุษยน์ั้นอยูเ่หนือธรรมชาติ  เป็นนาย  เป็นผูพิ้ชิต  

เป็นผูส้ามารถเขา้ไปจดัการ  ควบคุมและบริโภคธรรมชาติไดต้ามความพอใจและความสามารถของตน  ซ่ึงเป็น

ท่ีมาของการพฒันาทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  ท่ีทาํให้โลกมีความเจริญกา้วหน้าอย่างท่ี

เป็นอยูใ่นปัจจุบนั   

ประการท่ีสอง  ความสุขของมนุษยอ์ยู่ท่ีการมีวตัถุปรนเปรอ  อนัเป็นแนวคิดท่ีพ่วงมากบัการพฒันา

อุตสาหกรรม   ซ่ึงต่อมาแนวความคิดน้ีก็พฒันามาเป็นวตัถุนิยมและแปรเป็นบริโภคนิยมในท่ีสุด 

  โดยนัยน้ี  มนุษย์ในปัจจุบันจึงมีปัญหาความสัมพนัธ์ทั้ งในระดับความสัมพนัธ์กับธรรมชาติและ

ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั  อนันาํไปสู่การเป็นปฏิปักษต์่อธรรมชาติและแก่งแยง่หาผลประโยชน์แบบ

เห็นแก่ตวัโดยอาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่  สภาพการณ์ดงักล่าวน้ีจึงนาํมาซ่ึงหายนะและวกิฤตการณ์ต่าง ๆ มากมาย

มาสู่มนุษยแ์ละสังคม  อารยธรรมในปัจจุบนัจึงมิใช่อารยธรรมท่ีแทจ้ริง  เป็นเพียงนาครธรรม(Civilization) (พระ

ธรรมปิฎก 2543  : 12) เท่านั้น สังคมไทยท่ีพฒันาประเทศดว้ยการดาํเนินตามแบบอยา่งสังคมตะวนัตก จึงตกอยู่

ภายใตช้ะตากรรมเดียวกนักบัสงัคมโลก 

 การแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคมไทย ท่านจึงนาํเสนอดว้ยการวิพากษว์ิจารณ์ศาสตร์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั

ดว้ยแนวคิดทางพระพุทธศาสนา  โดยท่านเห็นว่าปัญหาต่าง ๆ ของสังคมในปัจจุบนัน้ีก่อตวัข้ึนบนฐานขา้งใน

จิตใจของมนุษยน่ี์เอง (พระธรรมปิฎก 2540 : 18-20)  เกิดจากเหตุสาํคญัในจิตใจของมนุษย ์     ทาํใหม้นุษยอ์อกไป

แสดงบทบาทต่าง ๆ มากมายในโลก  มี  3  สาเหตุสาํคญัท่ีเป็นแรงจูงใจเบ้ืองหลงัพฤติกรรมของมนุษยใ์นปัจจุบนั  

คือ  ตัณหา  คือ ความตอ้งการผลประโยชน์  แสวงหาผลประโยชน์  ซ่ึงเป็นลกัษณะปัญหาสาํคญัในปัจจุบนัท่ีทาํให้

ระบบของสังคมเป็นตวัผลกัดนัให้คนมีสภาพจิตท่ีแสวงหาผลประโยชน์  ใชร้ะบบแข่งขนั  ระบบทุนนิยม ระบบ

วตัถุนิยม  และทาํใหส้งัคมในปัจจุบนัน้ี  กลายเป็นสงัคมบริโภคนิยม  คนในยคุปัจจุบนั   จึงตอ้งมุ่งหาผลประโยชน์   

และหาวตัถุมาเสพใหม้ากท่ีสุดไม่วา่จะดว้ยวธีิการใด ๆ ก็ตาม มานะ ความตอ้งการอาํนาจหรือความยิง่ใหญ่ในดา้น

ต่าง ๆ  ความตอ้งการครอบงาํโลก    และทิฏฐิ  ความเช่ือ  ความเห็น  ความยึดถือในแนวความคิด  ลทัธินิยม  

อุดมการณ์  ศาสนา  มองวา่  ส่ิงท่ีตวัเองเห็นหรือยดึถือเท่านั้นเป็นจริง  ถูกตอ้ง   

สมเด็จฯ จึงเสนอวา่ การนาํเอาหลกัพทุธธรรมมาบูรณาการในการพฒันาสงัคมไทย จึงตอ้งมีการทบทวน

แนวคิดกระแสหลกัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และหันมาเนน้ปัจจยัทางดา้นพระพุทธศาสนาท่ีเป็นรากฐานวฒันธรรม

ไทยมากข้ึน เพราะวฒันธรรมพุทธศาสนามิใช่เป็นเพียงผลรวมของการสั่งสมส่ิงสร้างสรรค์และภูมิธรรมภูมิ

ปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมาของสงัคมไทยเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงวถีิชีวติความเป็นอยูท่ั้งหมดของสงัคม จิตใจ  
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ค่านิยม  คุณธรรม  ลกัษณะนิสัย  แนวความคิด  สติปัญญา  ท่าทีและวิธีปฏิบติัของมนุษยต์่อร่างกายและจิตใจ  

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์ รวมไปถึงความรู้  ความเขา้ใจ  ท่าทีการมองและการปฏิบติัของมนุษยต่์อ

ธรรมชาติแวดลอ้มดว้ย (พระธรรมปิฎก,2537: 86) โดยท่านไดเ้สนอการพฒันาสงัคมไทยไวด้งัน้ี 

1.วฒันธรรมท่ีสาํคญัและเป็นวฒันธรรมท่ีคนไทย จะตอ้งสร้างสรรคข้ึ์นมาในท่ามกลางวฒันธรรมของ

โลกในปัจจุบนั  คือ  วัฒนธรรมความใฝ่รู้  สู้ส่ิงยาก การท่ีสังคมไทยไดรั้บเอาความเจริญแบบตะวนัตกเขา้มา  ไม่

ว่าจะเป็นแนวคิดทางดา้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ระบบอุตสาหกรรม ทาํให้สังคมไทยรับเอาความเจริญตาม

แบบอยา่งตะวนัตกอยา่งเต็มท่ี  แต่การรับเอาวฒันธรรมดงักล่าวนั้นไม่สอดคลอ้งกบัภูมิหลงัของสังคมไทย  คน

ไทยมกัจะรับในเขา้มาในแง่ของการเสพบริโภคหรือรับเอาแต่ส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองอาํนวยความสะดวกสบาย  ทาํใหค้น

ไทยท่ีแต่เดิมมีวฒันธรรมแบบเกษตรกรรมและมีความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบายอยูแ่ลว้  กลบัเสพติดความสบายจาก

วฒันธรรมตะวนัตกมากยิง่ข้ึนและกลายเป็นคนมกัง่ายมากยิง่ข้ึน  โดยขาดพ้ืนฐานของวฒันธรรมวทิยาศาสตร์และ

วฒันธรรมอุตสาหกรรมท่ีเป็นวฒันธรรมแห่งการใฝ่รู้และสูส่ิ้งยาก 

2.นอกจากการท่ีคนไทยจะตอ้งหันมาสร้างวฒันธรรมแห่งความใฝ่รู้สู้ส่ิงยากแลว้  คนไทยยงัจะตอ้งมี

วฒันธรรมแห่งการมองกวา้ง  คิดไกล  และใฝ่รู้อีกดว้ย นั่นก็คือ  คนไทยจะตอ้งไม่มองเห็นเฉพาะประโยชน์

ของตวัเอง  ของพวกพอ้ง  หรือมองเห็นเฉพาะประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้น  แต่จะตอ้งมองใหก้วา้งออกไปใน

สงัคม  โลก  และธรรมชาติ  ซ่ึงมิไดจ้าํกดัขอบเขตอยูก่บัเพียงสงัคมใดสงัคมหน่ึง  และจะตอ้งมองในลกัษณะของ

การสร้างสรรค์วฒันธรรมอีกด้วย  นั่นคือ  การท่ีจะสร้างสรรค์ได้จะต้องมีความใฝ่รู้ในส่ิงต่าง ๆ อยู่เสมอ   

นอกจากน้ีแลว้  คนไทยยงัตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรมใหม่  จากการท่ีเป็นผูท่ี้คอยเป็นผูรั้บจากทางตะวนัตกหรือ

จากผูอ่ื้น  มาสู่วฒันธรรมแห่งการเป็นผูน้าํและเป็นผูใ้ห้กบัโลกบา้ง  นั่นคือ คนไทยจะตอ้งคิดในการท่ีจะนาํพา

วฒันธรรมโลกไปสู่วฒันธรรมท่ีย ัง่ยนืกวา่  การท่ีคนไทยสามารถพฒันาวฒันธรรมแห่งการเป็นผูน้าํได ้ ก็เท่ากบั

วา่ คนไทยไดเ้ป็นผูท่ี้สามารถท่ีจะใหส่ิ้งสร้างสรรคก์บัโลกไดอ้ยา่งแทจ้ริง    

การท่ีคนไทยจะสามารถพฒันาวฒันธรรมต่าง ๆ ดงักล่าวมาไดน้ั้น สมเด็จฯไดน้าํเสนอ  “วัฒนธรรม

พุทธ”   หรือ  “วัฒนธรรมพุทธศาสตร์”  เป็นตวัแบบในการพฒันาสังคมไทย เพ่ือเป็นการร้ือฟ้ืนวฒันธรรมแบบ

พทุธข้ึนมา  หรือเป็นการปรับปรุงวฒันธรรมวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมอุตสาหกรรม  ท่ีกาํลงัครอบงาํโลกอยูใ่น

ปัจจุบนัน้ี ทั้ งน้ีท่านเห็นว่า  วฒันธรรมท่ีผ่านมาของมนุษยชาตินั้น  ลว้นมีขอ้บกพร่องดว้ยกนัทั้งส้ิน  รวมทั้ง

วฒันธรรมวิทยาศาสตร์เองดว้ยท่ีแมเ้ป็นวฒันธรรมแห่งความรู้และตอ้งทาํก็จริง  แต่คบัแคบและเสียดุลเป็นอยา่ง

ยิง่  เพราะมองความจริงเพียงดา้นเดียว คือ ธรรมชาติภายนอกและเฉพาะทางดา้นวตัถุเท่านั้น  ในขณะท่ีวฒันธรรม

แบบพทุธนั้น  นอกจากเป็นวฒันธรรมแห่งการท่ีตอ้งรู้และตอ้งทาํตามเหตุปัจจยัต่าง ๆ แลว้  ยงัเป็นวฒันธรรมแห่ง

การพฒันามนุษยอ์ยา่งครอบคลุมรอบดา้นอีกดว้ย กล่าวคือ เป็นวฒันธรรมท่ีพฒันาตวัมนุษยท์ั้งทางดา้นพฤติกรรม 

(ศีล) จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ความรู้) และครอบคลุมเช่ือมโยงทั้งมนุษย ์(พุทธะ) ธรรมชาติ (ธรรม) และสงัคม 

(สงัฆะ)  (พระธรรมปิฎก, 2540 : 125 - 127) 

   

6.  บทสรุป 

ความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบันน้ี  แม้มีแนวโน้มความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี

เจริญกา้วหนา้มากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งอยา่งความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจท่ีกาํลงัขยายตวัอยา่งมากมาย  แต่ก็ได้
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นาํมาซ่ึงปัญหาและวกิฤตการณ์ต่าง ๆ อยา่งท่ีสงัคมไทยไม่เคยประสบมาก่อน ปัญหาและวกิฤตการณ์ต่าง ๆ หลาย

อยา่งเป็นปัญหาร่วมกบัสังคมโลก  มีลกัษณะท่ีเช่ือมโยงถึงกนัและกนั  ท่ีเรียกวา่เป็นกระแสโลกาภิวตัน์   ปัญหา

เหล่าน้ีเม่ือวเิคราะห์ไปถึงรากเหงา้แลว้จะพบวา่ ลว้นมีรากฐานมาจากฐานความคิด  ความเช่ือและการทาํกิจกรรม

ของมนุษยท่ี์ไม่เป็นไปในทางพฒันาชีวิต  สังคม  และธรรมชาติแวดลอ้ม    อนัมีประเทศตะวนัตกเป็นแบบอยา่ง  

สงัคมไทยในฐานะประเทศท่ีกาํลงักา้วยา่งตามแบบอยา่งตะวนัตกจึงประสบกบัวกิฤติการณ์ต่าง ๆ อยา่งท่ีตะวนัตก

กาํลงัเผชิญหนา้ ในขณะเดียวกนั  ปัญหาอ่ืน ๆ อนัเกิดจากการไม่ตระหนกั  การละเลยรากฐานของวฒันธรรมไทย

เดิมท่ีมีรากฐานมาจากพระพทุธศาสนา ซ่ึงเคยมีบทบาทและคุณค่าในการกาํหนดโลกทศัน์และคุณค่าทางสังคม  ก็

ยิง่ทาํใหส้งัคมไทยมีปัญหาในการพฒันาเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตวั ความพยายามในการวเิคราะห์ปัญหาของสงัคมไทยโดย

เช่ือมโยงไปถึงรากฐานอารยธรรมในปัจจุบนั  แลว้นาํเสนอให้เห็นคุณค่าของวฒันธรรมเดิมคือพระพุทธศาสนา

ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์ นอกจากจะช่วยให้หันมาตรวจสอบและประเมินสังคมไทยในการพฒันาตาม

แบบอย่างตะวนัตกแล้ว ท่านยงัได้กระตุ ้นให้สังคมไทยได้ได้แสวงหาทางออกใหม่ท่ีสามารถไปพ้นจาก

วิกฤติการณ์ต่างๆ เหล่าน้ี ท่ีเป็นรากเหงา้ของปัญหาทั้งมวลของมวลมนุษย ์การพฒันาสังคมไทยบนพ้ืนฐานของ

พระพุทธศาสนาท่ีท่านนาํเสนอนั้น  ไม่เพียงแต่จะเป็นทางออกของสังคมไทยในโลกยคุใหม่เท่านั้น  หากแต่เป็น

แนวทางในการพฒันาของสงัคมโลกยคุปัจจุบนั  อนัจะนาํไปสู่การสร้างสรรคส์งัคมและอารยธรรมท่ีย ัง่ยนือีกดว้ย 
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บทคัดย่อ  

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทยและพฤติกรรมความ

เป็นไทย (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทยและพฤติกรรมความเป็นไทย ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงั จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา จงัหวดันครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 จาํนวน    

1 ห้องเรียน มีนักเรียนจาํนวน 54 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย จากการจบัฉลาก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี                 

(1) การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) เร่ืองความเป็นไทย (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ืองความเป็นไทย มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .89 และแบบสังเกตพฤติกรรมความเป็นไทยของนักเรียน ใช้

ระยะเวลาในการทดลอง 20 ชัว่โมง การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้

สถิติทดสอบที (dependent t-test statistic) ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 

(x�= 34.91)   (2) พฤติกรรมความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม (x�=2.58)                   

(3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้

แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05และ (4) พฤติกรรมความเป็นไทย ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงข้ึนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองความเป็นไทย 

                พฤติกรรมความเป็นไทย 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were ( 1)  to study on scholastic achievement in Thainess and Thainess 

behavior and ( 2)  to compare on scholastic achievement in Thainess and Thainess behavior of Pratomsuksa 6 

students between pre-test and post-test through 4 MAT learning management.  The sample of this study was 54 

students in a section of Pratomsuksa 6 from Roong-AroonWittayaschool in Nakhonratchasrima Province selected 

by Simple Random Sampling Method. The research instruments were (1) 4 MAT learning management plans in 

Thainess ( 2)  Scholastic achievement in Thainess with the reliability at .89 and students ‘ behavior observation 

form. This study was conducted in 20 hours. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and 

dependent t-test statistic.  The results found that ( 1)  the scholastic achievement in Thainess of Pratomsuksa 6 

students through 4 MAT learning management was in the excellent level (= 34.91),and the students’ behavior was 

at the excellent level (=2.58) (2) comparing of the scholastic achievement in Thainess of Pratomsuksa 6 students 

through 4 MAT learning management was higher at the statistical significant level of .05.   

 

KEYWORDS: 4 MAT Learning management, Scholastic achievement in Thainess, Thainess behavior 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ยคุโลกาภิวตัน์ สภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เกิดความ

เจริญกา้วหน้าทางวิทยาการ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารขั้น

สูงในระบบสัมผสั เขา้มามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหว้ถีิชีวิตคนไทยมีการเปล่ียนแปลงไป

ทั้งระดบับุคคล ครอบครัว สังคมและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศท่ีเขา้มาเสริม

ปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิตและเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบการศึกษาซ่ึงเกิดประโยชน์ในดา้นการเรียนรู้แก่

เด็กและเยาวชนแลว้ การใชเ้วลาอยูก่บัส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไป จนขาดปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้ง ส่งผล

ให้เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางท่ีไม่เหมาะสม (คณะกรรมการส่งเสริมการ

พฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ,2560) อีกทั้ งการรับเอาวฒันธรรมจากต่างประเทศเขา้มาโดยไม่รู้เท่าทัน เกิดการ

เลียนแบบโดยไม่ไดไ้ตร่ตรองและแพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมประเพณี แบบแผน ความประพฤติของคน

ไทย จนแทบจะไม่เหลือเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีขาดทกัษะในการคิด วิเคราะห์อยา่ง

เป็นระบบ ไม่สามารถคดักรองและเลือกรับวฒันธรรมท่ีดีงาม เกิดการคลอ้ยตามวฒันธรรมของต่างชาติท่ีไม่เหมาะสม 

ส่งผลให้เกิดกิริยามารยาทท่ีแข็งกระดา้ง เฉยเมย ขาดความนอบน้อม หลงลืมศิลปวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามและ

กิจกรรมทางศาสนาของไทย (โยธิน อยูจ่งดี,2559) จึงเป็นบทบาทหนา้ท่ีของครูในการส่งเสริมซ่ึงเอกลกัษณ์ความเป็น

ไทยให้เยาวชนไดต้ระหนกัและให้ความสาํคญัในการเรียนรู้ ปลูกฝังใหเ้ด็กและเยาวชนสาํนึกดี รักและภูมิใจในความ

เป็นไทย 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาํหนดให้สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าท่ีพลเมือง โดย

กาํหนดจุดเน้นและขอบข่ายของการเรียนการสอนท่ีเนน้ ความเป็นไทย รักชาติ ยึดมัน่ในศาสนา และเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ มีจุดประสงค์ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ ในความเป็นไทย เรียนรู้และฝึกปฏิบติัตนให้เป็นผูมี้
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มารยาทไทย สืบสานศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทย เกิดความรักและภูมิใจในความเป็น

ไทยมีความสํานึกรักในชาติไทย การจะส่งเสริมให้ประชาชนมีสํานึกในความเป็นไทยอย่างแทจ้ริงนั้น ตอ้งปลูกฝัง

ตั้งแต่วยัเรียนให้เด็กไดเ้รียนรู้ซึมซับความเป็นไทย ซ่ึงหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนด

วสิยัทศัน์ในการท่ีจะพฒันาความเป็นพลเมืองไทย เพ่ือใหค้นในสงัคมไทยมีกระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ แกปั้ญหา

อยา่งเป็นเหตุเป็นผล มีคุณธรรม มีระเบียบวินยั มีจิตสาํนึกความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็น

ไทย มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในชาติมี

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย รักชาติ  ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัริย ์และเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความปรองดอง 

สมานฉนัท ์เกิดสนัติสุขในสงัคมไทย (สุระ ดามาพงษ,์ 2557) 

  การจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นในรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมืองนั้ น ผูส้อนต้องใช้

กระบวนการคิดท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเพ่ือให้ผูเ้รียนทุกคนไดมี้โอกาสพฒันา

ความสามารถของตน ผูส้อนจะดาํเนินการสอนไดดี้และมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือ ผูเ้รียนรู้จกัคิดและลงมือปฏิบติั ช่วย

ให้ผูเ้รียนพฒันาศกัยภาพได ้รูปแบบการจดัการเรียนรู้รูปแบบหน่ึงท่ีควรนาํมาใชใ้นการสอน คือ การจดัการเรียนรู้

แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) ซ่ึงมีรูปแบบการสอนท่ีหลากหลายและคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน สอดคลอ้ง

กบัการเรียนการสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมหน้าท่ีพลเมือง เร่ืองความเป็นไทย ท่ีตอ้งการจดัการการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น การสาธิต การตอบคาํถาม การอภิปราย การสาํรวจ และการแกปั้ญหา 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติลงมือทํา การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นและ

กระบวนการการแก้ปัญหา เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์ สามารถพฒันา

ตนเองใหเ้ป็นพลเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

 การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลเป็นสาํคญั แนวคิดน้ีเป็นของเบอร์นิส แมคคาร์ธี(Bernie McCarthy ) นกัการศึกษา นกัแนะแนวทางการศึกษา ท่ี

เช่ือในศกัยภาพของผูเ้รียนในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ไดพ้ฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีตอบสนอง

การเรียนรู้ของผูเ้รียน 4 แบบ (4 Types of students) คือ ผูเ้รียนถนัดการใช้จินตนาการ ผูเ้รียนถนัดการคิดวิเคราะห์ 

ผูเ้รียนถนัดการใชส้ามญัสํานึก ผูเ้รียนถนัดการเรียนรู้ประสบการณ์แลว้นําสู่การลงปฏิบัติ รูปแบบของการจดัการ

เรียนรู้ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนและมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 8 ขั้นตอนโดยการจัดการเรียนรู้จะมีความสัมพนัธ์

สอดคล้องกับระบบการทาํงานของสมองทั้ งสองซีกคือ สมองซีกซ้าย(Left Hemisphere) ถนัดในเร่ืองรายละเอียด 

ภาษา ความจาํ การคิดวิเคราะห์และหาเหตุผล ส่วนสมองซีกขวา (Right Hemisphere) ถนัดในเร่ืองการมองภาพรวม 

การคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ อารมณ์ความรู้สึก มิติสัมพนัธ์ ศิลปะ ในการจัดการเรียนรู้ผูเ้รียนจะได้เรียนรู้ตาม

ลกัษณะและความตอ้งการของตนเองอย่างเหมาะสม กิจกรรมบางช่วงตอบสนองให้ผูเ้รียนมีความสุขกบัการเรียน

ในช่วงกิจกรรมท่ีตนถนัดและรู้สึกทา้ทายในช่วงท่ีผูอ่ื้นถนัด ดงันั้นผูเ้รียนจะสามารถพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ 

กล่าวได้ว่า ผูเ้รียนได้ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะ ความคิดและการลงมือทาํเพ่ือสร้างผลงานแห่งการ

เรียนรู้ของตนเองอยา่งหลากหลาย ส่งผลให้ผูเ้รียนไดใ้ชส้มองตามความถนดัและใชส้มองทั้งสองซีกอยา่งสมดุล การ

จดัการเรียนรู้จึงเกิดประสิทธิภาพเห็นได้จากการนําวิธีการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) ไปใชจ้ัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในหลายวชิา พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน (กลุณฐั บุญจรัส, 2559)  



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1304 

  การนําวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ (4 MAT) มาใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาเพ่ิมเติม

หน้าท่ีพลเมือง6 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองความเป็นไทย จะสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความเขา้ใจสามารถ

สร้างผลงานท่ีเป็นความคิดสร้างสรรค ์มีการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย รักและหวงแหนประเทศชาติ ทาํ

ให้ผูเ้รียนได้หวนกลับมาเห็นคุณค่าและความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวฒันธรรมไทยท่ีดีงาม  

สามารถนาํความรู้ไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการ

จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) 

 (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏั

จกัรการเรียนรู้ (4 MAT) 

 (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระหวา่งก่อนและหลงั จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT)   

 (4) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความเป็นไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงั 

จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT)  

  

3. กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปเป็นกรอบในการดาํเนินการวจิยัไดด้งัน้ี 

 

 

 

ฃ 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลอง

กลุ่มเดียว เป็นแผนการวิจัยแบบวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (Fitz-

Gibbon, 1987) 

พฤติกรรมความเป็นไทย 

 

การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัร

การเรียนรู้ (4 MAT) 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

เร่ืองความเป็นไทย 
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  4.2 ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 โรงเรียนรุ่งอรุณวทิยา จงัหวดั

นครราชสีมา ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 1 หอ้งเรียน โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) จากการ

จบัฉลาก มีนกัเรียนจาํนวน 54 คน  

  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

     4.3.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย  

     4.3.2 พฤติกรรมความเป็นไทย 

  4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวจิัย 2 เดือน (กรกฎาคม -สิงหาคม 2561) โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 6 แผน 

จาํนวน 20 ชัว่โมง ใชเ้วลาคร้ังละ 1 ชัว่โมง 

  4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่  

   (1) การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) ไดรั้บการตรวจ จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนมีความ

เท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ ซ่ึงผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x�= 4.84) จาก 

5 ระดบั 

  (2) เคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองความเป็นไทย เป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน ท่ีมีลกัษณะเป็นปรนยั ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ไดค้่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 - 1.00  

ค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.40 - 0.59 ค่าอาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.60 - 0.79 และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.89 

   (3) เคร่ืองมือวดัพฤติกรรมความเป็นไทยเป็นแบบสังเกตพฤติกรรมโดยประเมินตามคุณลกัษณะอนั

พึงประสงค์คือ ความรักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์รักความเป็นไทย ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะ ตรวจสอบความ

เท่ียงตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอนโดยผูว้ิจยัทาํการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้      

(4 MAT) เร่ืองความเป็นไทยจาํนวน 20 ชัว่โมง ระหวา่งเรียนมีการสังเกตการปฏิบติัตนท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย    

3 คร้ัง 

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

   (1) สถิติ ร้อยละ(Percentage)  ค่ าเฉล่ีย(Arithmetic Mean)และส่วนเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

   (2) สถิติทดสอบที (dependent t-test statistic) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทยและพฤติกรรมความเป็นไทยของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่6 จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT)   

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจัดการเรียนรู้

แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) นาํเสนอดงัตารางท่ี 1 และ 2 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของผลผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT จาํแนกตาม

เกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 

เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
ระดบั คะแนน จํานวน ร้อยละ 𝐱𝐱� SD 

80 - 100 ดีเยี่ยม 32 - 40 44 81.50   

70 - 79 ดี 30 - 31 10 18.50   

60 - 69 พอใช ้ 28 - 29     

รวม ดเียี่ยม 28 - 40 54 100 34.91 2.72 

*คะแนนเตม็เท่ากบั 40 คะแนน 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภายหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบวฏัจักรการเรียนรู้ (4 MAT) โดยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม (x�= 34.91) และมี

นกัเรียนร้อยละ 81.50 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม นกัเรียนร้อยละ 18.50 ท่ีอยูใ่นระดบัดี 

 

ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ภายหลงั

จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) 

พฤตกิรรมความเป็นไทย 𝐱𝐱� SD ระดบั 

รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 2.70 .46 ดีเยีย่ม 

รักความเป็นไทย 2.22 .42 ดี 

มีวนิยั 2.76 .43 ดีเยีย่ม 

มีจิตสาธารณะ 2.63 .49 ดีเยีย่ม 

รวม 2.58 .19 ดเียีย่ม 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ พฤติกรรมความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการ

เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT)โดยรวมอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (x�=2.58) ถา้พิจารณาเป็นรายพฤติกรรม พบว่า 

ความมีวินัย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับดีเยี่ยม (x�= 2.76, 2.70, 2.63) 

ตามลาํดบั ส่วนความรักความเป็นไทยอยูใ่นระดบัดี (x�= 22.2) 

 5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย และพฤตกิรรมความเป็นไทยของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 ระหว่างก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) 

 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย และพฤติกรรมความเป็นไทยของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT นาํเสนอดงัตารางท่ี 3 

และ 4 
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ตารางที่ 3   เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระหวา่งก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) 

การทดสอบ 𝐱𝐱� SD df t p-value 

ก่อนเรียน 24.80 2.02 
53 20.28 .00 

หลงัเรียน 34.91 2.72 

 จากตารางท่ี3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงั

จากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย พฤติกรรมความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหวา่งก่อนและ

หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) 

พฤตกิรรม 𝐱𝐱� SD df t p-value 

ก่อนเรียน 2.04 .19 
53 13.47 .00 

หลงัเรียน 2.58 .26 

 จากตารางท่ี 4 พบวา่ พฤติกรรมความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการ

เรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองความเป็นไทย ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการ

จดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม   

(x�= 34.91) ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการดาํเนินการสอนตามขั้นตอนของการจดัการเรียนรู้ ส่งผลให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาส

ไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึง

ความแตกต่างของผูเ้รียนและคาํนึงถึงการพฒันาของสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกนัอยา่สมดุล โดยสมองซีกซา้ยจะ

ทาํหนา้ท่ีในการคิดวเิคราะห์ คาํ ภาษา สัญลกัษณ์ ระบบ ลาํดบั ความเป็นเหตุผล ตรรกวทิยา ส่วนสมองซีกขวาทาํ

หน้าท่ีสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความงาม ศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว ปัญจนาฏ วรวฒันชัย 

(2559) โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการจดัลาํดบักระบวนการสอน มีกิจกรรมใหผู้เ้รียนเตรียมความพร้อม คิด

วเิคราะห์เช่ือมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่ มีช่วงเวลาในขั้นฝึกปฏิบติัและการจดักิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้ผูเ้รียนได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัเพ่ือน นาํไปสู่การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการจดักิจกรรมท่ีหลากหลายจะช่วย

ใหผู้เ้รียนสนุกและมีความสุขในการเรียน อีกทั้งยงัมีโอกาสไดเ้รียนรู้ในแบบท่ีตนเองถนดัและไดฝึ้กการเรียนรู้ใน

แบบท่ีตนเองไม่ถนัด ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจสามารถนาํความรู้เร่ืองความเป็นไทย ท่ีเกิดจากการเรียนไป

ปฏิบติัจริงและในทุกขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้เป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั ส่ิงท่ีผูส้อนควรคาํนึงถึงคือ การ

ยดืหยุน่เวลาในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม เพ่ือใหเ้หมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ให้เวลาในขั้นตอน

การสร้างช้ินงาน ขั้นตอนการฝึกปฏิบติัและขั้นตอนการนาํเสนอแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้มากกวา่ขั้นตอนอ่ืน 

เพ่ือใหผู้เ้รียนมีเวลาในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพชรรัตน์ คาํสมจิตร(2557) ท่ีกล่าววา่ 
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กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีรวมลกัษณะของผูเ้รียนและนาํเทคนิคพฒันาสมองซีก

ซ้ายและสมองซีกขวามาเป็นแนวในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน

ในช่วงกิจกรรมท่ีตนเองถนดัและรู้สึกทา้ทายในช่วงท่ีคนอ่ืนถนดั จึงทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงการสอน

แบบ 4 MAT นั้ นมีขั้ นตอนการสอน โดยแบ่งออกเป็น 8 ขั้ นแต่ละขั้ นจะเน้นให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้

ความสามารถท่ีแตกต่างกนัของสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึงใน 8 ขั้นตอนนั้นจะพบลกัษณะเด่น 3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 ขั้นท่ี 4 

และขั้นท่ี 7 ท่ีครูตอ้งใหค้วามสาํคญัให้มาก และผลงานวิจยัของ มาริสา แสนสุข และ มนตรี อนนัตรักษ์ (2558)   

ไดศึ้กษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัร 4 MAT เร่ือง

กฎหมายกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัร เร่ือง กฎหมายกบัการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนั กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 23.63 และผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 35.33 และผลงานวิจยัของ Irfan, Almufadi and Brisha (2016: 1-11) 

ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเศรษฐศาสตร์

วิศวกรรมของนักศึกษาระดบั ปริญญาตรี โดยการเปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบ 4 MAT กบัการสอนแบบ

ดั้งเดิม ผลการวจิยั พบวา่ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีประสบการณ์ทางการเรียนท่ีหลากหลาย 

มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิและเจตคติต่อวชิาเศรษฐศาสตร์วศิวกรรมพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน ยิง่ไปกวา่นั้น การจดัการเรียนรู้แบบ   

4 MAT ช่วยเพ่ิมความมีเหตุผลในตวันกัเรียนท่ีขาดความมัน่ใจในการแสดง ความคิดสร้างสรรคใ์นชั้นเรียน และ

ช่วยพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบดั้ งเดิม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Aktas and Bilgin (2014: abstract) 

ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ท่ีมี ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแรงจูงใจในการเรียน ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในการเรียน เร่ืองอนุภาคของสสาร  ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

แรงจูงใจในการ เรียนระหวา่งนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ ซ่ึง

แสดง ใหก้ารจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ช่วยสร้างแรงจูงใจใหก้บันกัเรียนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการเรียน 

 6.2 พฤติกรรมความเป็นไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏั

จกัรการเรียนรู้ (4 MAT) สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และอยู่ในระดบัดีเยี่ยม(x�=2.58) ทั้ งน้ีอาจเป็น

เพราะระหวา่งเรียนมีการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน ทาํให้ผูว้ิจยัมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนไดอ้ยา่ง

ใกลชิ้ด และจดัการเรียนการสอนตามขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) และเน้นย ํ้าใน

ขั้ นตอนการฝึกปฏิบัติ  เช่น การฝึกมารยาทไทย การส่งเสริมให้ผู ้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมท่ี เก่ียวข้องกับ

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีดา้นความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์

และความภูมิใจในความเป็นไทย ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการปรับปรุง แกไ้ขพฤติกรรมและพฒันาตนเอง นาํความรู้ท่ี

เกิดจากการจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) เร่ืองความเป็นไทยไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรพินท์ นุเรศรัมย ์(2559) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT ประกอบแบบฝึกทักษาเร่ือง การแต่งโครง                   

ส่ีสุภาพ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เช่น แบบสอบถามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ จากการ

วิเคราะห์คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ พบวา่ ในภาพรวมและรายดา้น นักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคอ์ยูใ่น 
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ระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปหาน้อย ไดแ้ก่ใฝ่เรียนรู้ (x�= 4.31, SD) มุ่งมัน่ในการทาํงาน (x�= 4.30, 

SD =0.37)    รักชาติ ศาสตร์ กษตัริย ์(x�= 4.18, SD=0.47) และ มีวนิยั (x�= 4.16, SD=0.34) ตามลาํดบั 

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ควรมีการส่งเสริมครูให้ใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) ในรายวิชาเพ่ิมเติม

หนา้ท่ีพลเมือง ในระดบัชั้นอ่ืน เพราะเป็นการฝึกทั้งความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติั 

 (2) การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) มีขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ส่ิงท่ีควรคาํนึงถึงคือการยืดหยุ่นเวลาในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม เพ่ือให้เหมาะสมกบัรูปแบบการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนในแต่ละขั้นตอนผูส้อนควรให้เวลาในขั้นตอนการสร้างช้ินงานขั้นตอนการฝึกปฏิบัติและขั้นตอนการ

นาํเสนอแลกเปล่ียนประสบการณ์ใหม้ากกวา่ขั้นตอนอ่ืน เพ่ือใหผู้เ้รียนมีเวลาในการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ   

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการวจิยับูรณาการ การจดัการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ (4 MAT) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนใช้

เทคโนโลยใีนการสร้างช้ินงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์ นาํเสนอผลงานในรูปแบบของการใชเ้ทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยั  
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บทคัดย่อ 
 

  การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ระดบัพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  2) ระดบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ

ขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   3) ความสัมพนัธ์

ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ ขา้ราชการครู

จาํนวน 277 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.979 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 

 ผลการวิจัย  1) ระดับพฤติกรรมผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรม

mailto:kakanitta.fon29@gmail.com
mailto:dr.pathomporn@gmail.com
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ผูน้าํแบบเน้นงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  รองลงมา ไดแ้ก่ พฤติกรรมแบบเน้นความสัมพนัธ์ และพฤติกรรมผูน้าํท่ีมี

ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้การเปล่ียนแปลง 2) ระดบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ

ขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   โดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ 

ดา้นการรับผิดชอบร่วมกนั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ การมีเป้าหมายร่วมกนั 3) พฤติกรรมผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  โดยรวมอยู่ในระดับค่อนขา้งสูง  อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

คาํสําคญั : พฤติกรรมผูน้าํ  การทาํงานเป็นทีม  ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

 This purpose of this research was to study 1)  level of leadership behavior of the education institutions 

in school under the office of Kanchanaburi Primary Education Area 4.  2)  level of  teamwork  performance of 

teachers in schools Under the office of Kanchanaburi Primary Education Area 4.  3)  relationship between the 

leadership behavior of  administrators and teamwork  performance of teachers in schools under the office of 

Kanchanaburi Primary Education Area 4.  The sample were 277 teachers in school Under the office of 

Kanchanaburi Primary Education Area 4. The data were collected by the questionnaire with reliability coefficient 

of 0.979. The data were consequently analyzed for mean, frequency, percentage, standard deviation, and Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient.  

The research findings indicated that 1) The leadership behavior of school administrators in school  under 

the office of Kanchanaburi Primary Education Area 4 were at a high level. Furthermore,Task Oriented Behaviors 

was rated in the highest mean, followed by Relation Oriented Behaviors.  Change Oriented Behaviors was rated 

in the lowest mean. 2)  The integral constructs of teamwork  performance of teachers in schools  were  at a high 

level.  Participation was rated in the highest mean, followed by sharing success and failure, shared goal was rated 

in the lowest. 3)  leadership behaviors of school administrators was positively correlated with the performance of 

a team of teachers in schools.  under the office of Kanchanaburi Primary Education Area 4 were at a relatively 

high level. Statistically significant at the 0.01 
 

KEYWORDS: Leadership Behavior , Teamwork , Team performance , Educational Manager 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราท่ี 39 

บัญญติัไวว้่าให้กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้ งด้านวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
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เป็นผูน้าํท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการศึกษาของผูเ้รียน พฤติกรรมผูน้าํจึงมีความสาํคญัในการบริหารงานให้

สัมฤทธ์ิผล เพราะพฤติกรรมของผูน้าํมีลกัษณะเด่นในการคิดการทาํงาน การประเมินผลท่ีเป็นธรรม ทาํให้ครอง

จิตใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งเป็นอยา่งดี  ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเป็นทีม  ซ่ึงพฤติกรรม

ผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของการทาํงานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์กัน(Likert , 1961 อา้งอิง  

ภิญโญมนูศิลป์.2551) ในการบริหารงานองคก์รไดใ้หก้ารยอมรับและนาํการทาํงานเป็นทีมมาใช ้ ให้ความสาํคญั

ของการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในสังกดัสํานกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   พบวา่ การทาํงานเป็นทีมมีความสาํคญัต่อการจดักิจกรรมต่างๆ

ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การทาํงานเป็นทีมในโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพมากนกั แมจ้ะมีการ

แต่งตั้งคณะทาํงานฝ่ายต่างๆ มีการประชุมปรึกษาหารือ แต่ในทางปฏิบติักลบัมีคนทาํงานจริงๆเพียงบางส่วน 

บุคคลส่วนใหญ่ได้รับการแต่งตั้ งให้เป็นคณะทํางาน แต่ไม่มีบทบาทในทํางาน (จงจิต ปรัชญพฤทธ์ิ,2561,

สมัภาษณ์) และในโรงเรียนท่ีมีครูจาํนวนมาก  ครูแต่ละคนต่างอยูเ่ป็นกลุ่มๆเม่ือตอ้งทาํงานร่วมกนัจึงขาดความ

สนิทสนม และขาดการประสานงาน ต่างคนต่างทาํงานในฝ่ายของตนเองเท่านั้น (ฐานิดา กระต่าย,2561,สมัภาษณ์)  

รวมทั้งพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารยงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู ทาํให้ครูขาดแรงจูงใจในการ

ทาํงานร่วมกนั ซ่ึงส่งผลทาํใหผ้ลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดบัชาติ O-NET ปีการศึกษา 2559 ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ 50 ในหลายวิชา ไม่เป็นตามกฎหมายท่ี

กาํหนด (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4, 2559)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้าํ

สถานศึกษา จึงตอ้งเปล่ียนรูปแบบพฤติกรรมผูน้าํในการบริหาร เพ่ือกระตุน้และสร้างแรงจูงใจให้บุคคลากรได้

ทาํงานร่วมกนัเป็นทีม   ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

เพ่ือคน้หาแบบพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู

ในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

           (1) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมผูน้ําของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

       (2) เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัสาํนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

       (3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

 
 

3. สมมติฐานของงานวจัิย 

          พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์ในทิศทางบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม

ของขา้ราชการครูในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งจากนกัการศึกษาหลายท่านและไดส้รุป

เป็นกรอบแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบัการวจิยัในคร้ังน้ีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โรงเรียนทั้งหมด 92 โรงเรียน ขา้ราชการครูทั้งหมด จาํนวน 894 คน (ขอ้มูล 10 

มิถุนายน 2560)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชไ้ดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายชั้น และกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

หลกัการคาํนวณของ Taro Yamane (1973, p.125) ท่ีความเช่ือมัน่ 95%  ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 277  คน 

5.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ยพฤติกรรมผูน้าํ 3 

แบบ ไดแ้ก่  พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้งาน พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้ความสมัพนัธ์  และพฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้การ

เปล่ียนแปลง 

 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

การมีเป้าหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน การติดต่อส่ือสาร การรับผิดชอบร่วมกัน และความ

ไวว้างใจ 

5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม เพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการ

ครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลสถานสภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ประกอบดว้ย  เพศ  ระดบัการศึกษา และระยะเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษาปัจจุบนั ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม

ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู  มีลกัษณะเป็น

พฤตกิรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้งาน 

2. พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้ความสมัพนัธ์ 

3.พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้การเปล่ียนแปลง 

ท่ีมา:  Yukl (1991) 

ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทมี   

1.การมีเป้าหมายร่วมกนั 

2.การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

3.การติดต่อส่ือสาร 

4.การรับผิดชอบร่วมกนั 

5.ความไวว้างใจ 

ท่ีมา:  McCloskey and Maas (1998) 
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แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า และนาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลง้ส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ความเท่ียงตรง และความถูกตอ้งของเน้ือหา   แลว้นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์หา

ความเท่ียงตรงแลว้ไปทดลองใช ้กบัครูท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จาํนวน 30 คน ไดแ้บบสอบถาม

ท่ีมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.979 

5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารโรงเรียน

ในสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูล  

2. ผูว้ิจัยส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลไปยงัโรงเรียนในสังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ใน 2 ช่องทาง คือส่งดว้ยตนเองและส่งทางไปรษณีย ์

3. ผูว้ิจัยเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเองและทางไปรษณีย ์พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม 

4. ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ นาํไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

 5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

               การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัตรวจดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัโดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลสถานสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวิเคราะห์

ดว้ยสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และหาร้อยละ เพ่ืออธิบายลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  นาํขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2  เก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา มา

วเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.  นาํขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 3 เก่ียวกบัระดบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการ

ครูในโรงเรียน มาวเิคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

4.  วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการ

ทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนโดยการวเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัโพรดคั 

ท่ีระดบันยัสาํคญั .05   

 

6. สรุปผลการวจัิย 

                 1. ระดบัพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 4  ผลการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด คือพฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้งาน รองลงมาคือ พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้ความสัมพนัธ์ และลาํดบัสุดทา้ย คือ 

พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้การเปล่ียนแปลง  ดงัตารางท่ี 6.1  
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ตารางที ่6.1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูน้าํของบริหารสถานศึกษา ในภาพรวม 
 

พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา x� S.D. แปลผล 

1. พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้งาน 4.13 0.58 มาก 

2. พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้ความสัมพนัธ์ 4.09 0.75 มาก 

3. พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้การเปล่ียนแปลง 4.03 0.65 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.08 0.62 มาก 

    

             2. ระดับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของข้าราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ผลการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน รองลงมาคือ ดา้นการรับผิดชอบร่วมกนั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด คือ การมีเป้าหมายร่วมกนั ดงัตารางท่ี 6.2 

 

ตารางที ่6.2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู ในภาพรวม 
 

ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของข้าราชการครู x� S.D. แปลผล 

1.    การมีเป้าหมายร่วมกนั 4.12 0.55 มาก 

2.    การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 4.18 0.66 มาก 

3.    การติดต่อส่ือสาร 4.16 0.62 มาก 

4.    การรับผดิชอบร่วมกนั 4.17 0.62 มาก 

5.    ความไวว้างใจ 4.15 0.68 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.15 0.55 มาก 

     

           3. ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม

ของขา้ราชการครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  ผลการศึกษา 

พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวก ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง โดยพฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้ความสัมพนัธ์มี

ความสัมพนัธ์สูงสุดกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู รองลงมา คือ พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้

การเปล่ียนแปลง และพฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้งานมีความสมัพนัธ์นอ้ยสุด  ดงัตารางท่ี 6.3 

 

ตารางที่ 6.3 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพการ

ทาํงานเป็นทีม โดยภาพรวม 

ลาํดบั พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมโดยรวม 

r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1 พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้งาน 0.908** 0.000 สูง 

2 พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้ความสัมพนัธ์ 0.939** 0.000 สูง 

3 พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้การเปล่ียนแปลง 0.913** 0.00 สูง 

ภาพรวม 0.791** 0.000 ค่อนข้างสูง 
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7. อภิปรายผล  

 ระดับพฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  

พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้งาน รองลงมาคือ พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้ความสัมพนัธ์และลาํดบัสุดทา้ยคือ พฤติกรรม

ผูน้าํแบบเนน้การเปล่ียนแปลง ตามลาํดบั  เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

                พฤติกรรมผูน้าํแบบเน้นงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารให้การสนบัสนุนขา้ราชการครูให้มี

ความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ  และปฏิบติัต่อขา้ราชการครูทุกคนอยา่งเสมอภาค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของขวญัใจ 

วงศ์สุวรรณ (2555) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัหนองคาย พบวา่พฤติกรรมการมุ่งงาน อยูใ่นระดบัมาก และ

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณรงคช์ยั นรสาร (2553) ไดศึ้กษาพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมดา้นการมุ่งงาน อยูใ่นระดบัมาก 

 พฤติกรรมผูน้าํแบบเน้นความสัมพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีการเปิดโอกาสให้

ขา้ราชการครูมีอิสระในการทาํงาน และการทาํงานเนน้ความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีม สอดคลอ้งกบังานของ

กบังานวิจยัของขวญัใจ วงศ์สุวรรณ (2555) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน

กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัหนองคาย โดยพบว่าพฤติกรรม

ผูน้าํการมุ่งความสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของณรงค์ชยั นรสาร (2553) ท่ีไดศึ้กษา

พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบว่าผูบ้ริหาร

โรงเรียนมีพฤติกรรมดา้นการมุ่งความสมัพนัธ์ อยูใ่นระดบัมาก 

               พฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารเนน้ระบบการบริหารงานท่ี

มุ่งผลสมัฤทธ์ิ  มีการกล่าวช่ืนชมและใหก้ารยอมรับต่อความกา้วหนา้ของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของขวญัใจ วงศ์สุวรรณ (2555) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนกบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนระดบัประถมศึกษาในจงัหวดัหนองคาย โดยพบวา่พฤติกรรมการมุ่ง

การเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรงคช์ยั นรสาร (2553)  ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรม

ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนมี

พฤติกรรมดา้นการมุ่งการเปล่ียนแปลง อยูใ่นระดบัมาก 

 ระดับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของข้าราชกาครูในโรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายละเอียด พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ  การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน รองลงมาคือ การรับผิดชอบร่วมกนั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ การมี

เป้าหมายร่วมกนั เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดา้นการมีเป้าหมายร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครูมีส่วน
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ร่วมกาํหนดเป้าหมายในหลกัสูตรสถานศึกษาและในแผนปฏิบติังานประจาํปี มีการร่วมกาํหนดเป้าหมายและ

แผนการใชท้รัพยากรทางการศึกษาอยา่งคุม้ค่า  ทาํให้ขา้ราชการครูรับรู้และเขา้ใจทิศทางการดาํเนินงานใหบ้รรลุ

เป้าหมายท่ีกาํหนด สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ลาํเทียน เผา้อาจ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การทาํงานเป็นทีมของ

ขา้ราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อาํเภอเมืองตราด สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

พบวา่ ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อรุณวดี  ร่ืนรมย ์

(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาระยองเขต 1 พบวา่ ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูใน

โรงเรียนระยองวทิยา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1  ดา้นการมีเป้าหมายเดียวกนั โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  

 ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน  อยู่ในระดบัมาก ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ

ขา้ราชการครูมีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการประจาํปีของโรงเรียน โดยมีส่วนร่วม

ตั้งแต่การวางแผน การดาํเนินงาน ปฏิบติังาน ตลอดจนการตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ข  และรู้สึกวา่

ตนเองมีคุณค่าและเป็นส่วนหน่ึงของผลสาํเร็จในการทาํงาน สอดคลอ้งกบัการวจิยัของลาํเทียน เผา้อาจ (2559) ได้

ศึกษาเร่ือง การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อาํเภอเมืองตราด สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา่ การทาํงานเป็นทีมดา้นการมีส่วนร่วม โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบั

มาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อรุณวดี  ร่ืนรมย ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู

ในโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 พบวา่ ขา้ราชการครูมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ระยอง เขต 1 ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดา้นการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครูมีการ

ส่ือสารใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสาร ไดแ้ก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ ทาํใหมี้การรับ-ส่งขอ้มูล

ซ่ึงกนัและกนัอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ ลาํเทียน เผา้อาจ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การทาํงานเป็นทีมของ

ขา้ราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส อาํเภอเมืองตราด สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

พบวา่ ดา้นการส่ือสารอยา่งเปิดเผย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อรุณวดี  ร่ืนรมย ์

(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาระยอง เขต1 พบวา่ ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูใน

โรงเรียนระยองวทิยา  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นการส่ือสารอยา่งเปิดเผย โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก  

ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดา้นการรับผิดชอบร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครูมีสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มีความรู้ ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย และมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานทั้ งด้านบวกและด้านลบ 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนลินรัตน์ คลงัธารชูสิน (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา พบว่า ระดับการทาํงานเป็นทีมของบุคลากรมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัสงขลา ดา้นการรับผิดชอบร่วมกนั อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

กลมนิตย ์วิลยัแลง (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียน ในสังกดั

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัระยอง พบว่า ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูโรงเรียนในสังกดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระยอง โดยรวมและรายดา้นการับผิดชอบร่วมกนัอยูใ่นระดบัมาก  

 ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ดา้นความไวว้างใจ อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะขา้ราชการครูมีการแบ่งงาน

กันทําตามความรู้ความสามารถของตน  ให้ความเคารพนับถือต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างจริงใจซ่ึงกันและกัน 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของลาํเทียน เผา้อาจ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน

ขยายโอกาส อาํเภอเมืองตราด สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด พบวา่ ดา้นความไวว้างใจ  

โดยรวมและรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  อรุณวดี  ร่ืนรมย ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การ

ทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต1  

พบว่า ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 ดา้นความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของ

ข้าราชการครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยเป็นความสมัพนัธ์

ทางบวก ภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะผูท่ี้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาไดผ้า่นการสอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑ ์ก.ค.ศ.กาํหนด ซ่ึงในการสอบ

คดัเลือกใชท้ั้งวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นการบริหาร ความรู้ความสามารถในการบริหารงานใน

หนา้ท่ี และก่อนไปบรรจุแต่งตั้งตอ้งเขา้อบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติักบัสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา 

เพ่ืออบรมความรู้ในการปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ี หลกัการบริหารในสถานการณ์ต่างๆ  จึงทาํให้ผูบ้ริหารมี

พฤติกรรมผูน้าํทั้ง 3 ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณรงคช์ยั นรสาร (2553) 

ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี พบวา่

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมดา้นการมุ่งงาน ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์ และดา้นการมุ่งการเปล่ียนแปลง  อยูใ่น

ระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของขวญัใจ วงศ์สุวรรณ (2555) ท่ีไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่พฤติกรรม

ผูน้ําของผูบ้ริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผูส้อนระดับประถมศึกษาในจังหวดั

หนองคาย พบวา่ พฤติกรรมผูน้าํมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมในระดบั

ค่อนขา้งสูง  จึงทาํให้มีขา้ราชการครูทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานเร่ิมตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการวางแผน 

กาํหนดเป้าหมาย การดาํเนินงาน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข  ได้รับความ

ไวว้างใจจากผูบ้ริหารในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ และผูบ้ริหารมีการสร้างสานสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนร่วมงาน มี

การนาํเทคโนโลยกีารส่ือสารเขา้มาใชท้าํใหก้ารรับ-ส่งขอ้งมูลรวดเร็ว ทัว่ถึงและถูกตอ้ง ซ่ึงจะช่วยสร้างบรรยากาศ

ท่ีดีทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีม นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัสนบัสนุนขา้ราชการครูใหมี้ความกา้วหนา้ทาง

วิชาชีพ ใส่ใจสวสัดิการครู และปฏิบติัต่อขา้ราชการครูทุกคนดว้ยความเสมอภาค ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
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อรุณวดี  ร่ืนรมย ์(2553) ไดศึ้กษาเร่ือง การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียนระยองวิทยาคม สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1  พบวา่ ขา้ราชการครูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพการทาํงานเป็นทีม

ของขา้ราชการครูในโรงเรียนระยองวทิยาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่

ในระดบัมาก ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นการยอมรับนับถือ การปฏิสัมพนัธ์ การมีเป้าหมายเดียวกนั การมีส่วนร่วม 

ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และการส่ือสารอยา่งเปิดเผย ทาํใหภ้าพรวมพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษามี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการทํางานเป็นของข้าราชการครูในโรงเรียนในทิศทางบวก  ยิ่งผู ้บริหาร

สถานศึกษามีพฤติกรรมผู ้นําสูงข้ึนประสิทธิภาพการทํางานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนก็จะมี

ประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น ซ่ึง

แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 

ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารทั้งคน งาน และสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ผลการวจิยัน้ีสะทอ้นใหเ้ห็น

วา่ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมผูน้าํในระดบัมาก สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาและสร้างสรรคผ์ูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพ

ต่อไป 

   (2) ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครู ส่วนใหญ่มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทั้ง 

5 ดา้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าขา้ราชการครูในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 4 ใหค้วามสาํคญักบัการมีเป้าหมายร่วมกนั การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน การติดต่อส่ือสาร การรับผิดชอบ

ร่วมกนั และความไวว้างใจ  จากผลการวจิยัน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ขา้ราชการครูมีประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมใน

ระดบัมาก  ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาควรให้ความสําคญัและเสริมสร้างประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของ

ขา้ราชการครู ทั้ง 5 ดา้น เพ่ือทาํใหก้ารทาํงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพและเพ่ือความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

  (3) จากการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิภาพ

การทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน พบวา่ พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูทุกด้าน ในระดับค่อนขา้งสูง โดยพฤติกรรมผูน้าํแบบเน้น

ความสัมพนัธ์มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมสูงสุด แสดงให้เห็นว่า เม่ือผูบ้ริหาร

สถานศึกษามีการพฒันาพฤติกรรมผูน้าํแบบเนน้ความสมัพนัธ์ให้สูงยิง่ข้ึน ก็จะทาํใหข้า้ราชการครูมีประสิทธิภาพ

การทาํงานเป็นทีมสูงยิง่ข้ึน  

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1) ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหาร

สถานศึกษากบัประสิทธิภาพการทาํงานเป็นทีมของขา้ราชการครูในโรงเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนและ

กาํหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคลใหก้ารทาํงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

  (2) ควรศึกษาความสมัพนัธ์ของพฤติกรรมผูน้าํจากกลุ่มตวัอยา่งอ่ืน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 

ชุมชน และผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
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9. กติติกรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์ ฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี  เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูงจาก ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร 

ณ อยธุยา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผศ.ดร.ธนายสุ  ธนธิติ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ท่ีกรุณาให้

คาํแนะนาํปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 ขอขอบพระคุณกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั และ

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทาํใหง้านวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไป

ดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) เพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่ง

ก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จาํนวน 

1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 30 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยใน

การสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) แผนการจดัการเรียนรู้ และ 

(3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิง

บรรยาย ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 81.47/85.33  (2) ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 

85.55 และ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลงั

การเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั:  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสมัฤทธ์ิทาง 

 การเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were 3 items (1) to construct the computer assisted instruction (2) to examine 

the learning achievement by using the computer assisted instruction and (3) to compare the learning achievement 

by using the computer assisted instruction lesson on The Wisdom During the Sukhothai Period for Pratomsuksa 

4  students, before and after class.  The sample of this research consisted of 3 0  students in one classroom from 

Pratomsuksa 4  who were studying in the first semester of academic year 2 0 1 8  from Anubanwihandang School 

under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2  using Cluster Random Sampling Method, the 

classrooms as sampling units.  The research instruments were 3  issues (1)  the computer assisted instruction (2) 

the lesson plan and (3) the learning achievement test.  This research was conducted for 6  months.  The data was 

analyzed by using descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation and parametric statistics 

with the t-test for Dependent Samples. The results of this research found that (1) the efficiency of the computer 

assisted instruction was 81 .47 /85 .33 .  (2 )  the students’  learning achievement by using the computer assisted 

instruction had the achievement on 85.55%. and (3) the comparing of the students’  learning achievement who 

studied with computer assisted instruction, the score after studying was higher than before studying at the 

statistically significant level .05. 

 

Keywords:  the computer assisted instruction, the efficiency of the computer assisted instruction, the learning  

 achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดให้วิชาประวติัศาสตร์ เป็นวิชา

บงัคบัท่ีนกัเรียนทุกคนตอ้งเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยกาํหนดไวใ้นกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดให้เรียนวิชาประวติัศาสตร์อย่าง

น้อยสัปดาห์ละ 1 คาบ หรือบูรณาการไปกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน สําหรับเน้ือหาวิชาประวติัศาสตร์ จะ

ครอบคลุมหัวขอ้ต่างๆ อาทิ เขา้ใจความหมาย ความสาํคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวติัศาสตร์ สามารถใชว้ธีิ

ทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึง

ปัจจุบนั ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ และความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภาคภูมิใจและธาํรงความเป็น

ไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

          ในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม วิชาประวติัศาสตร์ ในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญัมากเพราะปัจจุบนัผูเ้รียนลืมประวติัศาสตร์ ลืมความหลงั ประสบปัญหา 

ดา้นกระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู ครูขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ ยึดเน้ือหาในบทเรียนเป็น

หลกั ผูเ้รียนขาดความสนใจในเน้ือหาการเรียนการสอน และผูเ้รียนคิดวา่วิชาประวติัศาสตร์เป็นวิชาท่ีน่าเบ่ือ ไม่

น่าสนใจ และขาดแรงจูงใจในการเรียน โดยส่วนมากจะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนจดจาํเน้ือหาทฤษฎีตามท่ีครูสอนมากกวา่
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การท่ีใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (กฤติยา ฤทธิสร, 2559) จึงทาํใหก้ารจดัการเรียน

การสอนวิชาประวติัศาสตร์ขาดประสิทธิภาพ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียน

วิชาประวติัศาสตร์ตํ่า จาการการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง ระดบัชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2560 จากการสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส้ินปีการศึกษา ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สงัคมศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ ตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน จากท่ีโรงเรียนตั้งเป้าไวร้้อย

ละ 70 โดยมีคะแนนวชิาประวติัศาสตร์เฉล่ียตํ่าสุดในมาตรฐานท่ี ส 4.3 เขา้ใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม

ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและธาํรงความเป็นไทย (โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง, 2560) จึงทาํให้

ครูผูส้อนตอ้งคิดวิธีการสอนให้มีความทนัสมยัไม่น่าเบ่ือ ทาํให้ผูนักเรียนเกิดความสนใจและทาํให้นกัเรียนเกิด

แรงจูงใจในการเรียนโดยนาํส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัมาใช ้ในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม           

 ทั้ งน้ีการจดัการเรียนการสอน ครูผูส้อนควรมีส่ือการสอนท่ีทนัสมยัมาช่วยสอน โดยเฉพาะบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนแบบรายบุคคล (Individualization) ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิผล ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง เวลาใดก็ไดต้ามความตอ้งการ ช่วยลดตน้ทุนในดา้นการจดัการ

เรียนการสอน การทาํซํ้ าเพ่ือการเผยแพร่ใชต้น้ทุนตํ่ามากและสามารถใชก้บัผูเ้รียนไดเ้ป็นจาํนวนมาก เม่ือเทียบกบั

การสอนโดยใช้ครูผูส้อน สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียน ผูเ้รียนไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน และทําให้ช่วยพัฒนา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนได ้(ทกัษิณา วไิลลกัษณ์, 2551) 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอน ท่ีจาํเป็นจะตอ้งนาํส่ือการเรียนการสอน ท่ี

มีความน่าสนใจ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีทันสมยั สร้างความกระตือรือร้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

ครูผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาส่ือการสอน โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาประวติัศาสตร์ ข้ึนมา

เพ่ือเป็นนวตักรรมใหม่ เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนไดมี้ความสนใจ จดจาํบทเรียนไดน้าน และจะทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  

(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง  

ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั  

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานของการวจัิย 

  (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทย

สมยัสุโขทยั อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 70 

 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทย

สมยัสุโขทยั มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล,2540)  

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment    Post-test 

T1 X T2 

 

  5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาลวหิารแดง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2  

   5.3 ตัวแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิ

ปัญญาไทยสมยัสุโขทยั ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั 

ประสิทธิภาพของ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั 
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 5.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจยั ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 5.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย ประกอบดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจดัการเรียนรู้ และ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงัน้ี 

      (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 3 

คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการประเมิน

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 และนาํไปทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพ ผล

การทดลอง พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ ( E1/E2) = 81.47/85.33 

  (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผนการ

จดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์าร

ประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.88 

  (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทัย เป็นแบบปรนัย 

จาํนวน 30 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน พิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-

Objective Congruence (IOC) ตั้ งแต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยนําไปทดลองใช้กับ

นักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างวิจยั จาํนวน 30 คน คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.50-0.67 ค่าอาํนาจ

จาํแนกเป็นรายขอ้ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.47-0.60 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชว้ิธีการ

ของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90 

 5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจดัการเรียนรู้ และ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนาํไปใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบันกัเรียนกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอนุบาล

วหิารแดง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จาํนวน 30 คน    

  5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                  (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

                  (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test for Dependent Samples 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4  มีประสิทธิภาพ 81.47/85.33 ดงัปรากฏในตาราง ท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

นักเรียนคนที่ คะแนนสอบระหว่างเรียน (50) ร้อยละ คะแนนสอบหลงัเรียน (30) ร้อยละ 

1 41 82.00 25 83.33 

2 41 82.00 27 90.00 

3 39 78.00 24 80.00 

4 41 82.00 26 86.67 

5 41 82.00 25 83.33 

6 41 82.00 27 90.00 

7 43 86.00 26 86.67 

8 39 78.00 28 93.33 

9 38 76.00 24 80.00 

10 41 82.00 25 83.33 

11 42 84.00 26 86.67 

12 42 84.00 23 76.67 

13 38 76.00 29 96.67 

14 40 80.00 27 90.00 

15 40 80.00 25 83.33 

16 40 80.00 25 83.33 

17 39 78.00 24 80.00 

18 41 82.00 26 86.67 

19 43 86.00 23 76.67 

20 40 80.00 24 80.00 

21 43 86.00 26 86.67 

22 40 80.00 23 76.67 

23 41 82.00 24 80.00 

24 40 80.00 25 83.33 

25 44 88.00 27 90.00 

26 40 80.00 27 90.00 

27 41 82.00 28 93.33 

28 39 78.00 26 86.67 

29 43 86.00 25 83.33 

30 41 82.00 28 93.33 

เฉล่ียร้อยละ  81.47      85.33 

ค่าประสิทธิภาพ  E1/E2 =  81.47/85.33    
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 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทย

สมยัสุโขทยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.55 เป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ดงัปรากฏในตาราง ท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง  

                   ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

นักเรียน

คนที ่

คะแนนสอบ 

ก่อนเรียน (30) 
ร้อยละ ระดับ 

คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (30) 
ร้อยละ ระดับ 

1 8 26.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

2 7 23.34 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

3 17 56.67 ผา่นเกณฑ ์ 27 90.00 ดีมาก 

4 19 63.33 พอใช ้ 27 90.00 ดีมาก 

5 11 36.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

6 18 60.00 พอใช ้ 27 90.00 ดีมาก 

7 8 26.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 24 80.00 ดีมาก 

8 9 30.00 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

9 7 23.34 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

10 5 16.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.67 ดีมาก 

11 10 33.33 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

12 6 20.00 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

13 9 30.00 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 24 80.00 ดีมาก 

14 6 20.00 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 24 80.00 ดีมาก 

15 7 23.34 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

16 8 26.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

17 18 60.00 พอใช ้ 27 90.00 ดีมาก 

18 6 20.00 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 24 80.00 ดีมาก 

19 17 56.67 ผา่นเกณฑ ์ 28 93.33 ดีมาก 

20 14 46.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 29 96.67 ดีมาก 

21 12 40.00 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 24 80.00 ดีมาก 

22 10 33.33 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

23 11 36.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

24 8 26.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 23 76.67 ดี 

25 9 30.00 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

26 8 26.67 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

27 18 60.00 พอใช ้ 27 90.00 ดีมาก 

28 15 50.00 ผา่นเกณฑ ์ 28 93.33 ดีมาก 

29 15 50.00 ผา่นเกณฑ ์ 27 90.00 ดีมาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

นักเรียน

คนที ่

คะแนนสอบ 

ก่อนเรียน (30) 
ร้อยละ ระดับ 

คะแนนสอบ 

หลงัเรียน (30) 
ร้อยละ ระดับ 

30 20 66.67 พอใช ้ 29 96.67 ดีมาก 

x� 

S.D. 

    11.20 

      4.63 

 

                                                                   

25.67      

           1.56 

 

 

 

 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 85.55 ดีมาก 

 

 (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทย

สมยัสุโขทยั สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัปรากฏในตาราง ท่ี 4 

 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญา

ไทยสมยัสุโขทยั สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน 

(Post-test)   

การทดสอบ n k 𝐱𝐱� S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 30 30 11.20 4.63 
22.44* .000 

หลงัเรียน 30 30 25.67 1.56 

    

7. อภิปรายผล  

 7.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญาไทยสมยัสุโขทยั มีประสิทธิภาพของ

บทเรียนอยูท่ี่ 81.47/85.33 เป็นไปตามสมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชนิดา อุดมสิทธิพฒันา 

(2558) ไดท้าํการวิจยั การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจยัพบวา่ การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 81.47/82.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรกมล อยูดี่ (2558) ไดท้าํการวิจยั 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง เอกภพและกาแล็กซี ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองเอกภพและกาแล็กซี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงผลท่ีไดมี้ค่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.00/81.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 80/80  ทั้งน้ีเป็นเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนทาํให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเขา้ใจเน้ือหาระหว่างเรียน นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ 

เน่ืองจากมีการออกแบบอยา่งมีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนการสร้างตามหลกัวิชาการ ผ่านการหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิปัญญา

ไทยสมัยสุโขทัย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 85.55 อยู่

ในระดบัดีมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไป
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ตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ธีรพล กมลผาด (2558) ได้ทาํการวิจัย การพฒันา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง เกษตรน่ารู้ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เร่ือง เกษตรน่ารู้ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรวรรณ วชัชวงษ ์(2560) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง 

การจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกบัเทคนิคการเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิดเร่ืองวรรณะสี

กบังานทศันศิลป์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประถมฐานบินกาํแพงแสน ผลการวิจยัพบวา่ 

คะแนนสอบหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี

ผูว้ิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึนได้ โดยออกแบบ

โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขา (Branching) ให้ความยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบและ

กิจกรรมการเรียน โดยผูเ้รียนสามารถเลือกเน้ือหาและกิจกรรมในบทเรียนไดห้ลากหลายตามความสนใจ ในการ

นาํเสนอส่ือประสม ประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก วดิีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหา

บทเรียนและองคค์วามรู้ ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อน

เรียน 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) ควรมีการส่งเสริมครูผูส้อนให้มีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนให้มากข้ึน 

เพราะครูผูส้อนบางคนยงัยึดการสอนแบบเดิมๆ อาจทาํให้นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายและมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

   (2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีไดมี้การพฒันาข้ึนมาอยา่งมีประสิทธิภาพ นาํมาใช้

ในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนจริง 

   (3) ครูผูส้อนควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาํหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือกระตุน้

และเร้าความสนใจแก่นักเรียน ทําให้นักเรียนอยากเรียนรู้ นําไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิานั้นๆ อยา่งแทจ้ริง 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ มากข้ึน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนรูปแบบเกม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสถานการณ์จาํลอง บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์1)  เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

โนต้ดนตรีสากล สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  2)  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของนกัเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนวดัสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 25 คน ใชว้ิธีการ

สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 

ไดแ้ก่  แผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 8 แผน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน แบบเลือกตอบ จํานวน 30 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.89 และ แบบวดัความพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t-test แบบ Dependent Samples ผลการวจิยัพบวา่ (1) ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ (E1/E2 =  81.85/83.60) (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 84.53 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผูเ้รียนหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 และ(4) ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

คาํสําคญั:  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสมัฤทธ์ิทาง 

 การเรียน 
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ABSTRACT 

The purposes of this research for student in Prathomsuksa 4 class were to create the computer assisted 

lesson about musical notation, to study and compare accomplishment the before and after learning the Western 

Music by using the computer assisted lesson, to examine the satisfaction of students towards the computer assisted 

lesson about musical notation.  The sample group of this research was students in Pratomsuksa 4 class in year 

2561 from Wat Srisuk school, chomthong, Bangkok.  The 25 students were selected by using simple random 

sampling method.  The classrooms were chosen randomly.  The tools of this research consisted the computer 

assisted construction 8 lessons, learning accomplishment test and objective test 30 questions which the confidence 

result was 0. 89.  In addition, the satisfaction of students Pratomsuksa 4 about the computer assisted lesson 

analyzed data by using descriptive test such as frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test on 

dependent samples. The findings of this research indicated that (1) the efficiency of the computer assisted lesson 

was (E1/E2 =  81.85/83.60). (2) the student learning accomplishment by using the computer assisted lesson had 

good score on 84.53%. (3) the student competency after learning by the computer assisted lesson was higher than 

before at statistically level .05. and (4) the student satisfaction with the computer assisted lesson was at the highest 

level. 

 

Keywords:  the computer assisted lesson, the efficiency of the computer assisted lesson was improved the  

 proficiency learning. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ได้

กาํหนดคุณภาพของผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาไวว้่า ให้มีความรู้และเขา้ใจ ความแตกต่างดา้นเสียง องคป์ระกอบ 

อารมณ์ ความรู้สึกของบทเพลงจากวฒันธรรมต่าง ๆ มีทกัษะในการร้อง บรรเลงเคร่ืองดนตรีเด่ียวและเป็นวง โดย

เนน้เทคนิคการร้องบรรเลงอยา่งมีคุณภาพ มีทกัษะในการสร้างสรรคบ์ทเพลงอยา่งง่าย อ่านเขียนโนต้ ในบนัได

เสียงท่ีมีเคร่ืองหมายแปลงเสียงเบ้ืองตน้ได ้(กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ในการเรียนการสอนวชิาดนตรีผูเ้รียนตอ้ง

เรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการอ่านโนต้ดนตรี ซ่ึงการอ่านโนต้ดนตรีเป็นการแปลสัญลกัษณ์ท่ีถูกบนัทึกไวใ้ห้ถ่ายทอด

ออกมาเป็นเสียงดนตรี เม่ือผูเ้รียนเห็นสัญลกัษณ์แทนเสียงแลว้สามารถแปลสัญลกัษณ์นั้นเป็นเสียงดนตรี ผูเ้รียน

สามารถตอบสนองสญัลกัษณ์น้ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง การอ่านโนต้เพลงไดท้นัทีเป็นทกัษะสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยให้ผู ้

เรียนรู้ดนตรีไดอ้ยา่งรวดเร็ว ช่วยให้เขา้ใจดนตรีไดดี้ข้ึน และยงัช่วยให้ผูเ้รียนสามารถถ่ายทอดความตอ้งการของ

ผูป้ระพนัธ์เพลงท่ีบนัทึกเสียงดนตรีเป็นภาษาเขียนไวก้ลบัมาเป็นเสียงของดนตรีอีกทีหน่ึงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อีกทั้ง 

การอ่านโนต้ดนตรียงัช่วยให้ตรวจสอบความผิดพลาดท่ีเกิดจากการฝึกฝนจากเคร่ืองดนตรี เพ่ือเป็นการทบทวน 

(ณรุทธ์ สุทธจิตต,์2550) 

 โรงเรียนวดัสีสุก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนประถมขนาดกลาง ท่ีนําหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 มาใชแ้ละประสบปัญหาการอ่านโนต้ดนตรีไม่ถูกตอ้ง และไม่
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เขา้ใจในสญัลกัษณ์ทางดนตรี ซ่ึงทาํใหค้ะแนนในสาระท่ี 2 ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 เขา้ใจและแสดงออกทางดนตรี

อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุณค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่อดนตรีอย่างอิสระ      

ช่ืนชม และประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา่เกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนดไว ้

ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีควรเร่งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลาง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก การจดัการเรียน

การสอนมีการใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์มากจนเกินไปครูผูส้อนจึงยึดแนวปฏิบติัเดิม อีกทั้งขอ้จาํกดัดา้นเวลาท่ีตอ้งใชเ้วลา

เรียนเพียง 20 ชัว่โมง ใน 1 ภาคเรียน ซ่ึงไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้วชิาดนตรี นอกจากนั้น ครูผูส้อนยงัขาดการใชส่ื้อ

การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สนใจในการเรียนวชิาดนตรี 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทและอิทธิพลในการดาํเนินงานต่าง ๆ ในทุกวงการโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในวงการศึกษาของไทยท่ีมีการต่ืนตวัอย่างมากในการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเป็นอุปกรณ์ช่วยใน

การเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน เพราะคอมพิวเตอร์จดัไดว้่าเป็นส่ือการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยีระดบัสูง เน่ืองจาก 

คุณสมบัติท่ีดีของคอมพิวเตอร์ ก็คือ ทําให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบกันได้ระหว่างผูเ้รียนกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกบัการสอนระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนปกติ นอกจากน้ี คอมพิวเตอร์ยงัสามารถ

ตอบสนองข้อมูลท่ีผูเ้รียนป้อนเขา้ไปได้ทันทีซ่ึงเป็นการเสริมแรงให้แก่ผูเ้รียน ดังนั้ น จึงมีการนําบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วนสอนมาใช้ประกอบในการเรียนการสอนเพ่ิมมากข้ึน (กิดานันท์ มลิทอง,2550) บทเรียน

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction:  CAI)  เ ป็นกระบวนการเ รียนการสอนโด ย ใ ช้

ส่ือคอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการเรียนโดยตรง และเป็นการเรียนแบบ

ปฏิสัมพนัท์ (Interactive) คือ สามารถโตต้อบระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ได ้องคป์ระกอบสาํคญัของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถเสนอส่ิงเร้าให้กับผูเ้รียน ได้แก่ เน้ือหา ภาพน่ิง คาํถาม ภาพเคล่ือนไหว และ

ประเมินการตอบสนองของผูเ้รียน ไดแ้ก่ การตดัสินคาํตอบ ช่วยให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือเสริมแรง ไดแ้ก่ การให้

รางวลัหรือคะแนน เพ่ือให้ผูเ้รียนเลือกส่ิงเร้าในลาํดบัต่อไป นอกจากน้ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีครู 

และสามารถทบทวนบทเรียนไดต้ลอดเวลา (ไชยยศ เรืองสุวรรณ,2551) จากการศึกษาคน้ควา้รายงานการวิจยัท่ี

เก่ียวกบัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรียนการสอนในรายวชิาดนตรีซ่ึงมีหลากหลายงานวิจยั

ท่ีนาํมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแลว้เกิดผลดีกบัการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน ทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เพ่ือให้การจดัการเรียนการสอน วิชา ดนตรีสากล มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทั้งน้ี 

เพ่ือใหค้รูท่ีสอนวชิาดนตรีไดมี้ทางเลือกในการสอน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลดีต่อการเรียนการสอนวชิาดนตรีต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 (2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีสากล เร่ือง โน้ตดนตรีสากล ของนักเรียนชั้ประถม

ศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ระหวา่งก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 (4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวจิยัน้ีผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 

                     ตวัแปรอสิระ                                                                                     ตวัแปรตาม 

                                          

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment Research) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการ

วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล,2540)  

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment    Post-test 

T1 X T2 

 

  4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัสีสุก เขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวนนักเรียน 25 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

   4.3 ตัวแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 2 ตวัแปร ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 4.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั ตั้งแต่ เมษายน ถึง ตุลาคม 2561 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ดนตรีสากล เร่ือง 

โนต้ดนตรีสากล 

2.  ความพึงพอใจต่อบทเ รียนคอมพิวเตอร์         

ช่วยสอน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล 
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 (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โน้ตดนตรีสากล จํานวน 8 แผนโดยการคุณภาพได้ค่าเฉล่ีย

เหมาะสม เท่ากบั 4.96 ซ่ึงถือวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความเหมาะสมระดบัมาก 

 (2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 3 คน เพ่ือ

ตรวจสอบความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.92  

       (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็น

แบบปรนยั จาํนวน 30 ขอ้ โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความเท่ียงตรง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่ 0.67-

1.00โดยตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.53-0.70 ค่าอาํนาจจาํแนก

เป็นรายขอ้ ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.60  และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.89 

       (4) แบบวดัความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ดา้นในการออกแบบบทเรียน ดา้นเน้ือหา ดา้นการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

และดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขอ้คาํถามจาํนวน 25 ขอ้ หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

ตั้งแต่ 0.60-1.00 มีค่าอาํนาจจาํแนก ตั้งแต่ 0.32-0.63 และค่าเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั 

(Cronbach’s Alpla Coefficient) เท่ากบั 0.94 

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

โนต้ดนตรีสากล ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล แบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง โนต้ดนตรีสากล ท่ีสร้างข้ึน โดยนาํเคร่ืองมือดงักล่าวไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

            (1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรีสากล สําหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการหาค่า E1/E2 

            (2) วเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โนต้ดนตรีสากล ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

            (3) วเิคราะห์และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โนต้

ดนตรีสากล ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยใช้สูตร t-test แบบ 

Dependent Samples 

  (4) วเิคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โนต้ดนตรี

สากล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย เร่ือง โนต้ดนตรีสากล สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4  ปรากฏดงัตาราง 2 
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรีสากล สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 

คนที่ 
คะแนนสอบระหว่างเรียน คร้ังที ่

  1         2       3        4        5        6        7        8 

รวม 

( 80 ) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

คะแนนสอบหลงัเรียน 

( 30 ) 

คดิเป็น

ร้อยละ 

1 9 9 8 8 8 8 7 7 64 80.00 27 90.00 

2 10 9 8 8 8 8 7 7 65 81.25 22 73.33 

3 9 9 9 8 8 8 7 7 65 81.25 28 93.33 

4 10 9 9 8 7 9 8 7 67 83.75 19 63.33 

5 8 8 9 8 8 8 7 8 64 80.00 25 83.33 

6 10 9 9 8 8 9 7 8 68 85.00 28 93.33 

7 10 9 8 9 8 9 8 7 68 85.00 20 66.67 

8 9 7 8 9 8 8 8 7 64 80.00 25 83.33 

9 10 9 9 9 8 9 8 7 69 86.25 27 90.00 

10 9 7 8 9 8 8 8 8 65 81.25 23 76.67 

11 8 8 8 8 8 9 8 8 65 81.25 27 90.00 

12 7 7 7 8 8 9 7 6 59 73.75 25 83.33 

13 8 7 7 7 8 9 7 6 59 73.75 25 83.33 

14 9 9 9 8 8 9 8 7 67 83.75 28 93.33 

15 9 9 9 8 8 9 8 8 68 85.00 28 93.33 

16 9 7 8 8 7 10 8 8 65 81.25 28 93.33 

17 9 8 8 8 8 9 8 8 66 82.50 25 83.33 

18 10 9 9 8 8 8 8 8 68 85.00 21 70.00 

19 10 9 9 8 7 8 9 8 68 85.00 25 83.33 

20 8 8 8 8 8 8 9 7 64 80.00 27 90.00 

21 9 9 8 7 8 8 8 8 65 81.25 23 76.67 

22 10 9 8 7 8 8 7 8 65 81.25 25 83.33 

23 10 8 8 8 9 9 8 7 67 83.75 24 80.00 

24 10 9 8 8 7 9 7 7 65 81.25 25 83.33 

25 10 9 8 8 8 9 8 7 67 83.75 27 90.00 

                                        เฉล่ียร้อยละ                                      E1                    81.85 E2 83.60 

ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2  =  81.85/83.60    

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรีสากล ท่ีผ่านการทดลองหา

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากบั 81.85 และประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) มีค่าเท่ากบั 83.60 แสดงวา่

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรีสากล สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ (E1/E2=81.85/83.60) ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
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 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรี

สากล สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรากฏดงัตาราง 3 และ 4 

 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง  

                   โนต้ดนตรีสากล สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาดนตรีสากล เร่ือง โนต้ดนตรีสากล ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน

ระหวา่ง 25-30 คะแนน อยูใ่นเกณฑ ์ 80-100  ซ่ึงอยูใ่นระดบั  ดีมาก  มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 76  ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั  25.84   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.26  และมีนักเรียนท่ีไดค้ะแนนระหว่าง 21-24 คะแนน  อยู่ใน

เกณฑ ์ 70-79  ซ่ึงอยูใ่นระดบั  ดี  มีจาํนวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 24 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 23.83  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  0.41 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ต

ดนตรีสากล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน      

(Post-test)   

การทดสอบ n คะแนนเตม็ 𝐱𝐱� S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 25 30 10.40 4.30 20.33* .000 

หลงัเรียน 25 30 25.36 1.41   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

เร่ือง โนต้ดนตรีสากล สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (t = 20.33) 

 (3) ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปรากฏดงัตาราง 5 

 

 

คะแนน เกณฑ ์ ระดบั จาํนวน (คน) ร้อยละ x� S.D. 

25 - 30 80 - 100 ดีมาก 19 76 25.84 1.26 

21 - 24 70 - 79 ดี 6 24 23.83 0.41 

18 - 20 60 - 69 ปานกลาง - - - - 

15 - 17 50 - 59 ปรับปรุง - - - - 

0 - 14 0 - 49 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ - - - - 

รวม 25 100   
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ตาราง 5  จาํนวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์   

ช่วยสอน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

  

 จากตาราง 5 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 3.55) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหาความรู้ดา้นการออกแบบบทเรียน ดา้นเน้ือหา ดา้นการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดบัมากทุกดา้น            

(x� =3.61 , 3.33. , 3.38 และ 3.87 ตามลาํดบั) 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรีสากล สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 4  พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรีสากล มีประสิทธิภาพของบทเรียนอยู่ท่ี 81.85/83.60

แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเขา้ใจเน้ือหาระหวา่งเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพของกระบวนการมีค่าเท่ากบั 81.85 และนกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ

ในเน้ือหาหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพผลลพัธ์มีค่าเท่ากบั 83.60 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้นกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

และเขา้ใจเน้ือหาระหวา่งเรียน นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ เน่ืองจากมีการออกแบบอยา่งมีระเบียบแบบแผน มี

ขั้นตอนการสร้างตามหลกัวิชาการ ผ่านการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีส่วนช่วย

สนบัสนุนการเรียนการสอนแบบรายบุคคล (Individualization) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนใหเ้พ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดา อุดมสิทธิพฒันา (2558) ไดท้าํการวจิยั การ

พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลการวิจยัพบวา่ การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.47/82.33 ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรกมล อยูดี่ (2558) ไดท้าํการวิจยั บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง เอกภพและกาแล็กซี ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองเอกภพและกาแล็กซี ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงผลท่ีไดมี้ค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 

80.0/81.5 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 80/80 

คะแนน เกณฑ ์ ระดบั จาํนวน (คน) ร้อยละ x� S.D. 

101 – 125 80 - 100 มากท่ีสุด 5 20.00 102.80 2.17 

76 -100 70 - 79 มาก 19 76.00 87.52 8.71 

51 - 75 60 - 69 ปานกลาง 1 4.00 66.00 0 

26 - 50 50 - 59 นอ้ย - - - - 

 0 - 49 นอ้ยท่ีสุด - - - - 

รวม 25 100   
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 6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรี

สากล สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 83.60 ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

ทาํให้ผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน และทาํให้ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงข้ึนได ้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียน

สนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและหาเหตุผลมาตอบคาํถามดว้ยตนเอง จึง

เป็นการช่วยเสริมแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธีรพล กมลผาด (2558) ไดท้าํ

การวิจัย การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เร่ือง เกษตรน่ารู้ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียนด้วย 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เร่ือง เกษตรน่ารู้ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 4 สูงกวา่อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โน้ตดนตรีสากล สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้านการออกแบบ

บทเรียน ดา้นเน้ือหา ดา้นการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ จากการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะน้ี

จะเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระ เรียนรู้ดว้ยตวัเองตามความตอ้งการ ความสนใจและเหมาะสมกบัวยั

ท่ีอยากเรียนรู้อยากเห็นของนกัเรียน ครูเป็นเพียงผูใ้ห้คาํแนะนาํ ปรึกษา นกัเรียนจึงมีโอกาสศึกษาคน้ควา้ เรียนรู้

ตามความตอ้งการ บรรยากาศในการเรียนการสอนจึงสนุกสนาน ทาํให้นกัเรียนไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายนกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้อย่างรวดเร็ว จากเหตุผลดังกล่าวน้ี ทําให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นงค์ลกัษ์ สมมี (2559) ไดท้าํการวิจยั การ

พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ดว้ยวิธีการ

จดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัเป็นนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) วิทยาลยัสารพดัช่างเพชรบุรี ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ดว้ย

วธีิการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

     การจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนบางคนยงัไม่เขา้ใจวิธีการใชง้าน จึง

ทาํใหง้านเสร็จล่าชา้ ดงันั้นครูผูส้อนควรดูและนกัเรียนท่ีไม่เขา้ใจเป็นรายบุคคล 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

       ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบต่างๆ มากข้ึน เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนรูปแบบเกม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบสถานการณ์จาํลอง บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) เพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตาํหนักสวนกุหลาบมธัยม) สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9  

จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 30 คน ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจัยมี 3 ฉบับ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) แผนการจัดการเรียนรู้ และ (3) แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาจาํนวน 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานเป็นพารามิเตอร์ (Parametric) 

ด้วยวิธี t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 

82.17/86.67 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้(2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 83.92 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้และ (3) เปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนน

ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

คาํสําคญั:  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสมัฤทธ์ิ 

 ทางการเรียนของนกัเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were 3 items ( 1)  to construct of computer assisted instruction ( 2)  to 

examine the learning achievement with the computer assisted instruction and ( 3)  to compare the students 

learning achievement with the computer assisted instruction on independent study 1 for Mathayom 4 students. 

The comparing was between pre-test and post-test. The sample used in this study was 30 students in a section of 

Mathayomsuksa 4 from Kanchanapisek Wittayalai School, Nakhonpathom province (Pratamnak Suan Kularb 

Mathayom) under Office of Secondary Education Region 9 by using Simple Random Sampling, the classrooms 

as random   units. The research instruments were 3 issues (1)  the computer assisted instruction (2) the lesson 

plan and (3) the learning achievement test. This research was conducted for 6 months. The data was analyzed 

by using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and parametric with the 

t-test method on Dependent Samples. The study revealed that (1) the efficiency of computer assisted instruction    

 was 82.17/86.67 based on the assumptions. ( 2)  the students learning achievement with the computer assisted 

instruction had the achievement on 83.92% . The finding was in accordance with the assumption and (3)  the 

comparing of the students learning achievement who studied with computer assisted instruction, the score of 

post-test was higher than pre-test studying at the statistically significant level .05 based on the assumption. 

 

KEYWORDS: The computer assisted instruction, the efficiency of the computer assisted instruction,  

 the learning achieveme 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั ลงมือ

ทาํจริง กระบวนการจดัการ กระบวนการวิจยักระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้ของตนเอง และกระบวนการพฒันา

ลกัษณะนิสัย กระบวนการเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนและพฒันา เพราะ

จะสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร ดังนั้ น ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตร

สถานศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์แลว้

จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยเลือกใชว้ธีิสอนและเทคนิคการสอน ส่ือหรือแหล่งเรียนรู้ การวดัและ

ประเมินผล เพ่ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกหุลาบมธัยม) มีการจดัการเรียนการสอน

ตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวคิดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพ่ิมเติม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(Independent Study : IS) มีการจดัทาํรายวิชา ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามแนวทางท่ี

กาํหนด โดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบับริบท วยัและพฒันาการของผูเ้รียน ซ่ึงอาจแตกต่างกนัในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้กิดกระบวนการคิด กระบวนการแกปั้ญหา กระบวนการ

ปฏิบติั เพ่ือให้เกิดทกัษะในการคน้ควา้ แสวงหาความรู้ สังเคราะห์ สรุป อภิปราย ผลเปรียบเทียบเช่ือมโยงความรู้ 
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ความเป็นมาของศาสตร์ เขา้ใจหลกัการและวิธีคิดในส่ิงท่ีศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) 

 จากการจดัการเรียนการสอนรายวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ครูผูส้อนควรมีการออกแบบส่ือการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิด เกิดทกัษะ

ในการคน้ควา้แสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนวชิาการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted  Instruction) หรือ CAI  ท่ีเป็นส่ือการ

เรียนการสอนท่ีใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟฟิก และเสียง เพ่ือถ่ายทอด

เน้ือหาบทเรียน ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด โดยมีเป้าหมายท่ีสาํคญัก็คือ สามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ (ยทุธพล ทบัลา, 2554) เพ่ือเป็นการสร้าง

แรงจูงใจในการเรียน ดึงดูดความสนใจ อีกทั้ งย ังเป็นเคร่ืองมือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ซ่ึงนกัเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการเรียนวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง 1 สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ครูนาํไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยการ

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ นําไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน  ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสามารถนาํไปกาํหนดหรือวางนโยบายให้ครูมีแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมือนกนั เพ่ือทาํให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนดีข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 (2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

 (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

บท เรียน คอมพิ วเตอร์ช่วยสอน 

รายวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รายวิชา

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1346 

4. สมมติฐานของงานวจัิย 

 (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80  

 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลอง

กลุ่มเดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2540)  
 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 
 

 5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระตาํหนักสวนกุหลาบมัธยม) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 จาํนวน 30 คน 

 5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวิชาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 1 ส่วนตัวแปรตาม มีจํานวน 2 ตัวแปร คือ ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน - ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะ

ท่ี 1 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ

ระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง 1 เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และนาํไปทดลองใชเ้พ่ือหา

ประสิทธิภาพ  

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1  เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมิน
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แผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนด

เกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.76  

  (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 1 เป็นแบบ

ปรนยั จาํนวน 40 ขอ้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item - Objective 

Congruence (IOC) ตั้ งแต่ 0.67 - 1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคาํนวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยู่

ระหว่าง 0.22 - 0.50 ค่าอํานาจจําแนกเป็นรายข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.33 - 0.67 และหาค่าความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบทั้ งฉบับโดยใชว้ิธีการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.97  

แสดงวา่ขอ้สอบสามารถนาํไปใชเ้พ่ือทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนได ้

 5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจดัการเรียนรู้ 

และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน นาํไปใชท้ดสอบกบันักเรียนกลุ่มเดียวโดยใชส้อบก่อน

เรียนและหลงัเรียนกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 30 คน ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม (พระตาํหนกัสวนกหุลาบมธัยม) สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 9 

 5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานเป็นพารามิเตอร์ (Parametric) ดว้ยวธีิ t-test แบบ Dependent Samples  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สําหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 82.17/86.67 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

นกัเรียนคนท่ี 
คะแนนสอบระหวา่งเรียน 

(40) 
ค่าร้อยละ 

คะแนนสอบหลงัเรียน 

(40) 
ค่าร้อยละ 

1 32 80.00 35 87.50 

2 31 77.5.0 32 80.00 

3 34 85.0 35 87.50 

4 33 82.5.0 35 87.50 

5 33 82.5.0 35 87.50 

6 34 85.00 35 87.50 

7 32 80.00 35 87.50 

8 31 77.50 34 85.00 

9 36 90.00 35 87.50 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1348 

ตารางที ่2 (ต่อ) 

นกัเรียนคนท่ี 
คะแนนสอบระหวา่งเรียน 

(40) 
ค่าร้อยละ 

คะแนนสอบหลงัเรียน 

(40) 
ค่าร้อยละ 

10 32 80.00 35 87.50 

11 31 77.50 34 85.00 

12 32 80.00 34 85.00 

13 33 82.50 34 85.00 

14 32 80.00 34 85.00 

15 35 87.50 35 87.50 

16 32 80.00 34 85.00 

17 35 87.50 35 87.50 

18 32 80.00 35 87.50 

19 34 85.00 35 87.50 

20 31 77.50 34 85.00 

21 36 90.00 37 92.50 

22 33 82.50 35 87.50 

23 32 80.00 35 87.50 

24 35 87.50 35 87.50 

25 33 82.50 35 87.50 

26 32 80.00 35 87.50 

27 35 87.50 35 87.50 

28 31 77.50 34 87.50 

29 31 77.50 34 85.00 

30 33 82.50 35 85.00 

เฉล่ียร้อยละ  82.17  86.67 

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2= 82.17/86.67 
 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1  ท่ีผ่าน

การทดลองหาประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 82.17 และร้อยละ

ของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 86.67 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.17/86.67

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  พบวา่ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.92 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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ตารางที่ 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

นกัเรียน

คนท่ี 

คะแนนสอบ

ก่อนเรียน (40) 
ร้อยละ ระดบั 

คะแนนสอบ

หลงัเรียน (40) 
ร้อยละ ระดบั 

1 15 37.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 36 90 ดีมาก 

2 18 45.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 35 87.50 ดีมาก 

3 17 42.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 35 87.50 ดีมาก 

4 12 30.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 29 72.50 ดี 

5 17 42.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 29 72.50 ดี 

6 12 30.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 39 97.50 ดีมาก 

7 16 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 30 75.00 ดี 

8 15 37.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 33 82.50 ดีมาก 

9 11 27.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 30 75.00 ดี 

10 14 35.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 34 85.00 ดีมาก 

11 15 37.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 35 87.50 ดีมาก 

12 14 35.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 38 95.00 ดีมาก 

13 10 25.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 30 75.00 ดี 

14 15 37.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 35 87.50 ดีมาก 

15 13 32.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 36 90.00 ดีมาก 

16 12 30.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 30 75.00 ดี 

17 12 30.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 35 87.50 ดีมาก 

18 10 25.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 36 90.00 ดีมาก 

19 14 35.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 34 85.00 ดีมาก 

20 17 42.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 36 90.00 ดีมาก 

21 19 47.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 34 85.00 ดีมาก 

22 22 55.00 ผา่นเกณฑ ์ 30 75.00 ดี 

23 20 50.00 ผา่นเกณฑ ์ 38 95.00 ดีมาก 

24 16 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 35 87.50 ดีมาก 

25 23 57.50 ผา่นเกณฑ ์ 40 100.00 ดีมาก 

26 8 20.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 28 70.00 ดี 

27 9 22.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 29 72.50 ดี 

28 13 32.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 31 77.50 ดี 

29 15 37.50 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 35 87.50 ดีมาก 

30 6 15.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 32 80.00 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 83.92 ดีมาก 
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 83.92 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํตั้งไว ้

 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษา

คน้ควา้ด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียน  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

การทดสอบ N คะแนนเตม็ 𝐱𝐱� S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 40 40 14.33 3.91 
26.53 .00 

หลงัเรียน 40 40 33.57 3.30 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนน

ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

6. อภิปรายผล  

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑแ์ละผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ พิมพ์ชนก ทาํนอง (2551) ไดศึ้กษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ 89.55/81.25 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปุณณดา จิรภาวโิชค (2555) 

ไดท้าํศึกษาการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปี

การศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล 1 (บา้นสะเดา) พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการเขียนสะกดคาํสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เท่ากบั 

82.22/87.11 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ี .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือการสอนโดยยดึหลกัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน

กบัคอมพิวเตอร์  ซ่ึงมีครูเป็นผูอ้อกแบบโปรแกรม หรือจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ เพ่ือใหน้กัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั  เรียนรู้ใน

รูปของการนาํเสนอเน้ือหา การทบทวน การทาํแบบฝึกหัดการประเมินผลการเรียนการสอน การนาํส่ือการเรียนการสอน

ทางคอมพิวเตอร์โดยผูส้อนสร้างแบบเรียนสาํเร็จรูปแบบลาํดบัชั้น (Hierarchical Type) ใชส่ื้อประสมท่ีประกอบ

ไปดว้ย ภาพน่ิง กราฟิก และเสียงประกอบ เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบั

การสอนจริงในหอ้งเรียนมากท่ีสุด ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจแก่ผูเ้รียน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรกาํหนดหรือวางนโยบายให้ครูมีแนวทางการปฏิบติัการเรียนการสอน

ท่ีทนัสมยั ใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจ เพ่ือทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนดีข้ึน 

 (2) ครูควรพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยมีตวัอยา่ง ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว วีดีทศัน์ และเสียงบรรยายเพ่ิมข้ึน เพ่ือกระตุน้ความ

สนใจของผูเ้รียนและในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปผลิตส่ือในปัจจุบัน มีการผลิตออกมาเป็นจาํนวนมาก และแต่ละ

โปรแกรมก็มีขอ้ดีและขอ้จาํกดัต่างกนั ดงันั้น ผูว้จิยัควรศึกษาและเปรียบเทียบก่อนท่ีจะนาํมาพฒันาส่ือต่อไป  

 (3) นักเรียนควรมีการเตรียมความพร้อมและตั้ งใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เพ่ือท่ีจะทาํใหน้กัเรียนสามารถใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1) ครูควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 1 ท่ีมีตวัอย่าง

การทาํโครงงาน และเพ่ิมเติมแบบฝึกหดั เพ่ือใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมากข้ึน 

  (2) ครูควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น สถานการณ์จาํลอง เกม

ประกอบการสอน เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) เพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 

1 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)             

ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว แผนกวิชาการท่องเท่ียว จาํนวน 8 คน วิทยาลยัสารพดัช่างปราจีนบุรี จงัหวดั

ปราจีนบุรี สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 3 ฉบบั คือ (1) บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) แผนการจดัการเรียนรู้ และ (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจยัคร้ังน้ี

ใชร้ะยะเวลาจาํนวน 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถิ ติ ท่ี ใช้ทดสอบสม มติฐ าน ด้วยวิ ธี  Wilcoxon Signed-Rank Test  ผลการวิจัย พ บ ว่า                                           

(1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 83.16/86.66 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนด

ไว ้(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 85.83 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไวแ้ละ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

คาํสําคญั :  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสมัฤทธ์ิทาง 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were (1) to construct the computer assisted instruction (2) to study the 

learning achievement by using the computer assisted instruction and (3) to compare the learning achievement by 

using the computer assisted instruction in Thai tradition for the vocational certificate year 1 students in formative 

and summative study. The samples of this research were eight students in vocational certificate year 1 majoring 

in Tourism ( Tourism department)  from Prachin Buri Polytechnic College in Prachin Buri province under the 

Vocational Education Institution. The research instruments were (1) computer assisted instruction (2) lesson plan 

( 3 )  learning achievement test.  This research was conducted 6  months.  The data were analyzed by descriptive 

statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and statistics hypothesis tested by Wilcoxon 

Signed- Rank Test. The results showed that (1) the efficiency of the computer assisted instruction were at 83.16/ 

86 .66  that was based on the assumption.  (2 )  the learning achievement of learners using the computer assisted 

instruction achieved at 85.83 percent based on the assumption, and (3) comparing of the learning achievement of 

learner by using computer assisted instruction, the post- test has higher score than pre- test at the . 0 5  level of 

significance. 

 

KEYWORDS: Computer assisted instruction, Efficiency of the computer assisted instruction, Learning  

 achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 พบว่า คอมพิวเตอร์เป็นส่ือท่ีมีคุณภาพ เม่ือมีการนํา

คอมพิวเตอร์มาใชใ้นการเรียนการสอนจะทาํใหมี้ปฏิสมัพนัธ์กนัไดใ้นระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกบั

การเรียนการสอนระหวา่งครูกบันกัเรียนท่ีอยูใ่นหอ้งเรียนปกติ (กิดานนัท ์มลิทอง, 2547) การจดัการเรียนการสอน

ดว้ยคอมพิวเตอร์ยงัช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนของผูเ้รียนไดดี้ เพราะมีแสง สี เสียง และภาพท่ีเคล่ือนไหวได ้

และสามารถโตต้อบกบันักเรียนไดอี้กดว้ย ทาํให้ผูเ้รียนสามารถท่ีจะจดจาํเน้ือหาสาระไดดี้ข้ึน และยงัช่วยสร้าง

บรรยากาศให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน ทาํให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีการ

เรียนรู้ชา้  

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นทางเลือกท่ีงานวิจยัจาํนวนมากสนบัสนุนวา่สามารถสร้างมโนทศัน์

ให้กบัผูเ้รียนไดดี้และแกปั้ญหาการเรียนการสอนได ้ประกอบกบัมีขอ้จาํกดัในการสร้างและใชค้อมพิวเตอร์ช่วย

สอนมีนอ้ยลง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีบรรจุลงซีดีรอมใชทุ้นในการสร้างตํ่า และทาํสาํเนาต่าง ๆ ไดง่้าย 

เก็บรักษาง่าย มีความคงทนสูง จึงเห็นว่าสมควรพฒันาข้ึนใช้อย่างแพร่หลาย คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ

แกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถ 

ความสนใจ และความพร้อม โดยไม่ตอ้งกงัวลขณะเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นส่ือสาํเร็จรูปท่ีช่วย

ใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความถนดัและความสามารถของตนเอง การนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยในการ

แกปั้ญหาการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ียอมรับกนัในกลุ่มนกัการศึกษา เพราะมีงานวิจยัจาํนวนมากระบุวา่สามารถ
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แกปั้ญหาเร่ืองภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัของผูเ้รียน ปัญหาการสอนตวัต่อตวั ปัญหาการขาดแคลนเวลา ปัญหาการขาด

แคลนผูเ้ช่ียวชาญ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) 

 จากสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศิลปวฒันธรรมไทย เร่ืองขนบธรรมเนียม

ประเพณี  ในปัจจุบนัยงัขาดส่ือและเทคนิควิธีการท่ีจะช่วยฝึกทกัษะผูเ้รียนให้เกิดความชาํนาญในเน้ือหาวิชา 

ผูเ้รียนไม่สามารถจดจาํเน้ือหาท่ีเรียนได ้เน่ืองจากเน้ือหาท่ีเรียนนั้นมีจาํนวนมาก ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย 

เพราะเน้ือหายากต่อการเขา้ใจและจดจาํ ไม่มีส่ือท่ีเป็นของจริง หรือส่ือท่ีจะนาํมาใชใ้ห้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และได้

สัมผสั การจดัการเรียนการสอนในวิชาศิลปวฒันธรรมไทย เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี (กมลชนก สวา่งกุล, 

2561) ครูผูส้อนจึงเลือกสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยเฉพาะในกลุ่มนกัศึกษาท่ีเรียนไม่ทนัผูอ่ื้นใน

ชั้นเรียน จะไดส้ามารถทบทวนความรู้ดว้ยตนเอง เขา้เรียนไดใ้นเวลาท่ีต่างกนัตามท่ีนกัศึกษาตอ้งการและมีโอกาส

ท่ีจะเรียนเสริมนอกเวลาผา่นคอมพิวเตอร์ ซ่ึงช่วยกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดการรับรู้จนสามารถจาํเน้ือหาความรู้และ

นาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังานไดถู้กตอ้ง (บุปผชาติ ทฬัหิกรณ์, 2544) 

 จากความเป็นมาและความสําคญัของการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ครูผูส้อนจึงนาํโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน วิชาศิลปวฒันธรรม

ไทย เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 และสร้างบทเรียนใหมี้ความ

น่าสนใจมากยิง่ข้ึน เพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในยคุโลกาภิวฒัน์ และอีกทั้งยงัช่วยทาํใหกิ้จกรรมการ

เรียนการสอนในวชิาดงักล่าวไม่น่าเบ่ือ และเป็นการพฒันามนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคม

ไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึงจะส่งผลให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดด้าํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ

พฒันากระบวนการเรียนการสอน และนวตักรรมเทคโนโลยทีางการศึกษาใหก้า้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับนักเรียนชั้ น

ประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 

(2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียม

ประเพณี สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. สมมติฐานของการวจัิย 

(1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วชิาชีพปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองขนบธรรมเนียม

ประเพณี ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 70 

 (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองขนบธรรมเนียม

ประเพณี มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล,2540)โดย

ผลท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้ งสองคร้ัง จะนํามาเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย คือ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว แผนกวิชาการท่องเท่ียว จาํนวน 8 คน วิทยาลยัสารพดัช่าง

ปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน 

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียม

ประเพณี 
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  5.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 สาขาวชิาการ

ท่องเท่ียว แผนกวชิาการท่องเท่ียว จาํนวน 8 คน วทิยาลยัสารพดัช่างปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี สงักดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง

ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 

คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการประเมิน

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 และนาํไปทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพ ผล

การทดลอง พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ ( E1/E2) = 83.16/86.66 

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผนการ

จดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์าร

ประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42  

 (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแบบปรนยั จาํนวน      

30 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-Objective Congruence 

(IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 นาํไปทาํการทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 ท่ีผ่านการเรียนเน้ือหา

น้ีมาแลว้ จาํนวน 16 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.31-0.75 

ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.38-0.75 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใช้

วธีิการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553:112) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 

 5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจดัการเรียนรู้ และ

แบบทดสอบวดัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน โดยนําเคร่ืองมือดังกล่าวไปใช้กับประชากร คือ นักเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการท่องเท่ียว แผนกวิชาการท่องเท่ียว จาํนวน 8 คน วิทยาลยั

สารพดัช่างปราจีนบุรี จงัหวดัปราจีนบุรี สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

   5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

            (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

        (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed-Rank Test 
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6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) การสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียม

ประเพณี สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 83.16/86.66 เป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไว ้

 

ตารางที ่2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณีสาํหรับนกัเรียน

ชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 

นกัเรียนคนท่ี คะแนนสอบระหวา่งเรียน  

( 40 ) 

ค่าร้อยละ 

 

คะแนนสอบหลงัเรียน 

( 30 ) 

ค่าร้อยละ 

 

1 33 82.50 25 83.33 

2 35 87.50 24 80.00 

3 32 80.00 25 83.33 

4 34 85.00 26 86.66 

5 36 90.00 29 96.66 

6 33 82.50 27 90.00 

7 33 82.50 28 93.33 

8 31 77.50 23 76.66 

9 32 80.00 27 90.00 

10 34 85.00 27 90.00 

11 34 85.00 26 86.66 

12 31 77.50 26 86.66 

13 35 87.50 27 90.00 

14 33 82.50 23 76.66 

15 33 82.50 27 90.00 

เฉล่ียร้อยละ  83.16  86.66 

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  =  83.16/86.66 

  

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีผ่านการ

ทดลองหาประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 83.16 และร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียการทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากับ 86.66 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 

83.16/86.66 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียม

ประเพณี สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.83 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
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ตารางที่ 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง

ขนบธรรมเนียมประเพณี สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 

นกัเรียนคน

ท่ี 

คะแนนสอบ

ก่อนเรียน (30) 

ร้อยละ ระดบั คะแนนสอบหลงั

เรียน (30) 

ร้อยละ ระดบั 

1 14 46.66 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 26 86.66 ดีมาก 

2 7 23.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 23 76.66 ดี 

3 17 56.66 ผา่นเกณฑ ์ 25 83.33 ดีมาก 

4 18 60.00 พอใช ้ 25 83.33 ดีมาก 

5 19 63.33 พอใช ้ 29 96.66 ดีมาก 

6 18 60.00 พอใช ้ 27 90.00 ดีมาก 

7 17 56.66 ผา่นเกณฑ ์ 29 96.66 ดีมาก 

8 9 30.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 22 73.33 ดี 

ค่าเฉล่ียรวม 85.83 ดีมาก 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 85.83 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียม

ประเพณี สาํหรับนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 1 คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง

ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับนักเรียนชั้ นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียน  

(Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test)   

การทดสอบ N คะแนนเตม็ μ σ di Z 

ก่อนเรียน 8 30 14.88 4.51 
36.00 .012 

หลงัเรียน 8 30 25.75 2.55 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่า

คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 ผลพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพและทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชชัฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง (2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง จงัหวดัสมุทรสาคร ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 จากผลการวิจยั พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.67/84.44 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอกภูมิ ชูนิตย ์(2553) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทวีปเอเชีย ท่ีสรุปบทเรียนดว้ยแผนท่ีความคิด สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.61/82.82 ผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนสามารถสรุปเน้ือหาไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ และมีความคิดเห็นตอ่

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมี

การช้ีแจงและบอกวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนทาํให้ผูเ้รียนเขา้ถึงประเด็นท่ีสําคญัของเน้ือหาและเคา้โครงของ

เน้ือหา ส่งผลทาํให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นไปตามรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนตาม

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนน้ีเป็นส่ือการเรียนท่ีเป็นขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก วิดีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และ

เสียง กระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนท่ีสร้างข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุนให้ครูผูส้อนนาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปพฒันาการจดัการเรียน

การสอน ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 (2) ครูควรพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ขนบธรรมเนียมประเพณี สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 1 นั้น โดยมีตวัอย่าง ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยายเพ่ิมข้ึนเพ่ือ

กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนและในการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปผลิตส่ือในปัจจุบนั มีการผลิตออกมาเป็นจาํนวน

มากและแต่ละโปรแกรมก็มีขอ้ดีและขอ้จาํกดัต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยัควรศึกษาและเปรียบเทียบก่อนท่ีจะนาํมาพฒันา

ส่ือต่อไป  

 (3) ควรเตรียมความพร้อมนกัเรียนให้ตั้งใจเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือท่ีจะทาํให้

นกัเรียนสามารถใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ครูควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบส่ือออนไลน์ หรือพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น สถานการณ์จาํลอง เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกสนานและเขา้ใจ

บทเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล และ (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทาํงาน

ของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีกาํลงัศึกษาใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดันางคุ่ม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 7 คน  

โดยใช้ประชากรทั้ งหมด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี (1) แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน และ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียน ใชร้ะยะเวลาทดลอง 2 เดือน การวเิคราะห์ขอ้มูล

ใชส้ถิติ ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ มธัยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล ์และสถิตินอนพาราเมตริก แบบ Wilcoxon matched-

pairs signed-ranks test ผลการวิจยัพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันางคุ่ม จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการ

วาดรูปบาร์โมเดลอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม (Md = 25) (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันางคุ่ม ภายหลงัจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของโพลยา

ร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลสูงข้ึน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (3) พฤติกรรมการทาํงานของ

นกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก (Md = 14.00) 
 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยา เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were (1)  to study the learning achievement and to compare the Mathematics 

scholastic achievement in plus and minus of Prathomsuksa 2 students between pre- test and post- test from learning 

management through Polya’s concept co-operate with Bar Model and (2)  to examine the working behavior of the 

students from learning management. The samples of this study were 7 students in a class of Prathomsuksa 2 students 

who were studying in the first semester in academic year of 2018 at Watnangkum school in Ayutthaya province. 

The research instruments were (1)  lesson plan (2)  the learning achievement test and (3)  the students’  working-

behavior observation form. This study was conducted in 2 months. The data were analyzed using the statistics such 

as percentage, median, interquartile range and Non-parametric statistic on Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test. 

The study found that (1)  the Mathematics scholastic achievement in plus and minus of Prathomsuksa 2 students at 

Watnangkhum school through Polya’s concept co-operate with Bar Model learning management was at an excellent 

level (Md = 25) .  (2)  the Mathematics scholastic achievement in plus and minus of Prathomsuksa 2 students at 

Watnagkhum school through Polya’s concept co-operate with Bar Model learning management in the post-test was 

higher at the statistically significant level of .05.  and (3)  the working behavior of the students was at the excellent 

level (Md = 14.00). 

  

KEYWORDS: Polya’s concept learning management, Bar Model, Mathematics scholastic achievement   

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 คณิตศาสตร์มีความสําคญัต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิดอย่างมีเหตุผล และ 

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้อย่างถูกตอ้ง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต 

ให้ดีข้ึน อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาศาสตร์อ่ืน ๆ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

เน่ืองจากคณิตศาสตร์มีลกัษณะท่ีเป็นภาษาสากลท่ีทุกคนเขา้ใจตรงกนัในการส่ือสาร และถ่ายทอดความรู้ระหว่าง

ศาสตร์ต่าง ๆ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์จึงจําเป็น และตอ้งการพฒันาให้เกิดข้ึนกับผูเ้รียน โดยมี

เป้าหมายให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถแกปั้ญหาได ้สามารถนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเคร่ืองมือใน

การเรียนรู้ในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2556) ตามแนวทางของ

หลกัสูตรโรงเรียนวดันางคุ่ม พทุธศกัราช 2561 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบั

ปรับปรุง 2560) รายวิชาคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา กาํหนดให้การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทาํให้

ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะดา้นความสามารถในการคิด การแกปั้ญหา และการใชท้กัษะชีวติ (โรงเรียนวดันางคุ่ม, 2561)  

 จากรายงานผลการวดัความสามารถพ้ืนฐานของผูเ้รียนระดบัชาติ National Test (NT) ซ่ึงจดัโดยสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) พบว่าผลดา้นคาํนวนของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 ของ

โรงเรียนวดันางคุ่ม คะแนนรวมเฉล่ียร้อยละ 24.19 ซ่ึงมีคะแนนตํ่ากว่าระดบัประเทศท่ีมีคะแนนรวมเฉล่ียร้อยละ 

37.75 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) ซ่ึงอยูใ่นระดบัคุณภาพปรับปรุง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ตวัช้ีวดัแต่ละรายดา้นอยูใ่นระดบัคุณภาพตํ่ากวา่ดี เม่ือพิจารณาโครงสร้างขอ้สอบ พบวา่ลกัษณะขอ้สอบซ่ึงมี
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คะแนนสูง มีการแสดงวิธีทาํเก่ียวกบัโจทยปั์ญหา รวมทั้งตวัช้ีวดั เร่ือง จาํนวนและการดาํเนินการ มีจาํนวนขอ้สอบ

มากท่ีสุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) จึงทาํให้เห็นว่าจาํนวนและการดาํเนินการ ตั้งแต่ 

การบวกและการลบมีความสําคญัต่อพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ จากผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่านักเรียนยงัขาด 

ความเข้าใจถึงการใช้จาํนวนและการดําเนินการต่าง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทําให้นักเรียนส่วนใหญ่ 

ไม่ประสบความสาํเร็จทางการเรียนคณิตศาสตร์ และประสบปัญหาในการนาํความรู้เก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์ไปช่วย

ในกระบวนการแกปั้ญหาโจทยค์ณิตศาสตร์ (ปรารถนา พลอภิชาติ, 2556) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะพ้ืนฐาน

ตั้งแต่การบวกและการลบ และการตีความหมายโจทยแ์ละแกปั้ญหาโจทย ์ซ่ึงจาํเป็นตอ้งเร่งดาํเนินการแกไ้ขเน่ืองจาก

เป็นพ้ืนฐานความรู้ในการต่อยอดเน้ือหาต่อไป ส่ิงท่ีจะนาํมาสู่การแกปั้ญหาเหล่าน้ีไดท้างหน่ึงคือ การนาํการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาซ่ึงเป็นการเรียนการสอนเก่ียวกบัการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีเนน้ทกัษะ กระบวนการคิดของ

นกัเรียน และมีกระบวนการสอนท่ีดีอย่างมีลาํดบั รวมทั้งเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลท่ีช่วยให้การคิดตามขอ้ความ 

ในโจทยปั์ญหาทาํได้ง่ายข้ึนจากการวาดรูป ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยแก้ปัญหาการตีความโจทยแ์ละแก้ปัญหาโจทยใ์ห้มี

ประสิทธิภาพ 

 การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์สามารถทําได้หลายวิธี วิธีการแก้โจทย์ปัญหาท่ีได้ผลวิธีหน่ึงคือ  

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ในการแกโ้จทยปั์ญหาตามแนวคิด

ของโพลยา (Polya, 1957) ซ่ึงเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานของการแกปั้ญหาท่ีมีช่ือเสียงและใชก้นัอย่างแพร่หลาย มีการแก้

โจทยปั์ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบ จากทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 ขั้นทาํความเขา้ใจปัญหา เป็นขั้นท่ีระบุส่วนสาํคญั

ของปัญหา เช่น ตวัไม่รู้ค่า ขั้นท่ี 2 ขั้นวางแผนแกปั้ญหา ขั้นน้ีเป็นการคน้หาความเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลและ 

ตวัไม่รู้ค่า แลว้นาํมาผสมผสานกบัประสบการณ์ เพ่ือกาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 3 ขั้นดาํเนินการตาม

แผน ขั้นน้ีตอ้งการใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัตามแนวทางท่ีวางไว ้ ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบผล ขั้นน้ีตอ้งการใหม้อง

ยอ้นกลบัไปยงัคาํตอบท่ีไดม้า ทาํให้เห็นถึงขั้นตอนการดาํเนินการ มิใช่สนใจแค่คาํตอบ ร่วมกบัเทคนิคการวาดรูป 

บาร์โมเดล ท่ีเป็นการเขียนรูปของกล่องท่ีมีความสัมพนัธ์กันกับส่ิงท่ีโจทยก์าํหนดให้และส่ิงท่ีโจทยถ์าม ช่วยให ้

การคิดตามขอ้ความในโจทยปั์ญหาทาํได้ง่ายข้ึน สอดคลอ้งกับการทาํงานของสมอง วิธีการเขียนรูปของกล่องน้ี 

เป็นวิธีท่ีครูคณิตศาสตร์โดยเฉพาะครูในระดบัประถมศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ตอ้งรู้ เขา้ใจ คุน้เคยและชาํนาญ  

ผลการสอบประเมินระดบันานาชาติ เปรียบเทียบความสามารถของผูเ้รียนในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ นักเรียน

สิงคโปร์ทาํไดดี้มากในระดบัตน้ของโลก ซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ บาร์โมเดล (สุรัชน์ อินทสังข,์ 2558) โดยนาํเทคนิคการวาด

รูปบาร์โมเดลมาร่วมกบัขั้นตอนท่ี 2 ในการแกโ้จทยปั์ญหาตามแนวคิดของโพลยาท่ีมีขั้นตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน 

คือ ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจโจทย ์คือ การอ่านโจทยอ์ยา่งนอ้ย 2 คร้ัง แลว้วิเคราะห์วา่โจทยก์าํหนดอะไร และโจทยถ์าม

อะไร ขั้นท่ี 2 วางแผน คือ การวางแผนการวาดรูปบาร์โมเดล เพ่ือหาวิธีแกโ้จทยแ์ลว้เขียนประโยคสัญลกัษณ์ ขั้นท่ี 3 

แสดงวธีิทาํและลงมือคาํนวณ และขั้นท่ี 4 ตรวจสอบวธีิทาํ (มิสวลีพร อุ่นจิตตธ์รรม, 2558) เพ่ือใหน้กัเรียนวาดแผนผงั

เพ่ือตีความโจทย ์นาํไปสู่ความเขา้ใจ และเห็นภาพในการแกปั้ญหา การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองการบวกและการลบ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ควรจะไดน้าํการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยา

ร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลมาใช ้เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจถึงการใชจ้าํนวนและการดาํเนินการ มีทกัษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหาและการเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน โดยใช้

วธีิการแกปั้ญหาท่ีหลากหลายอยา่งเหมาะสมนาํไปสู่การเตรียมความพร้อมก่อนข้ึนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

               (1) เ พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เ ร่ืองการบวกและการลบของนักเ รียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันางคุ่ม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิค 

การวาดรูปบาร์โมเดล 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบ ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบั

เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล 

(3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทาํงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล 

 

3. กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

 สมมตฐิานในการวจิยั 

 (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 โรงเรียนวดันางคุ่ม จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลอยู่

ในระดับ ดี ข้ึนไป ตามเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พทุธศกัราช 2551 ร้อยละ 80 ของจาํนวนนกัเรียน 

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยา 

ร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล 

ขั้นตอนการสอน 

1. ขั้นนาํเขา้สู่บทเรียน     1.1 กิจกรรมเกมใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ 

                                        1.2 ทบทวนเน้ือหาเก่าเช่ือมโยงสู่เน้ือหาใหม่ 

2. ขั้นดาํเนินการสอน      2.1 ขั้นสร้างความเขา้ใจ 

                                        2.2 ช้ีแจงวธีิดาํเนินการ 

                                        2.3 สรุปการใชว้ธีิการแกปั้ญหา 

3. ขั้นฝึกปฏิบติั               3.1 ขั้นทาํความเขา้ใจโจทย ์

                                        3.2 ขั้นวางแผนจากการวาดรูปบาร์โมเดล 

                                        3.3 ขั้นแสดงวธีิทาํและลงมือคาํนวณ 

4. ขั้นสรุปบทเรียน          4.1 ช้ีแจงการประเมินผลการปฏิบติั 

                                        4.2 นกัเรียนตรวจสอบผลงานตนเอง 

                                        4.3 ขั้นสรุป 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

วชิาคณิตศาสตร์  

เร่ืองการบวกและการลบ 

 

พฤติกรรมการทาํงาน 
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 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลสูงข้ึน 

 (3) พฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของ

โพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลอยูใ่นระดบั ดี ข้ึนไป 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั การวจิยัเชิงปฏิบติัในโรงเรียน 1 โรง ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว เป็นแผน 

การวจิยัแบบวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) 

  4.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวดันางคุ่ม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จาํนวน 7 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมด  

  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกและการลบ                             

                                              2 พฤติกรรมการทาํงาน 

              4.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม 2561) โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน  

เวลา 16 ชัว่โมง ใชเ้วลาคร้ังละ 2 ชัว่โมง 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ 

 (1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เ ร่ือง การบวกและการลบ เสนอให้ผู ้เ ช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผน 

การจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑ์

การประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (𝐱𝐱� = 4.88) 

 (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  การบวกและการลบ จาํนวน 2 ฉบบั ฉบบัท่ี 1) 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบบปรนัย จาํนวน 20 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความ

สอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) ตั้ งแต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ

คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.50 ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.88 ฉบบั

ท่ี 2) และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบบปรนยั จาํนวน 20 ขอ้ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 

0.98 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิแบบอตันยั จาํนวน 10 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ ในการตรวจใหค้ะแนนเท่ากบั 1.00 

 (3) แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนใหส้าํเร็จในวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการ

ลบตามการจดัการเรียนรู้ของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัการแสดงความ

คิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น การทํางานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ความมีนํ้ าใจ และ 

การตรงต่อเวลา ผ่านการแกไ้ขและตรวจจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน เป็นแบบสังเกตท่ีมีค่า 3 ระดบั คือ ดีมาก  

ดี และพอใช ้โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

 

      ระดบัคะแนนเฉล่ียเตม็ 3 คะแนน ได ้  2.50-3.00    หรือ  เตม็ 15 คะแนน ได ้13.51-15.00   อยูใ่นระดบั ดีมาก 

      ระดบัคะแนนเฉล่ียเตม็ 3 คะแนน ได ้  1.50-2.49    หรือ  เตม็ 15 คะแนน ได ้10.51-13.50   อยูใ่นระดบั ดี 

      ระดบัคะแนนเฉล่ียเตม็ 3 คะแนน ได ้  ตํ่ากวา่ 1.50 หรือ  เตม็ 15 คะแนน ได ้ตํ่ากวา่ 10.51  อยูใ่นระดบั พอใช ้
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 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอนโดยผูว้ิจยัทาํการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของ

โพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ระหวา่งเรียนมีการสงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน 8 คร้ัง 

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ มธัยฐาน และพิสยัระหวา่งควอไทล ์

                (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ สถิตินอนพาราเมตริก Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

  5.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เ ร่ืองการบวกและการลบของนักเ รียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันางคุ่ม จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่วมกับเทคนิค 

การวาดรูปบาร์โมเดล มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 

  

ตารางที่ 1  จํานวน ร้อยละ มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ืองการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันางคุ่ม ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้ 

โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล จาํแนกตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ มธัยฐาน (Md) พิสัยระหวา่งควอไทล ์(IR) 

80-100 ดีเยีย่ม 24-30 5 71.43   

70-79 ดี 21-23 2 28.57   

รวม ดีเยีย่ม 21-30 7 100 25 7 

 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันางคุ่ม จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูป

บาร์โมเดลโดยรวมอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (Md = 25) และนกัเรียน 5 คน อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 2 คนอยูใ่นระดบั ดี    

5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกและการลบของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  

มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  

 
*มีนยัสาํคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลสูงข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.3 พฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด

ของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  จํานวน มัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์ และระดับคะแนน พฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล 
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รวม 

 

ระดบั 

คุณภาพ 

1 3 3 3 3 3 15 ดีมาก 

2 2 3 3 3 3 14 ดีมาก 

3 3 3 3 3 3 15 ดีมาก 

4 2 3 3 3 3 14 ดีมาก 

5 2 2 2 3 2 11 ดี 

6 3 3 3 3 3 15 ดีมาก 

7 2 3 3 3 3 14 ดีมาก 

รวม 17 20 20 21 20 98 ดีมาก 

มธัยฐาน (Md) 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 14.00  

พิสัยระหวา่งควอไทล ์(IR) 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  

ระดบัคุณภาพ ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 

 จากตาราง 3 พบว่า พฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนอยู่ในระดบัดีมาก (Md = 14.00) และพิจารณา

เป็นรายบุคคลมีนกัเรียน 6 คน อยูใ่นระดบัดีมาก และมีเพียง 1 คน อยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ด้านรับฟังความเห็นผูอ่ื้น ด้านทาํงานท่ีตามท่ีรับมอบหมาย ด้านมีนํ้ าใจ และด้านตรงเวลา อยู่ในระดับดีมาก  

และด้านแสดงความเห็น อยู่ในระดับดี ซ่ึงการประเมินพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล จํานวน 8 คร้ัง  

ดงัภาพประกอบ 2  มีเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

 

 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ  (6-8 คร้ัง) ให ้ 3    คะแนน 

 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง            (3-5 คร้ัง)       ให ้          2    คะแนน 

 ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง             (0-2 คร้ัง) ให ้          1    คะแนน 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1369 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการทาํงานรายบุคคล 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 โรงเรียนวดันางคุ่ม จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  

อยู่ในระดบัดีเยี่ยม (Md = 25) ตามเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

2557)  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงักล่าว ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิค

การวาดรูปบาร์โมเดลสูงข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะ เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล คือการเขียนรูป อ่านโจทยไ์ป เขียนรูปไป ทาํความเขา้ใจไป รูปจะช่วยใหก้าร

คิดตามขอ้ความในโจทยปั์ญหาและวิเคราะห์โจทยปั์ญหาไดง่้ายข้ึน (สุรัชน์ อินทสังข์, 2558) รวมทั้ งจากการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยามีกระบวนการสอนดีเป็นไปอย่างมีลาํดบัขั้นตอน ส่งเสริมให้นักเรียน

คน้พบรูปแบบหรือวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตนเอง เนน้ทกัษะ กระบวนการคิดของนกัเรียน มากกวา่ท่ีจะสอน

ให้รู้คาํตอบของปัญหา (polya, 1957) รวมทั้งแผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้่านการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน อย่างละเอียดทุกขั้นตอน และนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้จริง มี

กิจกรรมเกมนาํเขา้สู่บทเรียน สามารถกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนอยากรู้อยากเรียน มีการทบทวน

เน้ือหาเก่าเช่ือมโยงสู่เน้ือหาใหม่ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน และทําให้ประสิทธิภาพของ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได ้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริงจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํใหผู้เ้รียน

สนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและหาเหตุผลมาตอบคาํถามดว้ยตนเอง จึง



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1370 

เป็นการช่วยเสริมแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวลฤทยั ลาพาเว (2558) ได้

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน ตามกระบวนการแกโ้จทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เร่ือง โจทยปั์ญหาการบวก การลบ สําหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการวิเคราะห์พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียร้อยละก่อนเรียน รวมทั้ งงานวิจัยของวรางคณาและคณะ (2559) 

เปรียบเทียบความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง แกโ้จทยปั์ญหาสมการ ก่อนและหลงัการจดัการ

เรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยา จากการวิเคราะห์พบว่า ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ของ

นกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาสูงกวา่ก่อน การจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพลยาอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 6.2 พฤติกรรมการทาํงานของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก (Md = 14.00) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ ระหว่างเรียนมีการสังเกตพฤติกรรมการทาํงาน ทาํให้ผูว้ิจยัมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งใกลชิ้ด ส่งผลใหมี้การปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ชนกนาถ แสงทอง (2560) ไดพ้ฒันาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทาํงานของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา จากการวิเคราะห์พบวา่ แบบสังเกตพฤติกรรมเป็นหน่ึงใน

เคร่ืองมือท่ีทาํให้ทราบสาเหตุของพฤติกรรมของนกัเรียน ช่วยครูผูส้อนหาแนวทางแกไ้ขและพฒันาพฤติกรรม

ความรับผิดชอบต่อภาระงาน ทาํให้นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทาํงานไปในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยมี

นกัเรียนท่ีมีความรับผิดชอบร้อยละ 93 จากนกัเรียนทั้งหมด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) ควรมีการส่งเสริมครูผูส้อนให้มีการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่วมกับ

เทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล โดยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   (2) ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด 

ของโพลยาร่วมกับเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล ท่ีได้มีการพฒันาข้ึนมาอย่างมีประสิทธิภาพ นํามาใช้ใน 

การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนจริง 

   (3) ครูผูส้อนควรออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูป 

บาร์โมเดล สาํหรับระดบัชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุน้และเร้าความสนใจแก่นกัเรียน ทาํให้นกัเรียนอยากเรียนรู้ นาํไปใช้

ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสอดคล้องกับการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ในรายวชิานั้น ๆ อยา่งแทจ้ริง 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   ควรมีการนาํการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดของโพลยาร่วมกบัเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล  

มาบูรณาการกบัวิชาภาษาไทย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการวิเคราะห์ ตีความหมายของโจทยปั์ญหา 

ไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในชั้นเรียนน้ีมีวตัถุประสงค์คือ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น

ระดบั N3  (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดย

ใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot  และ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นโดยใชแ้อปพลิเคชัน่ 

Kahoot เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นชุดขอ้คาํถามทางดา้นไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N3 จาํนวน 2 ชุดดว้ยแอปพลิเคชัน่ 

Kahoot และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอน กลุ่มตวัอยา่งคือ นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือ

การส่ือสารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนวิชา JBC334 การทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพ

ภาษาญ่ีปุ่น ภาคเรียนท่ี 2/2560  จาํนวน 25 คน  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคือ t-test แบบ dependent samples 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N3 ของผูเ้รียนคิดเป็นร้อยละ 46.40 และ 

58.40 อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ (2) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์

ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N3 มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) ความพึงพอใจ

ในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot อยูใ่นระดบัดี 

 

คาํสําคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน / ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั  N3 / Kahoot / ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this classroom research were to (1) study about the learning achievement of Japanese 

Grammar N3  (2) compare before and after of the learning achievement of Japanese Grammar N3 by using 

application “Kahoot”, and (3) find the students was satisfaction on this Kahoot application to develop their 

learning knowledge. Research Instruments of this study were 3 items which were Japanese Grammar N3 Quiz 

two sets on Kahoot application and one set for Satisfaction Evaluation Form. A sample was 25 students, thirth 

year in Japanese Business Communication who attend the JBC334 Japanese Language Proficiency Test Course 

in 2nd semester, 2017 acadamic year at Sripatum University. The research methodology by T-Test on 

dependent samples.  

The result revealed that (1) the learning achievement of Japanese Grammar N3 Learning by using 

application Kahoot was 46.40% and 58.40%. It was at the Good level based on the assumption (2) the learning 

achievement of Japanese Grammar N3 Learning in the Post-Test had higher score than Pre-Test at the 

statistically level of .05. (3) the result of satisfaction on Kahoot application was Good. 

 

KEYWORDS: Learning Achievement / Japanese Grammar N3 / Kahoot / Satisfaction 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร เพ่ือใชส่ื้อความหมาย  และใชใ้นดา้นการแสดงออกถึง

ความรู้สึกนึกคิด และถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาพดู ภาษาเขียน  รวมถึงภาษาท่าทาง นอกจากนั้น ภาษายงัเป็นส่ิงท่ี

บ่งบอกถึงความเป็นชนชาติและความเป็น อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมนุษย ์เป็นเคร่ืองผสานความผูกพนัของมนุษย์

ในชุมชนในการอยูร่่วมกนัอยา่ง เหนียวแน่นจากการส่ือภาษาเดียวกนัอีกดว้ย  

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (1) ได้ให้ความหมายของภาษาว่า ภาษาเป็นเสียง 

ตวัหนงัสือ หรือกิริยาอาการท่ีส่ือความได ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542, หนา้ 822) จากนิยามน้ีสรุปไดว้า่ ภาษาเป็น

เร่ืองของเสียงท่ีเปล่งออกมาอยา่งมีระบบเพ่ือแสดงถึงความคิด ความรู้สึกของผูพู้ด รวมทั้งสัญลกัษณ์ต่างๆท่ีใช้

แทนเสียงและกิริยาอาการท่ีเปล่งหรือแสดงออกมาเป็นตวัอกัษร 

 ในศตวรรษท่ี 21 โลกมีความเจริญก้าวหน้า และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ทางด้านเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสาร ทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างไร้พรมแดน ดังนั้ น

ภาษาต่างประเทศจึงมีความจาํเป็น ในการติดต่อส่ือสารอย่างเล่ียงไม่ได้  ซ่ึงภาษาต่างประเทศนั้ นนอกจาก

ภาษาองักฤษแลว้ ภาษาญ่ีปุ่นเป็นอีกหน่ึงภาษาท่ีชาวไทยนิยมเรียน  

ดงัจะเห็นจากจาํนวนผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่น ในประเทศไทยในช่วง 5-10 ปีท่ีผา่นมาน้ี จากขอ้มูลทางสถิติของ

มูลนิธิญ่ีปุ่น (ขอ้มูลรายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่นในต่างประเทศ

ประจาํปี 2558 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 ในหนังสือรายงานประจาํปีของมูลนิธิญ่ีปุ่น) (2) พบว่าในปี 2558 

ประเทศไทยมีสถาบนัท่ีเปิดสอนภาษาญ่ีปุ่นกวา่ 606 แห่ง เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 กวา่ 30% มีจาํนวนผูส้อนภาษาญ่ีปุ่น 

1,911 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 กวา่ 38% เป็นอตัราการขยายตวัท่ีมากท่ีสุดในจาํนวน 85 ประเทศทั้งหมดท่ีไดท้าํการ
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เก็บผลสาํรวจ  มีผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นจาํนวนกวา่ 173,817 คน  เพ่ิมข้ึนจากปี 2555 กวา่ 34% และมีแนวโนม้จาํนวน

ผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยจะเพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ภาษาญ่ีปุ่นเป็นอีกหน่ึงภาษาท่ีผู ้เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้เก่ียวกับตัวภาษาทั้ งในด้านเสียง คําศัพท ์

ไวยากรณ์ รวมทั้งโครงสร้างของภาษา เน้นไปท่ีการเรียนเพ่ือพฒันาทกัษะทางดา้นภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

และเรียนกฎเกณฑก์ารใชไ้วยากรณ์เพ่ือนาํมาใชอ้ยา่งถูกตอ้ง (3) ณัฏฐิรา ทบัทิม (2557, หน้า 7) ถึงแมว้า่การเรียน

การสอนภาษาญ่ีปุ่นในประเทศไทยจะมีมากวา่ 85 ปีแลว้ก็ตาม แต่การเรียนการสอนก็ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จ จาก

สภาพปัญหาในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น พบวา่ผูเ้รียนคนไทยยงัมีทกัษะการใชไ้วยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นไม่ถูกตอ้ง ในช่วง

สิบปีท่ีผ่านมา มีการวิพากษว์ิจารณ์กนัอยา่งกวา้งขวางวา่ การเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นท่ีผา่นมาเป็นการ

เรียนการสอนโดยไม่มีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์น่นอน น่ีเป็นสาเหตุทาํให้แมผู้เ้รียนจะมีความรู้ทางไวยากรณ์

เก่ียวกบัสาํนวนนั้นๆในระดบัหน่ึง แต่ไม่สามารถนาํความรู้นั้นๆไปใชใ้นการส่ือสารได ้(4) สมเกียรติ เชวงกิจวณิช 

(2557, หนา้ 16) 

การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ในชั้นเรียน เป็นการนาํแนวความคิด วธีิการ กระบวนการ

หรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ การแกปั้ญหา 

หรือพฒันาส่ือการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพก็จะช่วยใหก้ารเรียน 

การสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูเ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ย่างรวดเร็วและเกิด

ประสิทธิผลสูงข้ึน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยนวตักรรมเหล่านั้น  

Kahoot เป็นส่ือการสอนรูปแบบหน่ึง เป็นโปรแกรมท่ีสามารถเล่นเกมส์ผ่านทางเว็บไซต์จาก

คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน่ เม่ือเร่ิมกิจกรรมการประเมินผลผ่าน Kahoot (Kahoot, September 2, 2015) เป็น

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านเกมแบบไม่มีค่าใชจ่้าย เร่ิมใชเ้ป็นเทคโนโลยกีารศึกษาเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 ท่ี

ประเทศนอร์เวย ์ขณะน้ีมีจาํนวนผูเ้ล่นกวา่ 50 ลา้นคน ใน 180 ประเทศ(5)  

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยัจึงไดน้าํ Kahoot มาใชใ้นการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยจดัรูปแบบหัวขอ้คาํถามใน

หมวดไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N3 เพ่ือช่วยกระตุน้ความสนใจใหก้บัผูเ้รียน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ใหผู้เ้รียน

สามารถเขา้ใจไวยากรณ์ไดม้ากข้ึน อนัจะเป็นผลท่ีจะทาํให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเป็นผลดีต่อการเรียน

การสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot 

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560  

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 โดยใชแ้อปพลิเคชั่น 

Kahoot ก่อนและหลงัการเรียนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 ปี

การศึกษา 2560 

2.3เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น โดยใช้แอปพลิเคชั่น Kahoot ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   

คะแนนสอบก่อนเรียน 

  

                

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น 

การใช ้ Kahoot ในการ

ทดสอบ 

  

                

ความพึงพอใจในการเรียน 

คะแนนสอบหลงัเรียน 

  แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 4.1 มิสนรีลีกษณ์ ปัทมะทตัน์: การใชส่ื้อการสอน Kahoot เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 รายวชิา Fundamental English 

 4.2 ศศิวมิล พชรศิลป์ และอญัชลี ทองเอม: การพฒันาการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาญ่ีปุ่น โดยใชเ้กม ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

 4.3 นะโอะโกะ โยะฌิดะ และทศพร ตรีรัตน์สกลุชยั: การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่อการสอนแบบ

หอ้งเรียนกลบัทาง รายวชิาภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 1 ของนกัศึกษาท่ีไม่ใช่วชิาเอกภาษาญ่ีปุ่น มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 4.4 กนกรัตน์ ปิลาผล และววิฒัน์มีสุวรรณ: การพฒันาชุดการเรียนมลัติมีเดียภาษาญ่ีปุ่น เร่ืองสาํนวนการ

ให-้รับ สาํหรับนกัศึกษาเอกภาษาญ่ีปุ่น 

  

5.วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอธิบายถึงการใชส่ื้อการสอน 

Kahoot ในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิา JBC334 การทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพภาษาญ่ีปุ่น ของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 สาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม จาํนวน 25 คน โดยใชแ้ผนการวจิยัแบบกลุ่มทดลองหน่ึงกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและ

หลงัเรียน (One Group Pre-Test Post-Test Design) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของ

นกัศึกษา และใชแ้บบสอบถาม(Questionaire) เป็นเคร่ืองมือในการสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการใช้

ส่ือการสอน Kahoot 
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Pre-Test Treatment Post-Test 

T1 X T2 

เม่ือ  T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

 T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 

 X แทน การจดัการทดสอบโดยใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot 

 

5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

นกัศึกษาสาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ ชั้นปีท่ี 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ท่ี

ลงทะเบียนรายวชิา JBC334 การทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพภาษาญ่ีปุ่น ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

จาํนวน 25 คน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

5.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. แผนการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N3 ตามเอกสารประกอบการสอนรายวชิา JBC334 การ

ทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพภาษาญ่ีปุ่น จาํนวน 1 แผน่ 

2.  แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N3 ผา่นแอปพลิเคชัน่ Kahoot แบบปรนยั มี 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 2 ชุด ชุดละ 15 ขอ้ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot ซ่ึงดาํเนินการเก็บรวบรวมในภาค

การศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

5.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดท้าํการทดลองใชชุ้ดคาํถามแบบปรนยัมี 4 ตวัเลือก โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดละ 15 ขอ้ โดย

กาํหนดเวลาในการตอบขอ้ละ 30 วนิาที โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1) ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารเรียน แนะนาํเก่ียวกบัแอปพลิเคชัน่ Kahoot และวธีิการใช ้

2) ใหผู้เ้รียนโหลดแอปพลิเคชัน่ Kahoot ลงบนโทรศพัทมื์อถือ  

3) เร่ิมตน้การใช ้Kahoot ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนทั้ง 2 ชุด โดยใชเ้วลาทั้งหมดประมาณ 15 นาที 

4) จากนั้นผูส้อนอธิบายไวยากรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในบทเรียน พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

5) ก่อนหมดคาบเรียน ให้ผูเ้รียน ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนอีกคร้ังหน่ึง เป็นชุดคาํถามแบบเดียวกนั 

และทาํแบบสอบถามความพึงพอใจหลงัจากทาํแบบทดสอบหลงัเรียนเสร็จแลว้ 

6) นาํคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่าง

ทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS รวมทั้งผลสรุปความพึงพอใจ 

7) สรุปผลการวเิคราะห์ อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

5.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent Samples 
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6. สรุปผลการวจัิย 

 การวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิและเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

จากแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นก่อนและหลงัเรียนในรายวิชาการทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพภาษาญ่ีปุ่น

ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทาํวจิยัในชั้นเรียนคือนกัศึกษาท่ีทาํการลงทะเบียนเรียนในรายวชิาน้ี 

ได้กลุ่มเป้าหมายจํานวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองไวยากรณ์

ภาษาญ่ีปุ่น ท่ีสร้างข้ึนในแอปพลิเคชัน่ Kahoot จาํนวน 2 ชุดคาํถาม ชุดคาํถามละ 15 ขอ้ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 

โดยวธีิดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้หน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบวดัความรู้เร่ืองไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ก่อนการเรียนการ

สอน 1 คร้ัง ทั้ ง 2 ชุดคาํถาม และทําการตรวจเช็คให้คะแนน จากนั้ นทําการจัดการเรียนการสอนในเน้ือหา

ไวยากรณ์ในบทเรียนนั้นๆ สามารถสรุปผลวจิยัออกเป็น 3 ส่วนคือ 

(1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ 

Kahoot  จากชุดคาํถามทั้ง 2 ชุด  
 

ตารางที ่1  ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ของนกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 3 โดยใชแ้อปพลิเคชัน่  

 Kahoot ชุดคาํถามท่ี 1 

No. Before(15) ร้อยละ After (15) ร้อยละ ผล 

1 12 80.00 14 93.33 ดีข้ึน 

2 12 80.00 14 93.33 ดีข้ึน 

3 8 53.33 14 93.33 ดีข้ึน 

4 6 40.00 13 86.67 ดีข้ึน 

5 7 46.67 7 46.67 เท่าเดิม 

6 7 46.67 5 33.33 แยล่ง 

7 5 33.33 6 40.00 ดีข้ึน 

8 5 33.33 6 40.00 ดีข้ึน 

9 5 33.33 4 26.67 แยล่ง 

10 4 26.67 2 13.33 แยล่ง 

11 5 33.33 6 40.00 ดีข้ึน 

12 4 26.67 5 33.33 ดีข้ึน 

13 5 33.33 5 33.33 เท่าเดิม 

14 5 33.33 5 33.33 เท่าเดิม 

15 4 26.67 5 33.33 ดีข้ึน 

16 4 26.67 4 26.67 เท่าเดิม 

17 4 26.67 4 26.67 เท่าเดิม 

18 3 20.00 4 26.67 ดีข้ึน 

19 3 20.00 8 53.33 ดีข้ึน 

20 3 20.00 7 46.67 ดีข้ึน 

21 3 20.00 7 46.67 ดีข้ึน 

22 3 20.00 6 40.00 ดีข้ึน 

23 3 20.00 5 33.33 ดีข้ึน 

24 3 20.00 10 66.67 ดีข้ึน 

25 1 6.67 8 53.33 ดีข้ึน 

  

ค่าเฉลีย่โดยรวม 

 

46.40 
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ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 ในชุดคาํถามท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 46.40 ซ่ึงผล

คะแนนดีข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
 

 
 

รูปภาพที ่1  การเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นโดยใชแ้อปพลิเคชัน่  

 Kahoot ชุดคาํถามไวยากรณ์ชุดท่ี 1 
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ตารางที ่2  ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ของนกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 3 โดยใชแ้อปพลิเคชัน่  

 Kahoot ชุดคาํถามท่ี 2 

No. Before(15) ร้อยละ After  (15) ร้อยละ ผล 

1 13 86.67 14 93.33 ดีข้ึน 

2 12 80.00 14 93.33 ดีข้ึน 

3 11 73.33 14 93.33 ดีข้ึน 

4 10 66.67 13 86.67 ดีข้ึน 

5 10 66.67 12 80.00 ดีข้ึน 

6 9 60.00 10 66.67 ดีข้ึน 

7 9 60.00 8 53.33 แยล่ง 

8 8 53.33 10 66.67 ดีข้ึน 

9 8 53.33 9 60.00 ดีข้ึน 

10 8 53.33 8 53.33 เท่าเดิม 

11 7 46.67 8 53.33 ดีข้ึน 

12 7 46.67 6 40.00 แยล่ง 

13 7 46.67 8 53.33 ดีข้ึน 

14 7 46.67 7 46.67 เท่าเดิม 

15 6 40.00 6 40.00 เท่าเดิม 

16 6 40.00 7 46.67 ดีข้ึน 

17 6 40.00 9 60.00 ดีข้ึน 

18 5 33.33 8 53.33 ดีข้ึน 

19 5 33.33 7 46.67 ดีข้ึน 

20 4 26.67 5 33.33 ดีข้ึน 

21 4 26.67 6 40.00 ดีข้ึน 

22 4 26.67 9 60.00 ดีข้ึน 

23 3 20.00 6 40.00 ดีข้ึน 

24 3 20.00 8 53.33 ดีข้ึน 

25 3 20.00 7 46.67 ดีข้ึน 

  

ค่าเฉลีย่โดยรวม 

 

58.40 

  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 ในชุดคาํถามท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 58.40 ซ่ึงผล

คะแนนดีข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้
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รูปภาพที ่2 การเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นโดยใชแ้อปพลิเคชัน่  

  Kahoot ชุดคาํถามไวยากรณ์ชุดท่ี 2 
 

(2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 โดยใช้

แอปพลิเคชัน่ Kahoot  
 

ตารางที ่ 3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น สาํหรับนกัศึกษาชั้นป่ีท่ี 3 

โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-Test) และหลงัเรียน (Post-Test) 

การทดสอบ N คะแนนเตม็ Mean S.D. t P-Value 

ก่อนเรียน (ชุดท่ี 1) 25 15 8.76 2.70 5.451 .000 

หลงัเรียน (ชุดท่ี 1) 25 15 7.00 2.83   

ก่อนเรียน (ชุดท่ี 2) 25 15 6.96 3.43 3.693 .001 

หลงัเรียน (ชุดท่ี 2) 25 15 4.96 2.62   

 

จากชุดคาํถามไวยากรณ์ ชุดท่ี 1 และ 2 พบวา่ค่าสถิติ t มีค่า 5.451 และ 3.693 ตามลาํดบั ค่า Sig. (2-

tailes) มีค่า .000 และ .001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการ

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

(3) ความพึงพอใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นโดยใช ้แอปพลิเคชัน่ Kahoot 

การวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot 

วเิคราะห์โดยใช ้ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑก์ารแปรผลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจ

ในรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใชห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 

4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
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1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 

1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น ระดบั N3 

นกัศึกษาท่ีเรียนวิชา JBC334 การทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพภาษาญ่ีปุ่น มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยใชส่ื้อการสอน Kahoot ไดค้ะแนนเฉล่ียโดยรวมจากผลการวดัผลสมัฤทธ์ิคิดเป็นร้อยละ 46.40 และ 58.40 

ตามลาํดบั ซ่ึงผลคะแนนดีข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ไวยากรณ์ระดบั N3 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้

แอปพลิเคชัน่ Kahoot  

                          ชุดคาํถามชุดท่ี 1 ชุดคาํถามชุดท่ี 2 

 ระดบัคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 6-7 คะแนน                      0 คน          4 คน 

  ระดบัคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 4-5 คะแนน                      3 คน          3 คน 

 ระดบัคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 2-3 คะแนน                    10 คน          4 คน 

 ระดบัคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึน 0-1 คะแนน                    10 คน         11 คน 

 ระดบัคะแนนท่ีลดลง                                            2 คน          3 คน  

 ผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N3 แลว้มีคะแนนหลงัเรียนเพ่ิมข้ึนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

3) ความพึงพอใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นโดยใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot  

ผลความพึงพอใจในการใชส่ื้อการสอน Kahoot เพ่ือเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 

วชิา การทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพภาษาญ่ีปุ่น ภาพรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 4.2) และค่า SD เท่ากบั 0.5  

   

7. อภิปรายผล  

จากผลการวิจยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอน โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot รายวิชา

การทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพภาษาญ่ีปุ่น ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 สาขาภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสาร

ธุรกิจ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 25 คน พบวา่ 

(1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ kahoot จากชุดคาํถามทั้ง 2 ชุด คิด

เป็นร้อยละ 46.40 และ 58.40 ตามลาํดบั ซ่ึงผลคะแนนดีข้ึน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่น โดยใชแ้อปพลิเคชัน่ Kahoot ก่อนและหลงัเรียนใน

รายวิชา การทดสอบเพ่ือวดัประสิทธิภาพภาษาญ่ีปุ่น โดยใชค้่าสถิติ t-test dependent พบว่าค่าสถิติ t มีค่า 3.693 

และ 5.451 ค่า Sig.(2 tailed) มีค่า .001 และ .000 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบ

ก่อนและหลงัเรียนมีความสัมพนัธ์กนัและเม่ือผูเ้รียนไดรั้บการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นแลว้ทาํการ
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ทดสอบดว้ยขอ้สอบฉบบัเดิม พบวา่ผลการสอบของผูเ้รียนมีคะแนนสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็น

วา่การจดัการเรียนการสอนโดยใชเ้คร่ืองมือ Kahoot ส่งผลต่อคะแนนสอบหลงัเรียนอยา่งชดัเจน  

(3) ผลความพงึพอใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้แอปพลเิคช่ัน Kahoot มค่ีาเฉลีย่ในระดบั

มาก ( X= 4.2) และค่า SD เท่ากบั 0.5  

 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1) สามารถนาํไปเผยแพร่เพ่ือเป็นส่ือในการเรียนรู้สาํหรับผูท่ี้สนใจในการศึกษาเพ่ิมเติม 

2) ไม่เฉพาะหวัขอ้คาํถามไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N3 แต่สามารถนาํไปใชใ้นหวัขอ้คาํถามอ่ืนๆ 

เช่นคาํศพัท ์คนัจิ เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจและเรียนดว้ยความสนุก ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1) ควรมีการพฒันาในหัวขอ้ความรู้อ่ืนๆ เพ่ือพฒันาเป็นส่ือการเรียนรู้รร่วมกบักิจกรรมการเรียนรู้

อ่ืนๆ 

  2)ควรมีการพฒันาเร่ืองรูปแบบการตอบคาํถามในรูปแบบอ่ืนๆ เช่นการเรียงประโยค หรือสามารถ

ใชรู้ปประกอบในการทดสอบต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการ

ทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ประชากรท่ีใชใ้น

การวิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจาํนวน 12 คน โรงเรียนวดัพระเงิน     

(อิศราวทิยอุ์ปกรณ์) จงัหวดันนทบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยัมี 3 ฉบบั คือ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) แผนการจดัการเรียนรู้ และ (3) แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาจาํนวน 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ 

ความถ่ี    ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ดว้ยวิธี Wilcoxon Signed-

Rank Test  ผลการวิจยัพบว่า (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 80.28/86.39 

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน คิดเป็นร้อยละ 86.39 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไวแ้ละ (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

คาํสําคญั:  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    ผลสมัฤทธ์ิ 

 ทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 The objectives of the study were (1) to study the computer assisted instruction (2) to study the learning 

achievement of the computer assisted instruction and ( 3)  to compare the learning achievement through the 

computer assisted instruction on Information Technology and Communication in Data and Computer Operation 

of Prathomsuksa 5 students between pre-test and post-test. The population of this study was 12 students in a class 

of Prathomsuksa 5 from Watpragoen School  ( Issarawith Uppakorn)  in Nonthaburi Province Under Nonthaburi 

Primary Education Service Area Office 2. The instruments of this study were 3 issues (1) the computer assisted 

instruction (2) the lesson plans and (3) a learning achievement test.  This study was conducted in 6 months. Data 

was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis test by Wilcoxon Signed-Rank 

Test. The result showed that (1) the efficiency of the computer assisted instruction was efficiency at 80.26/886.39 

based on the assumption.  (2)  the students’  learning achievement through the computer assisted instruction was 

86. 39 based on the assumption and ( 3)  the students’  learning achievement through the computer assisted 

instruction in post-test was higher than pre-test at the statistical significant level of .05.      

 

KEYWORDS:  Computer assisted instruction, The efficiency of computer assisted instruction, The learning  

 achievement 

  

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22                         

มีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา ไดแ้ก่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียน    

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้ง

ส่งเสริมให้ผูเ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยในหมวด 4 มาตรา 23 ใจความหน่ึงว่า 

“เทคโนโลยีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ความรู้ใหม่ ความรวดเร็ว แม่นยาํ เร้าความสนใจ ผูเ้รียนสามารถ

แสวงหาขอ้มูล ความรู้ วเิคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างองคค์วามรู้ เพ่ือพฒันาความรู้ความ สามรถเพ่ิมข้ึน” และหมวด 9 

มาตรา 64 ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพฒันา แบบเรียน ตาํรา หนังสือทางวิชาการ           

ส่ือส่ิงพิมพ ์วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต จดัให้มีเงิน

สนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งน้ีโดยเปิดให้มีการ

แข่งขนัโดยเสรีอย่างเป็นธรรม” มาตรา 65 ให้มี “การพฒันาบุคลากรทั้ งด้านผูผ้ลิต และผูใ้ช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2542) 

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดา้น

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเขา้มามีส่วนช่วยในเร่ืองการเรียนรู้ และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้

หลายอยา่ง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมลัติมีเดีย  ระบบวิดีโอออนดีมานด ์ วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์

และอินเตอร์เน็ต (Internet)  เป็นตน้ การจัดการเรียนการสอนดว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นการจดั

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1387 

การศึกษาท่ีเป็นการศึกษาตลอดชีวติ  นัน่คือการจดัการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวา่ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอธัยาศยั ท่ีจดัใหแ้ก่บุคคลทุกช่วงอายตุั้งแต่เกิดจนตาย 

เพ่ือมุ่งพฒันาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการดาํรงชีวิต           

การประกอบอาชีพและการปรับตวัเขา้กบัสภาพสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอ้ยา่งเหมาะสมในทุกช่วง

ชีวติ (วลยัรัตน ์โตวกิกยั,2561)        

ในการจดัการเรียนการสอนจึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเทคโนโลยเีขา้มามีส่วนช่วยในการจดัการเรียนรู้ 

เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา กระตุน้ความสนใจแก่ผูเ้รียน ซ่ึงวิธีสอนอีกแบบหน่ึง ท่ีจะช่วยสอนใหเ้ด็กเกิดการ

เรียนรู้ได้นั้ นก็คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (computer-assisted instruction, CAI) เป็นเทคโนโลยีทาง

การศึกษาท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระ และเพ่ิมประสิทธิผล ทั้งการเพ่ิม

ความรู้และการพฒันาทกัษะความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่เรียน ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือการ

สอนท่ีประกอบดว้ยขอ้ความ ส่ือวดีีทศัน์ และเสียง ควบคู่กบัการเลือกใชภ้าพประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ทาํให้

นักศึกษาเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย มีความคงทนในการจาํ ช่วยอธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหง่้ายต่อการรับรู้ และช่วย

กระตุน้ให้นกัศึกษาเกิดความสนใจ และตั้งใจเรียน ทาํให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนท่ีกาํหนด ซ่ึงอยูบ่น

หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นศูนย์กลาง ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากยิ่งข้ึน               

(จิณพิชญช์า มะมม,2557) 

จากความเป็นมาและความสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะทาํ

ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในบทเรียน สามารถท่ีศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง และเป็นการพฒันา

ทกัษะความรู้ทางดา้นเทคโนโลยใีห้กบัผูเ้รียนและทนัตามยคุสมยั ครูผูส้อนจึงควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เพ่ือให้นกัเรียนไดเ้กิดความรู้และความเขา้ใจในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและ

การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์เร่ือง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ทราบถึง

แหล่งขอ้มูล เรียนรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และสามารถท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ครูผูส้อนยงัสามารถเป็น

แนวทางในการจดัการเรียนการสอนโดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอ่ืนๆ นาํไปสู่การ

พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน รวมทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนาํไปกาํหนดเป้าหมายหรือวางโครงสร้าง

แผนการปฏิบติัใหค้รูมีแนวทางการปฏิบติัท่ีเหมือนกนั เพ่ือทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนมีคุณภาพท่ีดี

ข้ึน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   

(2)  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   

(3)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา    

ปีท่ี 5 

   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
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3. สมมติฐานในการวจัิย 

 (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงาน

ของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

  (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของ

ระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80 

 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของ

ระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ในการทาํวจิยัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง 

ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีกรอบแนวคิดในการวิจยั 

แสดงในแผนภาพท่ี 1 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล,2540)   
 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

   

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น              

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของ

ระบบคอมพิวเตอร์ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 
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  5.2 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 

12 คน โรงเรียนวดัพระเงิน(อิศราวิทยอุ์ปกรณ์) จงัหวดันนทบุรี สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2   

  5.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนตวัแปรตาม            

มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1วดัผลการเรียนรู้สําหรับนักเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียนหลงัเรียน 

 5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

       (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการ

ทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ  จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา           

และความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด          

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.54 และนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัพระเงิน(อิศราวิทย์

อุปกรณ์) จาํนวน 9 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือหาประสิทธิภาพ ผลการทดลอง พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนมีประสิทธิภาพ ( E1/E2) = 81.67/85.28 

  (2) แผนการจดัการเรียนรู้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงาน

ของระบบคอมพิวเตอร์ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46  

  (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง 

ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นแบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความ

สอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากบั 1.00 ตรวจสอบคุณภาพ

ของแบบทดสอบ โดยนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัพระเงิน(อิศราวิทยอุ์ปกรณ์) 

จาํนวน 9 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.89 ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ 

ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.58 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชว้ิธีการของโลเวท (Lovett)   

(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 

 5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจดัการเรียนรู้ และ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนาํไปใชท้ดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนกบันกัเรียนกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงเป็น

กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 12 คน โรงเรียนวดัพระเงิน

(อิศราวทิยอุ์ปกรณ์) จงัหวดันนทบุรี สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2   
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  5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                 (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

         (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน ตามเกณฑ ์80/80 (บุญชม ศรีสะอาด. 2553) และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน

ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใชส้ถิติท่ีไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ดว้ยวิธี Wilcoxon Signed-

Ranks Test จากสูตร (สุทธิวรรณ พีรศกัด์ิ โสภณ. 2545 ) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง 

ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 81.67/85.28 

ปรากฏดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง 

ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

นกัเรียนคนท่ี คะแนนสอบ 

ระหวา่งเรียน 

 ( 50 ) 

ค่าร้อยละ 

 

คะแนนสอบ 

หลงัเรียน 

( 30 ) 

ค่าร้อยละ 

 

1 29 72.50 20 66.67 

2 32 80.00 23 76.67 

3 30 75.00 25 83.33 

4 36 90.00 30 100.00 

5 30 75.00 24 80.00 

6 36 90.00 27 90.00 

7 31 77.50 27 90.00 

8 33 82.50 25 83.33 

9 37 92.50 27 90.00 

10 32 80.00 27 90.00 

11 30 75.00 25 83.33 

12 36 90.00 27 90.00 

เฉล่ียร้อยละ  81.67  85.28 
 

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  =  81.67/85.28 
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(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5  พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 86.39 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว้

ปรากฏดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที่  3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู ้เ รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                    

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์               

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

นกัเรียนคน

ท่ี 

คะแนนสอบ

ก่อนเรียน (30) 

ร้อยละ ระดบั คะแนนสอบหลงั

เรียน (30) 

ร้อยละ ระดบั 

1 21 70.00 ดี 23 76.67 ดี 

2 23 76.67 ดี 24 80.00 ดีมาก 

3 24 80.00 ดีมาก 25 83.33 ดีมาก 

4 26 86.67 ดีมาก 30 100.00 ดีมาก 

5 23 76.67 ดี 24 80.00 ดีมาก 

6 24 80.00 ดีมาก 27 90.00 ดีมาก 

7 25 83.33 ดีมาก 27 90.00 ดีมาก 

8 23 76.67 ดี 25 83.33 ดีมาก 

9 24 80.00 ดีมาก 27 90.00 ดีมาก 

10 26 86.67 ดีมาก 27 90.00 ดีมาก 

11 25 83.33 ดีมาก 25 83.33 ดีมาก 

12 25 83.33 ดีมาก 27 90.00 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 86.39 ดีมาก 

 

(3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 ปรากฏดงัตารางท่ี 4 
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ขอ้มูลและการทาํงานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test)   

การทดสอบ N คะแนนเตม็ μ σ di Z 

ก่อนเรียน 12 30 24.08 1.44 
66.00 .003 

หลงัเรียน 12 30 25.92 1.93 

  

7. อภิปรายผล  

 7.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ข้อมูลและ

การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 81.67/85.28 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ชชัฎาภรณ์  เกตุอู่ทอง (2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม เร่ือง จงัหวดัสมุทรสาคร ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากผลการวิจยั พบวา่ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.67/84.44 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือการสอนโดยยึดหลกัปฏิสัมพนัธ์

ระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีครูเป็นผูอ้อกแบบโปรแกรม หรือจดัส่ิงแวดลอ้มในการเรียนรู้ เพ่ือใหน้กัเรียน

ไดฝึ้กปฏิบติั  เรียนรู้ในรูปของการนาํเสนอเน้ือหา การทบทวน การทาํแบบฝึกหัด การประเมินผลการเรียนการ

สอน  

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ข้อมูลและการทาํงานของระบบคอมพวิเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5  พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.39 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ ปาริฉตัร วรวงษ ์(2557) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิลกัษณ์

ของภูมิภาคต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบา้นปล่องเหล่ียม ผลการวิจยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิลกัษณ์

ของภูมิภาคต่าง ๆ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.56/81.89 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์ 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง ภูมิ

ลกัษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3) นกัเรียนมีความพึง

พอใจต่อการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิลกัษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.36, S.D. = 

0.59) เหมาะสมท่ีจะใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป นอกจากน้ีเคร่ืองมือท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงคือ แบบทดสอบท่ีได้

ผา่นการตรวจคุณภาพโดยการหาค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.23 – 0.93ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ (B) ระหวา่ง 

-0.27 – 0.67 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.83 จึงเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเหมาะสมก่อน

นาํไปใช ้นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ภูมิลกัษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ  จึงเป็นส่ือการเรียนท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนและสามารถใชเ้ป็นส่ือการเรียนท่ีถ่ายทอดความรู้ให้แก่
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ผูเ้รียนไดอ้ยา่งดี ผูเ้รียนมีความเขา้ใจมากข้ึน ส่งผลให้ค่าคะแนนความกา้วหนา้ของคะแนนทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.40 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การ

นาํคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือสร้างส่ือการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงซ่ึงใชค้วามสามารถของคอมพิวเตอร์ใน

การนาํเสนอส่ือประสมอนัไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก วดีีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหา

บทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด ในโปรแกรมประกอบไป

ดว้ยเน้ือหาวชิา แบบทดสอบ โดยมีเป้าหมายท่ีสาํคญัก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้ใหเ้กิด

ความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตวัอยา่งท่ีดีของส่ือการศึกษาในลกัษณะตวัต่อตวั ซ่ึงผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์หรือการโตต้อบพร้อมทั้งการไดรั้บผลป้อนกลบั (Feedback) นอกจากน้ียงัเป็นส่ือ

ท่ีสามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี รวมทั้งสามารถท่ีจะประเมินและตรวจสอบความ

เขา้ใจของผูเ้รียนไดต้ลอดเวลา  

 7.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง ข้อมูลและการทาํงานของระบบคอมพวิเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 5  พบวา่ คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ เอกภูมิ ชูนิตย ์(2553) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ทวีป

เอเชีย ท่ีสรุปบทเรียนด้วยแผนท่ีความคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.61/82.82 ผลการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนสามารถสรุปเน้ือหาไดอ้ยูใ่นเกณฑดี์ และมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนในระดับมากท่ีสุด  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีการช้ีแจงและบอก

วตัถุประสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนทาํให้ผูเ้รียนเขา้ถึงประเด็นท่ีสําคญัของเน้ือหาและเคา้โครงของเน้ือหา ส่งผลทาํให้

การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นไปตามรูปแบบในการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพ พุทธศกัราช 2556 ของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้าง

ข้ึนน้ีเป็นส่ือการเรียนท่ีเป็นขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก วีดีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง กระตุน้ให้เกิดแรงจูงใจ

ให้กบัผูเ้รียน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนสูงกว่าก่อน

เรียน  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

       (1) ผูบ้ริหาร ควรใหก้ารสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนนาํแผนการจดัการเรียนรู้ ไปพฒันาการจดัการเรียน

การสอน ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

       (2) ครูควรพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เร่ือง 

ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5  นั้ น โดยมีตัวอย่าง 

ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยายเพ่ิมข้ึนเพ่ือกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียนและในการใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปผลิตส่ือในปัจจุบนั        
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 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ครูควรมีการประยกุตใ์ช ้Application ใหม่ๆ มาใชช่้วยสอนเพ่ือกระตุน้ความสนใจและสร้างบรรยากาศ

ในการเรียนรู้ใหเ้กิดกบัผูเ้รียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) เพ่ือศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพงศสิ์ริวิทยา จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน 

มีนกัเรียน 33 คน ใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 3 ฉบบั 

คือ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) แผนการจดัการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การวจิยั

คร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธี t-test แบบ Dependent Samples  ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 82.50/88.33  (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90.15 (3) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการเรียนสูงกวา่

ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั:   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 

ABSTRACT 

 This research comprised of 3 objectives which were (1) to construct the computer assisted instruction 

( 2)  to study the learning achievement and ( 3)  to compare the learning achievement of computer assisted 

instruction in Basic computer for Prathomsuksa 2 students between pre- test and post- test.  The sample of this 
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research was 33 students in a section of Prathomsuksa 2 from Pongsirivittaya School in Chonburi province. The 

sample was selected by Cluster Random Sampling using a section as a Sampling unit.  The research instruments 

were 3 issues which were (1) the computer assisted instruction (2) lesson plan management and(3) the learning 

achievement test.  This research was conducted 6 months.  Data was analyzed by descriptive statistics such as 

percentage, mean, standard deviation and statistics used to test the hypothesis by t- test for Dependent Samples. 

The research showed that (1) the computer assisted instruction has the efficiency at 82.50/88.33 (2) the learning 

achievement of the students who studied with computer assisted instruction was 90. 15% .  ( 3)  the learning 

achievement score in post-test had higher score than pre-test at the statistically significant level of .05.  

 

KEYWORDS: Computer assisted instruction, efficiency of computer assisted instruction, Learning achievement  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553 ในหมวดท่ี  4 แนวทางจดัการศึกษา มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัท่ีใหผู้เ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของตนเอง และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องดําเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ นอกจากนั้นใน 

หมวด 9 วา่ดว้ยเร่ืองเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา มาตรา 65 ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มี

คุณภาพ และประสิทธิภาพ และในมาตรา 66 ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทาํได ้เพ่ือให้มีความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (สาํนกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการศึกษาอยา่งมาก เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้

อยา่งรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวา่เดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดว้ยนวตักรรมเหล่านั้น และประหยดัเวลาในการ

เรียนได้อีกด้วย กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีความน่าสนใจให้กับผูเ้รียน ผูส้อนสามารถผลิตและพฒันา

แบบเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการให้ผูเ้รียนไดแ้สวงหาความรู้ ผูส้อนควรคาํนึงถึงความเหมาะสมกบั

ผูเ้รียน และทาํการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ไดห้รือผูเ้รียน

เป็นสาํคญั (กิดานนัท ์ มลิทอง, 2543)  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือประเภทหน่ึงท่ีเหมาะสมแก่การนาํมาใช ้เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน

เรียนรู้ดว้ยตนเองตามศกัยภาพ ความตอ้งการ  สามารถส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ และ

จดจาํ เป็นส่ือท่ีมีความแปลกใหม่สามารถตอบสนอง และช่วยเพ่ิมความสนใจ ความตั้งใจในการเรียนของผูเ้รียน

ให้มีมากข้ึน ในตัวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถนําเสนอส่ือประสมทั้ งตัวอักษร ภาพน่ิง กราฟิก 

ภาพเคล่ือนไหว วีดิทศัน์ และเสียง  เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียน การใชสี้สัน รูปภาพ ตลอดจนเสียงบรรยายหรือ 
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เสียงดนตรี  เป็นการดึงดูดความสนใจผูเ้รียน และกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ พร้อมทั้ง

ยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ทาํให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศท่ีดีและยงัมี

แบบฝึกหัด หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทา้ยบทเรียนในการท่ีจะประเมินและตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนในแต่ละ

บทเรียน  (พรเทพ เมืองแมน, 2544)    

จากความเป็นมาและความสาํคญัในการจดัการเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาํ

ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในบทเรียน สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และเป็นการพฒันาทักษะทางด้าน

เทคโนโลยขีองผูเ้รียน ครูผูส้อนจึงควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือใหน้กัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจใน

การเรียนรายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูล แหล่งขอ้มูล หนา้ท่ีและการใชง้านอุปกรณ์ หลกัการทาํงาน

คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพ้ืนฐาน  ส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ และครูผูส้อนนาํไป

เป็นแนวทางการสร้างนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอ่ืนๆ 

นาํไปสู่การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน รวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถนาํไปวางแผนการบริหาร

จดัการสถานศึกษา ดา้นนวตักรรมส่ือการสอนใหมี้ความทนัสมยั และนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

(1) เพ่ือสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 2  

(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ระหวา่งก่อนเรียน และหลงัเรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

   

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 ประสิทธิภาพของบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

          4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2540)  

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

 

                   4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา 

จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 33 คน ใชว้ธีิการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

       4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น  

 4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

      4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย 

        (1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 

คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการประเมิน

โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 และนาํไปทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพ ผลการ

ทดลอง พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ ( E1/E2) = 82.50/88.33 

         (2) แผนการจดัการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผนการ

จดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์าร

ประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.64 

        (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ เป็นแบบปรนัย ชนิด

เลือกตอบ จาํนวน 20 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน พิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index 

of Item-Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยนาํไปทดลองใช้

กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งวิจยั จาํนวน 30 คน คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.50-0.73 และค่า

อาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.60 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใช้

วธีิการของ โลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.82 
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4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจดัการเรียนรู้ และ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนาํมาใชท้ดสอบกบันกัเรียนกลุ่มเดียวโดยใชส้อบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

นาํเคร่ืองมือดงักล่าวไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนพงศสิ์ริวทิยา จงัหวดั

ชลบุรี จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 33 คน 

   4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

   (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  (2) สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นพารามิเตอร์ (Parametric) ด้วยวิธี t-test แบบ Dependent 

Samples  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 82.50/88.33 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน

รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

การทดสอบ n k x� SD ร้อยละ E1/E2 

ระหวา่งเรียน 33 40 33.00 1.46 82.50 
82.50/88.33 

หลงัเรียน 33 20 17.66 2.46 88.33 

 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพร้อยละของ

คะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 82.50 และร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียน 

(E2) มีค่าเท่ากบั 88.33 แสดงวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.50/88.33  

              (2) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 90.15 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 

การทดสอบ n k x� SD ร้อยละ 

หลงัเรียน 33 20 18.03 1.94 90.15 

 

จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90.15  
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             (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตาราง            

ท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหว่างก่อนเรียน (Pre-test) และหลงั

เรียน (Post-test)   

การทดสอบ n k x� SD t p-value 

ก่อนเรียน 33 20 8.21 1.38 
26.32* 0.00 

หลงัเรียน 33 20 18.03 1.94 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน รายวชิาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

6.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากบั 82.50/88.33 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูส้อนสร้างแบบเรียน

สาํเร็จรูปโดยใชส่ื้อประสมท่ีประกอบไปดว้ย  ภาพน่ิง กราฟิก วดิีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยายประกอบ 

เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด และใน

บทเรียนประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน แบบฝึกหดัทั้งก่อนและหลงัเรียน สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของวนัทนีย ์มีบุญญา (2558) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยบทละครเร่ืองเงาะป่า สําหรับนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จากผลการวิจยั พบว่า

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิทธิภาพค่าเท่ากบั 81.15 /82.56 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 

6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา

คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น พบว่า นักเรียนท่ีมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

รายวิชาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ คิดเป็นร้อยละ 90.15 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ี

ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน แบบฝึกหัดทั้งก่อนและหลงัเรียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิด

ความสนใจในการเรียนมากข้ึน และยงัสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีการโตต้อบและไดผ้ลป้อนกลบั(Feedback) 

ประเมินและตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนในแต่ละคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ปุณณดา จิรภาวิโชค (2555) 

ได้ทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง การเขียนสะกดคาํสําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาล 1(บา้นสะเดา ) ผลการวจิยัพบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เท่ากบั 82.22/87.11 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80  
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6.3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน รายวชิาคอมพวิเตอร์เบ้ืองต้น พบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนสามารถดึงดูดความสนใจผูเ้รียน 

ผูเ้รียนจึงสามารถเขา้ถึงประเด็นท่ีสําคญัของเน้ือหา และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ส่งผลทาํให้การเรียนรู้เกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยั วชิรารักษ์ 

โอรสรัมย (2558)  ได้ทาํการวิจัยเร่ือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม เร่ืองระบบเลขฐาน

สาํหรับนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิหลงัการเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนซ่อมเสริมของนกัศึกษาสูงกวา่ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) ผูบ้ริหารควรกาํหนดแผนการบริหารจดัการสถานศึกษา ดา้นนวตักรรมส่ือการสอนให้มีความ

ทนัสมยั และใหก้ารสนบัสนุนครูผูส้อนนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

   (2) ครูควรนาํผลการวิจยัของการใชน้วตักรรมไปสู่การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หรือรายวิชา

อ่ืนๆ เพ่ือนาํไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ยิง่ข้ึน และควรกาํหนดใหมี้การติดตามผลการดาํเนินงานเป็น

ระยะ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ครูควรพฒันาส่ือการสอนโดยการใชน้วตักรรมใหม่ๆ เช่น ชุดกิจกรรมในรูปแบบส่ือออนไลน์ เพ่ือให้

ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสต

ประสาททางดนตรีสากล สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบโสตทกัษะทางดนตรี 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาท

ทางดนตรีสากลและ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรี

สากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 40 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  แบบประเมินโสตทกัษะทางดนตรีสากล มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.95 

และแบบวดัความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 25 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.95  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ  

ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test for  Dependent  Samples ผลการวจิยัพบวา่  (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) 

83.08/80.08 สูงกวา่เกณฑ ์80/80  (2) โสตทกัษะทางดนตรี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้

โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ผา่นเกณฑร์ะดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 80 ของ

นักเรียนทั้งหมด  (3) โสตทกัษะทางดนตรี ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 (4) ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบั มากข้ึนไป 

 

คาํสําคญั: โสตประสาททางดนตรีสากล, โสตทกัษะทางดนตรี, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 

  The purposes of this study were (1) to find out the effectiveness of computer assisted instruction in ear 

training for 11th Graders Students ( 2)  to study and compare the aural training of 11th Graders Students in pre-

test and post- test through the computer assisted instruction in ear training method learning management and ( 3) 

to study students' Satisfaction towards computer assisted instruction in ear training for 11th Graders Students. 

The sample of this research was 40 students in a section of 11th Graders Students.  The instruments in this study 

were ( 1)  Evaluation form of the aural training which content validity was 0. 95 and ( 2)  25 items of students’ 

Satisfaction test towards computer assisted instruction in ear training which reliability was 0. 95.  The data were 

analyzed by mean, standard deviation and t-test by Dependent Samples. The results showed that (1) the computer 

assisted instruction in ear training for 11th Graders Students  had an effectiveness ratio of (E1/E2) 83.08/80.08, 

which is higher than the stipulated 80/ 80 ( 2)  the aural training of 11th Graders Students after teaching by the 

computer assisted instruction in ear training method learning management was higher than good rate, all students 

passed the criterion provided ( 3)  the aural training of 11th Graders Students after teaching by the computer 

assisted instruction in ear training method learning management were higher at the statistical significant level of 

.05 (4) Students’ Satisfaction towards computer assisted instruction in ear training was at high level.  

   

KEYWORDS: Ear Training, Aural Training, Computer Assisted Instruction, Statistical 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ดนตรี (Music) เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะอย่างหน่ึงของมนุษยใ์นการเรียบเรียงเสียงกบัจงัหวะให้เกิด

ความไพเราะ ดนตรีไดแ้สดงใหเ้ห็นเอกลกัษณ์ของชนชาติและมรดกทางวฒันธรรมของมนุษยช์าติ โดยสะทอ้นให้

เห็นคุณค่า ความดี ความงาม ความไพเราะ  (สายสุนีย ์หะหวงั;มณฑา กิมทอง;สหะชยั วิวฒันปฐพี, 2549: 87) ใน

ส่วนของวชิาดนตรี ไดรั้บการบรรจุไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซ่ึงเป็นกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ ท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความคิดสร้างสรรคมี์จินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี

คุณค่า ซ่ึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษยกิ์จกรรมทางศิลปะช่วยพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 182) ทกัษะท่ีขาดไม่ได้

ในดนตรีนั้นคือ ทกัษะการฟัง เป็นหน่ึงในทกัษะท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดในการรับรู้ดนตรี เพราะดนตรีนั้นเป็น

เร่ืองของเสียง ทั้งนกัดนตรีหรือบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ใช่นกัดนตรีจาํเป็นตอ้งใชหู้ในการฟังและรับรู้เสียงดนตรีทั้งนั้น 

การฟังเสียงดนตรี การฝึกทกัษะดา้นการฟัง หรือท่ีเรียกวา่การฝึกโสตทกัษะ จึงเป็นการฝึกทกัษะท่ีสาํคญัดา้นหน่ึง

ในการเรียนดนตรี เพ่ือฝึกความสามารถในการฟังท่ีดี นอกเหนือไปจากการฟังเพ่ือความไพเราะ หรือการถ่ายทอด

อารมณ์ของบทเพลงแลว้ ยงัสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดบัเสียง ขั้นคู่ คอร์ด บนัไดเสียง เพ่ือใชใ้นการฟังดนตรี

หรือการบรรเลงดนตรีได ้ 
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 จากประสบการณ์การสอนวชิาดนตรีไดเ้ห็นถึงปัญหาดา้นโสตทกัษะ ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอสัสัมชญัระยอง จากหลกัฐานระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 จากการจดัการ

เรียนรู้หน่วยท่ี 2 เร่ือง การร้องและบรรเลงดนตรีเด่ียว (ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1. โรงเรียนอสัสมัชญั 

ระยอง, 2560) พบวา่ นกัเรียนยงัขาดทกัษะทางดา้นการฟัง ขาดการฝึกโสตทกัษะท่ีถูกตอ้ง ทาํให้ไม่สามารถออก

เสียงตวัโน้ตตามเสียงท่ีไดย้ินทาํให้มีผลต่อการร้องเพลงและการปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไม่สัมพนัธ์กนั การฝึกโสต

ทกัษะจาํเป็นท่ีครูผูส้อนจะตอ้งถ่ายทอดวิธีการฝึกโสตทกัษะใหน้กัเรียนไดฝึ้กซอ้มอยา่งถูกวิธี และในการฝึกโสต

ทักษะนั้ นผูเ้รียนจะต้องมีการปฏิสัมพนัธ์กับตัวครูผูส้อนโดยตรงทาํให้เกิดขอ้จาํกัดทางด้านเวลาและความ

ครอบคลุมในการฝึกโสตทกัษะของผูเ้รียนซ่ึงในการฝึกโสตทกัษะนั้นจะตอ้งใชเ้วลาในการฝึกอยา่งสมํ่าเสมอจึง

จะทาํใหผุ้เ้รียนเกิดโสตทกัษะท่ีดีได ้

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือการเรียนการสอนโดยมีลกัษณะเป็นส่ือผสม อนัไดแ้ก่ ขอ้ความ  

เสียง ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว กราฟฟิก  โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นตวันาํเสนอบทเรียน ตอบสนองการเรียนรู้เป็น

รายบุคคล มีขอ้มูลยอ้นกลบัใหผู้เ้รียนนั้นทราบผลทนัที นอกจากจะสามารถใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนแลว้ 

นักเรียนยงัสามารถนําไปศึกษาได้ดว้ยตนเอง เพราะว่าในการฝึกโสตทักษะจาํเป็นตอ้งได้รับการฝึกฝนอย่าง

ต่อเน่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยในการพฒันาโสตทกัษะของนกัเรียนไดดี้ และ ไพโรจน์ คชชา, (2542: 

26) ไดก้ล่าวถึงบทบาทคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประโยชน์ต่อการพฒันาการ

เรียนการสอนซ่ึงทาํใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ท่ีจะเปรียบเทียบความแตกต่างในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และเก็บเอาเน้ือหาสาระได้

มากมายจากส่ิงท่ีได้เรียน ผูเ้รียนสามารถเลือกท่ีจะเรียนไดที้ละประเด็น หรืออาจจะสืบคน้หาความรู้ไดอ้ย่าง

กวา้งขวาง เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มีการใชเ้ทคนิคทั้งเสียง รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ จึงสามารถดึงดูด

ความสนใจของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี และเม่ือผูเ้รียนไดใ้ชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้สามารถบนัทึกผลการ

ประเมินการเรียนของตนเองไดดี้อีกดว้ย และจากงานวจิยัของ ทรรศวรรณ คะชินทร์ (ทรรศวรรณ คะชินทร์, 2557: 

บทคดัยอ่) ท่ีสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการฝึกโสตประสาท บนัไดเสียงเมเจอร์ สาํหรับนิสิตสาขาดุริ

ยางคศาสตร์(สากล) มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา  ผลการวจิยัพบวา่ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติ t-test แบบ Dependent Samples มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 

 ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือให้นกัเรียนจะสามารถฝึกโสตทกัษะไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นการเสริมประสิทธิผลการเรียน

ของผูเ้รียน สามารถใชใ้นหอ้งเรียน เสริมขณะท่ีสอนหรือนอกหอ้งเรียน ณ ท่ีใด เวลาใดก็ได ้  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1)  เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

(2)  เพ่ือศึกษาโสตทักษะทางดนตรี ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล  
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(3) เพ่ือเปรียบเทียบโสตทกัษะทางดนตรี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล 

(4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

         ตวัแปรอสิระ 

          ตวัแปรตาม 

  

 

 

  

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยศึกษากบักลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทาํ

การวดัประเมินก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest- Posttest Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2544: 156)  

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวประเมินก่อนเรียน และหลงัเรียน 

Pretest Treatment Posttest 

                          T1                                                                X                                                       T2 

 

4.2 ประชากรและตัวอย่าง  ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอสัสัมชัญระยอง  

จาํนวน 5 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 200 คน 

กลุ่มตวัอยา่งน้ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง จาํนวน 1 

หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 40 คน  ไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็น

หน่วยของการสุ่ม 

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ มี 1 ตัวแปร คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เ ร่ือง                            

โสตประสาททางดนตรีสากล  ส่วนตวัแปรตาม มี 2 ตวัแปร คือ โสตทักษะทางดนตรี และความพึงพอใจต่อ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล 

4.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั จาํนวน 5 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2561)  

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสต

ประสาททางดนตรีสากล 

 

 

      

 

1. โสตทกัษะทางดนตรี 

2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล 
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4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั      

 (1) แบบประเมินโสตทกัษะทางดนตรี จาํนวน 5 ประเด็น ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ได้

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item - Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.67 - 1.00   

 (2) แบบวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 ในดา้นกิจกรรมใน  ดา้นเน้ือหา ดา้นการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้น

ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และดา้นการออกแบบบทเรียน ขอ้คาํถาม 25 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 ท่านพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item - Objective Congruence (IOC) 

ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 โดยหาค่าความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้คาํถามกบัคะแนนรวม(Item-Total Correlation)  ไดค้่าอาํนาจ

จาํแนกของแบบวดัความพึงพอใจ ตั้งแต่  0.35-0.90 และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบวดัความพึง

พอใจ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบ

วดัความพึงพอใจ เท่ากบั 0.95 

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสต

ประสาททางดนตรีสากล ดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททาง

ดนตรีสากล  แบบประเมินโสตทกัษะทางดนตรี และแบบวดัความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

โสตประสาททางดนตรีสากล ท่ีสร้างข้ึน โดยนําเคร่ืองมือดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอสัสมัชญัระยอง  จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน  40 คน   

 4.7  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 (1)การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาดนตรีสากล เร่ือง โสต

ประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชสู้ตร E1/ E2 

 (2) วเิคราะห์โสตทกัษะทางดนตรี เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 5 โดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 (3)วิเคราะห์เปรียบเทียบโสตทกัษะทางดนตรี เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชสู้ตร t-test แบบ Dependent samples 

 (4)วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช ้ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 (1) การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โดยใชสู้ตร E1/ E2  

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

ผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากบั 83.08 และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) 

มีค่าเท่ากบั 80.08 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนักเรียนชั้น
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มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.08/80.08 ปรากฏวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน

มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

(2) โสตทกัษะทางดนตรี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05

  

ตาราง 3 จาํนวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาโสตทกัษะทางดนตรี จากการจดัการ 

เรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

 จากตาราง 3 พบวา่  โสตทกัษะทางดนตรี จากการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนท่ีได้คะแนนระหว่าง 27 - 30 

คะแนน อยูใ่นเกณฑ ์ 80 - 100  ซ่ึงอยูใ่นระดบั  ดีมาก  มีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  27.53   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.74  และมีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนระหวา่ง 23-26 คะแนน  อยูใ่นเกณฑ ์ 70 - 79  ซ่ึง

อยู่ในระดบั  ดี  มีจาํนวน  25 คน  คิดเป็นร้อยละ  62.50  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  24.40  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  

1.50 

 (2) โสตทกัษะทางดนตรี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบโสตทักษะทางดนตรี ระหว่างก่อน และหลงั การจัดการเรียนรู้โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

การทดสอบ คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด   Χ  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 6 14 10.43 1.53 
48.68* .00 หลงัเรียน 21 29 25.58 1.99 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตาราง 4 พบวา่ นกัเรียนมีโสตทกัษะทางดนตรีจากการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากบั  6 

คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากบั  14  คะแนน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  10.43  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.53  ส่วน

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จํานวน (คน) ร้อยละ Χ  S.D. 

27 - 30 80 - 100 ดีมาก 15   37.50 27.53 0.74 

23 - 26 70 - 79 ดี 25 62.50 24.40 1.50 

19 - 22 60 - 69 ปานกลาง - - - - 

15 - 18 

0 - 14 

50 - 59 

0 - 49 

ปรับปรุง 

ตํ่ากวา่เกณฑ ์

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 40 100   
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โสตทกัษะทางดนตรีจากการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรี

สากล หลงัเรียนมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากบั  21  คะแนน  คะแนนสูงสุดเท่ากบั  29  คะแนน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.58 และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.99   

 (4) การศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดงั

ตาราง 5  

 

ตาราง 5 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

รายการประเมิน Χ  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ดา้นการออกแบบบทเรียน 3.47   0.69 มาก 

2. ดา้นเน้ือหา 3.55 0.75 มาก 

3. ดา้นการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 

3.51 0.75 มาก 

4. ดา้นประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน 

3.47 0.73 มาก 

                                   โดยภาพรวม                                                                           3.49 0.46 มาก 

 

จากตาราง 5  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรี

สากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  (Χ = 3.49) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ใน  ดา้นเน้ือหา ดา้นการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ดา้น

ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และดา้นการออกแบบบทเรียน อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

(Χ  = 3.55 , 3.51, 3.49 และ 3.47 ตามลาํดบั)   

 

6. อภิปรายผล  

 จากการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 5  จากการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวจิยัอภิปรายผล  ดงัน้ี 

 6.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล มีประสิทธิภาพของ

บทเรียน (E1/ E2) 83.08/80.08 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนการสร้างตามหลกัวิชาการโดยเร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตร 

เน้ือหาสาระการเรียนรู้ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฎี และหลกัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นั้นยงัเป็นการนาํเอาเน้ือหาบทเรียนท่ีเตรียมไวอ้ยา่งเป็นระบบมานาํเสนอในรูปแบบ

ท่ีเหมาะสม สามารถตรวจคาํตอบและแสดงผลการเรียนในรูปแบบขอ้มูลป้อนกลบัให้แก่ผูเ้รียนโดยตรง บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนแบบรายบุคคล (Individualization) ได้อย่างมี

ประสิทธิผล และช่วยให้นกัเรียนสามารถฝึกฟังเสียงไดดี้ยิ่งข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ทรรศวรรณ คะชินทร์ 
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(ทรรศวรรณ คะชินทร์, 2557: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการฝึก

โสตประสาท บนัไดเสียงเมเจอร์ สําหรับนิสิตสาขาดุริยางคศ์าสตร์(สากล) มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  

ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 81.17/86.16 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ี

กาํหนด 

 6.2 โสตทักษะทางดนตรี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ผ่านเกณฑร์ะดบัดีข้ึนไป ร้อยละ 80 ของนกัเรียนทั้งหมด 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถจูงใจผูเ้รียนใหเ้กิดความสนุกสนานเป็น

การตอบสนองผูเ้รียนแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างกนัไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นส่ิงแปลกใหม่ โดยนกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้

ดว้ยตนเอง มีการวดัผลและประเมินผลไปพร้อม ๆ  กนั อีกทั้งยงัช่วยนกัเรียนท่ีมีปัญหาในการเรียนใหส้ามารถรับรู้

โสตทกัษะทางดนตรีไดอ้ยา่งรวดเร็วเป็นการทา้ทายผูเ้รียน และเสริมแรงให้อยากเรียนต่อโดยสามารถดึงดูดความ

สนใจด้วยเทคนิคการนําเสนอด้วยกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว แสง สี เสียง สวยงามและเหมือนจริงรวมถึงช่วย

ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอนสามารถเรียนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัในด้านเวลาและสถานท่ี เช่น 

แทนท่ีจะตอ้งเดินทาง มายงัชั้นเรียนตามปกติ ผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ยตนเองจากท่ีบา้นได ้นอกจากนั้นยงัสามารถ

เรียนใน เวลาใดก็ไดท่ี้ตอ้งการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระภทัร์ ชาตินุช (วีระภทัร์ ชาตินุช, 2560: 82) ไดท้าํ

การวจิยัเร่ือง การพฒันาโสตทกัษะวชิาดนตรีสากลโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดคส์าํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนม่ีความสามารถคงทนของโสตทกัษะวิชาดนตรีสากล จากการทดสอบ

ความสามารถ คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70 

 6.3 โสตทกัษะทางดนตรี ของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททาง

ดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้ นได้ออกแบบโครงสร้างของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขา (Branching) ซ่ึงประกอบดว้ย คาํแนะนาํการใชง้าน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ บทเรียน

จาํนวน 8 เร่ือง คุณสมบติัของเสียง โนต้ในบนัไดเสียงเมเจอร์ อตัราจงัหวะ ทาํนอง ขั้นคู่เสียง สีสันและลกัษะณะ

ของเสียง ร้องและเล่นดนตรีเด่ียว ปฏิบติัรวมวง แบบฝึกโสตทกัษะ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ให้ความ

ยืดหยุ่นในการเลือกรูปแบบและกิจกรรมการเรียน โดยผูเ้รียนสามารถเลือกเน้ือหาและกิจกรรมในบทเรียนได้

หลากหลายตามความสนใจ เรียนรู้บทเรียนไดด้ว้ยตวัเอง ในการนาํเสนอส่ือประสม ประกอบดว้ย ขอ้ความ ภาพน่ิง 

กราฟิก วีดีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนและองคค์วามรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ จิรวฒัน์ เดชเส้ง (จิรวฒัน์ เดชเส้ง, 2561: 85) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา

ดนตรีเร่ือง เคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

 6.4 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล 

อยู่ในระดบัมากข้ึนไป ร้อยละ 100  ของนักเรียนทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมี

กิจกรรม มีภาพ สีสนัและเสียง ซ่ึงเป็นการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ มีประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนซ่ึง

ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ท่ีจะเปรียบเทียบความแตกต่างในส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ และเก็บเอาเน้ือหาสาระไดม้ากมายจากส่ิงท่ี
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ไดเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเลือกท่ีจะเรียนไดที้ละประเด็น หรืออาจจะสืบคน้หาความรู้ไดอ้ย่างกวา้งขวาง เน่ืองจาก

บทเรียนคอมพิวเตอร์มีการใชเ้ทคนิคทั้งเสียง รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ จึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน

ไดเ้ป็นอยา่งดี และเม่ือผูเ้รียนไดใ้ชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้สามารถบนัทึกผลการประเมินการเรียนของ

ตนเองไดดี้อีกดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดุษฎี ขนัธวฒิุ (ดุษฎี ขนัธวฒิุ, 2559: 132) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง ผล

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การอ่านโน้ตดนตรีสากล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การอ่านโนต้

ดนตรีสากล สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  โดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด(Χ = 4.71)  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

  7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  (1) ครูผูส้อนท่ีนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไปใชจ้ะตอ้งมีพ้ืนฐานในการรับรู้โสตทกัษะท่ีดี เพราะ นกัเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้นครูจึงตอ้งเตรียมความพร้อมสาํหรับโสตทกัษะของนกัเรียนท่ีต่างกนั ใหเ้กิดความพร้อมก่อนท่ีจะนาํบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไปใช ้

  (2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากล ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี 5 น้ีเป็นเพียงแค่แบบฝึก ครูผูส้อนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการฝึกโสตทกัษะทางดนตรีไปพร้อม ๆ  กบันกัเรียนเพ่ือ

เป็นการกระตุน้นกัเรียนและเสริมแรงใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาทกัษะในการฟัง 

  (3) ในการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะตอ้งมีส่ือ อุปกรณ์ ค อ ม พิว เ ต อ ร์  เ ค ร่ื อ ง ด น ต รี  ท่ี

เพียงพอต่อการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

           (1 ) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โสตประสาททางดนตรีสากลน้ี มีเน้ือหาแค่เพียงบางส่วน

ในการฝึกโสตทกัษะทางดนตรี ควรมีการพฒันาเน้ือหาให้ครอบคลุมโดยการเพ่ิมเติมในคียอ่ื์น ๆ เพ่ือให้เป็น

ประโยชน์ในศึกษาต่อไป 

  (2) ควรมีการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสามารถใชใ้นสมาร์ทโฟน เพ่ือความสะดวกใน

การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1)  เพ่ือทาํการศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมต่อการเปล่ียนผ่านทาง

ดิจิทลั ขององคก์รระดบัอาชีวศึกษาเพ่ือขบัเคล่ือนเขา้สู่ดิจิทลัไทยแลนด์  2) เพ่ือนาํเสนอแนวทางการเปล่ียนผ่าน

ทางดิจิทลั ขององคก์รระดบัอาชีวศึกษาเขา้สู่ดิจิทลัไทยแลนด์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ผูท้รงคุณวฒิุท่ี

เป็นบุคลากรระดบัอาชีวศึกษา จาํนวน 9 ท่าน เคร่ืองมือในการวจิยัคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม ผล

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์พบวา่มีปัญหาบุคลากรขาดทกัษะความชาํนาญ บุคลากรมีภาระ

งานมาก ผูบ้ริหารขาดวิสัยทศัน์ อุปกรณ์เทคโนโลยีลา้สมยั ความพร้อมประกอบไปดว้ย บุคลากรมีความรู้และมี

ศกัยภาพ ผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ จดัสรรงบประมาณพฒันาเทคโนโลย ีแนวทางการเปล่ียนผ่านควรปรับกระบวนการ

ทาํงาน พฒันากาํลงัคน กาํหนดยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือน ส่งเสริมและจัดอบรมให้บุคลากร วิเคราะห์ขอ้มูล

แบบสอบถาม พบว่าความพร้อมต่อการเปล่ียนผ่านไดแ้ก่ การปรับกลยุทธ์องค์กรและการหาความรู้ใหม่ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทลั อยูใ่นอนัดบัแรกของระดบัความพร้อมท่ีจะตอ้งปรับตวั ส่วนการปรับกระบวนการทาํงาน การ

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นดิจิทลั ทศันคติการบริหารงาน การพฒันาบุคลากรดิจิทลั การเป็นผูน้าํดา้นดิจิทลั การ

มีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เป็นอนัดบัรองลงมา  

 

คาํสําคญั:  สภาพปัญหา, ความพร้อม, การเปล่ียนผา่นทางดิจิทลั, ดิจิทลัไทยแลนด ์
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ABSTRACT 

 The objectives of the research are, 1) study the state of problems and digital transformation readiness 

of vocational education institution for Digital Thailand acceleration.  2)  introduce the digital transformation 

guideline for vocational institution. The samples of  research are nine experts from  vocational institution. The 

research instruments are in-depth interview and questionnaires. Due to a result of qualitative data, we  found the 

problem concerned about lacking of the expertise, the excessive of work load, weak management and outmoded 

technology devices.  The digital transformation guideline is composed of high potential personnel, efficient 

management as well as the budget provided for developing technology device.  The guideline for the digital 

transformation consider on the working process, development on employees, determine the objective to lead the 

institute and also provide training for the personnel. Furthermore, the result from the questionnaire found the 

conditions of readiness for digital transformation which are composed of modifying the strategy of the institute 

and accomplish with contemporary digital knowledge with continuous improvement. Hence, the improvement 

of the working process, digital infrastructure, digital attitude, digital knowledge improvement, advance in 

digital technology and the participation of involved people are the secondary priority. 

  

KEYWORDS: Problems, Readiness, Digital Transformation, Digital Thailand  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

จากร่างยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560) ไดท้าํการวเิคราะห์ไวถึ้งขอ้จาํกดัของประเทศท่ีนาํไปสู่กบัดกั

การพฒันาประเทศ มีการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลตํ่าทาํให้ประเทศต้องเร่งปรับตัวเพ่ิมประสิทธิภาพโดยใช้

เทคโนโลยีและดิจิทลัไปยกระดบัการบริหารจดัการและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการท่ียงัขาดคุณภาพเพ่ือ

ช่วยขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะและการใหบ้ริการสาธารณะ  

แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2559) โดย

แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมใชห้ลกัการนาํทางดงัน้ี 1) ความสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ 

2) การใชป้ระโยชน์จากพลวตัของเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีกา้วกระโดดอยา่งรวดเร็ว 3) การเขา้ถึง

คนทุกกลุ่มโดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมและการเขา้ถึงเทคโนโลยี ขอ้มูลข่าวสาร ส่ือการเรียนรู้และบริการดิจิทลัของ

รัฐ  4) การวางแผนจากขอ้มูลความพร้อมของประเทศโดยตระหนักถึงความพร้อมดา้นเทคโนโลยีดิจิทัลของ

ประเทศ  ในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การเขา้ถึงและการใชเ้ทคโนโลยขีองประชาชนภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐ ความ

พร้อมดา้นบุคลากร 5) การขบัเคล่ือน ใชก้ารขบัเคล่ือนรวมพลงัทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือนแผนพฒันาดิจิทลัฯ 

ไปสู่การปฏิบติั การพฒันาดิจิทลั จะเนน้ดา้นเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐจะเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและส่งเสริม

สนบัสนุนภาคประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่ไปกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาครัฐดว้ยดิจิทลั 

จากขอ้มูล Dell Technologies Digital Transformation Index’ (DT Index) ดัชนีช้ีวดัการปฏิรูปสู่ดิจิทัล

(Digital Transformation) รายงานจบัความกา้วหนา้การปฏิรูปดิจิทลัขององคก์ร  พบวา่ 7 เปอร์เซ็นต ์เป็นผูน้าํดา้น
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แนวทางการเปล่ียน

ผา่นทางดิจิทลั 

ดิจิทลั การปฏิรูปสู่ดิจิทลัเตม็ตวัมีอยู ่40 เปอร์เซ็นต ์เร่ิมกา้วเขา้สู่ดิจิทลั เพียง 25 เปอร์เซ็นตก์าํลงัประเมินการเขา้สู่

ดิจิทลั และ 23 เปอร์เซ็นตเ์ป็นผูต้ามเร่ืองดิจิทลั และมีอยูเ่พียง 5 เปอร์เซ็นตเ์ป็นผูต้ามหลงัดา้นดิจิทลั  

อาชีวศึกษาถือเป็นองคก์รหน่ึงท่ีจดัการศึกษาใหก้บับุคลากรระดบัอาชีวศึกษา จึงเป็นกลุ่มของผูท่ี้จะตอ้ง

มีทกัษะและความชาํนาญในการทาํงานท่ีรองรับกบัเทคโนโลยใีนปัจจุบนั เป็นช่องทางในการอาํนวยสะดวกใหแ้ก่

ผูเ้รียน และผูใ้ชบ้ริการจากภายนอก การนาํเสนอบทความน้ีเพ่ือทราบสภาพปัญหาและความพร้อมต่อการเปล่ียน

ผ่านทางดิจิทลัขององคก์รระดบัอาชีวศึกษา เพ่ือขบัเคล่ือนเขา้สู่ดิจิทลัไทยแลนด ์ใชเ้ป็นแนวทางการเปล่ียนผ่าน

ต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือทําการศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมต่อการเปล่ียนผ่านทางดิจิทัลขององค์กรระดับ

อาชีวศึกษาเพ่ือขบัเคล่ือนเขา้สู่ดิจิทลัไทยแลนด ์

2.  เพ่ือนาํเสนอแนวทางการเปล่ียนผา่นทางดิจิทลัขององคก์รระดบัอาชีวศึกษาเขา้สู่ดิจิทลัไทยแลนด ์
 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.1  ความพร้อมและการเปล่ียนผา่น   

 ความพร้อมหมายถึงสภาพความพร้อมท่ีจะปฏิบติัหรือกระทาํเพ่ือตอบสนองและเขา้ร่วมปฏิบติัในทุก ๆ 

ดา้นไดท้นัที ในขณะท่ี การเปล่ียนผา่นทางดา้นดิจิทลั หมายถึง สภาวะท่ีเกิดการปรับเปล่ียน หรือการเปล่ียนแปลง

จากรูปแบบหน่ึงไปสู่รูปแบบใหม่ท่ีดีกวา่ทางดา้นเทคโนโลย/ีดิจิทลั  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีวจิยัแบบผสมผสาน  (Creswell, 1994) ในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใช้

การสัมภาษณ์เชิงลึกกบักบัผูท้รงคุณวฒิุเป็นบุคลากรระดบัอาชีวศึกษา ทาํการบนัทึกการศึกษาภาคสนาม ใชก้าร

บุคลากร 

กระบวนการ 

เทคโนโลย ี

ความพร้อมต่อการ

เปล่ียนผา่นทางดิจิทลั 
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วเิคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฏี โดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา การจาํแนกขอ้มูล และสร้างขอ้สรุปแบบอุปนยั แลว้

นาํขอ้มูลมาสรุปผลรวมกนั   

        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ บุคลากรในองค์กรระดบัอาชีวศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาใชใ้นคร้ังน้ีเป็นบุคลากรในองคก์รระดบัอาชีวศึกษาทั้งหมดโดยแยกเป็น 4 กลุ่มหลกั จาํนวน 

9 ท่าน ไดแ้ก่ ตาํแหน่งศึกษานิเทศก์ 2 ท่าน ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 2 ท่าน ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา 3 ท่าน และตาํแหน่งครูผูท้าํหนา้ท่ีระดบัหวัหนา้งานศูนยข์อ้มูล 2 ท่าน 

  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยปัจจยั  สภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลัในปัจจุบนั ปัญหา

และอุปสรรคต่อการดาํเนินงานดา้นดิจิทลัในปัจจุบนั  การปรับสภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลั  การแกปั้ญหาการ

ดาํเนินงานดา้นดิจิทลั  เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีนาํมาใชเ้พ่ือการเปล่ียนผ่านทางดิจิทลั  มุมมองต่อการพฒันาบุคลากร

ระดบัอาชีวศึกษาทางดา้นดิจิทลั  แนวทางการเปล่ียนผ่านทางดิจิทลั  ปัจจยัความสาํเร็จขององคก์ร  ความพร้อม

การปรับตวัเพ่ือการเปล่ียนผา่นทางดิจิทลั  

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดาํเนินการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบพร้อมกัน (Convergent Parallel Design)

ได้แก่แบบสัมภาษณ์(In-depth Interview form) และแบบสอบถาม ท่ีผู ้วิจัยได้พัฒนาข้ึนจากกรอบแนวคิด 

ประกอบดว้ยประเด็นหัวขอ้คาํถามเชิงลึก จาํนวน 7  หัวขอ้ ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาจากแบบสัมภาษณ์ท่ีเก็บมาได้

และใชว้ธีิการวเิคราะห์โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่าความพร้อม 5 ระดบั จากระดบัความพร้อมนอ้ยท่ีสุดถึงความ

พร้อมมากท่ีสุดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยพฒันามาจากกรอบแนวคิดทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้นาํมา

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียกบัความรับผิดชอบในหน้าท่ีขององค์กรระดบัอาชีวศึกษา

ภาครัฐ  

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มูลแบบพร้อมกนัตามแนวคิดของ (อโนทัย งามวิชัยกิจ,  2558; Creswell,  

2013)  โดยแบบสัมภาษณ์ใชค้าํถามปลายเปิด และแบบสอบถามใชค้าํถามระบุตวัเลือก 5 ตวัเลือก สมัภาษณ์จาก

กลุ่มตัวอย่างท่ี เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน 9 ท่าน ใช้ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแบบสัมภาษณ์และ

แบบสอบถามผูท้รงคุณวฒิุ จากสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนแบบสอบถามผูว้จิยัไดด้าํเนินการไป

พร้อมกบัการสมัภาษณ์เชิงลึก ก่อนนาํไปวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีการวิเคราะห์แยกจากกนั แลว้นาํผลมารวมกนั (Merge)โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 

ส่วนแบบสอบถามใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิติ จากการสมัภาษณ์ จดัเตรียมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการอ่าน

ขอ้มูลทั้งหมด เขียนขอ้สรุปแต่ละเร่ืองเสนอเพ่ือการวเิคราะห์ ประมวลผล สรุปขอ้เท็จจริง พิสูจน์บทสรุป  สาํหรับ

แบบสอบถามดาํเนินการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมสถิติ 5 ระดบัความพร้อม  
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5. ผลการวจัิย 

 ขอ้คน้พบจากการวจิยัพบวา่ สภาพปัญหาและความพร้อมต่อการเปล่ียนผา่นทางดิจิทลั ขององคก์รระดบั

อาชีวศึกษาเพ่ือขบัเคล่ือนเขา้สู่ดิจิทลัไทยแลนด ์ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มศึกษานิเทศก ์ 

ประเดน็ ความคิดเห็น 

สภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลัในปัจจุบนั 

 

มีการใชดิ้จิทลับริหารงานและส่ือสารในองคก์ร ใชบ้ริการ

นกัศึกษา  

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินงานด้านดิจิทัลใน

ปัจจุบนั 

บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ ใชเ้ทคโนโลยนีอ้ยมาก

และไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  

การปรับสภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลั 

 

อบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ นาํเทคโนโลยมีาใชใ้น

องคก์ร   

การแกปั้ญหาการดาํเนินงานดา้นดิจิทลั ปรับกระบวนการทาํงาน  พฒันาบุคลากร ปรับ

ยทุธศาสตร์องคก์ร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล ท่ีนํามาใช้เพ่ือการเปล่ียน

ผา่นมุมมองต่อการพฒันาบุคลากร 

โปรแกรมจดัทาํส่ือการเรียนการสอน โปรแกรมสาํเร็จรูป 

อินเทอร์เน็ต 

มุมมองต่อการพฒันาบุคลากร ควรเร่งพฒันาบุคลากรอยา่งเร่งด่วน 

แนวทางการเปล่ียนผา่นทางดิจิทลั ปรับกระบวนการทาํงาน 

ปัจจยัความสาํเร็จ ความพร้อมของบุคลากร กระบวนการทาํงาน และ

เทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้

 

จากตารางท่ี 1 ดา้นบุคลากรพบวา่ขาดความพร้อมและความเขา้ใจ ในองคก์รมีการใชดิ้จิทลับริหารและ

ส่ือสารในองคก์ร ใชเ้ทคโนโลยีในการบริการนกัศึกษาและพฒันาบุคลากร ปรับกระบวนการทาํงาน ความพร้อม

ของบุคลากรและเทคโนโลยท่ีีนาํมาใช ้เพ่ือนาํไปสู่แนวทางการเปล่ียนผา่น 

 

ตารางที ่2  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

ประเดน็ ความคิดเห็น 

สภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลัในปัจจุบนั 

 

บุคลากร มีความรู้แต่ขาดความพร้อมในปฏิบติังาน มีการ

ใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์ร 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินงานด้านดิจิทัลใน

ปัจจุบนั 

 

ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดา้น บุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ปัจจุบนัขาดศกัยภาพ ไม่มีเวลาหาความรู้ ไม่ยอมรับ

เทคโนโลย ีไม่มีงบประมาณสนบัสนุน  

การปรับสภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลั 

 

ปรับกระบวนการทาํงาน หาความรู้ใหม่ และการมีส่วน

ร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การแกปั้ญหาการดาํเนินงานดา้นดิจิทลั 

 

ปรับกลยทุธ์องคก์ร  เร่งพฒันาบุคลากร เร่งพฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐานและการเขา้ถึงขอ้มูลร่วมกนั 
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ตารางที ่2  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูอ้าํนวยการสถานศึกษา(ต่อ) 
 

ประเดน็ ความคิดเห็น 

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล ท่ีนํามาใช้เพ่ือการเปล่ียน

ผา่น 

มีการนาํเทคโนโลยปีระมวลผลแบบคลาวด ์และระบบ

ความปลอดภยัมาใชใ้นองคก์ร 

มุมมองต่อการพฒันาบุคลากรอาชีวศึกษาดา้นดิจิทลั ควรพฒันาบุคลากรและกาํลงัคนอาชีวศึกษาใหมี้ความ

พร้อม สรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารมารถ ปรับปรุง

โครงสร้างและระบบการบริหารงาน 

แนวทางการเปล่ียนผา่นทางดิจิทลั พฒันากาํลงัคนอาชีวศึกษาทั้งผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทุก

คน  กาํหนดยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือน และเตรียมความ

พร้อมบุคลากร กระบวนการและเทคโนโลย ี

ปัจจยัความสาํเร็จ 

 

ความพร้อมดา้นบุคลากร กระบวนการทาํงานท่ีมีความ

ยดืหยุน่  องคค์วามรู้ใหม่  และพฒันาเทคโนโลยใีหมี้

ความทนัสมยั 
 

จากตารางท่ี 2 พบวา่ดา้นบุคลากรขาดความพร้อมและขาดศกัยภาพ ไม่มีงบประมาณ ขาดการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ควรปรับกลยทุธ์องคก์ร ควรพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเขา้ถึงขอ้มูลร่วมกนั พฒันา

กาํลงัคนอาชีวศึกษา กาํหนดยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือน เพ่ือนาํไปสู่แนวทางการเปล่ียนผา่น 

 

ตารางที ่3  สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มรองผูอ้าํนวยการ 

ประเดน็ ความคิดเห็น 

สภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลัในปัจจุบนั 

 

บุคลากรขาดความรู้ มีการใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์ร แต่

อุปกรณ์ลา้สมยัและไม่มีงบประมาณสนบัสนุน 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานดา้นดิจิทลัใน 

ปัจจุบนั 

บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการทาํงาน  ขาด

งบประมาณสนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลย ี

และขาดอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัรองรับการใชง้าน 

การปรับสภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลั พฒันาบุคลากรดิจิทลั ปรับกระบวนการทาํงาน ปรับกล

ยทุธองคก์ร พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ/ดิจิทลั ท่ีนาํมาใชเ้พ่ือการเปล่ียน

ผา่น  

Facebook, Line Smart wifi  ระบบอินเทอร์เน็ต 

เทคโนโลยกีารระบุตวัตน  โปรแกรมประยกุตแ์ละ

โปรแกรมสาํเร็จรูป 

มุมมองต่อการพฒันาบุคลากร ควรมีการพฒันาใหก้บับุคลากรและโครงสร้างการ

บริหารงานใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง 

แนวทางการเปล่ียนผา่นทางดิจิทลั พฒันาบุคลากร ปรับยทุธศาสตร์การขบัเคล่ือน องคก์ร 

ส่งเสริมใหผู้บ้ริหารระดบัตน้ไดเ้รียนรู้และพฒันา

เทคโนโลยขีั้นสูง  

ปัจจยัความสาํเร็จ 

 

ความพร้อมบุคลากร กระบวนการทาํงานเป็นระบบ  

เทคโนโลยทีนัสมยัและการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
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จากตารางท่ี 3  พบวา่ดา้นบุคลากรขาดความรู้ ไม่มีงบประมาณสนบัสนุนพฒันาเทคโนโลย ีควรพฒันา

บุคลากร  ปรับยุทธศาสตร์การขบัเคล่ือนองค์กร ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารเรียนรู้พฒันาเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่แนว

ทางการเปล่ียนผา่น 

 

ตารางที ่4 สรุปการวเิคราะห์เน้ือหาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มครู 

ประเดน็ ความคิดเห็น 

สภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลัในปัจจุบนั 

 

บุคลากรมีภาระงานมาก มีการนาํเทคโนโลยมีาใชใ้น

การศึกษา ผูบ้ริหารไม่มีวสัิยทศัน์ดา้นเทคโนโลย ีไม่มี

งบประมาณสนบัสนุน 

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดาํเนินงานดา้นดิจิทลัใน

ปัจจุบนั 

 

บุคลากรขาดความรู้ ยดึติดระบบเก่า ไม่พร้อมรับ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ ผูบ้ริหารขาดวิสัยทศัน์ดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ  อุปกรณ์เส่ือม- สภาพ ขาด

งบประมาณสนบัสนุน 

การปรับสภาพการดาํเนินงานดา้นดิจิทลั อบรมบุคลากร ปรับกระบวนการทาํงาน ผูบ้ริหารมี

วสัิยทศัน์ เพ่ิมงบประมาณสนบัสนุนดา้นดิจิทลัและจดัหา

อุปกรณ์เพ่ิมข้ึน 

การแกปั้ญหาการดาํเนินงานดา้นดิจิทลั พฒันาบุคลากรดิจิทลั ผูบ้ริหารควรมีวสิยัทศัน์ ดิจิทลั 

เพ่ิมงบประมาณจดัทาํโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศ/ดิจิทลั ท่ีนาํมาใชเ้พ่ือการ

เปล่ียนผา่น 

เทคโนโลยติีดตามผูเ้รียน เทคโนโลยคีลาวด ์ระบบ

สแกนลายน้ิวมือ 

มุมมองต่อการพฒันาบุคลากร ควรพฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถเฉพาะดา้น 

และส่งเสริมใหรั้บความรู้ใหม่ตลอดเวลา 

แนวทางการเปล่ียนผา่น พฒันาบุคลากรดิจิทลั ปรับกระบวนการทาํงาน ปรับ

กลยทุธ์องกร เร่งสร้างทศันคติท่ีดีใหผู้บ้ริหาร 

ปัจจยัความสาํเร็จ ความพร้อมบุคลากร กระบวนการทาํงาน และ

เทคโนโลย ีผูบ้ริหารมีทศันคติท่ีดี 

 

จากตารางท่ี 4  พบว่า ด้านบุคลากรขาดความรู้ ผูบ้ริหารขาดวิสัยทัศน์ ควรปรับกระบวนการทาํงาน  

ปรับกลยทุธ์องคก์ร อุปกรณ์เส่ือมสภาพ งบประมาณสนบัสนุนและจดัหาอุปกรณ์เพ่ิม พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการเปล่ียนผา่นควรพฒันาบุคลากรดิจิทลั ปรับกระบวนการทาํงาน ปรับกลยทุธ์องกร เร่งสร้างทศันคติท่ีดี 

เพ่ือนาํไปสู่แนวทางการเปล่ียนผา่น 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1420 

ตารางที ่5 การปรับตวัเพ่ือการเปล่ียนผา่นทางดิจิทลัของระดบัอาชีวศึกษาเพ่ือมุ่งเขา้สู่ดิจิทลัไทยแลนด ์

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม 
ผลการประเมิน แปลผล 

x ̅ S.D. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

การปรับกลยทุธ์องคก์ร 

การปรับกระบวนการทาํงาน 

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นดิจิทลั 

ทศันคติการบริหารงาน 

การพฒันาบุคลากรดิจิทลั 

การหาความรู้ใหม่ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 

การเป็นผูน้าํดา้นดิจิทลั 

การมีส่วนร่วมของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.50 

3.20 

3.20 

3.40 

3.20 

3.60 

3.40 

3.20 

.527 

.789 

.789 

.843 

.632 

.699 

.966 

1.033 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

รวม 3.33 0.78 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 5 การปรับตวัเพ่ือการเปล่ียนผา่นมีความพร้อมมากดา้นการปรับกลยทุธ์องคก์รและการหาความรู้

ใหม่ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางคือการปรับกระบวนการทาํงาน การพฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐานดา้นดิจิทลั ทศันคติการบริหารงาน การพฒันาบุคลากรดิจิทลั การเป็นผูน้าํดา้นดิจิทลั การมีส่วนร่วมของผู ้

ท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย 

 

6. อภิปรายผล  

 เม่ือนําผลจากการวิเคราะห์ของสภาพปัญหาและความพร้อมต่อการเปล่ียนผ่านทางดิจิทลัขององค์กร

ระดบัอาชีวศึกษาเพ่ือขบัเคล่ือนเขา้สู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ในประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าความคิดเห็นของ

ผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 4 กลุ่ม จะมีความคิดเห็นท่ีมีแนวโน้มไปในทางเดียวกนันั่นคือ สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน เกิดจาก

บุคลากรท่ีไม่มีความพร้อมเพราะขาดความรู้ความเขา้ใจในองคค์วามรู้ใหม่ ไม่มีบุคลากรเฉพาะดา้น ทศันคติหรือ

วิสัยทศัน์ผูบ้ริหารต่อเทคโนโลยี การเตรียมความพร้อมดา้นการพฒันาบุคลากรและเตรียมบุคลากรเฉพาะดา้น 

พร้อมทั้งปรับกระบวนการทาํงานและปรับกลยทุธ์องคก์ร ควรพฒันาเทคโนโลยแีละโครงสร้างพ้ืนฐานไวร้องรับ

เพ่ือใหมี้ความพร้อมนาํพาองคก์รขบัเคล่ือนเขา้สู่ดิจิทลัไทยแลนดไ์ด ้เพราะบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลย ี

ทั้ งสามปัจจัยน้ีมีความสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะสอดรับและประสานกนัให้พร้อมต่อการเปล่ียนผ่าน สอดคลอ้งกับ

งานวจิยัของตอ้งลกัษณ์ บุญธรรม (2559) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

ควรนาํผลการวิจยัไปใชใ้นการเป็นแนวทางการเปล่ียนผ่านทางดิจิทลัขององคก์รระดบัอาชีวศึกษาเพ่ือ

ขบัเคล่ือนเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ต่อไป และควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร กระบวนการและ

เทคโนโลย ีก่อนการเปล่ียนผา่นตามขอ้แนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือเทคนิค TAI ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แยม้สอาดรังสิต จํานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์                  

(2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลา 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิง

บรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธี t-test แบบ 

Dependent Samples ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของผูเ้รียนท่ีไดรั้บจากการจดัการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 76.80 อยู่ในระดบัดี (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 

คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were ( 1)  to study about the achievement of mathematics And ( 2)  to 

compare the results in mathematics on exponent for Mathayomsuksa 1 students before and after using team 
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assisted individualization (TAI). The sample of this research was Mathayomsuksa 1 students from Beaconhouse 

Yamsaard Rangsit School.  There is 1 classroom that consisted of 25 in the first semester of 2018.  The sample 

was selected by cluster random sampling.  The research instruments were used ( 1)  Mathematics lesson plan on 

exponent.  ( 2)  Mathematics tests on exponent.  The statistics used in analysis were Percentage, Mean ( x ) , 

Standard Deviation (S.D.) and Dependent sample t-test.  

The finding were as follows: 

(1) The achievement of mathematics for Mathayomsuksa 1 students of Beaconhouse Yamsaard Rangsit 

school using team assisted individualization (TAI) was 76.80 percentage and It was at a good level. 

   (2) The results of mathematics after using team assisted individualization (TAI) was significant higher 

than before using team assisted individualization (TAI) at the .05 level. 

 

KEYWORDS: Mathematics learning achievement, Team Assisted Individualization (TAI) 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นในการ

ปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อยา่งเท่าทนั ให้มีความ

พร้อมทั้ งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสู่สังคม

ฐานความรู้ไดอ้ยา่งมัน่คง มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจท่ีดี มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้ง มีสมรรถนะ 

ทกัษะ และความรู้พ้ืนฐานท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ

พฒันาเยาวชนของชาติสู่โลกศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกัษะการคิด

วเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ีสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคม

โลกไดอ้ยา่งสนัติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551 (ฉบบั

ปรับปรุง 2560) ไดพ้ฒันาหลกัสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ึนเพ่ือใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบั

การเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยพิจารณาร่างกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ท่ีกาํหนดเป้าหมายและ

ลกัษณะของคนไทยใน 20 ปีขา้งหน้า รวมถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ท่ีมุ่งให้การศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล พฒันาคนไทยให้มีทกัษะการคิด สังเคราะห์ 

สร้างสรรค ์ต่อยอดสู่นวตักรรม มีทกัษะชีวติและอาชีพ ทกัษะสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลย ีมีการเรียนรู้ต่อเน่ือง

ตลอดชีวิต และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ท่ีบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ (STEM Education) เพ่ือพฒันาผูส้อนและผูเ้รียนในเชิงคุณภาพโดยเน้นการเช่ือมโยงระหว่างการ

เรียนรู้กบัการทาํงาน (Work Integrated Learning) และพบวา่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ให้ความสาํคญักบัทกัษะการ

เรียนรู้และนวตักรรม (Learning and Innovation Skills) ท่ีจาํเป็นสําหรับคริสต์ศตวรรษท่ี21(Partnership for the 

21st  Century Skills,2016) ได้แก่ การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา(Critical Thinking and Problem-

Solving) การส่ือสาร(Communication) การร่วมมือ (Collaboration)และการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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(Creativity and Innovation) ควบคู่ไปกบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งเหมาะสม (สถาบนัส่งเสริม

การสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

จากผลคะแนนการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของสถาบนัทดสอบการศึกษาระดบัชาติประจาํปีการศึกษา 

2558, 2559 และ 2560 พบวา่คะแนนทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มี

คะแนนเฉล่ีย 29.65, 29.31 และ 26.30 จากคะแนน 100 คะแนนตามลาํดบั (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 

2560) พบว่า สาระท่ี 1 จาํนวนและการดาํเนินการ มีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่านักเรียนขาด

ทกัษะการส่ือสาร การให้เหตุผล การแกปั้ญหา และการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงครูผูส้อนจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

แกปั้ญหาและหาทางแกไ้ขในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือให้เด็กมีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนสูงข้ึน ซ่ึง

วิธีการสอนในการจดัการเรียนคณิตศาสตร์นั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการเรียนรู้แบบ STAD 

โมเดลซิปปา 4MAT 5Es และTGT ซ่ึงแนวทางในการปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าท่ีของครูผูส้อนโดยตรง ครูผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงระดบัความสามารถและวุฒิภาวะของ

ผูเ้รียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องเร่ิมจากง่ายไปยาก จากรูปธรรมไปสู่ก่ึงนามธรรมและ

นามธรรม ใช้ส่ือต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้ผูเ้รียนได้ใช้ประกอบการศึกษาคน้ควา้ (ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล, 2553) 

ตลอดจนผูเ้รียนจาํเป็นท่ีจะตอ้งอาศยักระบวนการคิด การตดัสินใจ กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

การจดักิจกรรมโดยใชผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพ่ือนหรือการเรียนท่ีมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็น

กลุ่มย่อยจึงมีความสําคญั และสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการสอนท่ีเนน้

นักเรียนเป็นสําคญัโดยท่ีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลกัษณะการเรียนเป็นกลุ่ม โดยเป็นการจดัการเรียนการ

สอนท่ีครูจะเขา้มามีบทบาทนอ้ยท่ีสุด แต่ครูผูส้อนตอ้งมีการกระตุน้เด็ก มีการตรวจสอบการเรียนรู้ของนกัเรียนทั้ง

จากเพ่ือนและครูผูส้อน (สํารวย หาญห้าว, 2550) และยงัเป็นการฝึกให้นกัเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม เพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการศึกษาเน้ือหาเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีชดัเจน อนัจะนาํไปสู่การพฒันา

ความสามารถทางสติปัญญา ความมีวนิยัในตนเองและทกัษะทางสงัคมโดยรวม (ไพโรจน์ เบขนุทด,  2544) อีกทั้ง

ยงัช่วยส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือกนัภายในกลุ่มของผูเ้รียน และกระตุน้ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความสามารถ

ของตนเอง และยงัสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้(Slavin 1990)  

จากความเป็นมาและความสําคญัของการเรียนคณิตศาสตร์ จึงเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนการสอน 

โดยนําการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มาใช้ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาให้เด็กเกิดความเข้าใจ 

กระบวนการคิด วิเคราะห์คาํถาม ในรูปแบบสมการ หรือโจทยปั์ญหา และเกิดการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายใน

กลุ่ม ส่งเสริมการร่วมมือกนัทาํงานเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนความรู้ สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความเขา้ใจ

ในคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนั เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน และเพ่ือใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 
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(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 

 

3. สมมติฐานในการวจัิย 

 (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการ

จดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 70  

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงั

การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI สูงกวา่ก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  ตวัแปรตน้         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั  

 แบบแผนการวจิยั ใชแ้บบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pre-test Post-test Design)  

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 
 

               เม่ือ  T1 แทน   การทดสอบก่อนเรียน 

          T2  แทน   การทดสอบหลงัเรียน 

       X  แทน   การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง เลขยกกาํลงั 

 

        5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แยม้สอาดรังสิต 

ท่ีเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ จาํนวน 3 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 63 คน  

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แยม้สอาดรังสิต จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 25 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 

(Cluster Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม (Sampling unit) 

การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

เทคนิค TAI 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ือง เลขยกกาํลงั 
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       5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั 

      5.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

(1) แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ไดด้าํเนินการสร้างจากการศึกษาจุดมุ่งหมาย 

ขอบข่ายของเน้ือหาและแนวคิดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 จนนาํมาสู่การ

กาํหนดสาระการเรียนรู้จากหนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 1 จาํนวน 1 หน่วยการเรียน จาํนวน 15 ชั่วโมง จากนั้น

นําเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ เร่ืองเลขยกกาํลงั โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.27  

 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกําลัง ไดด้าํเนินการสร้างโดย

กาํหนดโครงสร้างของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั เป็นแบบทดสอบ

ปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ จากนั้นนาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยก

กาํลงั เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสมอีกคร้ังหน่ึง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of 

Item-Objective Congruence (IOC) ) เท่ากบั 1 จากนั้นนาํไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แยม้สอาดรังสิต ตรวจสอบแบบทดสอบแลว้คาํนวณค่าความ

ยากง่าย ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.75 และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ไดค้่าอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.58 และหาค่า

ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชสู้ตร โลเวท (Lovett) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .88  

5.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั จากนั้นดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ

จดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั จาํนวน 15 แผน จากนั้นมีการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ฉบบัเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 

5.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statics) ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent Samples  

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง เลขยก

กาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 76.80  
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ตารางที ่2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

 จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI            

นกัเรียนคนท่ี คะแนนสอบ

ก่อนเรียน 

(30) 

ร้อยละ ระดบั คะแนนสอบ

หลงัเรียน 

(30) 

ร้อยละ ระดบั 

1 4 13.33 ปรับปรุง 17 56.67 ผา่นเกณฑ ์

2 7 23.33 ปรับปรุง 23 76.67 ดี 

3 5 16.67 ปรับปรุง 16 53.33 ผา่นเกณฑ ์

4 6 20.00 ปรับปรุง 24 80.00 ดีมาก 

5 5 16.67 ปรับปรุง 26 86.67 ดีมาก 

6 2 6.67 ปรับปรุง 20 66.67 พอใช ้

7 8 26.67 ปรับปรุง 19 63.33 พอใช ้

8 8 26.67 ปรับปรุง 25 83.33 ดีมาก 

9 5 16.67 ปรับปรุง 26 86.67 ดีมาก 

10 6 20.00 ปรับปรุง 19 63.33 พอใช ้

11 7 23.33 ปรับปรุง 22 73.33 ดี 

12 7 23.33 ปรับปรุง 26 86.67 ดีมาก 

13 9 30.00 ปรับปรุง 21 70.00 ดี 

14 9 30.00 ปรับปรุง 29 96.67 ดีมาก 

15 7 23.33 ปรับปรุง 28 93.33 ดีมาก 

16 5 16.67 ปรับปรุง 21 70.00 ดี 

17 9 30.00 ปรับปรุง 19 63.33 พอใช ้

18 9 30.00 ปรับปรุง 23 76.67 ดี 

19 7 23.33 ปรับปรุง 24 80.00 ดีมาก 

20 5 16.67 ปรับปรุง 23 76.67 ดี 

21 4 13.33 ปรับปรุง 24 80.00 ดีมาก 

22 8 26.67 ปรับปรุง 22 73.33 ดี 

23 6 20.00 ปรับปรุง 27 90.00 ดีมาก 

24 8 26.67 ปรับปรุง 24 80.00 ดีมาก 

25 4 13.33 ปรับปรุง 28 93.33 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 76.80 ดี 

 

  จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 

TAI เร่ือง เลขยกกาํลงั หลงัเรียนอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียของคะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.80  

 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนจากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เร่ือง  

เลขยกกาํลงั หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ตารางที ่3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

 จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน  

 (Post-test) 

การทดสอบ n k X� SD. df. t p-value 

ก่อนเรียน 25 30 6.40 1.89 
24 22.18 .000 

หลงัเรียน 25 30 23.04 3.47 

 

  จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI หลงัการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  

 

7. อภิปรายผล  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผล

ตามลาํดบั ดงัน้ี 

      1. การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาก

การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI จากผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลข

ยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI อยูใ่นระดบัดี ร้อย

ละ 76.80 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัเรียนมีพฒันาการดา้นการคิด และการแกปั้ญหาจากการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ

เทคนิค TAI เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีมีขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน โดยเร่ิมจากการแบ่งกลุ่มนกัเรียน

คละความสามารถซ่ึงจะทาํให้นกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง ช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มอ่อนได ้มีการนาํเสนอ

บทเรียนใหม่โดยครูเป็นผูอ้ธิบาย และครูกบันักเรียนร่วมกนัอภิปรายซักถาม ซ่ึงจะทาํให้นกัเรียนมีส่วนร่วมใน

การศึกษาบทเรียนใหม่ และนกัเรียนกลุ่มอ่อนสามารถให้เพ่ือนนกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางในกลุ่มตวัเอง

ช่วยอธิบายบทเรียนท่ีตนเองไม่เขา้ใจได ้และภาษาท่ีนกัเรียนใชเ้ป็นภาษาท่ีวยัเดียวกนัส่ือสารกนัเป็นภาษาท่ีเขา้ใจ

ง่าย ทาํให้ผูเ้รียนกลุ่มอ่อนเกิดความเขา้ใจ และเกิดการต่ืนตวัอยากเรียนรู้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ถนอม เติมประโคน (2556) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยมและ

เศษส่วน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI พบว่านักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนดว้ยการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองทศนิยมและเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของนิธินันท์ กลัน่คูวฒัน์ (2559) พบว่านักเรียนท่ีเรียนการแกโ้จทยส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดียว หลงัไดรั้บการ

จดัการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาของโพลยา สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิติศกัด์ิ คาเมฆ (2560) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช ้เทคนิค TAI พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลงัการจดัการเรียนการสอน

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอ้งกับ
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งานวิจยัของธยานี พิมพสิ์งห์ (2556) ไดท้าํวิจยัเร่ือง การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยกลุ่ม

ร่วมมือแบบ TAI พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนรู้โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยกลุ่มร่วมมือแบบ TAI มี

คะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน เท่ากบั 77.89 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 75 ซ่ึง

การใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงข้ึน 

เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สมาชิกในกลุ่มจะมีการช่วยกนัแกปั้ญหา

คณิตศาสตร์ ร่วมกนัอธิบายใหเ้พ่ือนในกลุ่มไดเ้ขา้ใจในเน้ือหาท่ีกาํลงัเรียนในแผนการสอนนั้น มีความรู้สึกท่ีดีต่อ

กนั มีปฏิสมัพนัธ์กนัมากข้ึน นอกจากน้ีผูเ้รียนท่ีอ่อนกวา่ก็จะไดเ้ขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน  

   2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เลขยกกาํลงั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI พบวา่หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 อาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI มีขั้นตอนการจดักิจกรรมท่ี

ชดัเจน นกัเรียนไดร่้วมทาํงานเป็นกลุ่ม นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะจบัคู่เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในการเช็คและการ

ตรวจผลงาน จากท่ีนกัเรียนไดท้าํแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล เพ่ือนจะเป็นผูต้รวจแบบฝึกทกัษะ หากนกัเรียนผ่าน

แบบฝึกหัดชุดท่ี 1 นกัเรียนจะทาํแบบฝึกหดัชุดท่ี 2 ต่อได ้แต่ถา้นกัเรียนไม่ผ่านแบบฝึกหัดชุดแรก เพ่ือนในกลุ่ม

ของตนเองจะเป็นผูอ้ธิบาย และสอนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ และสามารถทาํแบบฝึกหัดได ้เพ่ือนจะมีบทบาทใน

การจดัการเรียนการสอน ทาํให้นกัเรียนไม่รู้สึกเกร็ง มีความรู้สึกอยากเรียน ตั้งใจและสนใจเรียน เม่ือนักเรียน

สนใจเรียน เขา้ใจในบทเรียนจึงทาํใหน้กัเรียนถ่ายทอดความรู้ ความคิดของตนเองใหผู้อ่ื้นรับรู้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของกฤษกร สุขอนนัต ์(2558)ไดท้าํวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

เร่ือง เรขาคณิต ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค 

TGT พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 ท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค TGT 

เร่ือง เรขาคณิต มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

         1.1 ครูควรกาํหนดเวลาท่ีเหมาะสมและชดัเจนให้แก่นักเรียนในการศึกษาใบความรู้และการทาํ

แบบฝึกหดัแต่ละคร้ัง เพ่ือใหน้กัเรียนมีเวลาในการทาํกิจกรรมและเวลาในการซกัถามเพ่ือนท่ีเพียงพอ 

         1.2 ในการจดักลุ่ม เม่ือมีการเรียนการสอนจบในเน้ือหาแต่ละหน่วย ครูควรให้นกัเรียนไดเ้ปล่ียน

กลุ่ม เพ่ือให้นักเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคยกับเพ่ือนคนอ่ืนๆในห้อง ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในหอ้งมากข้ึน 

         1.3 ครูตอ้งดูแลนกัเรียนใหท้ัว่ถึงทุกกลุ่ม ทุกคน และให้คาํปรึกษากบักลุ่มท่ีมีขอ้สงสัย หรือปัญหา

ใหก้ารทาํแบบฝึกหดั  

         1.4 ครูควรมีการเตรียมการสอนเป็นอยา่งดี และเตรียมกิจกรรมเพ่ิมเติมสาํหรับนกัเรียนท่ีเก่ง เพ่ือให้

เกิดประโยชน์กบัครูผูส้อนและนกัเรียน 
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         1.5 ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ นาํ

แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์จากการจดัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ไปพฒันาในการจดัการเรียน

การสอนใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน เพ่ือใหเ้ขา้กบัเด็กในปีต่อไป และเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนไป 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

           1.1 ควรนําการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อ่ืนๆ เช่น การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ 

และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน และการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการ

ใชท้กัษะชีวติ เป็นตน้ 

      1.2 ควรพฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ในการจดักิจกรรมท่ีสามารถ

เกิดการบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เช่น ศิลปะ ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นตน้ โดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) เพ่ือรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบการการจาํแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลัก 

พหุปัญญา โดยใช้เทคนิคเมืองขอ้มูลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงการทดสอบ

แบบจาํลองท่ีไดจ้ะทดสอบบนพ้ืนฐานของวธีิ 10-fold cross validation โดยใชโ้ปรแกรม WEKA ท่ีมีความสามารถ

ทางดา้นเทคนิคเหมืองขอ้มูลมาทาํการสร้างแบบจาํลอง สาํหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดท้าํการรวบรวมดว้ย

แบบสอบถามจากนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 1/2560 และ 2/2560

จาํนวน 908 คน การประเมินประสิทธิภาพของการจาํแนกประเภทขอ้มูลโดยดูจากค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ซ่ึง

ผลการทดลองในคร้ังน้ีพบวา่ อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจให้ค่าความถูกตอ้งในการจาํแนกประเภทสูงท่ีสุดโดยท่ี

ตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 81.94% ส่วนตน้ไมต้ดัสินใจ ID3 ให้ค่าความถูกตอ้งเท่ากบั 80.73% 

ทฤษฎีเนอีฟเบยแ์ละทฤษฏีเบยเ์ซ่ียน (Naïve Bayes และ Bayesian Network) ให้ค่าความถูกตอ้งเท่ากนัคือ 68.28% 

ตามลาํดบั จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ีสามารถนาํเทคนิคของตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5ไปใชใ้นการทาํนาย

ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นยาํ 
 

คาํสําคญั: ตน้ไมต้ดัสินใจ, ทฤษฎีเบยเ์ซ่ียน, พหุปัญญา 
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ABSTRACT 

This research aims to compare efficiency of data classification according to Multiple Intelligences (MI) 

principles by using Data Mining Techniques. The research has created a model by employing WEKA software 

based on data mining technique. The result from the model was validated according to 10-folds cross validation 

method. A questionnaire was used for data collection from 908 students in bachelor degree at  

Chiang Mai Rajabhat University in academic year 1/2017 and 2/2017. The accuracy rate of classification was 

used for evaluating efficiency. The experiment showed that the performance of Decision Tree C4.5  is 81.94% 

higher than ID3 (80.73%), Naïve Bayes (60.28%) and Bayesian Network (60.28%). The results of this research 

can be used to develop analyze learning ability on Multiple Intelligences using Decision Tree C4.5 with accuracy 

and precision in predicting student’s aptitude. 

 

KEYWORDS: Decision Tree, Bayesian Network, Multiple Intelligence 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ระบบการศึกษาของไทยมีการแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศยั สาํหรับการศึกษาในระบบนั้น ผูส้อนถือวา่มีบทบาทสาํคญัในการเป็นผูน้าํในการเรียนการ

สอน โดยเฉพาะการจดัหลกัสูตรขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และ

แกไ้ขเพ่ิมเติม 2545 และ 2553) ในหมวดท่ี 4 มาตรา 22 กล่าวถึงการจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองและถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด (Children Center) กระบวนการจดัการ

ศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ดงันั้นการท่ีจะส่งเสริมผูเ้รียนได้

ตามความสามารถของผูเ้รียนเองนั้น ผูส้อนจะตอ้งทราบถึงความสามารถของผูเ้รียนวา่มีมากนอ้ยเพียงใด ซ่ึงถา้ใช้

วิธีการวดัระดบัสติปัญญาหรือไอคิวมาเป็นมาตรวดัก็จะไดผ้ลเฉพาะในเร่ืองของภาษา ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และมิติสัมพนัธ์เพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงผูเ้รียนยงัคงมีความสามารถในการเรียนรู้ดา้นอ่ืนอีกเช่น 

ความสามารถทางดา้นดนตรี ความสามารถดา้นศิลปะ และความสามารถดา้นกีฬา เป็นตน้ ดงันั้นศาสตราจารยโ์ฮ

วาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ดได้คิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of 

Multiple Intelligences) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนของผูเ้รียนตามความสามารถของผูเ้รียนโดยยึด

ศกัยภาพ ความถนดั รูปแบบการเรียนรู้ และสติปัญญาท่ีหลากหลายใหไ้ดรั้บการพฒันาทุกดา้นไปพร้อม ๆ กนั ถือ

ว่าเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ร่วมสมัยท่ีอยู่ในความสนใจของนักการศึกษา โดยมีการประเมินจาก

แบบสอบถามในการจาํแนกความสามารถทางปัญญา ความสามารถนั้นเป็นความสามารถท่ีจะคน้หา แกปั้ญหา 

และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณค่า  เป็นท่ียอมรับในสังคม (ศักด์ิชาย ตั้ งวรรณวิทย,์ 2552) Howard Gardner ได้แบ่ง

แนวคิดดา้นพหุปัญญาออกเป็น 9 ดา้นไดแ้ก่ 1) ความสามารถทางปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-

Math Intelligence) 2) ความสามารถทางปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence) 3) ความสามารถทางปัญญาดา้น

ธรรมชาตินิยม(Naturalistic Intelligence) 4)  ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)  

5) ความสามารถทางปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 6) ความสามารถ
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ทางด้านปัญญาด้านระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) 7) ความสามารถทางปัญญาด้านมิติสัมพนัธ์ 

(Visual-Spatial Intelligence) 8) ความสามารถทางปัญญาดา้นภายในตวับุคคล (Intrapersonal Intelligence) และ  

9) ความสามารถทางปัญญาดา้นอตัถภวนิยามหรือการดาํรงอยู ่(Existential Intelligence)   (Gardner H., 1993) โดย

จะเป็นแบบสอบถามท่ีมีจาํนวน 90 ขอ้ และสําหรับความสามารถการรับรู้ทั้ง 9 ดา้นไดจ้ดัแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1) กลุ่มการวิเคราะห์ (Analytic) เป็นกลุ่มท่ีเน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ประกอบดว้ยความสามารถทาง

ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถทางปัญญาดา้นดนตรีและจงัหวะ และความสามารถทางปัญญา

ดา้นธรรมชาติ 2) กลุ่มพินิจพิจารณา (Introspective) เป็นกลุ่มพหุปัญญาท่ีเน้นจินตนาการ การทาํความเขา้ใจ 

ประกอบดว้ย ความสามารถทางปัญญาด้านภายในตนเอง ความสามารถทางปัญญาดา้นมิติหรือดา้นภาพ และ

ความสามารถทางปัญญาด้านอตัถภวนิยมหรือการดาํรงอยู่ และ 3) กลุ่มปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) เป็นกลุ่มพหุ

ปัญญาท่ีเนน้การส่ือสารการถ่ายทอด ประกอบดว้ย ความสามารถทางปัญญาดา้นภาษา ความสามารถทางปัญญา

ดา้นระหวา่งบุคคล และความสามารถทางปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว จากรายละเอียดของทฤษฎีการ

เรียนรู้ในรูปแบบพหุปัญญาดังท่ีกล่าวมาขา้งตน้ หากผูส้อนเขา้ใจจุดอ่อนจุดแข็งของเด็กนักเรียนแต่ละคนก็

สามารถช่วยเด็กใหป้ระสบความสาํเร็จทางการเรียนไดดี้ยิง่ข้ึนต่อไป (สุมาลี สิกเสน, 2558) 

การวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับผูส้อน เพ่ือให้จดักระบวนการ

เรียนการสอนได้สอดคล้องกับผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน และวิธีท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือให้ผูส้อนได้ทราบถึง

ความสามารถในการเรียนรู้ผูเ้รียนไดอ้ย่างรวดเร็วคือ การจาํแนกประเภทขอ้มูล (Data Classification) ซ่ึงเป็น

เทคนิคหน่ึงของเหมืองขอ้มูล (Data Mining) เทคนิคเหมืองขอ้มูล เป็นกระบวนการกลัน่กรองขอ้มูลจากฐานขอ้มูล

ท่ีมีขนาดใหญ่ โดยมองท่ีความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล แนวโน้มของขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถนําขอ้มูลท่ี

กลัน่กรองแลว้ไปใชป้ระโยชน์ หรือใชเ้พ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจต่อไป และการจาํแนกประเภทขอ้มูล เป็นการ

คน้หาแบบจาํลองหรือโมเดลท่ีใชส้าํหรับอธิบายขอ้มูลแต่ละประเภท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือทาํนาย (Prediction) 

กลุ่มส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงรูปแบบท่ีไดน้ั้นมาจากขอ้มูลชุดฝึกการเรียนรู้ (Training data) ท่ีไดมี้การกาํหนดช่ือกลุ่ม (Class) 

เรียบร้อยแลว้ นาํมาจาํแนกประเภท และใชข้อ้มูลชุดทดสอบ (Test set) ท่ีมีลกัษณะขอ้มูลท่ีเหมือนกนัแต่ไม่มีช่ือ

กลุ่มมาทาํนาย (Quinlan, 1986)  ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้รูปแบบคือโมเดลจาํแนกประเภทขอ้มูล ซ่ึงการจาํแนก

ประเภทขอ้มูลมีหลากหลายวิธี ในท่ีน้ีจะนาํเสนอเฉพาะวิธีตน้ไมต้ดัสินใจ และทฤษฏีเบยเ์ซ่ียน จากงานวิจยัท่ีได้

ศึกษาพบว่า วิธีการจาํแนกประเภทขอ้มูลน้ีไดมี้ผูว้ิจยัหลายท่านนาํมาใชใ้นการคน้หาโมเดลท่ีเหมาะสมสาํหรับ

งานดา้นต่าง ๆ ดงัเช่น งานวิจยัของ ทิพยา ถินสูงเนิน และคณะ (2554)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีทาํให้นักศึกษาเรียนไม่

สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยใชอ้ลักอริทึมเครือข่ายงานเบย ์และตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 โดยพบวา่

อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 มีประสิทธิภาพดีกว่าอลักอริทึมแบบเครือข่ายงานเบย ์โดยให้ค่าความถูกตอ้ง

สูงสุด งานวิจยัของชลธิศา พลทองมาก และคณะ (2554) ไดว้ิเคราะห์ความเส่ียงการเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบซี  

โดยใชต้น้ไมต้ดัสินใจ และทฤษฎีเบยเ์ซ่ียน ซ่ึงพบวา่ทฤษฎีเบยเ์ซ่ียนใหค้วามถูกตอ้งสูง เป็นตน้ 

ดงันั้นในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัจึงนาํเสนอเทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูล 2 วิธี คือ ตน้ไมต้ดัสินใจ (ID3 

และ Decision Tree C4.5) และทฤษฏีเบยเ์ซ่ียน (Naïve Bayes และ Bayesian Network) มาวิเคราะห์ความสามารถ

ในการรับรู้ของผูเ้รียนตามแนวพหุปัญญา โดยทาํการรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เพ่ือคน้หาอลักอริทึมท่ีให้ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) สูงสุดในการท่ีจะสร้าง
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แบบจาํลองหรือโมเดลจาํแนกความสามารถในการรับรู้ของผูเ้รียนตามแนวพหุปัญญาของผูเ้รียน และโมเดลท่ีได้

จะเป็นแนวทางสาํหรับผูส้อนในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือเปรียบเทียบการการจาํแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลกัพหุปัญญา โดยใชเ้ทคนิคเมืองขอ้มูล

ของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 กรอบแนวคิดตามแผนภาพท่ี 1 สาํหรับงานวจิยัน้ีเป็นการวจิยัโดยเร่ิมจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญารวมกบัตวัแปรตน้ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะวิชาท่ีเรียน ชั้นปี 

และเกรดเฉล่ีย โดยนาํมาใชก้ระบวนการของการจาํแนกประเภทขอ้มูลท่ีเป็นเทคนิคของเหมืองขอ้มูลไดแ้ก่ การ

จําแนกประเภทข้อมูลแบบ ID3  Decision Tree C4.5  Naïve Bayes และ Bayesian Network เพ่ือให้ได้โมเดลท่ี

แสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ตามหลกัพหุปัญญาของนกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ไดแ้ก่ กลุ่มการวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่มปฏิสัมพนัธ์ สําหรับขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ีได้

จดัเก็บจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และ

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ขั้ นตอน ประกอบไปด้วย 1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  

2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 4) การวเิคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดดงัน้ี 

4.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 908 คน โดยคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เพศ ชั้นปี 

เกรดเฉล่ีย 

คณะวิชา 

อาย ุ

ID3 

Decision Tree C4.5 

Naïve Bayes and Bayesian Network 

ตวัแปรตน้ 

กลุ่ม  

พินิจพิจารณา 

กลุ่ม  

การวิเคราะห์ 

กลุ่ม  

ปฏิสมัพนัธ์ 

ตวัแปรตาม 

ขอ้มูลทัว่ไป ความสามารถทางพหุปัญญา เทคนิคเหมืองขอ้มูล 
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4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

สําหรับเคร่ืองมือการทาํวิจยัในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ท่ีแบ่งออกเป็น 2 ตอนไดแ้ก่ ตอนท่ีหน่ึง 

เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะวิชาท่ีเรียน 

ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ีย และวฒิุการศึกษาเดิม โดยให้นกัศึกษาเลือกตอบใหต้รงกบัความเป็นจริงของตนเอง 

และตอนท่ีสอง แบบสอบถามความสามารถพหุปัญญาของผูเ้รียนตามแนวทางของ Howard Gardner แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของไลเคอร์ท (likert) 5 ระดบั จาํนวน 90 ขอ้ นาํแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาค่า

ความเช่ือมัน่ (Reliability) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.950 

4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้ิจยัทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2560 โดยขอความร่วมมือจากอาจารยท่ี์สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามจาํนวน

ทั้ งส้ิน 1,399 คน และได้รับความร่วมมือจากผูเ้รียนตอบแบบสอบถามกลบัคืนมาจาํนวน 1,047 ชุด ผูว้ิจัยจะ

คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ พบวา่มีแบบสอบถามท่ีสามารถนาํมาวเิคราะห์ผลไดท้ั้งส้ิน 908 ชุด 

4.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จากผูเ้รียนแลว้ มีขั้นตอนเปรียบเทียบการจาํแนก

ความสามารถในการเรียนรู้ตามหลกัพหุปัญญาโดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล มีขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

4.4.1) การเตรียมขอ้มูล (Data Preprocessing) หลังจากได้ขอ้มูลจากแบบสอบถามกลบัคืนมา 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดคุณลกัษณะประจาํ หรือแอททริบิวต ์(Attribute) ต่างๆ เพ่ือใชใ้นการประมวลผล ประกอบไปดว้ย 

เพศ อาย ุคณะวิชาท่ีเรียน ชั้นปีท่ีกาํลงัศึกษา เกรดเฉล่ีย และวฒิุการศึกษาเดิม และความสามารถพหุปัญญา มีการ

จัดกลุ่มรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ได้แก่ 1) กลุ่มการวิเคราะห์ (Analytic) 2) กลุ่มพินิจพิจารณา 

(Introspective) และ 3) กลุ่มปฏิสมัพนัธ์ (Interactive) แสดงดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ตวัแปรท่ีใชใ้นการจาํแนกประเภทขอ้มูลดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูล 

ตวัแปร ค่าท่ีแทน ตวัแปร ค่าท่ีแทน 

1.Sex (เพศ) 

      ชาย 

      หญิง 

 

1 

2 

4.Year (ชั้นปี)      ชั้นปีท่ี 1 

                              ชั้นปีท่ี 2 

                              ชั้นปีท่ี 3 

                             ชั้นปีท่ี 4 

1 

2 

3 

4 

2.Age (อาย)ุ      อาย ุ<=  19 ปี 

                          อายเุท่ากบั 20 ปี  

                          อาย ุ>= 21 ปี 

1 

2 

3 

5. Grade (เกรดเฉล่ีย)  <= 2.00 

      2.01 – 3.00 

     มากกว่า 3.00 

1 

2 

3 

3. Fac (คณะวชิาท่ีเรียน)      ครุศาสตร์ 

      มนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 

      วทิยาการจดัการ 

      วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1 

2 

3 

4 

6.Class (กลุ่มรูปแบบการเรียนรู้) 

     กลุ่มการวเิคราะห์  

     กลุ่มพินิจพิจารณา 

     กลุ่มปฏิสัมพนัธ์ 

 

Analytic 

Introspective 

Interactive 
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4.4.2) การแปลงขอ้มูล (Data Transformation) ทาํการแปลงขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามท่ีมีความ

สมบูรณ์ โดยการแทนค่าขอ้มูลแบบสอบถาม โดยแปลงขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบไฟล ์*.csv 

4.4.3) สร้างและทดสอบตัวแบบใช้โปรแกรม WEKA version 3.6.13 โดยใช้วิธีการจําแนก

ประเภทขอ้มูลแบบตน้ไม ้คือ ID3 และ Decision Tree C4.5 และทฤษฎีเบยเ์ซ่ียนคือ Naïve  Bayes และ Bayes Net 

เพ่ือเปรียบเทียบหาค่าความถูกตอ้งการจาํแนกความสามารถทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามแนวทางพหุปัญญาทั้ง 3 

กลุ่มท่ีดีท่ีสุด  ดงัแผนภาพท่ี 2 เป็นการแสดงขอ้มูลท่ีนาํมาวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรม WEKA 

 

 
แผนภาพที ่2 โปรแกรม WEKA สาํหรับวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.4.4 การวดัค่าประสิทธิภาพของตวัแบบจากชุดขอ้มูล 908 ชุด ทาํการวดัค่าดงัน้ี ค่าความแม่นยาํ 

(Precision) ค่าความระลึก (Recall) ค่าความถ่วงดุล (F-measure) และค่าความถูกตอ้งของโมเดล (Accuracy) โดย

คาํนวณจากตาราง Confusion Matrix ดงัตารางท่ี 2 (กฤตยา  ทองผาสุก, 2554) 

 

ตารางที ่2 Confusion matrix  

 Predicted Class 

Actual Class Class=Yes Class=No 
Class=Yes a (TP) b (FN) 

Class=No c (FP) d (TN) 
 

 Accuracy= 
a+d

a+b+c+d
                 (1) 

 Precision= 
a

a+c
                           (2) 

 Recall= 
a

a+b
                                (3) 

 F-Measure= 
2a

2a+b+c
 (4) 
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5. สรุปผลการวจัิย 

  ผลการเปรียบเทียบการจาํแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลกัพหุปัญญาโดยใชเ้ทคนิคเหมือง

ขอ้มูลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใชโ้ปรแกรม WEKA version 3.6.13 สําหรับ

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจและทฤษฎีเบยเ์ซ่ียน ดว้ยวธีิ 10-fold cross validation และตวัแปรท่ีใช้

ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีไดแ้ก่ เพศ อาย ุคณะวิชาท่ีเรียน ชั้นปี เกรดเฉล่ีย และความสามารถในการเรียนรู้ตามหลกั 

พหุปัญญา จากผลการทดลองแสดงดงัตารางท่ี 3  

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบเทคนิคเหมืองขอ้มูลในการจาํแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลกัพหุปัญญา 

Algorithm Accuracy Precision Recall F-measure 

ID3 80.73 81.90 81.70 81.60 

Decision Tree C4.5 81.94 82.30 81.90 81.60 

Naïve Bayes 68.28 68.00 68.30 68.10 

Bayesian Network 68.28 68.00 68.30 68.10 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่เทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบ Decision Tree C4.5 มีค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 81.94 ค่าความแม่นยาํ คิดเป็นร้อยละ 82.30 ค่าความระลึก คิดเป็นร้อยละ 81.90 และค่าความถ่วงดุล 

คิดเป็นร้อยละ 81.60 รองลงมาคือ เทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบ ID3 มีค่าความถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 

80.73 ค่าความแม่นยาํ คิดเป็นร้อยละ 81.90 ค่าความระลึก คิดเป็นร้อยละ 81.70 และค่าความถ่วงดุล คิดเป็นร้อยละ 

81.60 สาํหรับเทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบ Naïve Bayes และ Bayesian Network ใหค้่าความถูกตอ้งนอ้ย

ท่ีสุด ไดค้่าจาํนวนเท่ากนัคือ ค่าความถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 68.28 ค่าความแม่นยาํ คิดเป็นร้อยละ 68.00 ค่าความ

ระลึก คิดเป็นร้อยละ 68.30 และค่าความถ่วงดุล คิดเป็นร้อยละ 68.10 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงพบว่า โมเดลท่ีไดจ้าก

เทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 สามารถนาํไปทาํนายรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม

แนวพหุปัญญาไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสามารถแสดงเป็นโครงสร้างตน้ไมต้ดัสินใจ แสดงดงัแผนภาพท่ี 3  

 
แผนภาพที ่3 ตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5  
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โมเดลท่ีไดจ้ากเทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 ดงัแผนภาพท่ี 3 มีจาํนวน

ทั้งส้ิน 45 กฎ โดยแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญากลุ่มวเิคราะห์ (Analytic) มีจาํนวน 9 กฎ  รูปแบบการ

เรียนรู้ตามแนวพหุปัญญากลุ่มปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) มีจํานวน 15 กฎ  และ รูปแบบการเรียนรู้ตามแนว 

พหุปัญญากลุ่มพินิจพิจารณา (Introspective) มีจาํนวน 21 กฎ  ตวัอยา่งขงกฎท่ีไดจ้ากการจาํแนกความสามารถใน

การรับรู้ตามแนวพหุปัญญาแสดงดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4 ตวัอยา่งกฎการจาํแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญาของผูเ้รียน 

No กฎการจาํแนกรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา รูปแบบการเรียนตามแนวพหุปัญญา 

1 If fac=1 and age=1 and   sex=1   Introspective 

2 If fac=1 and age=2 Analytic 

3 If fac=2 and sex=1 and grade=1 Introspective 

4 If fac=2 and sex=2 and grade=2 and age=1 Interactive 

5 If fac=3 and age=2 Introspective 

6 If fac=3 and age=3 and sex=1 and yea=1 Analytic 

7 If fac=4 and sex=2 and age=2 Analytic 

8 If fac=4 and sex=2 and age=3 Introspective 

 

 จากตารางท่ี 4 ตวัอย่างกฎการจาํแนกความสามารถในการรับรู้ตามแนวพหุปัญญาของผูเ้รียนสามารถ

อธิบายดงัน้ี กฎขอ้ท่ี 1 ถา้ผูเ้รียนสงักดัคณะครุศาสตร์และมีอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 19 ปี และเพศชาย จะมีรูปแบบ

การรับรู้แบบกลุ่มพินิจพิจารณา ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากสาขาวิชาท่ีอยูใ่นคณะครุศาสตร์นกัศึกษาท่ีเรียนดา้นครูจะตอ้ง

ช่างสังเกต ใส่ใจในการเรียนรู้ ดว้ยหลกัการ เหตุและผล ใฝ่หาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดว้ยความสามารถและ

สร้างเสริมทางปัญญาของตนเอง กฎขอ้ท่ี 4 ถา้ผูเ้รียนสังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเป็นเพศหญิง

และมีเกรดเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2.01-3.00 และอายนุอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 19 ปี จะมีรูปแบบการรับรู้แบบกลุ่มปฏิสมัพนัธ์ 

เน้นการส่ือสารการถ่ายทอด ประกอบดว้ย ความสามารถทางปัญญาด้านภาษา ความสามารถทางปัญญาดา้น

ระหว่างบุคคล และความสามารถทางปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว สอดคลอ้งกับสาขาวิชาในคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีจดัการเรียนการสอนดา้นดา้นภาษาศาสตร์เป็นหลกั และสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกับ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เป็นตน้ และ

กฎขอ้ท่ี 7  ถา้ผูเ้รียนสงักดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละเป็นเพศหญิง และอาย ุ 20 ปี จะมีรูปแบบการรับรู้

แบบกลุ่มการวิเคราะห์ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัศาสตร์ทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีเนน้กระบวนการคิด การวิเคราะห์ ดว้ย

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์  

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบการจาํแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลกัพหุปัญญาโดยใช้

เทคนิคเหมืองขอ้มูลของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซ่ึงทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรม WEKA ทดสอบกบัขอ้มูลจาํนวน 908 ชุดจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
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ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการ

จาํแนกความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธี 10-fold cross validation ดว้ยเทคนิคเหมืองขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

การจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบ ID3  Decision Tree C4.5  Naïve Bayes และ Bayesian Network พบวา่เทคนิคแบบ 

Decision Tree C4.5 ให้ค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุดกวา่เทคนิคอ่ืน ๆ มีค่าความถูกตอ้ง คิดเป็นร้อยละ 81.94 ค่าความ

แม่นยาํ คิดเป็นร้อยละ 82.30 ค่าความระลึก คิดเป็นร้อยละ 81.90 และค่าความถ่วงดุล คิดเป็นร้อยละ 81.60  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณธิภา เพชรบุญมี และอรนุช พนัโท (2560) ไดเ้ปรียบเทียบวิธีการจาํแนกประเภท

ขอ้มูลความสามารถทางการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญาโดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล พบว่าเทคนิค Decision Tree 

(J48) ให้ค่าความถูกตอ้งสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 86.79  สอดคล้องกับงานวิจัยของ Norwawi (2009) ได้นําเอา

อลักอริทึมตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 มาหาความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนและประสิทธิภาพการ

เรียนในรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงพบว่าผูเ้รียนมีรูปแบบการเรียนท่ีเป็น Visual  Active และ Sequential 

งานวิจัยของสุมาลี สิกเสน และมนต์ชัย เทียนทอง (2559) ได้วิเคราะห์ความถนัดของผูเ้รียนตามแนวทาง 

พหุปัญญาโดยใชก้ฎการจาํแนกเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ ดว้ยวิธี 10-fold cross validation พบวา่ ประสิทธิภาพของ

ค่าความถูกต้องสูง คิดเป็นร้อยละ 83.61 และงานวิจัยของ Ahmad และคณะ (2010) ได้ทําการเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพของการจาํแนกรูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจ เทคนิคแบบเบยแ์ละกฎ

ความสัมพนัธ์ พบว่าเทคนิคตน้ไมต้ดัสินใจให้ค่าความถูกตอ้งสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.58 ซ่ึงสรุปไดว้่า การ

เปรียบเทียบการจาํแนกความสามารถในการเรียนรู้ตามหลกัพหุปัญญาโดยใชเ้ทคนิคเหมืองขอ้มูล ดว้ยเทคนิค

ตน้ไมต้ดัสินใจ C4.5 สามารถนาํไปใชส้ําหรับทาํนายความสามารถการเรียนรู้ของผูเ้รียนได ้และเป็นประโยชน์

สาํหรับผูส้อนในการนาํไปจดัการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ

เรียนของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลวจิยัไปใช ้

      (1) อาจารยผ์ูส้อนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตหรือรายวิชาอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลยัราช

ภฏัเชียงใหม่ สามารถนาํโมเดลท่ีไดไ้ปจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน  

      (2) ผูเ้รียนทาํให้ทราบถึงรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเอง นาํไปปรับกิจกรรมการเรียนในแต่

ละรายวชิาใหส้อดคลอ้ง เพ่ือใหผู้เ้รียนมีความสุขกบัการเรียน มีผลการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพไดดี้ยิง่ข้ึน 

7.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   (1) สามารถนาํโมเดลท่ีไดไ้ปสร้างแอพพลิเคชัน่ในการพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ของผูเ้รียนตาม

แนวพหุปัญญา  

   (2) โมเดลท่ีได้จากงานวิจัยน้ีสามารถนําไปพฒันาบทเรียนออนไลน์และศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียน  ดว้ยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) กบัผูเ้รียนในรายวิชาต่าง ๆ ของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
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การสร้างรูปแบบเทคนิควิธีการฝึกทักษะและทาํแบบฝึกหัดบนระบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  (1) สร้างรูปแบบเทคนิควธีิการฝึกทกัษะ

และทาํแบบฝึกหัดบนระบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม                       

(2) ศึกษาพฤติกรรมการทาํซํ้ า เพ่ือให้เกิดการจดจาํท่ีนาํไปสู่ความคงทนในการจาํ และ สามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ในการเรียนให้ดีข้ึน  โดยการออกแบบการสอนดว้ยการใช้ระบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีระบบการทดสอบและ

ประเมินผล โดยสร้างคาํถามท่ีมีแนวการตอบแบบเดิมหลาย ๆ คาํถาม จัดเก็บเป็นคลังขอ้สอบ แบบปรนัย    

จากนั้นออกแบบระบบการสุ่มขอ้สอบ กาํหนดใหร้ะบบจบัเวลาการทาํขอ้สอบ  และใชก้ารตรวจขอ้สอบอตัโนมติั 

จากนั้นจึงมอบหมายให้ผูเ้รียนทาํขอ้สอบ  โดยระบบจะสุ่มคาํถามจะสลบัตวัเลือกคาํตอบใหม่ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียน

เร่ิมทาํใหม่   ผูเ้รียนสามารถทาํขอ้สอบซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง โดยระบบจะนาํคะแนนคร้ังท่ีไดสู้งสุดมาใช ้  

ผูเ้รียนจะไดรั้บทราบผลคะแนนทนัทีหลงัจากทาํขอ้สอบแต่ละคร้ัง โดยมีคะแนนท่ีสูงข้ึนเป็นส่ิงเร้า  เม่ือผูเ้รียน

พยายามทาํขอ้สอบซํ้ าจนกวา่จะไดค้ะแนนเตม็  จะสอดคลอ้งกบักฎแห่งการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรม

นิยมของธอร์นไดค ์ โดยยิ่งมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้ามากหรือบ่อยคร้ังเท่าใด การเรียนรู้นั้น ก็จะอยูไ่ดน้านและ

คงทน  เม่ือผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ จากการทาํซํ้ า ทาํให้เกิดการจดจาํ นาํไปสู่ความคงทนในการจาํ และ สามารถ

พฒันาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนใหดี้ข้ึนได ้   

 

คาํสําคญั:  การฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั  ระบบการจดัการเรียนรู้  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ความคงทนในการจาํ 

 

ABSTRACT 

Creating patterns of Drill and Practice Technique on Learning Management System ( LMS)  for 

enhanced academic achievement based on behaviorism theory. The objectives are (1) to creating patterns of Drill 

and Practice Technique on Learning Management System (LMS) for enhanced academic achievement based on 

behaviorism theory (2) Study repetition behavior to achieve the recognition that leads to the retention of memory 

and improves the academic achievement.  The instructor had designed a teaching technique by using quiz and 
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evaluation function of a Learning Management System by created multiple- choice quiz questions, store them as 

multiple- choice quizzes, and then design a quiz system and run an automatically exams with unlimited attempts 

allowed.  After that, Instructor was assigned students to take the exam.  The LMS system will randomly ask 

questions and switch into the new questions every time when student re-attempted.  Students can repeat the exam 

repeatedly.  The maximum score will be used.  Students will be informed of their scores immediately after each 

test. Higher scores are a stimulus. Students will try to repeat the test until they get a full score. In accordance with 

Thorndike's Laws of Learning, the response to stimuli is very frequent or frequent.  The learning process will be 

long and durable. When learners are learning from repetition, they bring about recognition or remembering leads 

to the retention of students and can improve academic achievement. 

 

KEYWORDS: Drill and Practice, Learning Management System, Behaviorism, Student Retention 

 

1. บทนํา 

 ระบบการจดัการเรียนรู้ (Learning Management System : LMS) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีทาํหนา้ท่ีบริหารจดัการ

เรียนการสอนผา่นเวบ็ จะประกอบดว้ยเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูส้อน ผูเ้รียน ผูดู้แลระบบ โดยท่ีผูส้อน

นาํเน้ือหาและส่ือการสอนข้ึนเวบ็ไซตร์ายวิชาตามท่ีไดข้อให้ระบบ จดัไวใ้ห้ไดโ้ดยสะดวก ผูเ้รียนเขา้ถึงเน้ือหา 

กิจกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยผ่านเวบ็ ผูส้อนและผูเ้รียนติดต่อ ส่ือสารไดผ้่านทางเคร่ืองมือการส่ือสาร ท่ีระบบจดัไวใ้ห้ 

เช่น ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ห้องสนทนา กระดาน  ถาม - ตอบ เป็นตน้ ระบบน้ีสามารถเก็บบนัทึกข้อมูล 

กิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนไวบ้นระบบเพ่ือผูส้อนสามารถนาํไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรียนการ

สอนในรายวิชานั้นอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถท่ีจะติดตามและดูรายงานกิจกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน รวมไป

ถึงการสร้างวิชาเรียนและขอ้สอบ  ซ่ึงเป็นการสร้างให้การเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

อีกทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายและเวลาอีกดว้ย (อธิษฐาน ตองกล่ิน, 2557) 

การฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice) ดว้ยการออกแบบวธีิการท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนไดเ้รียน

ซํ้ าหรือ  ฝึกซํ้ าในเน้ือหารายวิชา  ผูเ้รียนมีโอกาสไดต้อบสนอง และ บทเรียนจะใหก้ารเสริมแรง (Reinforcement)   

โดยการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนไดท้นัที  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behavioral theories) ซ่ึงมีแนวคิดว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลอนัเน่ืองมาจากประสบการณ์ท่ีคนเรา                 

มีปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือจากการฝึกหดั (สุมาลี ชยัเจริญ, 2557) 

ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหัดบนระบบการจดัการ

เรียนรู้  กาํหนดให้ผูเ้รียนทาํขอ้สอบเก็บคะแนนซํ้ า บนระบบการจัดการเรียนรู้  โดยจัดทาํคลงัขอ้สอบ และ

ออกแบบระบบการทดสอบและประเมินผล  โดยกาํหนดใหข้อ้สอบท่ีมีลกัษณะเป็นแบบปรนยั ถูกสุ่มเลือกออกมา

จากคลังขอ้สอบ ซ่ึงสุ่มคาํถามและสุ่มสลับลาํดับของคาํตอบใหม่ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนเร่ิมทาํขอ้สอบซํ้ า รวมทั้ ง

กาํหนดให้ระบบจาํกดัเวลาการทาํขอ้สอบ  และแจง้ผลสอบและขอ้ความตอบกลบัให้ผูเ้รียนทราบทนัทีหลงัจาก 

ทาํแบบทดสอบเสร็จ   โดยผูเ้รียนสามารถทาํซํ้ าไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง และใชค้ะแนนคร้ังท่ีผูเ้รียนทาํไดม้ากท่ีสุด 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสร้างรูปแบบการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดับนระบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  

(2) ศึกษาพฤติกรรมการทาํซํ้ า เพ่ือใหเ้กิดการจดจาํ ท่ีนาํไปสู่ความคงทนในการจาํ และ สามารถพฒันา

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนใหดี้ข้ึน  

 

3.  ข้ันตอนการดําเนินการ 

จากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ผู ้ศึกษาได้จัดทํา รูปแบบการฝึกทักษะและ                            

ทาํแบบฝึกหดั  บนระบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่ 1  รูปแบบการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice)  บนระบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันา 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

 

รูปแบบการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหัด (Drill and Practice)  บนระบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม สามารถอธิบายกระบวนการ ไดด้งัน้ี 

ข้อมูลนําเข้า (INPUT) 

1)  ผูส้อนสร้าง Quiz Activity ในระบบการจดัการเรียนรู้ Moodle (Version 1.9)  

2)  ผูส้อนสร้างคลงัขอ้สอบ (Question Bank) ปรนยั แยกออกเป็น 3 หน่วย (Unit)                             

จาํแนกตามบทเรียน  ไดแ้ก่  
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- Unit  A  ( ขอ้สอบปรนยั  5 ตวัเลือก  จากเน้ือหาบทท่ี 1-3  จาํนวน  120 ขอ้) 

- Unit  B  ( ขอ้สอบปรนยั  5 ตวัเลือก  จากเน้ือหาบทท่ี 4-7  จาํนวน  120 ขอ้)                             

- Unit  C ( ขอ้สอบปรนยั  5 ตวัเลือก  จากเน้ือหาบทท่ี 8-12  จาํนวน 120 ขอ้)                                                         

3) ผูส้อนสร้างขอ้สอบแบบปรนยัในระบบการจดัการเรียนรู้ โดยออกแบบตามคุณลกัษณะ (Feature) 

แบบทดสอบ (Quiz)  ระบบการจดัการเรียนรู้ Moodle (Version 1.9)  โดยออกแบบดงัน้ี 

- Unlimited attempts allowed  กาํหนดใหผู้เ้รียนสามารถทาํขอ้สอบซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวน

คร้ัง 

- Random Question  กาํหนดใหร้ะบบสุ่มตวัอยา่งขอ้สอบมาใหท้าํ โดยสุ่มเลือกขอ้สอบใหม่ทุก

คร้ังท่ีผูเ้รียนทาํขอ้สอบซํ้ า 

- Shuffle questions  กาํหนดใหร้ะบบสลบัตาํแหน่งของคาํถาม โดยสลบัตาํแหน่งขอ้                            

ท่ีสุ่มมาใหท้าํใหม่ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนทาํขอ้สอบซํ้ า  

- Shuffle within questions กาํหนดใหร้ะบบสลบัตาํแหน่งของตวัเลือกคาํตอบ                                     

โดยสลบัตาํแหน่งของตวัเลือกคาํตอบใหม่ทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนทาํขอ้สอบซํ้ า 

- Time limit  กาํหนดเวลาในการทาํขอ้สอบแต่ละชุด  โดยใหเ้วลาในการทาํท่ีจาํกดั 

- Highest grade Method  กาํหนดใหน้าํผลคะแนนคร้ังท่ีผูเ้รียนไดค้ะแนนสูงสุดมาใช ้

- Scores feedback กาํหนดใหร้ะบบแจง้ขอ้ความตอบกลบัท่ีผูส้อนกาํหนดไวโ้ดยอตัโนมติั โดย

เป็นขอ้ความเสริมแรงเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนทาํขอ้สอบซํ้ า 

- Quiz Report  กาํหนดใหร้ะบบแสดงรายงานสรุปผลการทาํขอ้สอบแต่ละคร้ัง 

 

กระบวนการ (Process) 

1) ผูส้อนบรรจุขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ (Question Bank)  ตามท่ีออกแบบไว ้ซ่ึง

กาํหนดใหร้ะบบสุ่มคาํถาม  จากคลงัขอ้สอบใหมทุ่กคร้ังท่ีเร่ิมทาํใหม่ โดยกาํหนดระยะเวลาในการทาํ   จาํนวน 4 

คร้ัง ดงัน้ี 

- Drill and Practice (D&P) คร้ังท่ี 1 :  กาํหนดใหท้าํขอ้สอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) 

จากคลงัขอ้สอบ Unit  A  มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที  สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดั

จาํนวนคร้ัง     

- Drill and Practice (D&P) คร้ังท่ี 2 :  กาํหนดใหท้าํขอ้สอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) 

จากคลงัขอ้สอบ Unit  B มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที  สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดั

จาํนวนคร้ัง     

- Drill and Practice (D&P) คร้ังท่ี 3 :  กาํหนดใหท้าํขอ้สอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) 

จากคลงัขอ้สอบ Unit  C มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที  สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดั

จาํนวนคร้ัง     



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1446 

- Drill and Practice (D&P) คร้ังท่ี 4 :  กาํหนดใหท้าํขอ้สอบ Unit  A + Unit  B + Unit  C สามารถ

ทาํซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 30 นาที  โดยกาํหนดใหร้ะบบสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 

(Question)  มาจาํนวน 80 ขอ้ ดงัน้ี 

- สุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ Unit  A จาํนวน 20 ขอ้ 

- สุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ Unit  B จาํนวน 20 ขอ้  

- สุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ Unit  C จาํนวน 40 ขอ้  

2) ผูส้อนกาํหนดใหผู้เ้รียน เขา้ทาํ Quiz เพ่ือฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice) ในระบบ

การจดัการเรียนรู้ (LMS) โดยเก็บคะแนนดว้ยการทดสอบ (Quiz) แบบปรนยั จาํนวน 4 คร้ัง ไดแ้ก่ 

-  Drill and Practice (D&P) คร้ังท่ี 1 :  กาํหนดใหท้าํแบบทดสอบ  ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 

(Question) จากคลงัขอ้สอบ Unit  A มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที  สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดย

ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  ในระยะเวลา 1 สปัดาห์  (กาํหนดใหท้าํภายในการเรียนสปัดาห์ท่ี 2-3) 

- Drill and Practice (D&P) คร้ังท่ี 2 :  กาํหนดใหท้าํแบบทดสอบ   ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 

(Question) จากคลงัขอ้สอบ Unit  B มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที  สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดย

ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  ในระยะเวลา 1 สปัดาห์ (กาํหนดใหท้าํภายในการเรียนสปัดาห์ท่ี 6-7)     

- Drill and Practice (D&P) คร้ังท่ี 3 :  กาํหนดใหท้าํแบบทดสอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 

(Question) จากคลงัขอ้สอบ Unit  C มาจาํนวน 40 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 15 นาที  สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดย

ไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง   ในระยะเวลา 1 สปัดาห์  (กาํหนดใหท้าํภายในการเรียนสปัดาห์ท่ี 11-12)    

- Drill and Practice (D&P) คร้ังท่ี 4 :  กาํหนดใหท้าํ แบบทดสอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั 

(Question) จากคลงัขอ้สอบ Unit  A+ Unit  B+ Unit  C  มาจาํนวน 80 ขอ้ กาํหนดเวลาในการทาํภายใน 30 นาที  

สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง  ในระยะเวลา 1 สปัดาห์ (กาํหนดใหท้าํภายในการเรียนสปัดาห์ท่ี 14-15)       

1) กระบวนการฝึกทักษะและการทําแบบฝึกหัด (Drill and Practice) เป็นวิธีการท่ีช่วยให้

ผูเ้รียน  ไดเ้รียนซํ้ าหรือ  ฝึกซํ้ าในเน้ือหารายวิชา ใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสตอบสนอง และบทเรียนจะใหก้ารเสริมแรง 

(Reinforcement)   โดยการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนไดท้นัที  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม

พฤติกรรมนิยม (Behavioral theories)  ซ่ึงมีแนวคิดว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลอันเน่ืองมาจาก

ประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มหรือจากการฝึกหัด  ซ่ึงการเรียนรู้ จะเกิดจากการเช่ือมโยง

ระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองโดยการลองผิดลองถูกจนกวา่จะสามารถคน้พบวิธีการตอบสนองท่ีให้ผลซ่ึงทาํ

ให้เกิดความพึงพอใจท่ีสุด อนัจะเกิดการเรียนรู้และตอบสนองในรูปนั้นต่อไป โดยกระบวนการท่ีผูว้ิจยัออกแบบ

มาน้ี  สอดคลอ้งกบักฎแห่งการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ (Thorndike’s Laws of Learning) โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่ง กฏแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) หรือการกระทาํซํ้ า ซ่ึง Edward Lee Thorndike  กล่าวไวว้า่  ยิ่งมีการ

ตอบสนองต่อส่ิงเร้ามากหรือบ่อยคร้ังเท่าใด การเรียนรู้นั้น ก็จะอยูไ่ดน้านและคงทน แต่ถา้หากไม่ไดรั้บส่ิงเร้าและ                       

การตอบสนอง  การเรียนรู้นั้นจะค่อย ๆ เลือนหายไป  
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4.  ผลการนําไปใช้ 

            ผูศึ้กษาไดท้ดลองใชรู้ปแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหัดบนระบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการสอนรายวิชา RTV 305 การผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน์ 1 โดยมีผูเ้รียนรวมทั้ งส้ิน 135 คน  พบว่า  รูปแบบดงักล่าว กระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมในการเรียนท่ี

นําไปสู่ความคงทนในการจํา (Student Retention) และ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  (Academic 

achievement) ให้ดีข้ึน เม่ือเทียบกบัการเรียนรายวิชาเดียวกนัในภาคเรียนท่ีผา่นมา  ซ่ึงเม่ือผูส้อนกาํหนดใหผู้เ้รียน 

เขา้ทาํ Quiz เพ่ือฝึกทักษะและทาํแบบฝึกหัด (Drill and Practice) ในระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) โดยเก็บ

คะแนนดว้ยการทดสอบ (Quiz) แบบปรนยั  จาํนวน 4 คร้ัง  มีจาํนวนการทาํซํ้ า แสดงได ้ดงัตารางต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่1  ตารางสรุปผลการทดลองใชรู้ปแบบฯในการสอนรายวชิา RTV 305  

คร้ังท่ี สุ่มขอ้คาํถาม

ปรนยั 

(Question)  

จากคลงัขอ้สอบ 

จาํนวนขอ้สอบ ระยะเวลาการ

ทาํ 

จาํนวน 

การทาํซํ้ า 

จาํนวนคร้ัง

โดยเฉล่ียต่อ

ผูเ้รียน  

1 คน 

Drill and Practice 

(D&P) คร้ังท่ี 1 

Unit  A 40 ขอ้ 15 นาที 1,209 คร้ัง 8.95 คร้ัง 

Drill and Practice 

(D&P) คร้ังท่ี 2 

Unit  B 40 ขอ้ 15 นาที 1,681 คร้ัง 12.45 คร้ัง 

Drill and Practice 

(D&P) คร้ังท่ี 3 

Unit  C 40 ขอ้ 15 นาที 598 คร้ัง 4.42 คร้ัง 

Drill and Practice 

(D&P) คร้ังท่ี 4 

Unit  A + Unit  

B + 

Unit  C   

80 ขอ้ 30 นาที 675 คร้ัง 5 คร้ัง 

 

จากตารางขา้งตน้  การกาํหนดให้มีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice (D&P)) คร้ังท่ี 4  

ซ่ึงกาํหนดใหท้าํ แบบทดสอบ ซ่ึงสุ่มขอ้คาํถามปรนยั (Question) จากคลงัขอ้สอบ Unit  A+ Unit  B+ Unit  C  มา

จาํนวน 80 ขอ้  สามารถทาํซํ้ าไดโ้ดยไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง ในระยะเวลา 1 สปัดาห์  มีจาํนวนการทาํ 675 คร้ัง คิดเป็น

จาํนวนเฉล่ีย 5 คร้ัง ต่อผูเ้รียน  1 คน มีจาํนวนคร้ังในการทาํสูงสุด 286 คร้ัง 
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ภาพที ่2   ฐานขอ้มูลคะแนนของผูเ้รียน และระยะเวลาในการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice) 

 

 
 

ภาพที ่3   ตวัอยา่งของขอ้คาํถามในคลงัขอ้สอบ 
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ภาพที ่4   ขอ้มูลสถิติการทาํขอ้สอบของผูเ้รียนท่ีมีจาํนวนคร้ังในการทาํซํ้ ามากท่ีสุด 

 

 
 

ภาพที ่5   สถิติจาํนวนคร้ังของการทาํขอ้สอบ  ของผูเ้รียนจาํนวน 135 คน 

 

จากการทดลองใชรู้ปแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหัดบนระบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการสอนรายวิชา RTV 305 การผลิตรายการวิทย-ุ

โทรทศัน์ 1 พบวา่การทาํจาํนวนคร้ังมาก จะทาํให้ความคงทนในการจาํดีข้ึน โดยพบวา่คะแนนการสอบท่ีผูเ้รียน

ได้เต็ม และจาํนวนคร้ังท่ีใช้ในการทาํขอ้สอบ  มีความสัมพนัธ์กันในเชิงบวกกับความคงทนในการจาํ และ

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน        
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5. สรุป 

การฝึกทกัษะและการทาํแบบฝึกหดั (Drill and Practice) ดว้ยการออกแบบวิธีการท่ีกาํหนดใหผู้เ้รียนได้

เ รียนซํ้ าหรือ  ฝึกซํ้ าในเน้ือหารายวิชา  ผู ้เ รียนมีโอกาสได้ตอบสนอง และ บทเรียนจะให้การเสริมแรง 

(Reinforcement) โดยการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียนไดท้นัที  สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม

พฤติกรรมนิยม (Behavioral theories)  ซ่ึงมีแนวคิดว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเป็นผลอันเน่ืองมาจาก

ประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กับส่ิงแวดลอ้มหรือจากการฝึกหัดได้  โดยแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม

พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  นั้น นกัจิตวิทยาไดศึ้กษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้า (Stimulus) กบัการ

ตอบสนอง (Response) หรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมา  ซ่ึงจะใหค้วามสนใจกบัพฤติกรรมท่ีสามารถวดัและสงัเกตจาก

ภายนอกได ้และ เนน้ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม เพราะเช่ือวา่ ส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัท่ีกาํหนดพฤติกรรม ในแนวคิด

กลุ่มพฤติกรรมนิยม เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนองหรือการแสดง

พฤติกรรมและถา้หากไดรั้บการเสริมแรงจะทาํให้มีการแสดงพฤติกรรมนั้นถ่ีมากข้ึน และ ดว้ยระบบการจดัการ

เรียนรู้ (Learning Management System : LMS)  ท่ีมีระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and Evaluation 

System) ผูส้อนสามารถจดัทาํคลงัขอ้สอบ โดยออกแบบระบบการ สุ่มขอ้สอบ  กาํหนดให้ระบบ จบัเวลาการทาํ

ขอ้สอบ  และการตรวจขอ้สอบอตัโนมติั  สามารถออกแบบการสอน โดยกาํหนดให้ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบใน

ลกัษณะ  Drill and Practice โดยให้ทาํซํ้ าๆ สอดคลอ้งกบักฏแห่งการฝึกหัด (Law of exercise)  ดงัท่ี Edward Lee 

Thorndike กล่าววา่  ยิ่งมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้ามากหรือบ่อยคร้ังเท่าใด การเรียนรู้นั้น ก็จะอยูไ่ดน้านและคงทน 

แต่ถา้หากไม่ไดรั้บส่ิงเร้าและการตอบสนอง  การเรียนรู้นั้นจะค่อย ๆ  เลือนหายไป  ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ได ้โดย

การทาํแบบฝึกหัดในบทเรียนนั้น ดว้ยการทาํซํ้ าๆ ในบทเรียนนั้น  ทาํให้เกิดการจดจาํ (Remembering) นาํไปสู่

ความคงทนในการจาํ   และ สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิในการเรียนใหดี้ข้ึนได ้   

 

6. ข้อเสนอแนะ 

1) รูปแบบเทคนิควิธีการฝึกทกัษะและทาํแบบฝึกหดับนระบบการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม อาจเพ่ิมตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัจิตวิทยา เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนอยากทาํ

แบบฝึกหดั เช่น การจบัเวลาทาํขอ้สอบ การใชภ้าพเคล่ือนไหว หรือ ใชเ้สียงประกอบ หรือการเนน้ (Cueing) ช้ีนาํ

ในแบบฝึกหดั ดว้ยกลยทุธ์ต่าง ๆ  มาประกอบในการออกแบบดว้ย 

2) ในการออกแบบคาํถามควรเป็นคาํถามชั้นสูง ไม่ใช่เพียงแค่รู้จาํ และควรมีส่ิงเร้ากระตุน้ความสนใจ 

ใหผู้เ้รียน  และมีรูปแบบของขอ้สอบท่ีหลากหลาย และควรดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้สอบควบคู่ไปดว้ย 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน เปรียบเทียบความคิดเห็นและศึกษา

ขอ้เสนอแนะท่ีมีต่อการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิ  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของเครจซ่ีและมอร์แกน และใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งไม่เป็น

สัดส่วน ได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 260 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหาร  จาํนวน 104  คน และครูผูส้อน จาํนวน 156 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า  ได้ค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามเท่ากบั .94 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี  หาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

และการทดสอบค่าที   

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.  การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีมีการปฏิบติัสูงสุด  คือ  ดา้นการรู้จกันกัเรียน

เป็นรายบุคคล รองลงมา คือ ด้านการคัดกรองนักเรียน ส่วนด้านท่ีมีการปฏิบัติตํ่าสุด  คือ ด้านการป้องกัน 

ช่วยเหลือและแกไ้ข  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อการดาํเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ  โดยภาพรวม พบว่า ไม่

แตกต่างกนั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการคดักรองนักเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ี

ระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่าง 
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             3. ผลการศึกษา ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  ผูต้อบแบบสอบถามเสนอแนะในประเด็นท่ีสาํคญั  ดงัน้ี 1) สถานศึกษา

ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนให้มากข้ึน 2) สถานศึกษาควรมีผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัจิตวิทยาวนัรุ่นมาให้

คาํปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง  3) สถานศึกษาควรติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

 

คาํสําคญั : ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน, มธัยมศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) to study the state of implementation, 2) to compare comments 

and 3)  to study suggestions concerning the implementation of Student Support System in  schools under The 

Office of Chaiyapume Provincial Administrative Organization. The sample consisted of 104 school 

administrators and 156 teachers from the schools under The Office of Chaiyapume Provincial Administrative 

Organization.  The sample sizes were decided by using Krejcie and Morgan’s Table and were selected through 

a disproportionate random sampling procedure.  The instruments used for data collection was a rating-scaled 

questionnaire with a reliability of 0.94.  The collected data were analyzed by means of frequency distribution, 

percentage, arithmetic mean, standard deviation and an independent samples t-test. 

Research findings: 

1.  The overall implementation of Student Support System in the schools under The Office of 

Chaiyapume Provincial Administrative Organization was at a “ high”  level.   However, when considered the 

aspects separately, it was found that the aspect of acquainting with students has been practiced at the “highest” 

level.   Next in the order of significance was the aspect of culling students, while the aspect of protecting, 

assisting and making remedy for the students was practiced at the “lowest” level. 

2.  A comparison of the opinions of school administrators and teachers from the schools under the 

Office of Chaiyapume Provincial Administrative Organization, as regards the implementation of the Student 

Support System, shows that their opinions were not significantly different However, when scrutinized 

separately, it was found that their opinions on culling students were significantly different at the . 05 level, 

whereas the other aspects were not significantly different. 

3. The respondents made some significant suggestions as follows: 

3.1 Schools should make greater coordination with other authority units; 

3.2 Schools should arrange to have experts in adolescent psychology to provide counsels regularly; 

3.3 Schools should follow up the results of the implementation of the System continuously.     

   

Keywords: Student Support System, secondary education 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบัญญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545 และ  (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ.2553 มาตรา 6 มาตรา 15 และมาตรา 16  กาํหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดัการศึกษา  ตอ้งเนน้พฒันาคน

ไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรมในการดาํเนินชีวติและสามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น ไดอ้ยา่งมีความสุขและมาตรา 23 (5) ในการจดัการศึกษาตอ้งเนน้ความสาํคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 

กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา   ซ่ึงเร่ืองหน่ึงท่ีกําหนดให้

ดาํเนินการคือเร่ืองความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข    การจดักระบวนการ

เรียนให้คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผูเ้รียนรู้จกัประยกุต์ความรู้มาใชเ้พ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา    

ใหรู้้จกัคิดเป็น  ทาํเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิาอีกทั้ง

มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือการพฒันาผูเ้รียนตาม

ศกัยภาพ นอก จากจะดาํเนินการดว้ยการส่งเสริม  สนับสนุนผูเ้รียนแลว้  การป้องกนัและช่วยเหลือในการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนกับผูเ้รียนก็นับว่าเป็นเร่ืองสําคญัและมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง  เน่ืองจากสภาพสังคมมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5-6)    

 กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดนโยบายดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนข้ึน โดยการ  นาํระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการส่งเสริม  พฒันา ป้องกันและแกไ้ขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนไดรั้บพฒันาเต็มตาม

ศกัยภาพ   มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจท่ีเขม้แขง็  มีคุณภาพชีวติท่ีดี  มีทกัษะในการดาํรงชีวิต

และรอดพน้จากวกิฤตทั้งปวง  โดยสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ  กระทรวงสาธารณสุข   โดย

กรมสุขภาพจิตไดร่้วมกนัวางรากฐานการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ ต่อเน่ืองและยัง่ยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546 : 5-6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์กรหลกัในการนาํนโยบายดา้นการดูแลช่วย 

เหลือนกัเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบติั ไดก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วย เหลือ

นกัเรียน   โดยมอบหมายให้สาํนกังานเขตพ้ืน   ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสงักดัทุกแห่งดาํเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  โดยกาํหนดมาตรการสนบัสนุนส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนเนน้กิจกรรม  ส่ง เสริม   พฒันา   

ป้องกนัและแกปั้ญหา   และการคุม้ครองเด็ก    เพ่ือใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครู     ผูป้กครอง     

ชุมชน    หน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาให้นักเรียนมีคุณภาพทั้ งด้านร่างกาย    

จิตใจ  สติปัญญา ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวงั   โดยผ่าน

กระบวนการศึกษา การเรียนรู้และวถีิชีวติในสงัคม (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 ค : 3 - 4) 

 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   ถือไดว้า่เป็นหน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีไดมี้บทบาทในการจดัการศึกษาของ

ทอ้งถ่ิน ปัจจุบนัการจดัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาในเขตจงัหวดัชยัภูมิ    ท่ีอยูใ่นสังกดัองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ มีจาํนวน 26   โรงเรียน  ซ่ึงมีความแตกต่างทั้งสภาพภูมิศาสตร์ สังคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจ   ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีทาํใหคุ้ณภาพของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกนัจึงจาํเป็นตอ้งใหก้ารส่งเสริม  ปรับปรุงและพฒันา

สถานศึกษาให้มีมาตรฐานใกลเ้คียงกนั  จากสภาพปัจจุบันพบปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการคือ ได้

ดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ตามแนวทางการดาํเนิน งานของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โดยให้สถานศึกษาในสงักดัจดัระบบการดูแลช่วย เหลือนกัเรียน เพ่ือวางแผนและจดักิจกรรมส่งเสริม 

พฒันา ช่วยเหลือ  ป้องกันและแกไ้ขปัญหาให้แก่นักเรียนในแต่ละดา้นแต่การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
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นักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน จงัหวดัชยัภูมิ  ส่วนใหญ่ยงัไม่บรรลุเป้าหมายตามแนว

ทางการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเน่ืองจากสถานศึกษา  มีความแตกต่างหลากหลาย     ทั้งรูปแบบ

การบริหารจัดการ   ท่ีต้องใช้จิตวิทยา  และทักษะในการทําความเข้าใจนักเรียนท่ีแตกต่างกัน  ความรู้และ

ความสามารถของผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาแต่ละแห่งซ่ึงลว้นแตเ่ป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดาํเนินงานทั้งส้ิน  

(องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ, 2560 ) จากเหตุผลท่ีกล่าวมาผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาเร่ืองการ

ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนนกัในสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน     ในสถานศึกษาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ      

 (2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษาองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี 

 (3) เพ่ือให้ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   ในสถานศึกษาสังกดัองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

  (1)  ประชากร  คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู  ในสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิ  จาํแนกเป็นผูบ้ริหารจาํนวน  104  คน  และครูผูป้ฏิบติั จาํนวน  664 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 768 คน 

ตวัแปรตาม ตวัแปรต้น 

 
 ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

    - ผูบ้ริหาร 

    - ครูผูส้อน 

 

 

การดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในสถานศึกษาสงักดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ (สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547 ค : 6 ) 

   1.  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

   2.  ดา้นการคดักรองนกัเรียน 

   3.  ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 

   4.  ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกไ้ข 

   5.  ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 
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  (2) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูจากสถานศึกษาใน

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัถูมิ  โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan,1970 ) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน  260  คน  โดยเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  104  คน  

และครู  จาํนวน  156  คน  แลว้ใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นอยา่งไม่เป็นสดัส่วน  

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  (1) ตวัแปรตน้  คือ  ผูบ้ริหาร และครูผูป้ฏิบติั   

  (2) ตวัแปรตาม คือ การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 5 ดา้นดงัน้ี 

    1)  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2) ดา้นการคดักรองนกัเรียน 3) ดา้นการส่งเสริมและ

พฒันานกัเรียน 4)ดา้น การป้องกนั ช่วยเหลือและแกไ้ข 5) ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

  (1)  ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ซ่ึง

มี 5 ดา้น คือ 1)ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 2)ดา้นการคดักรองนกัเรียน 3) ดา้นการส่งเสริมนกัเรียน 4)ดา้น

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 5)ดา้นการส่งต่อ 

  (2)  ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราส่วนประเมินค่า(Rating scale) ตามวธีิของลิเคอร์ท(Likert) 

และสร้างแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended) อา้งถึง(บุญชม  ศรีสะอาด,2552:72)  จากนั้นสร้างแบบสอบถาม

เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดความถูกตอ้งและนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ข 

  (3)  นําแบบสอบถามท่ีสร้างแล้วเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ  จํานวน  3  ท่าน  เพ่ือตรวจสอบความ

สอดคลอ้งถึงขอ้คาํถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ   

  (4)  นําแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง

ระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of  Item Objective Congruence : IOC) เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรง (Validity) และปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงไดค้่าเฉล่ียของการประเมินความสอดคลอ้งผูเ้ช่ียวชาญ ตั้งแต่ 0.67             

ถึง 1.00  

  (5) นาํแบบสอบถามฉบบัแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ ไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้ริหารและครูโรงเรียน

ศรีเสมาวิทยาเสริม สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โรงเรียนใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  เพ่ือนํามาหาความเช่ือมัน่ (Reliability)   ของแบบสอบถามทั้ งฉบับ               

โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach,1984) ได้ค่าค่าความเช่ือมั่น

เท่ากบั 0.94  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1.  ขอหนังสือเพ่ือขอความอนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงจาก คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัจากผูบ้ริหารและครูในสังกดัองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ 
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  2.  ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ในโรงเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิเก็บได ้260 ฉบบั คิดเป็น 100 % และนาํไปดาํเนินการจดัทาํขอ้มูลสาํหรับการวจิยัต่อไป 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  ขอ้มูลท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์แลว้นาํมาจดัเรียงลาํดบัแบบสอบถามและลง

รหสั  แลว้ประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยใชโ้ปรแกรม  สาํเร็จรูปทางสถิติ โดยดาํเนินการดงัน้ี  

  ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี (Frequency )และหาค่าร้อย

ละ (Percentage)  

  ตอนท่ี  2 สภาพการดาํเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ วิเคราะห์โดยใช้การคํานวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard  Deviation) และการเปรียบเทียบการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาจาํแนกตาม

ตาํแหน่งหนา้ท่ี โดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (Independent samples t-test)    

  ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ในการศึกษาสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา    สังกดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุป เป็นประเด็นสาํคญั  ไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม ตาํแหน่งหนา้ท่ี  

 

ตารางที ่1  แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม   (n = 260) 

ขอ้มูลทัว่ไป จาํนวน ร้อยละ 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 104 40 

2. ครู 156 60 

                                  รวม                 260        100 

 

 จากตาราง ท่ี 1  พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผูป้ฏิบติังานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นรองลงมาคือผูบ้ริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40 

 2. สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในสถานศึกษาสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ชยัภูมิ  
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ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมายและลาํดบัท่ีของการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ 

 นกัเรียน ในสถานศึกษาสงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยภาพรวมและรายดา้น 

การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ระดบัปฏิบติั 

x  S.D. แปลผล ลาํดบัท่ี 

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 4.76 0.32 มากท่ีสุด 1 

2. การคดักรองนกัเรียน 4.43 0.31 มาก 2 

3. การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 4.28 0.35 มาก 4 

4. การป้องกนั ช่วยเหลือและแกไ้ข 4.24 0.39 มาก 5 

5. การส่งต่อนกัเรียน 4.32 0.33 มาก 3 

รวม 4.43 0.20 มาก  

  

 จากตารางท่ี 2  พบวา่  การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาสงักดัองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.43,S.D = 0.20) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ดา้นท่ีมี

การปฏิบติัสูงสุด  คือ  ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ( x =4.76,S.D =0.32) รองลงมา คือ ดา้นการคดักรอง

นกัเรียน ( x =4.43,S.D =0.31)  ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัตํ่าสุด  คือ ดา้นการป้องกนั ช่วยเหลือและแกไ้ข   

( x =4.24,S.D =0.39) 

 3. การเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกดัองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   

 

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 

 สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จาํแนกตามตาํแหน่ง   

การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 
ครู 

     t 

 p-value 

x  S.D. x  S.D.  

1. ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 4.78 0.37 4.76 0.29 .530 .597 

2. ดา้นการคดักรองนกัเรียน 4.54 0.31 4.29 0.37  4.470* .000 

3. ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 4.24 0.33 4.31 0.36 -1.482 .140 

4. ดา้นการป้องกนั  ช่วยเหลือและแกไ้ข 4.18 0.37 4.27 0.41 -1.924 .055 

5. ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 4.37 0.34 4.29 0.31 1.941 .053 

โดยรวม 4.43 0.19 4.41 0.20 .869 .385 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า  ผลการเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยภาพรวม พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นการคดักรองนกัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05ส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

 4.  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม  เก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา  สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

 

ตารางที ่ 4  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา   

 สงักดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน จาํนวนความถ่ี 

ดา้นการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

1. สถานศึกษาควรออกไปเยีย่มบา้นเพ่ือจะไดรู้้จกันกัเรียนใหค้รบทุกคน 

 

23 

ดา้นการคดักรองนกัเรียน 

1. สถานศึกษาควรแบ่งกลุ่มนกัเรียนท่ีมีปัญหาอยา่งชดัเจนเพ่ือช่วยเหลือไดถู้กวธีิ                

2. สถานศึกษาควรมีการจดัเก็บขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคลแยกอยา่งเป็นระบบ 

 

22 

19 

ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 

1. สถานศึกษาควรจดักิจกรรมต่างๆ ใหน้กัเรียนในระดบัชั้นเดียวกนัและต่างระดบัได ้

    ร่วมกิจกรรมกนัเพ่ือสร้างประโยชน์ใหก้บันกัเรียนและโรงเรียน 

2. ควรใหผู้ป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน  และมีการประชุมเดือนละคร้ัง 

 

15 

 

12 

ดา้นการป้องกนั  ช่วยเหลือและแกไ้ข 

1. สถานศึกษาควรมีผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัจิตวทิยาวนัรุ่นมาใหค้าํปรึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

2. สถานศึกษาควรสุ่มตรวจสารเสพติดในโรงเรียนทุกเดือน 

3. สถานศึกษาควรใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดต่อระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 

31 

25 

20 

ดา้นการส่งต่อนกัเรียน 

1. สถานศึกษาควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนเพ่ือพฒันาและแกไ้ขปัญหาใหม้ากข้ึน 

2. สถานศึกษาควรติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง 

 

35 

27 

  

      

               จากตารางท่ี  4  พบว่า  ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ มีประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ี 1.ให้สถานศึกษาควรมีการ

ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนให้มากข้ึน 2. สถานศึกษาควรมีผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัจิตวิทยาวนัรุ่นมาให้คาํปรึกษา

อยา่งต่อเน่ือง 3. สถานศึกษาควรติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  

 

6.อภิปรายผล  

 1.  ผลการศึกษาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัชยัภูมิ พบว่า มีการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ทั้ งน้ีอาจเป็น
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เพราะนโยบายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีให้ความสาํคญัในเร่ืองระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็น

อยา่งดี เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้มีความรู้ ความสามารถ และมีวิถีชีวิตท่ีเป็น

สุข เพ่ือให้นกัเรียนไดพ้ฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดก้าํหนดเป็น

นโยบายสําคญัให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด  มีหน้าท่ีในการพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริม

สนับสนุนให้ทางสถานศึกษาผูรั้บผิดชอบดา้นการสอน ครู - อาจารยแ์ละผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน โดยกาํหนดเป็นมาตรการในการสนบัสนุน  ส่งเสริมศกัยภาพ

นักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547 ก : 1) ด้วยเหตุดงักล่าวมาน้ี จึงน่าจะส่งผลให้

สถานศึกษาทุกแห่งถือเป็นภารกิจท่ีสําคญัจะตอ้งดาํเนินการให้บรรลุผลตามนโยบายในการส่งเสริม  พฒันา

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  เพ่ือให้นกัเรียนไดรั้บการพฒันาผูเ้รียนอยา่งเต็มศกัยภาพ  มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพฒันาการความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชนท่ีหวงัจะให้สถานศึกษาเป็นแหล่งให้ความรู้

และอบรมสั่งสอนบุตรหลานใหพ้ฒันาและเติบโตอยา่งมีคุณภาพและเป็นคนดีของสังคมต่อไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ  อจัฉราพร สุวรรณเวช และจิรวฒัน์  วรุณโรจน์ (2559 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนมธัยมศึกษา ในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 25 พบวา่  การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา  โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั

มาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เสริมฤทธ์ิ  หวายฤทธ์ิ (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการดาํเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 พบว่า การดาํเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  

 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานกระบวนดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาจําแนกตาม

สถานภาพ พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้ งน้ี  อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือครูผูส้อนต่างต้องยึด 

นโยบายขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานช่วยเหลือนกัเรียน  โดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะเป็นผูบ้ริหารจดัการให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาให้ชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  

ประสานงานระหว่างสถานศึกษากบัหน่วยงานและบุคลากรภายนอก เพ่ือดูแลกาํกบันิเทศ ติดตามประเมินผล  

สนับสนุนและให้ขวญักาํลงัใจในการดาํเนินงาน  ส่วนครูประจาํชั้นจะมีบทบาทหน้าท่ีในการรู้จกันักเรียนเป็น

รายบุคคล  การคดักรองนักเรียน  จาํแนกกลุ่มนักเรียน  จดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและพฒันา  จดักิจกรรม

ป้องกนั  แกไ้ขและช่วยเหลือนกัเรียน  ตลอดจนดาํเนินการเพ่ือการส่งต่อนักเรียน  โดยท่ีครูประจาํวิชา/ครูทัว่ไป  

ทุกคนจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการพฒันาผูเ้รียนให้สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  มีหนา้ท่ีใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการให้ค ําปรึกษาเบ้ืองต้นแก่นักเรียน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2547  ค : 17 - 20) ดงันั้น  จะเห็นไดว้า่ทั้งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน

ต่างมีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษาทั้งส้ิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เสริมฤทธ์ิ  

หวายฤทธ์ิ (2552 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา สาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2  พบวา่  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูท่ีมีต่อการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  อยา่งไรก็ตามยงัมีดา้นการคดักรองนักเรียนท่ีมีความคิดเห็น

แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05  
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7. ข้อเสนอแนะ 

 (2) ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1)  สถานศึกษาควรมีการวเิคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคล สรุปผลจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

 2) สถานศึกษาควรมีการจดัทาํเอกสารสารสนเทศผลการคดักรองนกัเรียนและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

 3)  สถานศึกษาควรมีการเสริมสร้างความสามารถพิเศษของนกัเรียนตามศกัยภาพ 

 4)  สถานศึกษาควรการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม เพ่ือช่วยให้นกัเรียนมีทางเหลือกท่ี

หลากหลาย     

 5)  สถานศึกษาควรมีการส่งต่อนักเรียนให้ผูเ้ชียวชาญหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการช่วยเหลือ

นกัเรียน 

(2) ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1) ควรมีการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

และผูป้กครองนกัเรียน ท่ีมีต่อการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 

 2)  ควรศึกษาความสัมพนัธ์การดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษากบัคุณภาพ

ของนกัเรียน 

 3)  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในสถานศึกษา 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคน้ควา้อิสระ  เร่ือง  สภาพการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา  สงักดั

องค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  ฉบับน้ีสําเร็จไดด้้วยดี  ด้วยความกรุณาอย่างสูงท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือ 

แนะนาํอยา่งดียิง่จาก ดร.จิรวฒัน์ วรุณโรจน์  อาจารยท่ี์ปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระ  ดร.วเิชียร  รู้ยนืยง  ประธาน

หลกัสูตร  คณะกรรมการการสอบท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํและตรวจแกไ้ขขอ้พกพร่อง ผูศึ้กษาคน้ควา้ขอขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสูงมาในท่ีน้ีดว้ย   
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ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะดว้ยดีเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณ ท่านผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิทั้ง26 

แห่ง ตลอดจนผูป้กครองและนกัเรียน โรงเรียนสระพงัวิทยาคม ท่ีให้ความร่วมมือในการศึกษาคน้ควา้จนสําเร็จ

ลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือพฒันาหลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และ (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ

หลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้  วิธีดาํเนินการวิจยัระยะแรกเป็นการวิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551  และคู่มือบริหารจดัการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” กาํหนดเป็นหลกัสูตร ไดรั้บการวิพากษ์จาก

ผูเ้ช่ียวชาญ 4 คน  ระยะท่ีสองเป็นการนาํหลกัสูตรไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

วดัเขียนเขต จาํนวน 30 คน เป็นเวลา 60 ชัว่โมง   ผลการวิจยั 1) ไดห้ลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ 

คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ประกอบดว้ยกิจกรรม 10 กิจกรรม ใช้

เวลาเรียน  60 ชัว่โมง  และ 2) ประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

พฒันาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้านความสามารถในการออกแบบของนักเรียน

โดยรวมอยู่ในระดบัดี (𝑋𝑋� = 2.63) ดา้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความสามารถเขียนส่ือความอยู่ใน

ระดับ พ อใช้  (ความสามารถเขียนส่ือสารจินตนาการ 𝑋𝑋� =2.39 และความ สามารถเขียน ผลการป ฏิบั ติ งาน                       

 𝑋𝑋� =2.32)  และด้านความสามารถในการผลิตผลงานอยู่ในระดับพอใช้ ( 𝑋𝑋� =2.37) โดยผลผลิตงานมีทั้ งหมด                 

30 ช้ิน 

 

คาํสําคญั : หลกัสูตรรายวชิา บูรณาการ นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were ( 1)  to develop the Thai Art Computer  integration course for 

students’ learning quality developing toward teach less learn more policy and (2) to study the effectiveness of 

the Thai  Art  Computer integration course for students’  learning quality developing toward teach less learn 

more policy. The two stage methods were (1) to analyzing the fundamental education core curriculum B.E.2551 

and the learning managing in teach less learn more policy for constructing the Thai Art  Computer integration 

course.  The course’ s quality was assessed by 4 specific education specialists, and ( 2)  to implementing the 

course at Wat Khien Khet school, toward 30 prathomsuksa 6th students in 60 hours.  The research findings were 

1)  the Thai Art Computer integration course had 10 learning activities in 60 hours, and 2)  the course’ s 

effectiveness were the students’ design ability was at good level ( 𝑋𝑋�  = 2.63), the analytic thinking ability  and  

writing ability were at so-so level ( 𝑋𝑋�=2.39 and  𝑋𝑋� =2.32, respectively), and the productive ability was at so-so 

level ( 𝑋𝑋� =2.37).  The final activities’ products were 30 pieces. 

 

KEYWORDS:  Integration course,  Teach less learn more policy 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเปล่ียนแปลงของสังคมโลกทั้งดา้นวทิยาการสมยัใหม่ สังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทาํให้ประชาชนของสังคมโลกตอ้งมีการพฒันาทั้งความรอบรู้ ความสามารถ ทกัษะ

ดา้นการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ทนักบัเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนในดา้นการดาํรงชีวิต 

การแข่งขนักนัทางเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทิศทางและเป้าหมาย

การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ีสอง(พ.ศ. 2552 – 2561)ไดก้าํหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์ไว ้4 ขอ้ คือ 1) คนไทย

และการศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล  2) คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน 

และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 3) คนไทยใฝ่ดี มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสาํนึกและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวฒันธรรมประชาธิปไตย 4) คนไทยคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาได ้มีทกัษะใน

การคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่ือสาร

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2552) และจากคาํสั่งกระทรวงศึกษาธิการท่ี สพฐ.

293/25551 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2551 เร่ือง ให้ใชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ท่ีวา่ “...เพ่ือให้การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการแข่งขนัและร่วมมือ

อยา่งสร้างสรรคใ์นสงัคมโลก...” แสดงให้เห็นวา่การจดัการศึกษา มีหนา้ท่ีในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนใหไ้ด้

ตามทิศทางในการพฒันาประเทศเตม็ตามศกัยภาพ 

 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาแนวทางหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการศึกษาและยทุธศาสตร์การพฒันา

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558 ไวว้า่ โอกาสในการเพ่ิมพูนและฝึกฝนทกัษะนกัเรียนทุกคน
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สามารถเติบโตในโลกท่ีเป็นจริง  การเรียนรู้จากการทาํกิจกรรม (Activity-based learning) (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2555 : 1-16) และการเร่งพฒันาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูศึ้กษาท่ีเร่งด่วน ไดแ้ก่ การอ่าน การคิดวิเคราะห์ 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการพฒันานักเรียน นอกจากนั้นแนวคิดของการลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้เป็นกรอบวสิัยทศัน์ดา้นการศึกษาเพ่ือเตรียมนกัเรียนให้พร้อมเขา้สู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของไทย 

เป็นการเรียนรู้ท่ีสนบัสนุนโดยกาํหนดใหใ้ชแ้นวคิดของ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) มาใชใ้นการจดั

กิจกรรม ซ่ึงทฤษฎีน้ีให้ความสําคญักับตวัผูเ้รียน เช่ือว่าผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการมี

ปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและส่ิงแวดลอ้มอยา่งกระตือรือร้น โดยทฤษฎีน้ีมีสมมติฐานท่ีวา่ มนุษยส์ร้างความรู้ผ่าน

กิจกรรม การไตร่ตรอง การส่ือสาร และการอภิปราย ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนสร้างประสบการณ์การแก้ปัญหา ซ่ีง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของการจดัการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ท่ีครูผูส้อนตอ้งใชเ้วลาสอนเน้ือหาสาระให้

นอ้ยลงแต่จดัเวลาส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน นัน่คือครูตอ้งจดักิจกรรมในการ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  บทบาทการสอนของครูผูส้อนแมจ้ะนอ้ยลง แต่บทบาทท่ีเพ่ิม

มากข้ึนของครูผูส้อน คือ ตอ้งมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมส่ือ แหล่งการเรียนรู้

และเตรียมคาํถามท่ีกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ.  ม.ป.ป. ) ดงันั้น การพฒันา

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนผา่นกิจกรรมจึงมีความสาํคญั 

หลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ (Thai Art Computer Integration : TACI) 

เป็นหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนจากการบูรณาการของ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรวมทั้งการคิดวิเคราะห์ดว้ย

ตนเอง มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพไดม้อบหมายคณะศึกษาศาสตร์ หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา

หลกัสูตรและการสอนให้พฒันาหลกัสูตรน้ี โดยการสนับสนุนจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา  

เขต 2 และโรงเรียนวดัเขียนเขตท่ีเป็นโรงเรียนตวัอยา่งในการทดลองหลกัสูตรรายวชิาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ 

คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพของนกัเรียนตามนโยบายการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  การวจิยัคร้ังจึงน้ีเป็น

การวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ 

คอมพิวเตอร์(Thai  Art Computer Integration : TACI) เพ่ือพฒันาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพ่ิม

เวลารู้  เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้ากการวจิยัคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ใหก้บันกัศึกษาสาขาวชิาหลกัสูตรและ

การสอน และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการนาํหลกัสูตรไปใชต้่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาหลกัสูตรรายวชิาบูรณาการภาษาไทย  ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนตาม

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

(2). เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันา

คุณภาพนกัเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวจิยัพฒันาหลกัสูตรรายวชิาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนตาม

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ แบ่งวธีิดาํเนินการวจิยัเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การพฒันาหลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพ

นกัเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวชิาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

พฒันาคุณภาพนกัเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 

 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

         4.1 แบบแผนการวิจัย  เป็นการวิจัยจากการวิเคราะห์เอกสาร สังเคราะห์เป็นหลักสูตรตามหลกัการ

พฒันาหลกัสูตร 

 4.2 เอกสารที่นํามาวิเคราะห์ ได้แก่ 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551) 

(กระท รวงศึกษ าธิการ. 2551) 2) คู่ มือบ ริห ารจัดการเวลาเรียน ตามน โยบ ายลดเวลาเรียน  เพ่ิ ม เวลารู้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป. )  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 

 

1.ตวัช้ีวดัของกลุ่มสาระการ 

   เรียนรู้ 

2.สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

คู่มือบริหารจดัการเวลาเรียน

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

 

1.การจดักิจกรรม 

2.การวดัและประเมินผล 

หลกัสูตรรายวิชาบูรณา

การภาษาไทย  ศิลปะ 

คอมพิวเตอร์ 

 

1.ความมุ่งหมายของ 

   หลกัสูตร 

2.กิจกรรมการลดเวลา 

 เรียน  เพ่ิมเวลารู้ 

3.การวดัและประเมินผล 

ประสิทธิผลของหลกัสูตร 

 

1.ความสามารถใน 

   การออกแบบ 

2.ความสามารถใน 

   การคิดวิเคราะห์และ 

   เขียนส่ือความ 

3.ความสามารถในการ 

ผลิตผลงาน 
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4.3 ประเด็นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่  1) ตวัช้ีวดัการจดัการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  2) คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสมรรถนะ

ท่ีสําคญัจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551   และการบริหารจดัการเวลาเรียนตาม

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  และ 3) รูปแบบการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์   ไดแ้ก่ 1) แบบวิเคราะห์คุณลกัษณะด้านพุทธิพิสัย ดา้นจริยธรรม  

ดา้นหตัถศึกษา ดา้นพลศึกษา   2) แบบวเิคราะห์ลกัษณะกิจกรรมและการออกแบบกิจกรรม  และ 3) แบบประเมิน

กิจกรรม 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล   ทาํการวิเคราะห์เอกสารตามรายการดงักล่าวเพ่ือนาํมา

สังเคราะห์เป็นหลกัสูตรและใบงาน แลว้นําหลกัสูตรและใบงานท่ีพฒันาข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันา

หลกัสูตรและการวจิยั 1 คน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจดัการเรียนรู้  1 คน 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจดัการศึกษา 1 คน  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียน

วดัเขียนเขต 1 คน พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสูตรและการนาํไปใช ้

 

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

พฒันาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

4.1 แบบแผนการวิจัย  เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง(Quasi experimental research)  แบบกลุ่มเดียวทดสอบ

ภายหลงั(One group posttest only design) โดยมีหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนเป็นส่ิงทดลอง(Treatment condition)  

4.2 ประชากรและตวัอย่าง  

ประชากรเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียน

ท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวดัเขียนเขต จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 30 คน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 คน       

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ หลกัสูตรรายวชิาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์  ตวัแปร

ตามไดแ้ก่ ประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวชิาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียน

ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ใน 3 ดา้น คือ  1) ความสามารถในการออกแบบ 2) ความสามารถในการคิด

วเิคราะห์และเขียนส่ือความ  และ 3) ความสามารถในการผลิตผลงาน 

4.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    เป็นแบบประเมินผลงานทั้งหมด 3 แบบประเมิน ไดแ้ก่ แบบประเมิน

ความสามารถในการออกแบบ   แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความ  แบบประเมิน 

ความสามารถในการผลิตผลงาน  แบบประเมินแต่ละแบบมีรายการเกณฑใ์นการพิจารณาเป็นรายการ 3 ระดบั คือ 

ดี พอใช ้ ปรับปรุง  รายการประเมินไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญชุดเดียวกนักบัผูต้รวจสอบคุณภาพ

ของหลกัสูตรท่ีไดพ้ฒันาข้ึน 

4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล   ทดลองใชห้ลกัสูตรในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ใชเ้วลาในการทาํ

กิจกรรม 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 6 ชัว่โมง  รวมระยะเวลา 10 สัปดาห์ สปัดาห์ละ 6 ชัว่โมง โดยมีครูรับผิดชอบ 4  
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คน คือ ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1 คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 คน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 1 คน       

4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  ทําการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ

ความสาํคญัจากค่าเฉล่ีย 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

นักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้   1 หลกัสูตร ประกอบดว้ย 

1. คู่มือหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มีโครงสร้าง 11 รายการ ได้แก่  1)หลักการและเหตุผล  2)วตัถุประสงค์  3)

หลกัการของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  4)คุณภาพของนักเรียนจากการนําหลักสูตรไปใช้ 5)

สาระสาํคญัของหลกัสูตร  6)ลกัษณะกิจกรรม  7)บทบาทของครูในการจดักิจกรรมตามหลกัสูตร  8) อุปกรณ์และ

การสอน  9)การวดัและการประเมินผล   10)เกณฑก์ารตดัสิน  และ 11)การจดักิจกรรมการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

จาํนวน 10 กิจกรรม ๆ ละ 6 ชัว่โมง  ไดแ้ก่  กิจกรรมท่ี 1 การสร้างจินตนาการ   กิจกรรมท่ี 2 การออกแบบตาม

จินตนาการ    กิจกรรมท่ี 3 การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้   กิจกรรมท่ี 4 การฝึกทกัษะเพ่ือความถูกตอ้ง   กิจกรรมท่ี 5 การ

ฝึกทกัษะอยา่งต่อเน่ือง   กิจกรรมท่ี 6  การตกแต่งใหส้มบูรณ์  กิจกรรมท่ี 7 การวจิารณ์ผลงาน   กิจกรรมท่ี 8 ความ

ภาคภูมิใจในผลงาน   กิจกรรมท่ี 9 การแลกเปล่ียนเรียนรู้   กิจกรรมท่ี 10 การนาํเสนอผลงาน 

2. ใบงานรายวชิาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามนโยบายลด

เวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 1 เล่ม สาํหรับนกัเรียน  ประกอบดว้ยใบงานทั้งหมด 10 ใบงาน แต่ละใบงานเป็นแนวทางให้

นกัเรียนไดป้ฏิบติัตามกิจกรรม ดงัน้ี   1) กิจกรรมท่ี 1 การสร้างจินตนาการ  มี   4 ใบงาน  ไดแ้ก่  ทาํอะไรดี  

ขอ้ความจินตนาการ  การเขียนเพ่ือส่ือสารจินตนาการ  และ เตรียมการออกแบบ   2) กิจกรรมท่ี 2 การออกแบบ

ตามจินตนาการ  มี  2 ใบงาน ไดแ้ก่ ผลงานการออกแบบตามจินตนาการ และถอดแบบเพ่ือกาํหนดองคป์ระกอบ           

3) กิจกรรมท่ี 6  การตกแต่งใหส้มบูรณ์   มี  2 ใบงาน  ไดแ้ก่ การปรับปรุงใหส้มบูรณ์ และบญัชีรับจ่ายในการผลิต

ช้ินงาน   4) กิจกรรมท่ี 7 การวจิารณ์ผลงาน   มี  1 ใบงาน ไดแ้ก่ การพิจารณาผลงาน  และ  5) กิจกรรมท่ี 8 ความ

ภาคภูมิใจในผลงาน   มี  1 ใบงาน ไดแ้ก่ ความภาคภูมิใจของขา้พเจา้ 
   

 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพ่ือ

พฒันาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ 

1.  ประสิทธิผลดา้นความสามารถในการออกแบบ  ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวชิา ดา้นความสามารถ 

 ในการออกแบบงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการทาํกิจกรรมการออกแบบ 

 ความสามารถในการออกแบบ 𝑋𝑋� SD ระดบั* 

1    ความถูกตอ้งของการออกแบบ 2.67 .48 ดี 

2    สอดคลอ้งกบัจินตนาการ 2.67 .48 ดี 

3    มีรายละเอียดครบตามลกัษณะงาน 2.57 .50 ดี 

4    มีจุดเด่นของงานชดัเจน 2.60 .47 ดี 

 รวม 2.63 .47 ดี 

*  เกณฑก์ารประเมิน: 3.00 – 2.51  ดี    2.50 – 1.51  พอใช ้  1.50 – 1.00  ปรับปรุง 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวชิา  ดา้นความสามารถในการออกแบบของนกัเรียน

จากการทาํกิจกรรมการออกแบบโดยรวมอยู่ในระดับดี ( 𝑋𝑋� =2.63)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าทุกขอ้อยู่ใน

ระดบัดี( 𝑋𝑋� =2.57 – 2.67) 
                                                                              

2. ประสิทธิผลดา้นความสามารถในการคิดวเิคราะห์และเขียนส่ือความ นาํเสนอเป็น ความสามารถ 

เขียนส่ือสารจินตนาการ และความสามารถเขียนผลการปฏิบติังานภายหลงัทาํผลงาน   ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวชิา ดา้นความสามารถ 

 ในการคิดวเิคราะห์และเขียนส่ือความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์และเขียนส่ือความ 𝑋𝑋� SD      ระดบั* 

 ความสามารถเขียนส่ือสารจินตนาการ 2.39 .62 พอใช ้

1    ระบุช่ืองานท่ีส่ือความหมายการทาํช้ินงาน 2.83 .58 ดี 

2    เขียนจุดประสงคข์องการทาํช้ินงานได ้ 2.57 .50 ดี 

3    ระบุขั้นตอนการทาํงานไดค้รบ 2.36 .77 พอใช ้

4    เขียนผลงานท่ีคาดหวงัไดต้รงกบัลกัษะนะงาน 2.23 .77 พอใช ้

5    บอกประโยชน์ของผลงานไดส้อดคลอ้งกบัภาพ 2.00 .61 พอใช ้

6    ระบุวสัดุท่ีใชค้รบถว้น 2.13 .78 พอใช ้

 ความสามารถเขียนผลการปฏิบติังาน 2.32 .72 พอใช ้

1     เขียนประโยชน์ไดต้รงกบังาน 2.37 .77 พอใช ้

2    เขียนความภาคภูมิใจไดส้าระสาํคญั 2.43 .73 พอใช ้

3    การใชภ้าษาไนการนาํเสนอ 2.23 .77 พอใช ้

4 

 

   การเขียนลาํดบัของขอ้ความในการนาํเสนอ 

 

2.23 

 

.73 

 

พอใช ้

 

*   เกณฑก์ารประเมิน: 3.00 – 2.51  ดี    2.50 – 1.51  พอใช ้  1.50 – 1.00  ปรับปรุง 
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จากตารางท่ี 2  พบวา่  ประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวชิา ดา้นความสามารถเขียนส่ือสารจินตนาการโดย 

รวมอยู่ในระดับพอใช้ ( 𝑋𝑋� =2.39) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การระบุช่ืองานท่ีส่ือความหมายการทํา

ช้ินงาน และเขียนจุดประสงคก์ารทาํช้ินงานไดอ้ยูใ่นระดบัดี (𝑋𝑋�  =2.83  และ   𝑋𝑋� = 2.57 ตามลาํดบั)  ส่วนขอ้อ่ืนๆ 

อยู่ในระดับพอใช้ (𝑋𝑋�  =2.00 – 2.39)  ด้านความสามารถเขียนผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับพอใช ้                 

(𝑋𝑋�  = 2.32) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ทุกขอ้อยูใ่นระดบัพอใช ้(𝑋𝑋�  =2.23 – 2.43)  

3. ประสิทธิผลดา้นความสามารถในการผลิตผลงานของนกัเรียน ตรวจไดจ้ากผลงานโดยแบ่งผลงาน 

ท่ีเป็นผลจากการออกแบบไดเ้ป็น 6 ประเภทดงัน้ี  1) ผลงานท่ีเป็นส่ิงประดิษฐ์โคมไฟฟ้าจากไมไ้อศกริม 4 ช้ิน               

2) กล่องกระดาษเช็ดปากและมือจากไมไ้อศกริม 9 ช้ิน  3) งานประดิษฐจ์ากแผน่กระดาษลูกฟูกเป็นกล่องกระดาษ

และกรอบรูป 4 ช้ิน  4) งานประดิษฐ์จากผ้าและไหมพรม 4 ช้ิน  5)ขวดนํ้ าพลาสติกใส่ดินสอ 6 ช้ิน  และ                         

6) ส่ิงประดิษฐก์รอบรูป 3 ช้ิน ผลการตรวจคุณภาพผลงาน ดงัตารางท่ี 3 
 

ตารางที ่3   ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัของประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวชิา  ดา้นความสามารถ 

 ในการผลิตผลงานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 คุณภาพผลงาน 𝑋𝑋� SD ระดบั* 

1    ความสวยงาม 2.51 .77 ดี 

2    การนาํไปใชป้ระโยชน์ 2.43 .73 พอใช ้

3    คุณค่าของช้ินงาน 2.23 .77 พอใช ้

4   ความเหมาะสมของช้ินงานกบัเวลาท่ีใช ้ 2.31 .73 พอใช ้

 รวม 2.37 .72 พอใช ้

*   เกณฑก์ารประเมิน: 3.00 – 2.51  ดี    2.50 – 1.51  พอใช ้  1.50 – 1.00  ปรับปรุง 

 

จากตารางท่ี 3  พบวา่  ประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวชิา  ดา้นความสามารถในการผลิตผลงานของ 

นักเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัพอใช ้(𝑋𝑋� =2.37)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความสวยงามอยู่ในระดบัดี(𝑋𝑋�  = 

2.51)  ส่วนขอ้อ่ืนๆ อยูใ่นระดบัพอใช ้(𝑋𝑋� =2.23 – 2.43)   

 

6. อภิปรายผล  

 1. การพฒันาหลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาคุณภาพนักเรียนตาม

นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นหลกัสูตรท่ีบูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั เป็นหลกัสูตรท่ีใช้

การจัดกิจกรรมเป็นหลกัในการปฏิบัติงานของนักเรียน ตั้ งแต่ฝึกให้เกิดการสร้างจินตนาการเป็นการคิดด้วย

ความคิดของตนเองนาํมาออกแบบ ฝึกทกัษะดา้นการใชค้อมพิวเตอร์ และใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

และเวลาเดียวกนัเป็นการฝึกทกัษะการเขียนส่ือความหมายเก่ียวกบัจินตนาการของตนเอง มีการสร้างผลงานจาก

การออกแบบ การเสนอความคิดเก่ียวกบัผลงานของตนเอง  ซ่ึงการพฒันาหลกัสูตรน้ีตรงตามคู่มือบริหารจดัการ

เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้(กระทรวงศึกษาธิการ.  ม.ป.ป. : 3-5) ท่ีให้แนวคิดไวว้า่ การจดัการเรียนรู้โดย

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย มีการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเลือกกิจกรรมตามความถนดัของผูเ้รียน 

เรียนรู้หลกัการสร้างความรู้ผ่านกระบวนการและกิจกรรมลงมือปฏิบัติและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น  
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ปรับบทบาทครูจากการเป็นผูส้อนเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาและครูควรประเมินผลท่ีหลากหลายและเป็นการประเมิน

สภาพจริงวิเคราะห์คุณภาพและพฒันาการของนักเรียน  ซ่ึงหลกัสูตรท่ีพฒันาข้ึนโดยใชแ้นวคิดน้ีรวมกบัทฤษฎี

การเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์หลกัสูตรน้ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตร ผูเ้ช่ียวชาญ

เก่ียวกบัการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา และผูอ้าํนวยการโรงเรียนจึง

เห็นชอบกบัหลกัสูตรน้ี โดยโรงเรียนวดัเขียนเขตยอมรับหลกัสูตรนาํไปดาํเนินการจดักิจกรรมตามคู่มือหลกัสูตร

รายวชิาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์(TACI)เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิม

เวลารู้(สุนันท์ ศลโกสุม. 2559) แต่จากการทดลองใชห้ลกัสูตรน้ีพบวา่ กิจกรรมท่ีกาํหนดไวต้อ้งมีการปรับเวลา

และยืดหยุน่เวลาในการออกแบบโดยใชค้อมพิวเตอร์เพราะนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความสามารถในการ

ใชค้อมพิวเตอร์ในการออกแบบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ก็ควรนาํเวลาท่ีเหลือมาใชใ้นกิจกรรมการผลิตช้ินงาน  ดงันั้น

กิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรสามารถปรับเปล่ียนเวลาไดต้ามความเหมาะสมกบับริบทของนักเรียนและ

ระดบัชั้น 

 2. ประสิทธิผลของหลกัสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์เพ่ือพฒันาคุณภาพนกัเรียน

ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ พบวา่ดา้นความสามารถในการออกแบบของนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี แต่ดา้น

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนส่ือความอยูใ่นระดบัพอใช ้ แสดงให้เห็นว่าการฝึกทักษะในการคิด

วเิคราะห์และการเขียนส่ือความตอ้งเพ่ิมเวลาในการฝึกกิจกรรมดา้นน้ี เพราะการเขียนเป็นการเรียบเรียงความคิด

ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งมีเวลาคิดไตร่ตรอง เรียบเรียงความคิดและถอ้ยคาํ งานเขียนจึงเป็นงานละเอียดประณีตกวา่การพูด 

งานเขียนตอ้งมีกฎเกณฑใ์นการใชถ้อ้ยคาํ ลาํดบัความคิด การเรียบเรียงเร่ืองราวต่างๆ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 

3)  ดงันั้นจึงตอ้งใชเ้วลาในการฝึกทกัษะในการเขียน  กิจกรรมในหลกัสูตรสามารถปรับเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

ทกัษะท่ีตอ้งฝึกเพ่ือใหเ้กิดความสามารถตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวแ้ละควรพิจารณาแกไ้ขงานของนกัเรียนเป็น

รายบุคคล เพราะงานเขียนถึงแมว้่าจะเป็นงานเขียนตามความคิดแต่ก็มีกฎเกณฑ์ในการสร้างประโยคให้ถูกตอ้ง

ตามรูปประโยคของภาษา และตอ้งมีการเขียนประโยคให้จบกระแสความ  ดงันั้นทกัษะการเขียนจากความคิดของ

ตนเองจึงนบัไดว้า่ยาก 

 ส่วนดา้นความสามารถในการผลิตผลงานนกัเรียนไดมี้ผลผลิตเป็นผลงานถึง 30 ช้ินงานท่ีมีรูปแบบต่างๆ 

กนั และมีประเภทของผลงานถึง 6 ประเภทท่ีมีความสวยงามอยูใ่นระดบัดี  แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคิด

สร้างสรรค์ในการออกแบบและการประดิษฐ์ช้ินงานได ้ ดงันั้นประสิทธิผลของหลกัสูตรน้ีมีส่วนท่ีมีคุณค่าต่อ

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ซ่ึงตรงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ซ่ึงเป็น

กิจกรรมตามความตอ้งการของนักเรียน นักเรียนเรียนรู้จากการทาํกิจกรรม  หลกัสูตรน้ีเร่ิมกิจกรรมจากความ

สนใจความตอ้งการของนกัเรียน เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานตามจินตนาการของตนเอง  และผลการออกแบบอยูใ่น

ระดบัดี ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีนบัวา่ดีและผลผลิตยงัอยูใ่นระดบัท่ีมีผลงานท่ีมีคุณภาพถึงแมว้า่อยูใ่นระดบัพอใช ้

ซ่ึงหมายถึงระดบัผา่นหรือปานกลางนัน่เอง  และพบวา่ผลของการคิดตน้ทุนของการผลิตช้ินงานอยูใ่นระดบัพอใช ้

และการกาํหนดราคาขายอยูใ่นระดบัพอใชเ้ช่นกนั แสดงให้เห็นวา่ความสามารถดา้นเศรษฐกิจของนักเรียนตอ้ง

พฒันาให้ไดใ้นระดบัดีซ่ึงตามแนวคิดของทกัษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 ไดใ้ห้ความสําคญัเก่ียวกบัความรู้

ดา้นเศรษฐศาสตร์ (วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป  จิตตฤกษ,์ ผูแ้ปล. 2554).   ดงันั้นในขั้นของการทาํกิจกรรม

การออกแบบตามจินตนาการซ่ึงไดก้าํหนดให้นกัเรียนไดก้าํหนดวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตผลงานซ่ึงตอ้ง
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ให้นักเรียนไดส้ํารวจราคาจากตลาดหรือถา้ซ้ือของร่วมกนันาํมาใช ้ตอ้งสอนให้แบ่งราคาให้ถูกตอ้ง  กล่าวโดย

สรุปผลของการใชห้ลกัสูตรถึงแมว้่าจะมีระดบัพอใช้ ซ่ึงถือว่าระดบัผ่านก็นับไดว้่าสามารถนาํไปใชใ้นการจดั

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ในระดบัประถมศึกษาได ้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) สามารถนาํหลกัสูตรน้ีไปใชก้บันกัเรียนประถมศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยปรับ

เวลาของกิจกรรมใหเ้หมาะสมกบับริบทของนกัเรียน  

 (2) การนาํหลกัสูตรไปใช ้ก่อนการทาํกิจกรรมการเขียนบรรยายจินตนาการและการเขียนวิจารณ์

ผลงาน  ผูส้อนควรเพ่ิมเวลาการเขียนใหน้กัเรียน และควรตรวจแกไ้ขการเขียนของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรพฒันาหลกัสูตรรายวชิาโดยนาํกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาบูรณาการดว้ยกนั  

  

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสําหรับทุนอุดหนุนการวิจัย  ผูเ้ช่ียวชาญในการวิพากษ์

หลักสูตร  โรงเรียนวดัเขียนเขตในการอนุเคราะห์ดําเนินการทดลอง  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ท่ีใหก้ารสนบัสนุนดา้นวชิาการ   
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเรา

และส่ิงมีชีวิตรอบตวั  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลระยอง สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ระยอง เขต 1 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 40 คน ใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ีได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ จาํนวน 18 แผน                       

(2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบเลือกตอบ จาํนวน 40 ขอ้ (3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  

และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Samples 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวิตรอบตวั ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 

มีคะแนนผา่นเกณฑท่ี์ระดบัดีข้ึนไป  (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั 

หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี  

ระดบั .05  และ (3) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

คาํสําคญั: ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์,  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and to compare on Scientific achievement on “ Our body 

and Living things”  of Prathomsuksa 2 students through Science learning activity package, and to examine the 

students’  satisfaction towards Scientific learning management through Science learning management activity 

package.  The research sampling composed of 40 students in a section of Prathomsuksa 2 from Anuban Rayong 

school under Rayong Primary Education Service Area Office 1 selected by Simple Random Sampling Method. 
 The research instruments consisted of (1) 18 Lesson plan managements (2) Learning achievement test in multiple 

choices totally 40 items (3) Science learning activity package and (4) the students’ satisfactory towards Scientific 

learning management through Science learning management activity package.  The data were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation and t- test for Dependent Samples.  The finding indicated that ( 1)  the 

Scientific achievement on “ Our body and Living things”  of Prathomsuksa 2 students through Science learning 

activity package was at 100%.  The students’  learning achievement passed on the criteria at the good level up                 

( 2)  the Scientific achievement on “ Our body and Living things”  of Prathomsuksa 2 students through Science 

learning activity package in the post-test was higher than pre-test at the statistically significant level    of .05 and 

( 3)  Prathomsuksa 2 students’  satisfaction towards Scientific learning management through Science learning 

management activity package was at the highest level. 

 

KEYWORDS: Science learning management activity package, Learning achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มุ่งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ท่ีเนน้การเช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ มีทกัษะสาํคญัในการคน้ควา้และสร้างองค์

ความรู้ โดยใชก้ระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ

เรียนทุกขั้นตอน มีการทาํกิจกรรมดว้ยการลงมือปฏิบติัจริงอยา่งหลากหลาย (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 2551, 2551) ในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนใน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีบทบาทความสําคญั  เพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิตต่อคนทุกคน 

ทั้งในชีวิตประจาํวนั และช่วยพฒันาความคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มี

ทกัษะท่ีสาํคญัในการคน้ควา้หาความรู้ ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ  การจดัการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์จึงเนน้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ทกัษะกระบวนการท่ีมีทกัษะในการคน้ควา้และสร้างความรู้

และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และแกปั้ญหาท่ีหลากหลาย จากการปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง (สาํนกัวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์, 2553)  

 สภาพการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่รูปแบบการเรียนการ

สอนเป็นแนวนามธรรมมากกว่ารูปธรรม คือสอนแบบบรรยาย อธิบายความรู้ ขาดส่ือเพ่ือเพ่ิมความชดัเจนและ

กระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน เนน้เน้ือหามากกวา่การลงมือปฏิบติัจริง ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความรู้ท่ีไม่ย ัง่ยืน ผูเ้รียน
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ไม่ไดรั้บการฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากรายงานของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

(2544) พบวา่การจดักระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในทุกระดบัการศึกษายงัใชว้ิธีสอนแบบเดิม คือ เนน้

การอภิปรายหรือสาธิตเป็นหลกัเพ่ือให้ผูเ้รียนอ่าน จดและท่องจาํ โดยไม่มีการฝึกปฏิบัติ ผูเ้รียนไม่สามารถ

สงัเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆ ในการทาํความเขา้ใจธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัได ้ การจดัการเรียนรู้

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลระยอง  ตาํบลท่าประดู่  

อาํเภอเมืองระยอง  โรงเรียนอนุบาลระยองเป็นโรงเรียนประถมขนาดใหญ่พิเศษ  มีการจดัการเรียนการสอนใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 11 หอ้งเรียน ผลการปฏิบติัการสอน พบวา่ 

นกัเรียนจาํนวนมากขาดความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นเน้ือหา ทกัษะการคิดและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นพ้ืนฐาน จึงทาํให้นักเรียนไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนและไม่ทบทวนเน้ือหาตามท่ีครูสอน  ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่า  คะแนนเฉล่ียยงัอยู่ในระดับตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนตั้งไว ้ (ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์, 2559)   

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการพฒันามาจากวิธีการเรียนการสอนหลาย ๆ ระบบเขา้มาผสมผสานให้

กลมกลืนกนั นบัตั้งแต่การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การร่วมกิจกรรมกลุ่ม การใชส่ื้อในรูปแบบต่าง ๆ การเรียนการสอน

วิธีน้ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด (สุนันทา สุนทรประเสริฐ, 2544) ในส่วนของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  คือการประยกุตชุ์ดการเรียนการสอนเขา้กบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้

เป็นนวตักรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์ศึกษา จะทาํให้ผูเ้รียนเรียนรู้หรือสร้างองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งมีระบบ ส่งผล

ให้เกิดทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิตวิทยาศาสตร์  และสามารถพฒันาทกัษะปฏิบติัทางวิทยาศาสตร์

ไดม้ากข้ึน (ธานินทร์ ปัญญาวฒันากลุ, 2546)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เป็นวธีิหน่ึงท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วย

ให้นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะการคิด เป็นส่ือช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองมีการจดัการเรียนรู้ไวอ้ยา่ง

เป็นระบบ มีขอ้ชวนคิดและคาํถามทา้ยกิจกรรมใหน้กัเรียนฝึกคิดแลว้ตอบ เป็นการช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง  เร้าความสนใจไม่ก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย  ส่งเสริมใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ เพ่ือให้

เกิดกระบวนการพฒันาในทุก ๆ ดา้น  และจากงานวิจยัของกรรณิการ์ ไผทฉันท์ (กรรณิการ์ ไผทฉันท์, 2541) 

รวมถึงงานวิจยัของเน้ือทอง นายี (เน้ือทอง นายี, 2544) พบวา่การสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ทาํใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนรู้สูงข้ึนกวา่การสอนตามคู่มือครูเพียงอยา่งเดียว ขณะเดียวกนัก็มีทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน 

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและ

ส่ิงมีชีวิตรอบตวั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โดยมุ่งให้ผูเ้รียน

ไดฝึ้กกระบวนการเรียนรู้การคน้ควา้ดว้ยตนเอง เกิดการพฒันาความรู้ และสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถ

นาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึนไปไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั  ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2  จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
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ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง  ตวัเราและส่ิงมีชีวิตรอบตวั  ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

(3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

3. สมมติฐานในการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตั้งสมมติฐานในการวจิยั ไวด้งัน้ี 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ตัวเราและส่ิงมีชีวิตรอบตัว ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑใ์นระดบัดี 

ข้ึนไป  ร้อยละ 80  ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ตัวเราและส่ิงมีชีวิตรอบตัว ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบั 

พึงพอใจมาก ข้ึนไป 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวจิยัน้ีผูว้จิยัมีกรอบแนวคิดในการวจิยั แสดงในแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวจิยัเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment Research) โดยศึกษากบักลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทาํการ

วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design)  

  5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอนุบาลระยอง สาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1  จาํนวน 11 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 420 คน  กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  

40  คน ไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

    5.3 ตวัแปรทีศึ่กษาไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ  คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง การจดัการเรียนรู้

โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน  2  ตวัแปร 

 

การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการ

เรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติ

รอบตวั  

 

 

 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

 เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั 

2. ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
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คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั และความพึงพอใจตอ่การจดัการ

เรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 5.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวจิยั  ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  

 5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั  ไดแ้ก่ 

      (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง ตัวเราและส่ิงมีชีวิตรอบตัว โดยได้นําเสนอให้

ผูเ้ช่ียวชาญ  จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลการประเมิน

โดยรวมพบวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 และเม่ือ

นําไปทดลองใช้กับนักเรียนจาํนวน 40 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มี

ประสิทธิภาพ ( E1/E2) = 85.04/84.75 

  (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั โดยนาํเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน      3 

คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และ

ประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย

กาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ไดค้่าเฉล่ียความเหมาะสมตั้งแต่ 3.98 – 4.50 อยูใ่นระดบัมาก  

  (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง  ตวัเราและส่ิงมีชีวิตรอบตวั  เป็นแบบปรนยั 

จํานวน 40 ข้อ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 

Congruence: IOC) ตั้ งแต่ 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.28-0.79 ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ได้ค่าอยู่

ระหวา่ง 0.21-0.56 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชว้ธีิการของโลเวทท ์(Lovett) เท่ากบั 0.82 

  (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในดา้นการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ดา้นผูส้อน  ดา้น

กิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ขอ้คาํถาม 23 ขอ้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญ 

จาํนวน 3 ท่านพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

ตั้ งแต่ 0.67 – 1.00 ค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจ  ตั้ งแต่  0.25-0.80  และค่าความเช่ือมัน่

(Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) (Cronbach, 1990) เท่ากบั 0.90 

 5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) จากนั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ท่ีกาํหนดแลว้ ทาํ

การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Posttest) และวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

  5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

            (1) วเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช ้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

            (2) วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชสู้ตร t-test แบบ Dependent Samples 
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  (3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช ้ ร้อยละ  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

6. ผลการวจัิย 

 (1) การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้

โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ปรากฏดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2  จาํนวน  ร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

                 วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั  

  

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวิต

รอบตวั ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนท่ีได้คะแนน

ระหว่าง 33 - 40 คะแนน คิดเป็น  80 - 100  ซ่ึงอยู่ในระดบั  ดีมาก  มีจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 55  คะแนน

เฉล่ียเท่ากบั  35.86   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.93  และมีนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนระหวา่ง 25-32 คะแนน  คิด

เป็น  70 - 79  ซ่ึงอยูใ่นระดบั  ดี  มีจาํนวน  18 คน  คิดเป็นร้อยละ  45  คะแนนเฉล่ียเท่ากบั  28.22  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั  2.15 
 (2) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั หลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติ 

 รอบตวั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม  

  การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

การทดสอบ คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด   Χ  S.D. t Sig 

ก่อนเรียน         13 25 21.85 3.83 13.65* .00 

หลงัเรียน         29 40 32.42 4.37 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

คะแนน เกณฑ์ ระดบั จํานวน (คน) ร้อยละ Χ  S.D. 

33 - 40 80 - 100 ดีมาก 22   55 35.86 1.93 

25 - 32 70 - 79 ดี 18 45 28.22 2.15 

17 - 24 60 - 69 ปานกลาง - - - - 

9 - 16 

0 - 8 

50 - 59 

0 - 49 

ปรับปรุง 

ตํ่ากวา่เกณฑ ์

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 40 100   
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จากข้อมูลในตารางท่ี 3 พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ก่อนเรียนมีคะแนนตํ่าสุด  13  คะแนน คะแนนสูงสุด 25  คะแนน  คะแนนเฉล่ีย

เท่ากบั  21.85  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  3.83  ส่วนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลงัเรียนมีคะแนนตํ่าสุด 29  คะแนน  คะแนนสูงสุด  40  คะแนน  คะแนน

เฉล่ียเท่ากบั  32.42  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  4.37  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์  เร่ือง ตวั

เราและส่ิงมีชีวิตรอบตวั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  จากการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    (t =13.65) 

 (3) การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ดงัตารางท่ี 4 

 

ตารางที ่4  ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 

รายการประเมิน Χ  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 

1. ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 4.61   0.74 มากท่ีสุด 

2. ดา้นเน้ือหา 4.59 0.81 มากท่ีสุด 

3. ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 4.68 0.74 มากท่ีสุด 

4. ดา้นประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 4.69 0.81 มากท่ีสุด 

                                   โดยภาพรวม                                                                           4.64 0.78 มากท่ีสุด 

    

 จากขอ้มูลดงัตารางท่ี 4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ในภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด  ( Χ  = 4.64)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  นักเรียนมีความ                

พึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ในดา้นประโยชน์ของชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และ

ดา้นเน้ือหา  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ทุกดา้น (Χ = 4.69, 4.68, 4.61, และ  4.59 ตามลาํดบั) 

 

7. อภิปรายผล  

 7.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง  ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั ของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ภายหลงัจากการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ นกัเรียนทุกคนผา่นเกณฑ์

ในระดบัดีข้ึนไป ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ช่วยกระตุน้ให้

นกัเรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นในส่ิงท่ีจะเรียนรู้มากยิง่ข้ึน  นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง ทาํใหน้กัเรียนเกิด

ประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาในบทเรียนมากข้ึน  เป็นไปตามแนวทางการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ทาํใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน  ผูเ้รียนไดมี้ส่วน

ร่วมในการปฏิบติักิจกรรมนั้น ๆ อย่างไม่เบ่ือหน่าย  อีกทั้ งยงัเป็นการช่วยฝึกการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น เกิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เนน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กใชก้ระบวนการคิด เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ    

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุวธิดา  ล้านสา (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
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กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลการวจิยัพบวา่ ผลการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 นกัเรียน

มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบติักิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละเร่ืองไดเ้ป็น

อย่างดี  นอกจากน้ีนกัเรียนยงัสามารถศึกษาสืบเสาะหาความรู้เร่ืองการดาํรงชีวิตของพืช ดว้ยความสนใจ ความ

กระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้และสนใจปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง สนุกกับการท่ีไดศึ้กษาหาความรู้ 

หลงัจากการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จส้ิน  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัราภรณ์ อุดมพนัธ์ (2557) 

ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการทางการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เร่ือง พลงังานไฟฟ้าของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดเ้รียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการ

เรียนรู้ มีพฒันาการทางการเรียนและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง พลงังานไฟฟ้า ดีข้ึน เพราะชุด

กิจกรรมการเรียนรู้เป็นการจดัการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัช่วยใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจไดดี้ข้ึน  นกัเรียนมี

สมาธิและสามารถเรียนไดดี้ข้ึน  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นํ้ าฝน คูเจริญไพศาล (2561) ไดศึ้กษาผลการ

ใชชุ้ดกรรมเร่ืองการแยกสารท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะการส่ือความหมายขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทาํการทดลองในแต่ละ

กิจกรรม นักเรียนมีการนาํเสนอผลการทดลองและอภิปรายร่วมกนั ทาํให้นกัเรียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นและขอ้สังเกตในการทดลองท่ีตนเองสังเกตไดร่้วมกนัอยา่งเต็มท่ี ส่งผลให้บรรยากาศในการทาํกิจกรรม

เป็นไปอย่างสนุกสนาน เน้ือหาสาระและคาํถามและคาํถามทา้ยกิจกรรมมีความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

จุดประสงค ์ของแต่ละกิจกรรมสอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระและการทดลองมีการใชภ้าษาท่ีง่ายไม่กาํกวม มีการ

เรียงลาํดบักิจกรรมท่ีเหมาะสมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 7.2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  เร่ือง ตวัเราและส่ิงมีชีวติรอบตวั  ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 สูงกวา่ก่อนเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดับ  .05  ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่าน

กระบวนการสร้างท่ีเป็นระบบ ผ่านการวิเคราะห์เน้ือหา สาระ และจุดประสงค์ให้มีความสอดคลอ้งกบัเน้ือหา

สาระ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบับทเรียน ใชภ้าษาอ่านไดง่้าย มีคาํช้ีแจง กาํหนดเวลาท่ี

เหมาะสม บทเรียนเขา้ใจง่าย มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รียน  มีจุดประสงค์

การเรียนรู้ เน้ือหาสาระและส่ือใบกิจกรรมส่ือกิจกรรม แบบทดสอบ และแบบฝึกกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ผูเ้รียน

ไดร่้วมทาํกิจกรรมทุกกิจกรรม  เรียนรู้ร่วมกนักบัเพ่ือน ๆ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองและ

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริงเกิดความเพลิดเพลินกระตุน้ใหอ้ยากเรียนแกไ้ขปัญหาความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลของผูเ้รียน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นพคุณ แดงบุญ, 2552) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุด

กิจกรรมวิทยาศาสตร์  ผลการวจิยัพบวา่  หลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เร่ือง ร่างกายมนุษย ์ผูเ้รียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (บุญโรม ดอมไธสง, 2559) ไดศึ้กษาการ

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เ ร่ือง หินและการเปล่ียนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผลการวจิยัพบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชชุ้ด



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1482 

กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง หินและการเปล่ียนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สูงกวา่ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (พนมพร คํ่าคูณ, 2556) ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง การดาํรงชีวิตของพืช เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดโดยใชรู้ปแบบการสอน

แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

   7.3 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์  เร่ือง  

ตวัเราและส่ิงมีชีวิตรอบตวั ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (Χ  = 4.64)  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีรูปแบบน่าสนใจ จดัเน้ือหาจากง่ายไปหา

ยาก  จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวยัของผูเ้รียน  สร้างความแปลกใหม่ให้แก่นักเรียน สีสันสวยงาม 

ตวัอกัษรชดัเจน  ภาษาเขา้ใจง่าย จึงช่วยเร้าความสนใจและทาํให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความสนใจ 

สนุกสนานในการเรียน  ส่งผลให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดศึ้กษาดว้ยตนเองมี

ส่วนร่วมในการเรียนมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ชญัญา สายบุ่งคลา้ (2559) ไดศึ้กษาผลการใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและการเปล่ียนแปลง โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สําหรับ

นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ เร่ือง สารและการเปล่ียนแปลง โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 2 ประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัชนีพร มีสี (2554) ไดศึ้กษาการ

พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวจิยัพบวา่  

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการ   คิด

วิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก   

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ครูผูส้อนตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในโครงสร้างและเน้ือหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อยา่ง

ละเอียดและมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้  มีการศึกษารายละเอียด

เก่ียวกบัขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน และในการปฏิบติักิจกรรมควรมี

การยดืหยุน่เร่ืองเวลาบา้ง  

    (2) ขณะท่ีนกัเรียนทาํกิจกรรมร่วมกนั ครูผูส้อนควรดูแลช่วยเหลือ  ใหค้าํแนะนาํนกัเรียนเม่ือเกิด 

ขอ้สงสัยเก่ียวกบัการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ คอยกระตุน้ ให้กาํลงัใจ คอยควบคุมเร่ืองเวลาและพฤติกรรมของ

นกัเรียน เพ่ือใหก้ารจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์กบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น 

ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือศึกษาระดบัของการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

การดาํเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี (2) เพ่ือวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรี และ (3) เพ่ือนําเสนอแนวทางการ

ปลูกฝังกรอบความคิดเร่ือง “ความรู้คู่คุณธรรม” ให้กบันกัศึกษาปริญญาตรี การวิจยัเชิงปริมาณใชก้ารวิเคราะห์

เส้นทาง การวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ตวัอยา่งในการวจิยัเชิงปริมาณ 

คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 390 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัในการวิจยัในการวิจยัเชิงคุณภาพ มีจาํนวน 6 คน 

เคร่ืองมือวิจัยมี 3 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบสอบถาม (2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ (3) แบบบันทึกภาคสนาม 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) นักศึกษาปริญญาตรีมีการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตอยูใ่นระดบั

มาก (2) ความมุ่งมัน่มีอิทธิพลทางตรงต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติ การรับรู้ผลของ

พฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อความมุ่งมัน่ และมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การรับรู้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่งผ่านตวัแปร

ความมุ่งมัน่ในการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต ส่วนความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ไม่มีอิทธิพลต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต และ (3) แนวทางการปลูกฝัง

กรอบความคิด เร่ือง “ความรู้คู่คุณธรรม” มีลกัษณะเป็นกระบวนการแบบขั้นบนัได 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 

การบ่มเพาะ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างการรับรู้ ขั้นตอนท่ี 3 การฝึกปฏิบติั ขั้นตอนท่ี 4 การถอดบทเรียน และขั้นตอน

ท่ี 5 การเกิดองคค์วามรู้และองคค์วามคิด (ความรู้คู่คุณธรรม) 

 

คาํสําคญั: ความรู้คู่คุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวเิคราะห์เสน้ทาง กรอบความคิด 

 

ABSTRACT 

 Three main objectives of this research were (1) to study the level of the use of Philosophy of Sufficiency 

Economy ( PSE)  for living of bachelor’ s degree students, ( 2)  to analyze the variables directly and indirectly 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1486 

effecting on the use of PSE for living of the students, and (3) to propose the guidelines of the mindset cultivation 

of “ Knowledge with Virtue”  for the students by using PSE.  Path analysis was applied for quantitative analysis 

(QUAN). Interview and field study were applied for qualitative analysis (qual). The sample for QUAN consisted 

of the 390 bachelor’ s degree students and the sample of qual consisted of six key informants.  Three types of 

research instruments were included: (1) a questionnaire, (2) an in-depth interview form, and (3) a field note. The 

significant research findings were as follows:  (1)  PSE for living was used by the students at high level, (2)  the 

major results of the path analysis found that intention directly effects on the use of PSE for living, behavioral 

perception directly effects on the intention and on attitude towards the use of PSE for living, the behavioral 

perception indirectly effects on the use of PSE for living via the intention, finally knowledge about PSE has no 

effect on the use of PSE for living, and (3) the guidelines of mindset cultivation of “knowledge with virtue” were 

five milestones steps comprising Step 1: Incubation, Step 2: Perception, Step 3: Exercise, Step 4: Lesson Learned,  

and Step 5: Construction of Knowledge and Thinking Bodies. 

 

KEYWORDS: Knowledge with Virtue, Philosophy of Sufficiency Economy, Path Analysis, Mindset 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สังคมไทยยงัมีข่าวเก่ียวกับบัณฑิตกระทาํความผิดเพราะขาดคุณธรรมออกมาอย่างต่อเน่ือง ปัญหา

บณัฑิตขาดคุณธรรมน้ีถือวา่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมไทยของเรา เช่น (1) กรณีนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก

ของมหาวทิยาลยัศิลปากรลอกวทิยานิพนธ์ และสภามหาวทิยาลยัไดด้าํเนินการถอดถอนปริญญา เม่ือปี พ.ศ. 2552 

โดยผูท่ี้ลอกวิทยานิพนธ์มีตําแหน่งเป็นถึงนักอักษรศาสตร์ชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักวรรณกรรมและ

ประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร (มติชนออนไลน์, 2559) (2) กรณีสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัถอดถอนปริญญาเอก

เป็นคร้ังแรกในประวติัศาสตร์ของมหาวิทยาลยัเม่ือปี พ.ศ. 2555 โดยผูถู้กถอดถอนเป็นอดีตผูอ้าํนวยการสํานกั

นวตักรรมแห่งชาติ (Thaipublica กลา้พดูความจริง, 2559) (3) กรณีคุรุสภาประกาศข้ึนบญัชีดาํมหาวทิยาลยัเอกชน

แห่งหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในความผิดฐานขายใบประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู เม่ือปี พ.ศ. 2554 

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นการขาดคุณธรรมอยา่งชดัเจน และความเส่ือมของระบบการศึกษาไทย (สาํนกัข่าวอิศรา, 2559) 

(4) กรณี พญ. นิธิวดี ภู่เจริญยศ ถูกศาลมีนบุรีสั่งตดัสินประหารชีวิตในขอ้หาจา้งวานฆ่า “เอ็กซ์-จักรกฤษณ์” 

นกักีฬายิงปืนทีมชาติไทย (ผูจ้ดัการออนไลน์, 2559) (5) กรณีพิธีกรช่ือดงัทาํร้ายร่างกายคู่กรณีท่ีขบัรถมาชนทา้ย

รถยนตย์ีห่อ้มินิคูเปอร์ จนเป็นท่ีมาของวลีเด็ด “กราบรถก”ู (Sanook, 2559) เป็นตน้ จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา แสดงให้

เห็นวา่ บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาออกไปไม่วา่จะเป็นระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก บางรายถือวา่

เป็นคนท่ีมีความรู้และเก่งมาก แต่ยงัขาดคุณธรรมจริยธรรมจนเกิดเป็นเหตุของเร่ืองเศร้าตามมา เร่ืองราวต่างๆ 

เหล่าน้ีท่ียกมาเป็นกรณีตวัอยา่งสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ “สงัคมไทย” ไม่ใช่ตอ้งการแค่คนเก่ง แต่ความเก่งควรจะมาคู่กบั

ความดี ดังนั้น บัณฑิตไทยท่ีสังคมคาดหวงัควรจะมีคุณลกัษณะสําคญัดงักล่าวทั้ง 2 ประการ ไม่ว่าจะกาํหนด

เป้าหมายวา่บณัฑิตควรจะมี “คุณธรรมนาํความรู้” หรือมี “ความรู้คู่คุณธรรม” เราก็ตอ้งการทั้ง 2 แบบ 
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การพฒันาคุณภาพบณัฑิตไทย มีความสาํคญัดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) ความทา้ทายของโลกาภิวตัน์

ต่อการอุดมศึกษา ในประเด็นการบริการการศึกษาขา้มพรมแดน และการเคล่ือนยา้ยนกัศึกษาและบณัฑิต อนัเป็น

ผลมาจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ (2) สถาบนัอุดมศึกษามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งสร้างความ

มั่นใจแก่สังคมว่า สามารถพฒันาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

(สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี

สอง (พ.ศ. 2552-2561) (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ท่ีระบุไวช้ดัเจนวา่ การพฒันาคุณภาพการศึกษา

ทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษาเป็นเป้าหมายหลกัขอ้หน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาท่ีจะตอ้งดาํเนินการใหส้าํเร็จ

ภายในปี พ.ศ. 2561 ซ่ึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) (สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ท่ีให้ความสาํคญักบัการผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ

กาํลงัคนของประเทศ ดงันั้น การผลิตบณัฑิตเพ่ือรองรับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0 จึง

ไม่ใช่แค่หวงัท่ีจะพฒันาแค่ความรู้ความสามารถเพียงอยา่งเดียว แต่การพฒันาคนใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์นั้นควร

จะพฒันาดา้นความดีหรือดา้นคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปดว้ย 

คุณภาพของบณัฑิตไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 ไม่ไดเ้นน้แค่คุณภาพดา้นความเก่ง 

แต่ยงัใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพดา้นความดีไปพร้อมกนัดว้ย คุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรมจริยธรรมท่ีแผนฯ 

ฉบบัน้ีไดก้าํหนดไว ้คือ “ความมีเมตตา กรุณา มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)” ซ่ึงถือไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีมี

ความสําคญัอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบนั โดยวิสัยทศัน์ของแผนฯ ฉบบัน้ี คือ “คนไทยทุกคนไดรั้บการศึกษาและ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดาํรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) จากวสิยัทศัน์ดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ 

บณัฑิตไทยจะมีคุณภาพ ดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขไดน้ั้นส่วนหน่ึงน่าจะมาจากการใชชี้วิตตามแนวทางปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) ซ่ึงแผนฯ ฉบบัน้ีไดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนว่า “คนทุก

ช่วงวยัจะตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาํเนินชีวิต

เพ่ิมข้ึน” ดงันั้น หากผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแลว้ก็น่าท่ีจะสามารถดาํเนิน

ชีวติอยา่งมีคุณธรรมจริยธรรมไดไ้ม่ยากนกั 

การวิจยัเร่ืองน้ีมุ่งศึกษาพฤติกรรมการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตของนกัศึกษา

ปริญญาตรี วิเคราะห์ผลของความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจตคติต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การรับรู้ผลของพฤติกรรม และความมุ่งมัน่ในการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ท่ีมีต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต โดยศึกษาทั้ งในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ เพ่ือนาํเสนอแนวทางการปลูกฝังกรอบความคิดเร่ือง “ความรู้คู่คุณธรรม” ให้กบันักศึกษาปริญญาตรี 

เพราะบณัฑิตไทยท่ีดีไม่ใช่มีแค่ความเก่งเท่านั้น แต่การมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งพฒันาไปคู่กนั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติของนกัศึกษาปริญญาตรี 

(2) เพ่ือวเิคราะห์ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

การดาํเนินชีวติของนกัศึกษาปริญญาตรี 
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(3) เพ่ือนาํเสนอแนวทางการปลูกฝังกรอบความคิดเร่ือง “ความรู้คูคุ่ณธรรม” ใหก้บันกัศึกษาปริญญา

ตรี โดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยเร่ืองน้ีออกแบบโดยใช้วิธีวิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหว่าง

วิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ ประเภทการออกแบบการวิจัยเชิงอธิบาย (Explanatory Design) 

(Creswell & Plano Clark, 2007) โดยมีหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีกาํลงั

ศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย  

 การวิจยัเชิงปริมาณใชก้ารวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) การวิจยัเชิงคุณภาพใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth interview)  และการเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Field study) เพ่ือศึกษาแนวทางการปลูกฝังแนวคิดเร่ือง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบความคิด (Mindset) เร่ือง “ความรู้คู่คุณธรรม” ใหก้บันกัศึกษาปริญญาตรี 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  (1) การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ 

  ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

จาํนวน 1,669,361 คน แบ่งออกเป็นนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ จาํนวน 1,422,024 แห่ง และนกัศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาํนวน 247,337 คน  (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560) (สืบคน้จาก 

http://www.info.mua.go.th เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2560) 

  ตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย จาํนวน 

400 คน การกาํหนดขนาดตวัอย่างใชว้ิธีการกาํหนดขนาดตวัอย่างตามกฎแห่งความชดัเจนของ Schumacker & 

Lomax (1996)  Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) และนงลกัษณ์ วิรัชชยั (2542) เพ่ือป้องกนัขอ้มูลสูญหาย 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างเพ่ิมอีกร้อยละ 15 รวมตวัอย่างท่ีแจกแบบสอบถามทั้งส้ินจาํนวน 460 คน อย่างไรก็

ตาม ตวัอยา่งท่ีเก็บไดจ้ริงจาํนวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 84.78 

  (2) การเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพใชก้ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เพ่ือให้ไดร้ายช่ือผูใ้ห้

ขอ้มูลสาํคญั จาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย (1) ผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาท่ีดูแลงานดา้นกิจการนกัศึกษา จาํนวน 3 คน 

(2) พอ่แม่หรือผูป้กครองนกัศึกษา จาํนวน 3 คน และ (3) ผูใ้ชบ้ณัฑิต จาํนวน 3 คน       

 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรในการวิจยัเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย ตวัแปรแฝงภายใน มีจาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) การใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต (2) ความมุ่งมัน่ในการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ

ดาํเนินชีวติ และ (3) เจตคติต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติ และตวัแปรแฝงภายนอก มี

จาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ (1) ความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และ (3) 

การรับรู้ผลของพฤติกรรม ส่วนตวัแปรในการวิจยัเชิงคุณภาพ คือ การปลูกฝังกรอบความคิด เร่ือง “ความรู้คู่

คุณธรรม” โดยใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือวิจยัท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมี 3 ฉบบั ไดแ้ก่ (1) แบบสอบถาม (2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ (3) 

แบบบนัทึกภาคสนาม โดยเคร่ืองมือตามขอ้ (2) และ (3) นาํมาใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบ

คุณภาพของเคร่ืองมือวิจยั ได้แก่ คุณภาพด้านความตรงตามเน้ือหาพบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.99-1.00 และ
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คุณภาพดา้นความเท่ียง ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กบัตวัอยา่งนกัศึกษาจาํนวน 30 คน แบบ

ประเมินท่ีมีลักษณะเป็นแบบประเมินรวมค่าใช้การวิเคราะห์ความเท่ียงแบบความสอดคลอ้งภายในด้วยค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบวา่มีค่า 𝛼𝛼 อยูร่ะหวา่ง 0.90-0.95  และแบบทดสอบความรู้ใชก้ารตรวจสอบ

คุณภาพดา้นความเท่ียงดว้ยสูตร KR20 พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.89 

         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองทั้งการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ  สาํหรับ

การเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในการวจิยัเชิงปริมาณ ใชว้ธีิการส่งและรับกลบัทางอีเมล ์และ/หรือทางไปรษณีย ์

ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัเดินทางไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองในสนามวจิยั   

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์เส้นทาง ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจาก

เอกสาร การสมัภาษณ์ และภาพถ่าย ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาและจดักลุ่มขอ้มูลตามประเด็นท่ีศึกษา  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1. นักศึกษาปริญญาตรีมีการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตอยู่ในระดับมาก 

เช่นเดียวกบั (1) ความมุ่งมัน่ในการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต (2) การคลอ้ยตามกลุ่ม

อา้งอิง และ (3) การรับรู้ผลของพฤติกรรม ส่วนตวัแปรท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ เจตคติของนกัศึกษา

ปริญญาตรีต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต ส่วนตวัแปรท่ีมีคะแนนอยูใ่นระดบัปาน

กลาง คือ ความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเม่ือพิจารณาตามสงักดัของนกัศึกษาปริญญาตรี พบวา่ 

นักศึกษาปริญญาตรีในทุกสังกดั ไดแ้ก่ นักศึกษาปริญญาตรีท่ีมาจากมหาวิทยาลยัของรัฐ มหาวิทยาลยัในกาํกบั

ของรัฐ มหาวิทยาลยัราชภฏั มหาวิทยาลยัเอกชน และมหาวิทยลยัเทคโนโลยีราชมงคล มีการใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติ อยูใ่นระดบัมากทุกสงักดั 

 2. ผลการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ

การดาํเนินชีวติ พบวา่ (1) ความมุ่งมัน่ในการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติมีอิทธิพลทางตรง

ต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล (Effect coefficient) 

เท่ากบั 0.95  (2) เจตคติต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตโดยผ่านตวัแปรความมุ่งมัน่ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.09  (3) การรับรู้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิพล

ทางตรงต่อความมุ่งมัน่ในการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 

เท่ากบั 0.28 และมีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.30 นอกจากน้ีพบวา่ การรับรู้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิพลทางออ้มต่อการใชป้รัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตโดยส่งผ่านตวัแปรความมุ่งมัน่ในการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือการดาํเนินชีวิตโดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.29 (4) การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง มีอิทธิพลทางตรงต่อ

เจตคติต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั 0.34 และมี

อิทธิพลทางออ้มต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต โดยส่งผ่านตวัแปรเจตคติต่อการใช้
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิต และตวัแปรความมุ่งมัน่ในการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือการดาํเนินชีวติ  (5) ความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อการใชป้รัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติ และการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติ  
 

 
 

ภาพที ่2 โมเดลการวเิคราะห์เสน้ทางและค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรเชิงสาเหต ุ

 

 3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทาํให้ไดแ้นวทางการปลูกฝังกรอบความคิดเร่ือง 

“ความรู้คู่คุณธรรม” จาํนวน 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนท่ี 1 บ่มเพาะความรู้ เจตคติ และความมุ่งมัน่ของนกัศึกษาท่ีมี

ต่อการใช ้“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการดาํเนินชิวิต ขั้นตอนท่ี 2 สร้างการรับรู้ ขอ้ดีหรือประโยชน์ของ

การนาํ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปใช ้ขั้นตอนท่ี 3 ฝึกปฏิบติั ให้นักศึกษาลงมือทาํหรือฝึกปฏิบติัด้วย

ตนเองในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขั้นตอนท่ี 4 ถอดบทเรียน จากการเรียนรู้

ในห้องเรียน และนอกห้องเรียน และเผยแพร่องคค์วามรู้ และองคค์วามคิด ท่ีไดรั้บผ่านส่ือ ขั้นตอนท่ี 5 เกิดองค์

ความรู้และองคค์วามคิด (ความรู้คู่คุณธรรม) ในการดาํเนินชีวติ อนัเน่ืองมาจากการเรียนรู้และฝึกฝนการใชป้รัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติ  

 
ภาพที ่3 กระบวนการแบบขั้นบนัไดของการปลูกฝังกรอบความคิด เร่ือง ความรู้คูคุ่ณธรรม 

 

 แนวทางการปลูกฝังกรอบความคิดเร่ือง “ความรู้คู่คุณธรรม” มีลกัษณะเป็นกระบวนการ จาํนวน 5 

ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่บ่มเพาะ รับรู้ ฝึกฝน ถอดบทเรียน และเกิดองคค์วามรู้และองคค์วามคิด ตามลาํดบั การปลูกฝัง

กรอบความคิด เร่ือง ความรู้คู่คุณธรรม จาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํไปตามลาํดบัขั้นตอน ไม่สามารถขา้มขั้นได ้โดยผา่นการ

เรียนรู้เน้ือหาและวธีิการของการทาํกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ  
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6. อภิปรายผล  

 1. การใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตมีคะแนนอยูใ่นระดบัมาก แต่ท่ีน่าสนใจก็คือ 

ความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาปริญญาตรี พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง จ า ก ผ ล ก า ร

วิเคราะห์ดังกล่าวทาํให้ทราบว่า นักศึกษาปริญญาตรียงัคงมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงยงัไม่แน่นพอ น่าท่ีจะตอ้งมีการเรียนรู้และบ่มเพาะใหม้ากยิง่ข้ึน นอกจากน้ี ผลการวิเคราะห์ได้

ช้ีให้เห็นว่าการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวิตของนักศึกษาปริญญาตรีในทุกสังกดัอยูใ่น

ระดบัมาก ไม่มีความแตกต่างระหวา่งสังกดั ทาํให้สะทอ้นไดว้า่การนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้ไม่ได้

ข้ึนอยูก่บัความแตกต่างระหวา่งสังกดัของนกัศึกษา หากแต่อาจจะแตกต่างกนัไดต้ามคุณลกัษณะของบุคคล เช่น 

ชั้นปี เป็นตน้ (ทกัษิณา เครือหงส์ ธญัจิรา บุญพิชญาภา และรุจิรา คงนุย้, 2558)  

การปลูกฝังแนวคิดเร่ืองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํใหช้ั้นปีท่ี 1 เพ่ือจะไดมี้เวลาบ่ม

เพาะท่ีนานข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2558) ท่ีทาํวจิยัเร่ือง การประยกุตใ์ชป้รัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตของชุมชนปฐมอโศก โดยพบว่าคุณลกัษณะของบุคคลมีผลทาํให้ใช้

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างกนั บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนปฐมอโศก ท่ีมีเพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพใน

ชุมชน ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน และประสบการณ์เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน มีการ

ประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกนั 

 2. โมเดลการวเิคราะห์เสน้ทางท่ีระบุค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพลของตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงและทางออ้ม

ต่อการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดาํเนินชีวติ จากผลการวิเคราะห์เส้นทางในการวิจยัเร่ืองน้ี พบว่า

ไดผ้ลแบบเดียวกนักบังานวิจยัของ บุษกร คาํโฮม และศุภกญัญา จนัทรุกขา (2558) ท่ีไดพ้ฒันาแบบจาํลองการ

ประยกุตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี กล่าวคือ ตวัแปร

ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีอิทธิพลต่อการประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่มีส่วนท่ีคลา้ยกนัและ

น่าจะสนบัสนุนแนวทางการปลูกฝังกรอบความคิด เร่ือง ความรู้คู่คุณธรรม ไดก็้คือ ผลการวจิยัของ บุษกร คาํโฮม 

และศุภกญัญา จนัทรุกขา คน้พบวา่ กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประยกุตใ์ชป้รัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงดว้ยค่าขนาดอิทธิพล 0.39 

 3. แนวทางการปลูกฝังกรอบความคิด เร่ือง “ความรู้คู่คุณธรรม” มีลักษณะเป็นกระบวนการแบบ

ขั้นบนัได 5 ขั้นตอน กระบวนการดงักล่าวคลา้ยกบังานวิจยัของ ประทีป พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืช

ทองหลาง (2559) แต่แค่ทาํในบริบทวยัรุ่นและสอนโดยใชห้ลกัพุทธธรรมประกอบ แต่ผลการเรียนรู้ท่ีไดก็้จะ

คลา้ยกนั ขั้นตอนในการวิจยัเร่ืองน้ีมี 4 ขั้น คือ สนุก สติ สาํนึก สาระ และผลการจดัการเรียนรู้ พบวา่ พฤติกรรม

การบริโภคดว้ยสติปัญญาของวยัรุ่นทั้ง 4 ดา้น คือ การฟัง การดู การอยู่ (ใชชี้วิต) และการกิน เพ่ิมข้ึนทุกดา้น 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีใชส้ามารถสร้างความสนุก ปลูกศรัทธา พฒันาสติ ส่งเสริมจิตสาํนึกของนกัศึกษาจน

สามารถนาํไปใชเ้ป็นวถีิชีวติ และพฒันาวธีิคิดของตนเองได ้ 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบนัอุดมศึกษา ควรเร่ิมจากการบ่มเพาะให้

นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและเง่ือนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(2) แนวทางการปลูกฝังกรอบความคิด เร่ือง ความรู้คู่คุณธรรมสามารถนาํไปปรับใชก้บันกัศึกษา

ปริญญาตรีไดท้นัที แตข่ณะเดียวกนัก็สามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนในระดบัอ่ืนๆ ได ้ไม่วา่จะ

เป็นระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือระดบับณัฑิตศึกษา 

(3) กรอบความคิด เร่ือง ความรู้คูคุ่ณธรรม เป็นกรอบความคิดเติบโต (Growth mindset) ท่ีคนไทยทุก

คน ไม่ใช่แค่นกัศึกษาปริญญาตรีควรจะตอ้งมี หากไม่สามารถปลูกฝังผา่นกระบวนการของการศึกษาเรียนรู้ใน

สถาบนัอุดมศึกษา ก็อาจจะนาํหลกัการไปปรับใชไ้ดใ้นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาวจิยัในหวัขอ้เก่ียวกบัการพฒันากรอบความคิด เร่ือง ความรู้คูคุ่ณธรรม โดยใช้

แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือหลกัการอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) ควรมีการศึกษาวจิยัในระยะยาว (Longitudinal study) เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงของคนใน

สงัคมต่างๆ ท่ีดาํเนินชีวติดว้ยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัตวัแปรความรู้เก่ียวกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเจตคติ

ต่อพฤติกรรมการใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน่ืองจากมีความไม่สอดคลอ้งกนัระหวา่งผลงานวจิยัหลายช้ิน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีเพ่ือศึกษา 1) ความรู้ในเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของผูศึ้กษาในระดบัปริญญาตรี และ 2) 

ความตอ้งการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของผูศึ้กษาในระดบัปริญญาตรี โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยั

เชิงสํารวจในกลุ่มผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 001233 ภาคเรียนท่ี 1 

และ 2  ปีการศึกษา 2560 โดยผูเ้รียนเขา้ไปทาํแบบสํารวจในระบบการสอนการสอนออนไลน์ ขอ้มูลท่ีไดน้าํมา

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบ แลว้วเิคราะห์ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 ผูต้อบแบบสาํรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงชั้นปีท่ี 1 และส่วนใหญ่ตอบวา่ เคยไดย้ิน หรือเคยเห็นผ่าน ๆ 

จากโทรทศัน์หรือทางส่ือออนไลน์ แต่ไม่ไดใ้หค้วามสนใจในรายละเอียด ไม่ทราบเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

(SDGs) มาก่อนเลย พอ้งกบัสถิติท่ีพบ คือ ร้อยละ 90 ติดตามข่าวสารดา้นการพฒันาสังคม แต่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็น

สมาชิกงานพฒันาสังคมใดเลยมากกวา่ร้อยละ 85 แต่เม่ือใหป้ระเมินตนเองถึงความสนใจในดา้นการพฒันาสังคม 

และ ความตอ้งการมีส่วนร่วมในงานพฒันาสังคม ร้อยละ 80 ผูต้อบแบบสอบถามไดป้ระเมินถึงความสําคญั 3 

ลาํดบัแรก ของ 17 เป้าหมาย พบเรียงตามลาํดบัมากไปนอ้ย คือ เป้าหมายท่ี 1 ขจดัความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 

เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมลํ้าทั้งภายในและระหวา่งประเทศ และเป้าหมายท่ี 11 ทาํให้เมืองและการตั้งถ่ินฐาน

ของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยัง่ยืน และมีข้อเสนอแนะสําคัญ ในการ

ขบัเคล่ือนและทาํให้บรรลุ 17 เป้าหมายของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ไดแ้ก่ 1) การให้ความรู้ 2) การกระตุน้ให้เกิด

ความตระหนกั และ 3) การสร้างความร่วมมือของประชาชนในสงัคม 

 

คาํสําคญั: เป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื, การมีส่วนร่วม, ผูเ้รียนระดบัปริญญาตรี 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to 1) students’ perception on their knowledge of sustainable 

development goals and 2) students’ interest in involving in sustainable development among undergraduate 

students. The study was a survey research. The target population of the study was undergraduate student at 

Naresuan University who enrolled in 001233 course in the first semester and the second of the academic year 

2017. This study used an on-line survey instrument to investigate students’ perception of their knowledge on 

sustainable development goals. To investigate their interest to involve in sustainable development, the subjects 

were asked to do on-line self-assessment. The data were analyzed by SPSS for Window. 

 Regarding the demographic details, the findings of the study show that the majority of the subjects 

were female and first-year students. The finding shows that they didn’t know the target and detail of SDGs but 

heard from TV and social media, but didn’t aware the details about 90 % of the subjects followed social 

development news. Secondly, 85% of the subjects were not a member in any social development project or 

activity. Lastly, about 80% of the subjects showed interest in activities in social development and agreed that 

they would like to participate in social activities to achieve social developments. Regarding to student’s 

perception of their knowledge in sustainable development goals ranking the 17 goals according to their 

importance in descending order, the first three goals that were mostly ranked on top were 1) goal number 1 – 

ending poverty in all its forms everywhere, 2) goal number 10 – reducing inequality within and among 

courtiers, and 3) goal number 11 – making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and 

sustainable. The recommendation regarding methods in achieving the 17 sustainable development goals. Three 

issues that were considered important for this were education, awareness and partnership among engage citizen. 

 

KEYWORDS: Sustainable Development Goals, Social activity, higher educational institution students 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 “การพฒันาอย่างย ัง่ยืน” ไม่เป็นเพียง “วาทกรรม” ท่ีสังคมไทยให้ความสําคญั แต่ยงัถูกยกระดบัจน

กลายเป็นเป้าหมายสาํคญั โดยสืบเน่ืองจากปี พ.ศ. 2535 ท่ีองคก์ารสหประชาชาติและประเทศภาคีสมาชิก ร่วมกนั

ประกาศแผนแม่บทของโลกเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือแผนปฏิบติัการ 21 อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการประชุม

สุดยอดของโลกทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีประเทศบราซิล โดยพบไดว้า่ สังคมไทยภายใตก้ารนาํของรัฐบาลไดรั้บเอา

แผนปฏิบัติการ 21 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ ท่ีเห็นอย่างชัดเจน คือ เป็นส่วนหน่ึงของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตั้งแต่ ฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) สืบเน่ืองถึงปี ค.ศ. 2012 การประชุม

สหประชาชาติวา่ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือท่ีเรียกวา่ การประชุม Rio+20 ท่ีมีผูแ้ทนระดบัผูน้าํประเทศ ประมุข

ของรัฐ หัวหนา้คณะรัฐบาล และเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงจาก 193 ประเทศเขา้ร่วม ไดรั้บรองเอกสารผลลพัธ์ท่ีมีช่ือว่า 

“อนาคตท่ีเราตอ้งการ” เนน้ย ํ้าความสาํคญัของ “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” และเป็นจุดกาํเนิดของกระบวนการหารือเพ่ือ
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กาํหนดวาระการพฒันาภายหลงัปี ค.ศ. 2015 และไดมี้การรับรองวาระการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ค.ศ.2030 ซ่ึงรวมถึง

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 17 ขอ้ ท่ีเป็นทิศทางการพฒันาทั้งของโลกและประเทศไทย  

 เม่ือวาระของการพฒันาของสังคมโลกถูกกาํหนดดงัท่ีไดก้ล่าวมา ทิศทางของการพฒันาประเทศไทย ท่ี

จะสู่ความยัง่ยนืในอนาคต จาํเป็นตอ้งสาํรวจเพ่ือรู้ทุนของตวัเองมากข้ึน และนาํมาปรับใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัการ

พฒันาประเทศให้สู่ความมัน่คงและยัง่ยนื ทั้งน้ี การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในบริบทไทยท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางในกระแส

โลก ควรจะตอ้งเป็น การพฒันาท่ีไม่เพียงการส่งเสริมและพฒันาดา้นความเขม้แขง็ใหก้บัทอ้งถ่ิน ชุมชนและสงัคม 

แต่ยงัตอ้งมีการปลูกฝัง การผลกัดนั และกระบวนการสร้างเสริมประชากรหรือทรัพยากรบุคคล ก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งเร่ง

กระทาํไปพร้อม ๆ กนัดว้ย  

 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยันเรศวร ดา้นการผลิตบณัฑิตตามปรัชญาของ

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหมี้ความสมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม  มีความรู้ มีทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อีกทั้ งคณะผูว้ิจัย ในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีมีส่วนในการจัดและ

ส่งเสริมการจดัการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ให้มีองค์ความรู้ ท่ีเป็นความรอบรู้ 

เขา้ใจ และเห็นคุณค่า ใส่ใจต่อความเปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง พร้อมการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้ส่วนร่วมกนั

ขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs) ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพ่ือเขา้สู่ตลาดแรงงาน ให้

สามารถพฒันาตนเองไดต้ลอดเวลา และสร้างประโยชน์แก่คนรอบขา้ง ชุมชน และประเทศชาติ 

 ดงันั้น คณะผูว้จิยัเห็นควรจดัทาํการวจิยั เพ่ือหาขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นการวางแนวทางเพ่ือการจดัการและ

การมีส่วนร่วมในการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (SDGs) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน อีกทั้งเป็นขอ้มูล

พ้ืนฐานในการจดัเตรียมแผนการจดัการศึกษาใหมี้ความสมบูรณ์พร้อม ตลอดตนแนวทางการปฏิบติัดา้นการเรียน

การสอนท่ีจะนาํไปสู่การบูรณาการในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs) อยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ของผูศึ้กษาในระดบัปริญญาตรีในเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2. เพ่ือศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมของผูศึ้กษาในระดับปริญญาตรี ในเป้าหมายการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยนื  

 

3. แนวคิดในการวจัิย 

 เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 17 ประการ 

 นบัตั้งแต่การประกาศวาระ 21 (Agenda 21) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มผูท้าํงานดา้นพฒันาและเก่ียวขอ้ง

กบันโยบายต่าง ๆ ของประเทศ แต่คาํว่า “SDGs” ไดม้ากระตุน้และปรากฏตามส่ือต่าง ๆ ในสังคมไทยมากข้ึน 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (1 January 2016) องคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศเจตจาํนง

ของทิศทางการพฒันา อนัเป็นฉันทามติร่วมกนัของประชาคมโลก คือ เอกสารวา่ดว้ยการปฏิรูปโลกของเรา: วาระ

แห่งปี 2030 เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) 

หรือเรียกกนัสั้น ๆ ว่า วาระ 2030 เพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (The 2030 Agenda for Sustainable Development) โดย

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 17 เป้าหมาย (The 17 Sustainable Development Goals-SDGs)  ดงัรายละเอียด  
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1. ขจดัความยากจน    2. ขจดัความหิวโหย 

3. มีสุขภาพและความเป็นอยูท่ี่ดี   4. การศึกษาท่ีเท่าเทียม 

5. ความเท่าเทียมทางเพศ    6. การจดัการนํ้ าและสุขาภิบาล 

7. พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้  8. การจา้งงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

9. อุตสาหกรรม นวตักรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน   10. ลดความเหล่ือมลํ้า 

11. เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื   12. แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 

13. การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   14. การใชป้ระโยชนจ์ากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 

15. การใชป้ระโยชนจ์ากระบบนิเวศทางบก   16. สงัคมสงบสุข ยติุธรรม ไม่แบ่งแยก 

17. ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

 โดยทั้ง 17 เป้าหมายน้ี ครอบคลุมในมิติดา้นเศรษฐกิจ มิติดา้นสงัคม และมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงทุกมิติ

และเป้าประสงค ์ ตอ้งถูกขบัเคล่ือนโดยทุกภาคส่วนของประชาคมโลก ท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายการพฒันาทยั ัง่ยนื 

และยงักล่าวไดอี้กวา่ SDGs เป็นทิศทางสาํคญัของการพฒันาของประชาคมโลกต่อไปอีก 15 ปี จนถึงปี พ.ศ.2573 

(ค.ศ.2030) 

 แนวคดิเกีย่วกบัการพฒันาทีย่ัง่ยืน  

 จากความพยายามของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านท่ีได้ให้ความหมายของ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” จากการ

คน้ควา้มีการใหค้วามหมายท่ีสาํคญั ๆ และน่าสนใจคือ  

 แนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต, 2541) ท่ีไดอ้ธิบายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืวา่ “การพัฒนาท่ียั่งยืนมี

ลกัษณะท่ีเป็นบูรณาการ (Integrated) คือทาํให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า องค์ประกอบท้ังหลายท่ี

เก่ียวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์และมีลักษณะอีกอย่างหน่ึง คือ มดีุลยภาพ (Balance) หรือพูดอีกนัยหน่ึง 

คือ การทาํให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ” น่ันกคื็อ การกาํหนดแนวทางการพัฒนา

จะต้องคาํนึงถึงปัจจัยด้านมนุษย์โดยให้คุณค่าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทางศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ัง

การแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมด้วย” ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้า่ “การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาท่ีครอบคลุมการ

พฒันาในทุกดา้นและทุกมิติ กล่าวคือ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จิตใจ วฒันธรรม 

ฯลฯ โดยมีคนเป็นศูนยก์ลางหรือเป้าหมายของการพฒันา เพ่ือใหค้นอยูดี่กินดีและมีความสุขทั้งคนในรุ่นน้ีและรุ่น

ต่อ ๆ ไป” (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2546)  

 การพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development) หมายถึง “การตอบสนองความต้องการของคนรุ่น

ปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความตอ้งการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต” ปรัชญาและอุดมการณ์ในการ

พฒันาจะต้องอยู่ในพ้ืนฐานหลักการท่ีเรียกว่า " ความยุติธรรมระหว่างคน 2 ยุค " โดยเร่ิมต้นจากการปูพ้ืน

ฐานความรู้ทางด้านนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ สร้างความเขา้ใจถึงปฎิสัมพนัธ์ในระหว่างส่ิงมีชีวิตดว้ยกนัเอง 

และปฎิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ จากนั้นจึงช้ีให้เห็นถึง หลกัการถ่ายทอดพลงังาน ซ่ึงเป็นกระบวนการ

สําคญัในการทาํให้สสารและพลงังานหมุนเวียนในระบบนิเวศ เพ่ือให้การดาํเนินการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ประสบ

ผลสาํเร็จความหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ขณะเดียวกนัตอ้งไม่เป็นการลดทอน หรือเบียดบงัโอกาสท่ีจะบรรลุ

ความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยใ์นรุ่นต่อ ๆ ไปดว้ย  
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 จุดเน้นร่วมกันท่ีสําคัญของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (ศิริพร สัจจานันท์, 2557) คือ  “การพัฒนาท่ียั่งยืน 

หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ภายใต้ศักยภาพของระบบนิเวศน์วิทยาของโลก” ยิ่งไปกว่านั้น ตาม

แนวคิดของ Edward Barbier ย ังมีความเช่ือมโยงและสัมพัน ธ์กันของส่วนประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญ  3 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม สังคมไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ี

สูงสุดในทุกส่วนประกอบได ้จาํเป็นตอ้งยอมลดเป้าหมายในบางองคป์ระกอบ เพ่ือให้เป้าหมายในองคป์ระกอบ

อ่ืนเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการจดัลาํดบัความสําคญัระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ วา่จะให้องคป์ระกอบใดมีลาํดบั

ความสาํคญัท่ีสูงกวา่องคป์ระกอบอ่ืน ๆ  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาเร่ือง “ความรู้และการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (SDGs) ของผูศึ้กษาใน

ระดบัปริญญาตรี” น้ี ชรู้ปแบบวธีิวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) แบบภาคตดัขวาง ซ่ึงประกอบไปดว้ยระเบียบ

วธีิดงัต่อไปน้ี 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรในการศึกษาน้ี คือ นิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร ท่ีลงทะเบียนเรียน รายวิชา 001233 ไทยกับ

ประชาคมโลก ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 351 คน และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน            

304 คน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คณะผูว้ิจยัไดน้าํจาํนวนกลุ่มประชากรขา้งตน้ มาหาวธีิการไดม้าซ่ึงจาํนวน

กลุ่มตวัอยา่ง คือ  

 1. จาํนวนตวัอยา่งท่ีมีประชากรแค่หลกัร้อย สามารถคาํนวณเทียบร้อยละ คือ ร้อยละ 10 – 30 ซ่ึง

คาํนวณท่ีร้อยละ 30 ของประชากรพบวา่ ในภาคเรียนท่ี 1 ร้อยละ 30 ของประชากร 294 คน ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 89 

คน และ ในภาคเรียนท่ี 2 ร้อยละ 30 ของประชากร 304 คน ไดจ้าํนวนตวัอยา่ง 92 คน  

 2. การเทียบเคียงการคํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยการอ้างอิงตาราง Krejcie & Morgan (1970) ได้

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยสุด ท่ีสามารถเป็นตวัแทนของประชากรได ้พบวา่ในภาคเรียนท่ี 1 มีจาํนวน 186 คน 

และภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 169 คน 

ในการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัจึงติดสินใจรวบรวมขอ้มูลจาก ประชากรทั้งหมด โดยแจง้

ใหนิ้สิตผูล้งทะเบียนเรียนในรายวชิา 001233 ไทยกบัประชาคมโลก ดงัน้ี  

ในภาคเรียนท่ี 1 ผู ้เรียนจํานวน 351 คน และ ในภาคเรียนท่ี 2 ผู ้เรียนจํานวน 304 คน เข้าไปตอบ

แบบสอบถามในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ระหว่างวนัท่ี 17 - 20 พฤศจิกายน 2560 (ภาค

เรียนท่ี 1)  และระหว่างวนัท่ี 2 - 5 มีนาคม 2561 (ภาคเรียนท่ี 2) เม่ือส้ินระยะเวลาดงักล่าวให้เจา้หน้าท่ีปิดระบบ

เครือข่าย ผลปรากฏว่า มีผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสํารวจจากระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-

Learning) ของภาคเรียนท่ี 1 จาํนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78  และในภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน 140 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.05  
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4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือในการวิจยัน้ี ไดม้าจากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาประมวลเป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสอบถามของการสํารวจท่ีประกอบไปดว้ย ประกอบดว้ย 3 ตอน แบบสอบถามทั้ง 3 ตอนน้ี มีทั้ ง

แบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) ชนิดแบบสํารวจรายการ (Checklist) สอบถามเก่ียวกับขอ้มูลด้าน

ประชากรศาสตร์ และ แบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม – ธนัวาคม 2560) และ ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 (มกราคม – เมษายน 2561) โดยไดก้าํหนดให้นิสิตท่ีเรียนไดเ้ขา้ไปทาํแบบสาํรวจในระบบ

การสอนการสอนออนไลน์ โดยแจง้ให้นิสิตเขา้ทาํในระหวา่งวนัท่ี กาํหนดให้ และ เม่ือครบกาํหนดเลยจากวนัท่ี

กาํหนด ให้เจา้หน้าท่ีปิดระบบเครือข่าย แลว้นําขอ้มูลท่ีได้มาสร้างแฟ้มขอ้มูลใหม่ โดยโปรแกรม  Microsoft 

Access Databases เพ่ือนาํไปวเิคราะห์ผลต่อไป  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

แบบสํารวจท่ีผูเ้รียนรายวิชา 001233 ท่ีให้ความร่วมมือในการเขา้ไปตอบแบบสอบถามจากระบบการ

เรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) จะถูกนาํออกจากระบบแลว้จดักระทาํดงัน้ี  

 1. นําข้อมูลท่ีได้มาสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่  โดยโปรแกรม Microsoft Access Databases แล้ว

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล และลงรหสัขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access Databases 

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลแต่ละขอ้ดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ดว้ยวธีิการสถิติเชิงบรรยาย  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ในการเปรียบเทียบความรู้และการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs) ของผูศึ้กษาใน

ระดบัปริญญาตรีน้ี เป็นการเปรียบเทียบความรู้และการมีส่วนร่วม ดา้นเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs) 

ของผูเ้รียนรายวชิาไทยกบัประชาคมโลกของภาคเรียนท่ี 1 กบั ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โดยคณะนกัวจิยั

นาํเสนอผลการวจิยัตามลาํดบั ดงัน้ี  

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสํารวจ 

 รายวชิา 001233 ไทยกบัประชาคมโลก เป็นรายวชิาศึกษาทัว่ไป ผูเ้รียนจึงเป็นผูก้าํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 1 

และ 2 เป็นส่วนใหญ่ โดยผลการสาํรวจในภาคเรียนท่ี 1 พบวา่ ร้อยละ 99.6 เป็นผูท่ี้กาํลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 แต่มีผูท่ี้

ศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 ลงทะเบียนเรียน 1 คน ส่วนภาคเรียนท่ี 2 พบวา่ ร้อยละ 99.3 เป็นผูท่ี้กาํลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 1 มีผู ้

กาํลงัศึกษาในชั้นปีท่ี 2 ลงทะเบียนเรียน 1 คน นอกจากน้ี ภาคเรียนท่ี 1 ผูต้อบแบบสาํรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 84.2 มีเพศชายเพียงร้อยละ 15.8 ส่วนภาคเรียนท่ี 2 ส่วนใหญ่ก็เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.1 มี

เพศชายร้อยละ 27.9 เม่ือพิจารณาถึงอาย ุผลจากการสาํรวจ ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 พบวา่ มีอายอุยูร่ะหวา่ง 18 ถึง 

22 ปี โดยเป็นผูท่ี้มีอาย ุ19 ปี มากสุด คิดเป็นร้อยละ 69.2 แต่มีผูท่ี้อายสูุงสุด คือ 22 ปี ร้อยละ 0.4 แต่ในภาคเรียนท่ี 

2 ผูต้อบแบบสาํรวจเป็นผูท่ี้มีอาย ุ19 ปี จาํนวนมากสุดคิดเป็นร้อยละ 67.9 และมีผูท่ี้อายสูุงสุด คือ 21 ปี ร้อยละ 4.3  

 ในภาคเรียนท่ี 1 ผูต้อบแบบสาํรวจเป็นผูท่ี้สงักดัวทิยาศาสตร์การแพทย ์จาํนวนมากสุด 115 คน คิดเป็น

ร้อยละ 42.1 รองลงมาสงักดัคณะสหเวชศาสตร์ จาํนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 โดยมีเพียง 1 คนท่ีสงักดัคณะ
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วทิยาศาสตร์ ส่วนภาคเรียนท่ี 2 ผูต้อบแบบสาํรวจ เป็นผูท่ี้สงักดัวทิยาศาสตร์ มากสุดจาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 

26.4 รองลงมาสงักดัคณะนิติศาสตร์ จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 

 ความรู้และการเปรียนเทยีบความรู้ของผู้ศึกษาในระดบัปริญญาตรีในเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 ในการสาํรวจน้ี ส่วนใหญ่ตอบวา่ ไม่เคยทราบเก่ียวกบั เป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (SDGs) มาก่อน

เลย  อาจเคยไดย้ิน หรือเคยเห็นผา่น ๆ จากโทรทศัน์หรือทางส่ือออนไลน์ และไม่ไดใ้ห้ความสนใจในรายละเอียด 

โดยหน่ึงในขอ้คาํถามของแบบสาํรวจถามวา่ “หากท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่” 

ปรากฏผลว่า ภาคเรียนท่ี 1 ผูต้อบแบบสํารวจร้อยละ 53.8 หรือ 147 คน ตอบว่ามีความรู้ความเขา้ใจการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืน ท่ีเหลืออีก 126 คน หรือร้อยละ 46.2 ท่ีตอบวา่ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และภาค

เรียนท่ี 2 ผูต้อบแบบสาํรวจร้อยละ 64.3 หรือ 90 คน ตอบวา่มีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ท่ีเหลืออีก 

50 คน หรือร้อยละ 35.7 ตอบวา่ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 ผลการวเิคราะห์ตนเองและการจดัลาํดบัความสาํคญัของเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 3 ลาํดบัแรก โดย

เรียงตามลาํดบัมากไปนอ้ย คือ 1) เป้าหมายท่ี 1 ขจดัความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 2) เป้าหมายท่ี 10 ลดความ

เหล่ือมลํ้าทั้งภายในและระหวา่งประเทศ และ 3) เป้าหมายท่ี 11 ทาํให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมี์ความ

ปลอดภยั ทัว่ถึง พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและยัง่ยนื 

 ในการสํารวจคร้ังน้ี มีข้อคาํถามเก่ียวกับความรู้และความเข้าใจต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน 

(SDGs) ซ่ึงเป็นการสะทอ้นถึงความรู้ จากการเรียนเก่ียวกบัเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs) ของผูต้อบแบบ

สาํรวจช้ีใหเ้ห็นวา่ ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ประเด็นท่ีผูต้อบแบบสาํรวจมีความรู้และความเขา้ใจสูงสุดต่อเป้าหมาย

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs) 3 ลาํดบัแรกคือ 

 1. เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื พฒันาบนฐานความเช่ือมโยงระหวา่งเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  

 2. กรอบในการเสริมสร้างมาตรฐานชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่โลก คือ เป้าหมายการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals - SDGs) และ  

 3. ไทยไดป้ระยุกต์ใชก้ารดาํเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ร่วมกับหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 การศึกษาน้ีไดใ้ห้ผูต้อบแบบสาํรวจ จาํแนกระดบัความพึงพอใจของความรู้ในเป้าหมายของการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืน 17 ขอ้ ปรากฏวา่ ทั้งภาคเรียนท่ี 1 และ 2 มีระดบัพึงพอใจมาก คือ เฉล่ีย 3.53 เม่ือจาํแนกเป็นรายขอ้ 3 

ลาํดบัแรกท่ีพึงพอใจสูงสุด คือ  

 1) เป้าหมายท่ี 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ ค่าเฉล่ีย 3.77 

 2) เป้าหมายท่ี 4 : การศึกษาท่ีเท่าเทียม ค่าเฉล่ีย 3.73 และ  

 3) เป้าหมายท่ี 2 : ขจดัความหิวโหย ค่อเฉล่ีย 3.66 

 เป้าหมายท่ีพึงพอใจนอ้ยสุด คือ เป้าหมายท่ี 9 : อุตสาหกรรม นวตักรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีมีค่าเฉล่ีย 

3.38 

 การมส่ีวนร่วมในเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 ผูต้อบแบบสาํรวจไดต้อบขอ้คาํถาม “ท่านเคยร่วมงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืหรือไม่” พบวา่มีคาํตอบ 

ไม่เคยร่วมงานดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืมาก่อน จาํนวนมากกวา่ ร้อยละ 90 ของผูต้อบแบบสาํรวจ แต่ขอ้สกัเกต
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ของงานวจิยัน้ีพบวา่ ผูต้อบแบบสาํรวจส่วนใหญ่ เคยร่วมโครงการปลูกป่า โครงการคดัแยกขยะ ฯลฯ จีงอาจกล่าว

ไดว้า่ ผูต้อบแบบสาํรวจส่วนใหญ่ยงัไม่มีความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง หรือ ใหค้าํจาํกดัความเก่ียวกบัคาํวา่ “การพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื” ไม่ตรงกนั ยิง่ไปกวา่นั้น อาจกล่าวไดว้า่ ไม่มีความมุ่งมัน่และใส่ใจกบัประเดน็ของการทาํงานดา้นการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนืในสงัคม แต่เม่ือมีการเชิญชวนหรือรณรงค ์ก็จะเขา้ร่วมในกิจกรรมเท่านั้น 

 นอกจากน้ี แบบสาํรวจไดมี้ขอ้คาํถามท่ีวา่ “ก่อนท่ีจะไดเ้รียนเร่ืองเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (SDGs) 

ท่านเคยทราบมาก่อนหรือไม่” ผลการสํารวจพบวา่ ส่วนใหญ่ตอบว่า ไม่เคยทราบเก่ียวกบั เป้าหมายการพฒันา

อยา่งย ัง่ยืน (SDGs) มาก่อนเลย  อาจเคยไดย้ิน หรือเคยเห็นผ่าน ๆ จากโทรทศัน์หรือทางส่ือออนไลน์ และไม่ได้

ให้ความสนใจในรายละเอียด ยิ่งไปกว่านั้ น ผูต้อบแบบสํารวจในข้อคาํถามท่ีว่า “ท่านมีความคิดห็น หรือ

ความรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบักิจกรรมในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื” ปรากฏผลวา่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียว

ว่า “ดี” ขอ้มูลท่ีช่วยเสริม และสามารถยืนยนัไดคื้อคาํถามการเป็นสมาชิกกลุ่มงานด้านพฒันาของผูต้อบแบบ

สาํรวจ พบวา่ ภาคเรียนท่ี 1 มีจาํนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มหรือเป็นสมาชิกงานพฒันา

ใด ๆ เลย ภาคเรียนท่ี 2 พบว่า มีจาํนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 92.1 ท่ีไม่ได้เขา้ร่วมกลุ่มหรือเป็นสมาชิกงาน

พฒันาใดเลย  

 ผูต้อบแบบสํารวจ ไดป้ระเมินตนเองถึงความสนใจในดา้นการพฒันาสังคม และ ความตอ้งการมีส่วน

ร่วมในงานพฒันาสงัคม ปรากฏวา่ การประเมินตนเองในความสนใจดา้นงานพฒันาสงัคมท่ีอยูร่ะหวา่ง 6 – 10 คิด

เป็นร้อยละ 69.2 ท่ีเหลืออยู่ระหวา่ง  0 – 5 คิดเป็นร้อยละ 30.8 เม่ือสอบถามการติดตามข่าวสารดา้นการพฒันา

สังคมของผูต้อบแบบสํารวจ ปรากฏว่าในภาคเรียนท่ี 1 ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาสังคม เป็น

จาํนวนถึง 250 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 ท่ีเหลืออีก 13 คน หรือร้อยละ 7.1 ไม่ติดตามข่าวสารดา้นการพฒันาสังคม 

ในภาคเรียนท่ี 2 ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาสังคม เป็นจาํนวนถึง 115 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 ท่ี

เหลืออีก 25 คน หรือร้อยละ 17.9 ไม่ติดตามข่าวสารดา้นการพฒันาสงัคม  

 

6. อภิปรายผล  

 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสํารวจ เน่ืองจากเป็นการวิจยัในชั้นเรียนของผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรี ท่ี

เจาะจงเพียงแค่ 1 รายวิชา คือ ผูล้งทะเบียนเรียนรายวิชา 001233 ไทยกบัประชาคมโลก ในหมวดรายวิชาศึกษา

ทัว่ไปของมหาวิทยาลยัเท่านั้น จึงเป็นไปไดว้า่ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพในการเป็นตวัแทนของผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรี 

อาจยงัไม่เป็นการกระจายตวัหรือการสุ่มตวัอยา่งของวิชาเรียนท่ีดี เพราะยงัมีรายวิชาอ่ืน ๆ ของกลุ่มรายวชิาศึกษา

ทัว่ไปอีกจาํนวนมาก รวมทั้งไม่ครอบคลุมการเป็นตวัแทนของผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีทั้งหมด เพราะรายวิชา

ศึกษาไป จะมีผูเ้รียนท่ีอยูใ่นระดบัชั้นปีท่ี 1 และ 2 เท่านั้น  

 ความรู้และความต้องการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แมผ้ลการสาํรวจจะช้ีให้เห็นว่า 

ผูต้อบแบบสาํรวจตอบวา่มีความรู้ความเขา้ใจการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ร้อยละ 53.8 และ 64.3 แต่ส่วนใหญ่ ไม่มีความ

มุ่งมัน่ และความใส่ใจกบัประเด็นของการทาํงานดา้นการพฒันาอย่างย ัง่ยืน มกัเป็นเพียงผูร่้วมกิจกรรม ท่ีมีการ

รณรงค์หรือเชิญชวนในโครงการของสถานศึกษา เช่น การปลูกป่า โครงการคดัแยกขยะ ฯลฯ ลกัษณะเช่นน้ี 

สะทอ้นไดว้่า เยาวชนในสังคมไทย แมใ้นกลุ่มผูท่ี้จะเป็นบณัฑิตและแรงงานสําคญัในสังคมไทย ยงัขาดความรู้ 

ขาดความเขา้ใจ และยงัไม่ตระหนักในบทบาทของตนในการเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม 
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โดยเฉพาะเร่ืองของเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ยงัไม่เป็นท่ีชดัเจน ซ่ึงส่วนหน่ึงอาจสะทอ้นให้เขา้ใจถึงปัญหา

อยู่จิตสํานึกของทุกคน และผูท่ี้มีความเห็นว่าเป้าหมายอาจไม่สําเร็จได ้จึงอาจกล่าวไดว้่า เป็นประเด็นท่ีมีผูค้น

จาํนวนมากท่ียงัไม่ตระหนักถึงปัญหาท่ีสังคมปัจจุบนักาํลงัเผชิญอยู่ และผูค้นโดยทัว่ไปก็ยงัปรับตวัไม่ได ้ไม่รู้ 

(อาจจะขาดความรู้ ขาดทักษะ เม่ือไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม) และไม่รู้ทันการ

เปล่ียนแปลงของโลก จนกลายเป็นคนตกหล่นจากกระแสการพฒันานัน่เอง 

 ยิง่ไปกวา่นั้น ผลการสาํรวจท่ีช้ีวา่ ผูต้อบแบบสาํรวจเคยไดย้นิ หรือเคยเห็นผา่น ๆ จากโทรทศัน์หรือทาง

ส่ือออนไลน์ เร่ืองของเป้าหมายการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน (SDGs) มาก่อนเลย แต่ขาดความเข้าใจและสนใจใน

รายละเอียดอยา่งจริงจงั ซ่ึงจะเป็นเพียงแค่บอกเล่าหรือเขา้ร่วมกิจกรรมแบบไม่ไดใ้ส่ใจ จนกระทัง่เม่ือไดม้าศึกษา

เป็นหวัขอ้ในชั้นเรียน จึงเร่ิมมีความเขา้ใจเบ้ืองตน้ ดงันั้น ไม่ควรส่งเสริมความเขา้ใจของเยาวชนเก่ียวกบัเป้าหมาย

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) ในเชิงนโยบายแบบบังคบั คือ การกาํหนดในตาํราหรือหัวขอ้ท่ีตอ้งเรียน แต่ควร

ปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึก ให้เรียนรู้ถึงเป้าประสงค์และตวัช้ีวดั ประกอบกบัเสริมสร้างค่านิยมแบบใหม่กบัทุก

ภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเท่าเทียมกนัของกลุ่มคนในสงัคม และความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ิน 

พร้อมทั้ งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการ

พฒันาท่ีมัน่คง และเป็นฐานการดาํรงวถีิชีวติของชุมชนและสงัคม ตลอดจนเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการประเทศทุกระดบั ท่ีจะนาํไปสู่ความชดัเจนของผลการดาํเนินงาน และภาพท่ีควรเป็นไปของผลการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื  

 อยา่งไรก็ตาม แมว้า่ผูต้อบแบบสาํรวจ จะเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นการพฒันา แบบเป็นผูร่้วมโครงการ โดย

ขาดการริเร่ิม คณะผูว้ิจัยเห็นว่า ในฐานะท่ีจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชน การสอดแทรกการฝึกปฏิบัติ 

ตลอดจนการส่งเสริมกิจกรรมดา้นต่าง ๆ เช่น กลุ่ม / ชมรมอาสาสมคัรของเยาวชน ในงานพฒันาดา้นต่าง ๆ ไม่วา่

จะเป็นเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ การศึกษา และกิจกรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้ าในสังคมดา้น ต่าง ๆ เช่น ความ

ยากจน การช่วยเหลือสังคม ฯลฯ จดัเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนให้เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนสามารถบรรลุ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดใ้นอนาคต ตามกาํหนดใน ปี ค.ศ.2030  

 นอกจากน้ี ผลการสํารวจท่ีแสดงให้เห็นถึง ผลการประเมินตนเองของผูต้อบแบบสํารวจ ท่ีจดัลาํดับ

ความสาํคญัของเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 3 ลาํดบัแรก โดยเรียงตามลาํดบัมากไปนอ้ย คือ  

 1) เป้าหมายท่ี 1 ขจดัความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี  

 2) เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหล่ือมลํ้าทั้งภายในและระหวา่งประเทศ และ 

 3) เป้าหมายท่ี 11 ทําให้เมืองและการตั้ งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงและยัง่ยนื  

 ประเด็นขา้งตน้น้ี สะท้อนไดว้่า การดาํเนินงานเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ตอ้งเน้นท่ี

การบูรณาการบนฐานความเช่ือมโยงระหวา่งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และประกอบกบันโยบายของรัฐ

ไทย เน้นการประยกุต์ใช ้ร่วมกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกบัการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 

ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาควชิาการ จะช่วยต่อการสร้างความสาํเร็จของเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

 ทา้ยท่ีสุด คณะผูว้จิยัเห็นวา่ การเรียนรู้ทกัษะการทาํงาน ทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการเพ่ือสงัคม และการ

สร้างทีมงาน เป็นอีกเง่ือนไขสาํคญั ท่ีสถาบนัการศึกษาสามารถช่วยเสริมให้กบัเยาวชน เพ่ือการเป็นบณัฑิตท่ีพึง
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ปรารถนาของสงัคมในศตวรรษท่ี 21 และจะช่วยใหส้งัคมอยูอ่ยา่งย ัง่ยนืยาวนาน ตามเป้าหมายของการพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนืได ้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 1) ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั  กล่าวไดว้า่ ผลการสํารวจน้ีมาจากผูเ้รียน 1 รายวิชา ซ่ึงมีผูล้งทะเบียน

เรียนจํากัด ยงัไม่ได้ผลการศึกษาท่ีมากจากกลุ่มผูเ้รียนในระดับปริญญาตรีทั้ งหมด ดังนั้ นควรมีงานวิจัยท่ี

ครอบคลุมจาํนวนผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรี เพ่ือไดข้อ้มูลเชิงประจกัษจ์าํนวนมากข้ึน ท่ีสามารถนาํไปสรุปผลได้

อยา่ง   

 2) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงมีผูล้งทะเบียนเรียนจาํกดั ยงั

ไม่ไดผ้ลการศึกษาท่ีมาจากกลุ่มผูเ้รียนในระดบัปริญญาตรีทั้งหมด ดงันั้น ควรมีงานวจิยัท่ีครอบคลุมจาํนวนผูเ้รียน

ในระดบัปริญญาตรี ท่ีทาํให้ทราบขอ้มูลพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ และควรทาํงานวิจยัให้ครอบคลุมจาํนวนรายวิชาต่าง ๆ 

เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีจําเป็นและจาํนวนมากเพียงพอสําหรับการวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ท่ีก่อให้เกิด

ประสิทธิผลและผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ท่ีมีความสมบูรณ์มากข้ึน อนัเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การนาํไปสู่การใชป้ระโยชน์เชิงนโยบายของพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีดีต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์เพ่ือการพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเองเพ่ือการ

เผยแพร่งานวิจยัเป็นภาษาองักฤษของนักวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ

ทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการของอาจารยก่์อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ

ดว้ยตนเอง กลุ่มตวัอยา่งคือ อาจารยผ์ูท่ี้ทาํวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์โดยการสุ่มอยา่งง่าย อาจารยท่ี์เป็น

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 60 คน ใชว้ิธีการทดลอง โดยให้อาจารยใ์ชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ย

ตนเองท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาํนวน 1 บท ใชเ้วลา 4 สัปดาห์ และทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะการ

อ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเอง 2 สัปดาห์ รวมใชเ้วลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั

ประกอบดว้ย 1) ชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเองบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2) แบบทดสอบ

วดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการท่ีใชท้ดสอบก่อนและหลงัการทดลอง 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้t-test แบบจบัคู่ เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิง

วิชาการก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเองบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึนและใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวเิคราะห์พบวา่ 

1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเองมีค่าเท่ากบั 84.11/85.41 ซ่ึง

ถือวา่มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด 

2. ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการของอาจารยห์ลงัจากการทาํชุดฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเองบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ

เชิงวชิาการดว้ยตนเองบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
คาํสําคญั : ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  ชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเอง   
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ABSTRACT 

 The proposes of this research were to develop and test the efficiency of a self- learning academic 

English reading skill training package for presentation of research work in English language by 

Phetchabun Rajabhat University researchers, and to compare academic English reading abilities of instructors 

before and after using the self-learning academic English reading skill training package.  The sample used 

in this research consisted of 60 instructors who do the research in Phetchabun Rajabhat University, obtained by 

simple random sampling.    In the experiment, the instructors studied one exercise for four weeks, and did the 

pretest and posttest for two weeks. The duration of the experiment covered six weeks. The research instruments 

comprised 1)  a self- learning academic English reading skill training package via the Internet; and 2)  an 

academic English reading ability test for pre-testing and post-testing. 

 The t- test was used to analyze the data in order to compare the instructors’  academic English reading 

abilities before and after using the academic English ability before and after using the self- learning academic 

English reading skill training package via the Internet, developed by the researcher. In addition, the mean and 

standard deviation were also used.  

 The results of the study were as follows: 

 1. The developed self-learning academic English reading skill training package via the Internet 

Was efficient at 84.11/85.41, which was higher than the pre-determined efficiency criterion.  

 2.  The post- training academic English reading skill of the instructor after studying the self- learning 

academic English reading skill training package via the Internet was significantly higher than their pre-

training counterpart ability at the .01 level.  

 

KEYWORDS:  academic English, self-learning academic English reading skill training package 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12(พ.ศ. 2560 – 2564) ยทุธศาสตร์ท่ี 8 ท่ีเนน้การพฒันา

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม เพ่ือใหป้ระเทศไทยพฒันาเขา้สู่สงัคมนวตักรรมและเตรียมการกา้วสู่

ประเทศรายไดสู้งในอนาคต ประกอบกบัรัฐบาลมีเป้าหมายเพ่ือการพฒันาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงปัจจยั

หลกัในการพฒันา คือ พฒันาดา้นการศึกษาของคนในชาติจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีกาํหนด

แนวทางการเพ่ือการพฒันาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะตอ้งให้ความสําคญักบัการใชอ้งค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจยัและพฒันา ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี นวตักรรมและความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเขม้ขน้ทั้งในภาค

ธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสําคญักบัการพฒันาสภาวะแวดลอ้มหรือปัจจยัพ้ืนฐานท่ี

เอ้ืออาํนวยทั้งการลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา การพฒันาบุคลากรวจิยั โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมาย การวิจัยจึงเป็น

เคร่ืองมือท่ี( Know How) ท่ีจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งสามารถแข่งขนัในเวทีระดบัสากลได ้การ
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พฒันาประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560- 2564) อยูใ่นห้วงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปั้ญหาพ้ืนฐานหลายดา้นท่ีสั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลง

รวดเร็วและเช่ือมโยงกนัใกลชิ้ดมากข้ึน การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจจะเขม้ขน้มากข้ึนสังคมโลกจะมีความเช่ือมโยง

ใกลชิ้ดกนัมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน การพฒันาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และจะกระทบ

ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีขอ้จาํกดัของ

ปัจจยัพ้ืนฐานเชิงยทุธศาสตร์เกือบทุกดา้นและจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาท่ีชดัเจน (แผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12, 2559) 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีภารกิจสาํคญัในการพฒันาประเทศ ในดา้นการ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรมมี ฉะนั้ นอาจารย์จึง

เปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการขบัเคล่ือนพนัธกิจหลกัดงักล่าวของสถาบนัอุดมศึกษาใหลุ้ล่วง อาจารย์

ในมหาวิทยาลยั ผูซ่ึ้งเป็นนกัวิชาการและนกัวิจยั จาํเป็นตอ้งมีการส่ือสารเพ่ือเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัหรือ

ขอ้มูลความรู้ทางวชิาการแก่เพ่ือนร่วมวิชาชีพ แหล่งทุน องคก์รภาครัฐและเอกชน และต่อสาธารณชนตลอดเวลา 

ซ่ึงการส่ือสารเผยแพร่น้ีเป็นกระบวนการท่ีมีความหลากหลายและซบัซอ้นซ่ึงอาจมีขอ้แตกต่างกนัในการเผยแพร่

ท่ีส่ือสารออกไป นักวิจยัและนักวิชาการจึงตอ้งยึดหลกัจริยธรรมและมีมาตรฐานท่ีอา้งอิงการปฏิบติัได ้ทั้ งใน

ระดบัประเทศและระดบัสากล (มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการ, 2558) ผู ้วิ จัย ซ่ึ ง เ ป็น

อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์จึงมีความสนใจท่ีจะพฒันา

ชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวิจยัเป็นภาษาองักฤษของนกัวิจยัใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ให้มี

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานทางการวิจยัท่ีดีข้ึน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัเช่ือวา่ ผลการวิจยัน้ี จะ

สามารถนาํไปพฒันาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ

บุคคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ไดม้ากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยัเป็น

ภาษาองักฤษ  

(2) เพ่ือพฒันาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยัเป็น

ภาษาองักฤษ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิง

วชิาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยัเป็นภาษาองักฤษของนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์มีกรอบ

แนวคิดดงัน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1  ประชากรและตวัอย่าง       

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ อาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จาํนวน 300  คน กลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ อาจารยท่ี์ทาํวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ ดว้ยวิธีการสมคัรเขา้มาร่วม จาํนวน 

60 คน      

  4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา ได้แก่ 

   (1)  ตวัแปรตน้ 

   ชุดฝึกทกัษะการการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยั 

เป็นภาษาองักฤษของนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 

   (2)  ตวัแปรตาม  

       ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการจากการศึกษาชุดฝึกทักษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวิจยัเป็นภาษาองักฤษของนกัวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบูรณ์ 

      4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ 

         (1)  ชุดฝึกทกัษะการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวจิยัเป็น

ภาษาองักฤษของนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จาํนวน 1 บท 

        (2)  แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ จาํนวน  20 ขอ้ เพ่ือเป็น

แบบทดสอบก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวิจยั

เป็นภาษาองักฤษของนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  

       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงัต่อไปนี ้

        (1)  ขอใชเ้คร่ืองมือในการวจิยักบักลุ่มตวัอยา่งคืออาจารยท่ี์ทาํวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 

ดว้ยวธีิการสมคัรเขา้มาร่วม จาํนวน 60 คน 

         (2)  ช้ีแจงให้กลุ่มตวัอยา่งทราบถึงเน้ือหาชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเอง

เพ่ือการเผยแพร่งานวจิยัเป็นภาษาองักฤษของนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์                                                                                                                        

          (3)   ให้อาจารย์กลุ่มตัวอย่างทําการทดสอบวัดความสามารถก่อนเรียน (Pretest) เ พ่ือว ัด

ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ จาํนวน 20 ขอ้ ใชเ้วลาทดสอบ 20 นาที จากนั้นตรวจและ

บนัทึกคะแนนของอาจารยแ์ต่ละคน แลว้นาํไปประเมินระดบัคะแนน 

ปัจจยันําเข้า 

นกัวจิยัในมหาวทิยาลยั 

ราชภฏัเพชรบูรณ์ 

 

 

 

การพฒันา 

ชุดฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ 

ดว้ยตนเอง 

ผลผลติ 

ผลการทดสอบการใชชุ้ดฝึก

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ

เชิงวชิาการดว้ยตนเอง 
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        (4)  ดาํเนินการทดลองใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเองเพ่ือการเผยแพร่

งานวจิยัเป็นภาษาองักฤษของนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จาํนวน 1 บท  เป็นเวลา 4 สปัดาห์                                                                                                                       

          (5)  ให้อาจารยก์ลุ่มตวัอยา่งทาํการทดสอบหลงัเรียน (Post test) เพ่ือทดสอบความสามารถทางการ

อ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกบัก่อนใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ย

ตนเองเพ่ือการเผยแพร่งานวิจยัเป็นภาษาองักฤษของนกัวิจยัในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ จาํนวน 20 ขอ้ ใช้

เวลาทดสอบ 20นาที จากนั้นตรวจและบนัทึกคะแนนของอาจารยแ์ต่ละคน แลว้นาํไปประเมินระดบัคะแนน 

         (6)  นาํผลตรวจให้คะแนนการประเมินระดบัความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 

เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองและเปรียบเทียบ

ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเชิงวชิาการดว้ยตนเองท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

   (1)  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเอง ตาม

เกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร E1/E2 

          (2)  การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการของกลุ่ม

ตวัอย่างก่อนหลงัการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการด้วยตนเอง โดยใช้สถิติในการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  ค่าคะแนนเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  คะแนนผลต่างเฉล่ีย (D) และค่า

ทดสอบ t ของกลุ่ม 
  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 (1)  ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการด้วยตนเอง บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 84.11 / 85.41 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว ้80/80 แสดงว่าประสิทธิภาพของผลวดั

ความสามารถทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการหลงัการใชบ้ทเรียนสูงกวา่เกณฑ ์

 (2)  ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการของอาจารยห์ลงัการใชสู้งกว่าความสามารถ          

ทางการอ่านภาษาอังกฤษก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

          6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

          (1)  การศึกษาดว้ยชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเองยงัเป็นส่ิงใหม่สําหรับ

ผูเ้รียน ดงันั้นผูเ้รียนตอ้งศึกษาคาํช้ีแจงและแนะนาํวิธีการใชชุ้ดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ย

ตนเองใหช้ดัเจน  

           (2)  ก่อนนาํชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองไปทดลองใช ้ผูท้ดลองควร

สาํรวจความพร้อม ผูเ้รียน และส่ือการสอน รวมทั้งท่ีเป็นส่ือทางเทคโนโลย ีมีการวางแผนก่อนล่วงหนา้เพ่ือจะได้

แกไ้ขโดยการใชส่ื้ออ่ืนๆ แทน 
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          6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

         (1)  ควรมีการวิจยัและพฒันาชุดฝึกทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษเชิงวิชาการดว้ยตนเองเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตของทกัษะอ่ืน โดยนาํระบบและรูปแบบการทดลองน้ีไปทดลองในเน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนั 

           (2)  ควรมีการทําวิจัยโดยวดัเจตคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ส่ือบนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต  
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การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโตของพืชดอก

ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT OF 

REPRODUCTION AND DEVELOPMENT OF ANGIOSPERMS  

BY USING INQUIRY CYCLE FOR GRADE 11 STUDENTS 

 

ชนกกานต์  ฉายแก้ว และ อรัญญา พมิพ์มงคล 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

E-mail: Chanok1988@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโตของพืชดอกดว้ย

กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความมุ่งหมาย เพ่ือ 1) เพ่ือ

ศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจดัการเรียนรู้ 2) เพ่ือศึกษาความกา้วหน้าทางการเรียน 3) เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมงัคลาภิเษก จงัหวดัสุรินทร์ จาํนวน 20 คน ไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยใช้

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  เร่ือง การสืบพันธ์ุและการ

เจริญเติบโตของพืชดอก แลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการ

จดัการเรียนรู้ ศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียน เปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลังเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80  โดยใช้การ

ทดสอบ t-test แบบ Dependent sample t-test แบบ one sample การหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้(E1/E2)มีค่าเท่ากับ88.71/85.61 ค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากบั 0.8156 ทาํให้นกัเรียนมีความกา้วหน้าทางการเรียนในระดบัสูง ทาํให้นักเรียนยกผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกวา่เกณฑท่ี์ร้อยละ 80 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

คาํสําคญั : ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน,  การสืบพนัธ์ุและการเจริญเติบโตของพืชดอก,  การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 

 

ABSTRACT 

 The aims of the research of learning achievement development on reproduction and development of 

angiosperms by using inquiry cycle (5E) for grade 11 students are;  

1) To study about efficiency and effectiveness of the lesson plan. 

2) To study about the study progression. 

mailto:Chanok1988@gmail.com
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3) To compare the result of learning achievement. 

The sample of this study was 20 students from grade 11 of Takongwittaya Rachamankhalapisek 

School, Surin. All the selected students were from purposive sampling from the group of students who studying 

Biology program using the inquiry cycle (5E) on reproduction and development of angiosperms. Next, analyzed 

by finding out the percentage of efficiency and effectiveness of the lesson plan. Then, study about the study 

progression and compare the difference of learning achievement between pre and post study. After that, using 

One Sample T-Test from Dependent sample T-Test to compare the learning achievement between pre and post 

study with the criterion of 80%. The result of the research found that the efficiency of the lesson plan (E1-E2) 

was 88.71/85.61 and the effectiveness was at 0.8156. The result shows the high rate of study progression. The 

result of learning achievement from post study is higher than pre study by significance level of 0.5  

 

KEYWORDS:  LEARNING ACHIEVEMENT, REPRODUCTION AND DEVELOPMENT OF  

 ANGIOSPERMS, INQUIRY CYCLE 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในยคุปัจจุบนัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวงัให้ผูเ้รียนไดเ้ช่ือมโยงความรู้กบักระบวนการ เพ่ือให้มีการ

คน้ควา้และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน 

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค ์คิดวเิคราะห์วจิารณ์ เพ่ือใหส้ามารถนาํความรู้ไป

ใชใ้นการดาํรงชีวติหรือศึกษาต่อในวชิาชีพท่ีตอ้งใชว้ทิยาศาสตร์ได ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 1-2) 

 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี 4 ชีววิทยา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ระบุให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเน้ือหา เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการ

เจริญเติบโต ความรู้และความเขา้ใจในเร่ืองน้ีเป็นความรู้พ้ืนฐานเพ่ือนาํสู่ความเขา้ใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยาใน

เร่ืองต่าง ๆ เช่น การตอบสนองของพืช การผ่าเหล่าพันธุวิศวกรรม วิวฒันาการ และต่อยอดสู่การเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษาต่อไป (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555) อยา่งไรก็ตามวิชาชีววทิยา 

ยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร ถึงแมว้า่เน้ือหาวิชาบางส่วนจะไม่ยากนัก อีกทั้งเป็นเร่ืองราวท่ีนกัเรียนจะพบ

เห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนัเม่ือมีทกัษะการสังเกต แต่ยงัมีเน้ือหาอีกบางส่วนท่ีเป็นนามธรรมท่ีตอ้งใชจิ้นตนาการ

ประกอบในการเรียนรู้ หากแต่นักเรียนท่ีเรียนในเน้ือหาน้ียงัคงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าอีกทั้งครูยงัเป็นผูมี้

บทบาทสาํคญัในการจดัการเรียนการสอน จึงส่งผลใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้นอ้ย เกิดความเบ่ือ

หน่าย ขาดความสนใจ ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาชีววทิยาตํ่า ภาณุสินธ์ุ บูรภกัด์ิ (2561) การท่ี

นกัเรียนไม่เขา้ใจแนวคิดเร่ืองการสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต อาจส่งผลให้นักเรียนประสบปัญหา

การเรียนวชิาชีววทิยาขั้นสูงต่อไปในอนาคต  

 จากการศึกษาคน้ควา้พบวา่ กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เป็นกระบวนการท่ีฝึกใหผู้เ้รียนเขา้ใจ

กระบวนการสืบเสาะหาคาํตอบ เนน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความกระฉบักระเฉง กระตือรือร้นใน

การเรียนรู้ อยากแสวงหาคาํตอบดว้ยการปฏิบติัจริง (วชัราพร  ฟองจนัทร์, 2558 : 304) โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
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ไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกการส่ือสาร ฝึกการคิดวิเคราะห์ มีครูเป็นเพียงผูใ้ห้คาํปรึกษาช้ีแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ 

กระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง (ธนนัดร ชนะกุล, 2559 : 369) นกัเรียนการศึกษากลุ่ม BSCS(Biology 

science Curriculum study) ได้เสนอขั้ นตอนในการเรียนการสอนเป็น 5 ขั้ นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ 

(Engagement) ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration)ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ขั้ นขยายความรู้ 

Elaboration)และขั้นประเมิน (Evaluation) ซ่ึงการจดักิจกรรมหากดาํเนินการครบทั้งวงจรมีช่ือเป็นภาษาองักฤษวา่ 

Inqui Cycle:5E ซ่ึงทั้ ง 5 ขั้นตอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด มีความคิด

สร้างสรรค์  นําไปสู่การแสวงหาความรู้ใหม่ ใช้กระบวนการและทักษะต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ (นาวินทร์  

ประดิษฐธ์านี, 2558 : 4)  

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นซ่ึง เป็นรูปแบบ

หน่ึงของการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติั

ดว้ยตนเองโดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์สามารถส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ พยายามคน้หาคาํตอบของบทเรียน (Erika Iyengar, 2017 : 

Abstract) มีความคิดสร้างสรรค ์และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดดี้ (Caleb Bryce, 2016 : Abstract) นอกจากน้ียงั

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้และพฒันาตนเองให้มีศกัยภาพ จากขอ้มูลการศึกษาคน้ควา้

พบวา่ มีการกาํหนดขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนแบบท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยมีการให้นกัเรียนได ้จดจ่อ

กับคาํถามเพ่ือกระตุ ้นความสนใจต่อเน้ือหาท่ีกาํลงัเรียน วุฒิชัย จารุภทัรกูล, สมศิริ สิงค์ลพ และสพลณภทัร์                   

ศรีแสนยงค ์(2561)  

จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงตระหนกัและเห็นความสาํคญัของปัญหาการจดัการเรียนรู้ ทั้ง

จากตวัผูเ้รียน ครูผูส้อนและ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน จึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทาง

วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือให้ผูเ้รียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ พร้อมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเป็นแนวทางในการพฒันาการจัดการ

เรียนรู้ในเน้ือหาอ่ืนๆ ต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองการสืบพันธ์ุและการ

เจริญเติบโตของพืชดอกดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  

  2. เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน เร่ืองการสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโตของพืชดอกด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  

3. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสืบพัน ธ์ุและการเจริญเติบโตของพืชดอกด้วย

กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวจิยัก่ึงทดลอง โดยตวัแปรอิสระ คือการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

5 แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ จาํนวน 7  แผน เวลา 13 ชัว่โมง ส่วนตวัแปรตาม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง

การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 สาํหรับกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดง

ในแผนภาพท่ี 1 

  

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพันธ์ุของพืชดอก

และการเจริญเติบโต ของนักเรียนระดับชั้ น

มัธยมศึกษาปีท่ี  5 แผนการจัดกิจกรรมการ   

เรียนรู้ จาํนวน 7  แผน เวลา 13 ชัว่โมง 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง ท่ีศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการทดสอบก่อน

เรียนและหลงัเรียน กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ในภาคเรียนท่ี 1/2561 ท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะ 5 ขั้น มีแผนการทดลองดงัน้ีดงัน้ี 

O1  →  X →  O2 

โดย  O1  คือ การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)     

        O2   คือ การทดสอบหลงัเรียน (Posttest) หลงัจากเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้ 

X   คือ การจดัการเรียนรู้ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ

ของพืชดอกและการเจริญเติบโต 

 

 4.1 แบบแผนการวจิัย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบแผนการวจิยัเป็นแบบก่ึง โดยมีกลุ่มตวัอยา่งเดียว ทดสอบ

ก่อนเรียน หลงัเรียน  

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 1 ห้องเรียน รวมจาํนวน 20 คน ในภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมงัคลาภิเษก จงัหวดัสุรินทร์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา             

เขต 33  

  ตวัอย่าง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หอ้งเรียนท่ี 1 จาํนวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง     

 

                         

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการ

สืบพนัธ์ุของพืชดอกและการ

เจริญเติบโต 
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 4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตัวแปรอิสระ คือ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืช

ดอกและการเจริญเติบโต ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

         ตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต 

  4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล   

 1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี  5  จาํนวน 7  แผน  รวมเวลา 13  ชัว่โมง ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์ 

 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้กบัจุดประสงคข์องขอ้สอบจากผูเ้ช่ียวชาญ

แลว้ 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. ครูแนะนํารูปแบบกิจกรรมการเรียนและบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้แบบสืบเสาะทาง

วทิยาศาสตร์  

 2. ทดสอบก่อนเรียนโดยให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน เร่ืองการ

สืบพนัธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต จาํนวน 40 ขอ้  

 3. ดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแผน การ

จดัการเรียนรู้ท่ีสร้างไว ้จาํนวน 7 แผน พร้อมเก็บรวบรวมขอ้มูลคะแนนในแผนการจดัการเรียนรู้ 

 4. ทดสอบหลงัเรียนโดยใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกนักบัก่อน

เรียนแต่มีการสลบัขอ้คาํถาม 

 5. นําคะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนนทดสอบหลงัเรียนจากแบบทดสอบ มาหาค่าสถิติ

พ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือนาํไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลในส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 

 4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล นําคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํกิจกรรม และคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ มา

วเิคราะห์ดงัน้ี 

  1. วิเคราะห์คะแนนระหวา่งเรียนและคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาหาค่าประสิทธิภาพของ

นวตักรรม(E1/E2)โดยเทียบกบัเกณฑ ์80/80 และนาํคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มาหา

ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก

และการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารทดสอบ t-test แบบ Dependent Sample   

  3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก

และการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ หลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 80โดยใชก้ารทดสอบ t-test แบบ One Sample 
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5. ผลการวจัิย 

 1. การหาค่าประสิทธิภาพและดชันีประสิทธิผลของนวตักรรม คือการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี

มีประสิทธิภาพ(E1/E2)ขั้นตํ่าตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 เม่ือวเิคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนทั้ง

ชั้นพบวา่จดัอยูใ่นระดบัสูงโดยมีค่า<g>เท่ากบั 0.8156 แสดงวา่นวตักรรมการจดัการเรียนรู้น้ีทาํให้นกัเรียนทั้งชั้นมี

ความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 81.56 

 

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน ความก้าวหน้า<g> 

20.32 85.27 0.81 

 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการ

เจริญเติบโต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

ก่อนเรียนและหลงัเรียน ไดผ้ลดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและ 

 การเจริญเติบโต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 ทางวทิยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

กลุ่มทดลอง 𝑛𝑛 𝑋𝑋� 𝑆𝑆.𝐷𝐷. 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡 𝑝𝑝 

ก่อนเรียน 20 13.90 3.52 19 

 

 

-23.40* 

 

 

0.000 

 

 หลงัเรียน 20 36.25 1.83 

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอก

และการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาง

วทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการ

เจริญเติบโต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

หลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 80 ไดผ้ลดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและ 

 การเจริญเติบโต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 ทางวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 80 

กลุ่มทดลอง 𝑛𝑛 𝑋𝑋� 𝑆𝑆.𝐷𝐷. 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡 𝑝𝑝 

หลงัเรียน 20 36.25 1.83 19 88.50* 0.000 

              *p < .05 
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จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการ

เจริญเติบโต ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  สูงกวา่

เกณฑอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง การสืบพนัธ์ุ

ของพืชดอกและการเจริญเติบโต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะสูงกวา่เกณฑ์

ร้อยละ 80  

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ไดรั้บการสอน

แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต สรุปผลการวจิยัและมีประเด็นการ

อภิปราย ดงัน้ี 

 1.  การหาค่าประสิทธิภาพและดชันีประสิทธิผลของนวตักรรม คือการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ี

มีประสิทธิภาพ(E1/E2)ขั้นตํ่าตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 จากการวเิคราะห์คะแนนใบงานและคะแนนทดสอบหลงั

เรียน ซ่ึงสะทอ้นประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลพัธ์(E2) ของนวตักรรม พบวา่มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 88.71/85.61 แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้น้ีมีประสิทธิภาพเท่ากับเกณฑ์

มาตรฐาน เม่ือวิเคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนทั้งชั้นพบวา่จดัอยูใ่นระดบัสูงโดยมีค่า<g>เท่ากบั 

0.8156 แสดงวา่นวตักรรมการจดัการเรียนรู้น้ีทาํใหน้กัเรียนทั้งชั้นมีความกา้วหนา้ทางการเรียนเฉล่ียสูงถึงร้อยละ 

81.56 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ(ธนันดร  ชนะกุล, 2559 : 368) เร่ือง การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วทิยาศาสตร์ โดยการสืบเสาะทางวทิยาศาสตร์   สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนรูปแบบสืบ

เสาะหาความรู้ ซ่ึงพบวา่ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน มีความกา้วหนา้ทางการเรียนอยูใ่นระดบัสูง 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบ

เสาะหาความรู้(5E) เร่ือง การสืบพนัธ์ุของพืชดอกและการเจริญเติบโต หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ท่ีผูว้จิยันาํมาใชใ้นการสอนคร้ัง

น้ี เป็นวิธีการสอนอีกรูปแบบหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดองคค์วามรู้ ท่ีมาจากการสืบเสาะแสวงหาหรือลงมือปฏิบติั

ดว้ยตนเอง จากการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในคร้ังน้ีจึงทาํให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์  ดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัย (ยุพา กุมภาว,์ 2550) เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใชรู้ปแบบการสืบเสาะหา

ความรู้ ซ่ึงพบว่าทําให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน  มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียน

แสดงออก โดยการพูดออกมา มีการแสวงหาความรู้ สามารถท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง นักเรียนไดฝึ้กภาคปฏิบติัท่ี

ถูกตอ้งก่อนท่ีนักเรียนจะได้ปฏิบัติการทดลองในบทเรียน สามารถสร้างความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และใช้แบบฝึก

ทกัษะปฏิบติัมาใชป้ระกอบในกิจกรรมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์   
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) รูปแบบการสอนท่ีเนน้วธีิการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นครูสอนควรช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจ

วธีิการเรียนรู้อยา่งละเอียด เพ่ือนใหน้กัเรียนเขา้ใจวิธีการเรียนรู้อยา่งละเอียด เพ่ือใหเ้กิดการสอนเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  

(2) วิธีการสอนท่ีเน้นวิธีการสอนแบบสืบเสาะความรู้ เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนเกิด

กระบวนการคิด ทกัษะในการแกปั้ญหา จึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นการสอนในรายวิชา

วทิยาศาสตร์  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นเป็นวธีิการท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัและเรียนรู้ดว้ย

ตนเองจึงควรมีการวิจยัโดยใชก้ารสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) กับวิชาท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ เช่น ดารา

ศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ 

(2) ควรมีการศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ในตวัแปรอ่ืน เช่น 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา เพราะเป็นส่ิงจําเป็นในการเรียนวิชา

วทิยาศาสตร์ และเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนและ

ทศนิยม (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน          

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบา้นหลงัเขา จงัหวดัระยอง จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 11 คน ท่ีเรียนรวมกนัทั้ง 3 ระดบัชั้น แต่ใช้

แบบฝึกทกัษะประกอบการสอนแตกต่างกนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึก

ทักษะประกอบการสอน 22 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 24 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน          

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ จาํนวน มัธยฐาน พิสัยควอไทล์ และสถิติทดสอบ Wilcoxon matched pairs signed - 

ranks test และ Z-test  ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบา้นหลงัเขา จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอน

โดยรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียน        

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบา้นหลงัเขา จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอนสูงข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอน  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT  

 The main objectives of this study were (1) to study the Mathematics scholastic achievement in 

Fractions and Decimals (2) to compare the Mathematics scholastic achievement in Fractions and Decimals of 

Elementary students through the skills exercise learning management in pre-test and post-test. A sample of this 

study was 11 Prathomsuksa 4-6 who was studying in the first semester in academic year of 2018 from Ban 

Lang Khao School, Ban Khai District, Rayong Province. The samples were collected from Prathomsuksa 4-6, 

but used the different skills exercise. The instruments were (1) the 22 skills exercises learning management 

plans which were conducted within 24 hours (2) the scholastic achievement test. The data analysis was used on 

statistics, median, quartile, Wilcoxon matched pairs signed - ranks test and Z-test. The results found that (1) the 

Mathematics scholastic achievement in Fractions and Decimals of Elementary students from BanLang Khao 

School through the skills exercise learning management was at the excellent level (Md = 24). (2) The 

Mathematics scholastic achievement in Fractions and Decimals of Elementary students from BanLang Khao 

School through the skills exercise learning management was higher at the statistical significance level of .05 

 

KEYWORDS: Skills exercise learning management, Mathematics scholastic achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์     

ช่วยให้มนุษยมี์ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือ

สถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือ ในการศึกษาดา้น

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและศาสตร์อ่ืน ๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติใหมี้คุณภาพและ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี           

ท่ีเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวตัน์ ตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พุทธคักราช 2551 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยคาํนึงถึงการส่งเสริม ใหน้กัเรียนมีทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 เป็นสาํคญั นัน่คือ การเตรียมนกัเรียนให้มีทกัษะ ดา้นการคิดวเิคราะห์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ การแกปั้ญหา 

การคิดสร้างสรรค ์การใชเ้ทคโนโลย ีการส่ือสารและการร่วมมือ ซ่ึงจะส่งผลใหน้กัเรียนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ของระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสภาพแวดลอ้ม สามารถแข่งขนัและอยูร่่วมกบัประชาคมโลกได ้ทั้งน้ี 

การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ี ประสบความสาํเร็จนั้น จะตอ้งเตรียมนกัเรียนใหมี้ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ือต่าง ๆ 

หรือสามารถศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ดงันั้นสถานศึกษาควรจดัการเรียนรู้ ใหเ้หมาะสมตามศกัยภาพของนกัเรียน 

 จากรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ท่ีไดป้ระเมินผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รวมทั้ งประเทศในปีการศึกษา 2559 และ 2560 พบว่า         
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ได้คะแนนเฉล่ีย 38.76 และ 35.55 ตามลําดับ  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2561) ซ่ึงตํ่ ากว่า

ระดบัประเทศ 40.47 และ 37.12 ตามลาํดับ และอยู่ในระดับปรับปรุง จากการวิเคราะห์ขอ้สอบ O-NET โดย

ผูท้รงคุณวุฒิ พบว่า ขอ้สอบมีทั้ งโจทยท่ี์เป็นลกัษณะขอ้ความทางสัญลกัษณ์คณิตศาสตร์ และลักษณะท่ีเป็น

ขอ้ความบรรยายยาว ๆ ซ่ึงนกัเรียนตอ้งใชค้วามสามารถในการอ่านและตีความหมายของประโยค ในกระบวนการ

แกโ้จทยปั์ญหาเพ่ือให้ไดค้าํตอบออกมาในรูปของสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ ดงันั้นจากรูปแบบของขอ้สอบ อาจ

ส่งผลใหน้กัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผล O-NET ตํ่า เพราะการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ปัญหาในการนาํความรู้การแกโ้จทยปั์ญหาตอ้งใชท้กัษะหลายดา้น ไดแ้ก่ การอ่านโจทยปั์ญหา การตีความโจทย์

ปัญหา และการคาํนวณเพ่ือให้ไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง ทกัษะต่าง ๆ เหล่าน้ีจาํเป็นในการเรียนคณิตศาสตร์ หากขาด

ทกัษะใดทกัษะหน่ึงไป ก็จะทาํให้นักเรียนไม่สามารถแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ได ้จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อน

จะตอ้งนําส่ือการสอนท่ีจะช่วยพฒันาทักษะการแก้โจทยปั์ญหา การคิดคาํนวณให้กับนักเรียน ส่ือการสอนท่ี

เหมาะสมกบัการแกปั้ญหาการคาํนวณของนกัเรียนท่ีจะช่วยให้เกิดผลในการเรียนดีข้ึน ส่ือพ้ืนฐานท่ีสาํคญั คือ แบบ

ฝึกทกัษะเป็นส่ือการเรียนท่ีจะนาํมาใชฝึ้กทกัษะการแกปั้ญหาหลงัการเรียนเน้ือหาไปแลว้ช่วยให้นักเรียนไดฝึ้ก

ทกัษะการคิดคาํนวณ  

 โรงเรียนบา้นหลงัเขา จงัหวดัระยอง เป็นโรงเรียนขนาดเลก็มีความจาํเป็นตอ้งสอนแบบรวมชั้นเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 การเรียนการสอนแบบรวมชั้น

เช่นน้ี สามารถอธิบายหลกัการของการคาํนวณและการแกปั้ญหาโดยรวมไดแ้ต่การทาํแบบฝึกทกัษะตอ้งแยกกนั  

ในการเรียนเร่ืองเศษส่วนและทศนิยมนกัเรียนตอ้งเกิดการเรียนรู้ เกิดความเขา้ใจ และมีทกัษะการกระทาํจริง ท่ีจะ

ส่งผลให้สามารถเรียนรู้และจดจาํส่ิงท่ีเรียนไดดี้ การใชแ้บบฝึกทกัษะเป็นการสอนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั

ชั้ นในเร่ืองเศษส่วนและทศนิยมแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันและมีการวดัผลการเรียนการสอนในแต่ละคร้ัง            

เพ่ือความกา้วหน้าทางการเรียนของนักเรียน สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ วลัยา อํ่าหนองโพธ์ิ (2557) ไดก้ล่าวว่า         

แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือการสอนประเภทหน่ึงท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึน เพ่ือฝึกทกัษะของนกัเรียนในเร่ืองท่ีเรียนไปแลว้

ใหเ้กิดความชาํนาญในเร่ืองนั้นยิง่ข้ึน เพราะหากนกัเรียนทาํแบบฝึกในขอ้ใดไม่ได ้นกัเรียนก็กลบัมาทบทวนในส่ิง

ท่ีเรียนไปแลว้ เพ่ือนาํมาช่วยในการทาํแบบฝึกทกัษะให้สาํเร็จลุล่วง ดงันั้นแบบฝึกทกัษะจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชฝึ้ก

ปฏิบัติด้วยความสนใจสนุกสนาน เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะเพ่ิมข้ึน และสามารถนําไปใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัได ้และศรีพระจนัทร์  แสงเขตต ์(2557) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกทกัษะ เป็นกิจกรรม เคร่ืองมือหรือส่ือ

ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหน่ึงท่ีสร้างข้ึน ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจ        

ท่ีช่วยใหน้กัเรียนเกิดการพฒันา เป็นการทบทวนบทเรียน ฝึกใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และความชาํนาญ 

 การจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4, 5 และ 6 ของการสอนของโรงเรียน

บา้นหลงัเขา จงัหวดัระยอง พบปัญหาหลายประการ นกัเรียนขาดกระบวนการคิด นกัเรียนวิเคราะห์โจทยไ์ม่ได ้

ทาํใหไ้ม่สามารถแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ จึงไดน้าํแบบฝึกทกัษะท่ีเหมาะสมในแต่ละระดบัชั้นมาใช ้เพ่ือใหน้กัเรียน

มีผลการเรียนทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ดีข้ึน และเป็นแนวทางสําหรับครูในการพฒันาส่ือท่ีใช้ในการจัด     

การเรียนการสอนเก่ียวกบัทกัษะการแกปั้ญหาไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอน 

 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง เศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียนระดบัชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย ระหวา่งก่อนและหลงั จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอน 

  

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย                               

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมตฐิานการวจิยั   

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอน

ปลาย จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอน 

  ขั้นตอน จุดประสงคก์ารสอน 

1. ขั้นนาํ 

 

 

2. ขั้นสอน 

   2.1 สร้างความรู้ 

   2.2 แนะนาํการฝึกทกัษะ

ตามแบบฝึกทกัษะ 

   2.3 ฝึกทกัษะตามแบบฝึก

ทกัษะ 

 

3. ขั้นสรุป 

   -  สรุปส่ิงท่ีไดเ้รียน 

 

 

4. ขั้นประเมินผล 

   - ประเมินจากการทาํแบบ

ฝึกทกัษะ 

1. ทบทวนความรู้เดิม 

2. เช่ือมโยงเขา้สู่บทเรียนใหม่ 

3. กระตุน้การเรียนรู้ของนกัเรียน 

1. ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของ

เศษส่วนและทศนิยม 

2. ใหเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ของเศษส่วนและ

ทศนิยม 

3. แนะนาํโจทยปั์ญหาทางคณิตศาสตร์ 

4. ฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาจากแบบฝึก

ทกัษะเป็นรายชั้นเรียนและรายบุคคล 

1. ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของ

เศษส่วนและทศนิยม 

2. ใหน้กัเรียนแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

3. สรุปความรู้ท่ีไดเ้รียนมา 

1. ติดตามผลการเรียนรู้การจดัการเรียนรู้จาก

การตรวจแบบฝึกทกัษะภายหลงัท่ีนกัเรียน

แกไ้ข 

2. ศึกษาผลการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลอง

กลุ่มเดียว เป็นแผนการวิจยัแบบวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา 

เนาวเ์ยน็ผล, 2540) 

   4.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 7 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จาํนวน 3 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 1 คนท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบา้นหลงัเขา 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 รวม 11 คน  

  4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา ไดแ้ก่  

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม  

  4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั จาํนวน 2 เดือน (กรกฎาคม-สิงหาคม 2561) โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

22 แผน เวลา 24 ชัว่โมง  

  4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองเศษส่วนและทศนิยม จาํนวน 22 แผน ไดรั้บการตรวจสอบความ

เท่ียงตรง ความถูกตอ้ง เหมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.52) จาก 5 ระดบั 

   (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง เศษส่วนและทศนิยม เป็นแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบระดับชั้นละ 30 ขอ้ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ตั้งแต่               

.67-1.00 ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .25 - .76 ค่าอาํนาจจําแนก อยู่ระหว่าง .25 - .93 และค่าความเช่ือมั่นของ

แบบทดสอบ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากบั .90 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากบั .84 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เท่ากบั .92  

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  เก็บ รวบ รวม ข้อ มู ลจากการสอน โด ยใช้แผน การจัด การเรียน รู้  22 แผน  จําน วน  24 ชั่วโม ง                

แผนการจดัการเรียนรู้ใชก้ารอธิบายช้ีแจงหลกัการของเร่ืองเศษส่วนและทศนิยมพร้อมกนัแต่ใชแ้บบฝึกท่ีแตกต่าง

กนัเป็นรายบุคคลและเพ่ิมเติมเร่ืองโจทยปั์ญหาโดยแนะนําเป็นรายกลุ่มตามลาํดับชั้น ระหว่างการเรียนมีการ

สงัเกตพฤติกรรมการทาํงานทั้งหมด 22 คร้ัง    

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

   (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ จาํนวน มธัยฐาน และพิสยัระหวา่งควอไทล ์ 

   (2) สถิติทดสอบ ไดแ้ก่ สถิติทดสอบ Wilcoxon matched pairs signed - ranks test และ สถิติทดสอบ 

ซี (Z-test)   

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 5.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบา้นหลงัเขา จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอน    

มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  จาํนวน มธัยฐาน และพิสยัระหวา่งควอไทล ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและ

ทศนิยม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบา้นหลงัเขา จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบ

ฝึกทกัษะ ประกอบการสอน จาํแนกตามเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน ระดบัชั้น 

ป.4 ป.5 ป.6 

80 - 100 ดีเยีย่ม 24-30 4 2 1 

70-79 ดี 21-23 3 1 - 

รวม ดีเยีย่ม 21-30 7 3 1 

มธัยฐาน(Md) 24 24 26 

พิสัยระหวา่งควอไทล(์IR) 2 - - 

 

 จากตารางท่ี 1  พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย ท่ีอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 4 คน ชั้นประถมศึกษา    ปีท่ี 

5 จาํนวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 1 คน และท่ีอยูใ่นระดบัดี มีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 3 

คน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 1 คน   

 5.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอน  

  5.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง

เศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียนชั้นประถมศึกปีท่ี 4 และ 5 ปรากฏดงัตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่2  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

นกัเรียนคน

ท่ี 

คะแนน ผลต่าง

คะแนน 

D = Y - X 

ลาํดบัท่ีของ

ความ

แตกต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย 

T X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 
บวก ลบ 

1 12 23 11 3.5 +3.5 - 0* 

2 14 25 11 3.5 +3.5 - 

3 14 25 11 3.5 +3.5 - 

4 10 23 13 6.5 +6.5 - 

5 8 21 13 6.5 +6.5 - 

6 15 26 11 3.5 +3.5 - 

7 15 24 9 1 +1 - 

รวม T+ = 28 T- = 0  

  *มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบการสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่3  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียน 

  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

นกัเรียนคน

ท่ี 

คะแนน ผลต่างของ

คะแนน 

D = Y - X 

ลาํดบัท่ีของ

ความ

แตกต่าง 

ลาํดบัเคร่ืองหมาย 

T X 

(ก่อน) 

Y 

(หลงั) 
บวก ลบ 

1 15 27 12 2 +2 - 0* 

2 13 24 11 1 +1 - 

3 9 22 13 3 +3 - 

รวม T+ = 6 T- = 0  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภายหลงัการจัดการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบการสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  5.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง

เศษส่วนและทศนิยมของนกัเรียนชั้นประถมศึกปีท่ี 6 มีจาํนวน 1 คน มีคะแนนก่อนเรียน เท่ากบั 15 คะแนน หลงั

เรียน เท่ากบั 26 คะแนน มีค่าความกา้วหนา้เท่ากบั 11 

  

6. อภิปรายผล 

 6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 4 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการสอนอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Md = 24) นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม (Md = 24) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทักษะประกอบการสอนอยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 

(Md = 26) ตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 

2551 (สาํนกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะว่า แบบฝึกทกัษะช่วยให้สามารถดูแลเด็กไดเ้ป็นรายบุคคล สามารถสอน     

3 ระดบัชั้นในเวลาเดียวกนัไดถ้า้มีนกัเรียนจาํนวนนอ้ยโดยใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบัชั้นแต่ใช้

หลกัการเดียวกนั ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ยิ่งข้ึน ฝึกบ่อยไดจ้นเกิดความชาํนาญ และเกิดความแม่นยาํใน

เน้ือหาท่ีเรียน นักเรียนสามารถฝึกไดด้้วยตนเอง ฝึกความรับผิดชอบ และสามารถนําไปปรับใชก้ับการดาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริยาลกัษณ์  กิตติกา (2559) ไดพ้ฒันาผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

1528 

เร่ืองสมการและการแก้สมการชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 

ประกอบชุดฝึกเสริมทกัษะ จากผลการวิเคราะห์พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีคะแนน

เฉล่ียร้อยละหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียร้อยละก่อนเรียน  

 6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนและทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ตอนปลาย ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอนสูงข้ึน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการสอนท่ีมีการใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการสอน 

เป็นการสอนจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรม มีการสอนเป็นลาํดบัขั้นจากขั้นง่ายไปสู่ขั้นท่ียากข้ึน ซ่ึงช่วยกระตุน้

ความสนใจของนกัเรียน ทาํให้นกัเรียนอยากรู้อยากเรียน มีการทบทวนเน้ือหาเก่าเช่ือมโยงสู่เน้ือหาใหม่ ส่งผลให้

นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมข้ึน และทาํใหป้ระสิทธิภาพของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนได ้นกัเรียนมีส่วน

ร่วมและลงมือปฏิบติัจริงจนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้นกัเรียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน กระตุน้

ให้นักเรียนไดใ้ชค้วามคิดและหาเหตุผลมาตอบคาํถามดว้ยตนเอง จึงเป็นการช่วยเสริมแรงจูงใจแก่นักเรียนได้

อยา่งเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปนิดา  นาจนัทดั (2559) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาชุดฝึกทกัษะ

การคิดคาํนวณและการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั

พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ครูผูส้อนควรใช้แบบฝึกทักษะมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเขา้ใจใน

หลกัการในเร่ืองท่ีสอนตามขั้นตอนของการฝึก 

 (2) ครูผูส้อน ควรนาํแบบฝึกทกัษะไปใชจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดบัชั้นท่ีมีนกัเรียน

มีความสามารถท่ีหลากหลายโดยให้มีแบบฝึกทักษะหลายชุด เพ่ือให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกทักษะตาม

ความสามารถ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

      ควรศึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการพฒันาแบบฝึกทกัษะในรูปแบบระบบออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียน

สามารถเขา้มาฝึกทาํแบบฝึกทกัษะไดต้ลอดเวลา และเป็นการกระตุน้ในการฝึกทกัษะอยา่งต่อเน่ือง   
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คือ (1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวิชา

คณิตศาสตร์ (2) เพ่ือศึกษาความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์และ (3)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ

ทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทักษะ

การแกปั้ญหาระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 12 คน เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัมี 3 ฉบบั คือ (1) แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา (2) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และ (3) 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาเร่ืองการบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 80.83/90.00 (2) ความสามารถทางการคาํนวณวชิาคณิตศาสตร์ 

มีความสามารถทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 90.00 และ (3) เปรียบเทียบความสามารถทางการคาํนวณวิชา

คณิตศาสตร์ ท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา ความสามารถทางการคาํนวณวชิาคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were consisted of 3 issues which were ( 1)  to examine the efficiency of the 

Mathematical problem exercises ( 2)  to study the Mathematical abilities of the students and ( 3)  to compare the 

Mathematical abilities of Prathomsuksa 1students from the learning management using Mathematical skill 

training between pre-test and post-test.  The population of this study was 12 students in a section of Prathomsuksa 

1 from Pramahatai suksa school in Bangkok in academic year of 2018. The instruments of this study were 3 types 

which were ( 1)  the Mathematical problem exercises ( 2)  Mathematical lesson management plans and ( 3)  the 

evaluation of learning achievement.  The data were analyzed by percentage, standard deviation, hypothesis test 

by Wilcoxon Signed- Ranks Test.  The results found that ( 1)  the exercise on Mathematical abilities for Plus and 

Minus  results that not over  than 20 of  Prathomsuksa 1 students has efficiency at 80. 83/ 90. 00 ( 2)  The 

Mathematical abilities of the students were 90% and (3) the comparing on the Mathematical abilities who studied 

by using Mathematical skill training in post-test was higher than pre-test at the statistical significant level of.05. 

 

KEYWORDS: Learning management by using Mathematics skill training, Mathematical abilities 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมี

เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผนสามารถวเิคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น รอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์

วางแผนตดัสินใจแกปั้ญหา และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ี คณิตศาสตร์ยงัเป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนิน

ชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนและสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข และมีอิทธิพลอยา่งยิ่งต่อการ

ดาํรงชีวิตของมนุษย ์เช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์นาํไปใชใ้นการคา้ขาย การซ้ือขาย ส่งของ การชัง่ ตวง วดั การ

ลงทุน การทาํธุรกิจ การดูเวลา การคาํนวณ การออกแบบงานศิลปะหรือบรรจุภณัฑต่์าง ๆ การตดัเยบ็เส้ือผา้ การ

คาํนวณระยะทาง การวางแผนในการออมเงินไวใ้ชใ้นช่วงบั้นปลายชีวิต นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํให้มนุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์การวางแผน 

ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม คณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันามนุษยใ์ห้สมบูรณ์ มีความสมดุล

ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถอยูร่่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ยา่งมี

ความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ท่ีไดก้ล่าวถึงความมุ่งหมายในการจดัการศึกษาวา่ การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็น

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต 

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  

 จากผลการทดสอบความสามารถของผูเ้รียนพ้ืนฐานระดบัชาติ (National Test :NT) ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 พบวา่ คะแนนเฉล่ียทั้งประเทศในดา้นความสามารถทางการ
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คาํนวณเท่ากบัร้อยละ 36.99 ซ่ึงตํ่ากวา่ร้อยละ 50 แสดงให้เห็นวา่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นปัญหาท่ี

ครูผูส้อนตอ้งเร่งดาํเนินการจดัการเรียนการสอนใหไ้ดคุ้ณภาพมีมาตรฐานตามเกณฑ ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) 

จากการสัมภาษณ์ครูผูส้อนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา พบว่า 

เน้ือหาสาระเก่ียวกบัโจทยปั์ญหา นกัเรียนยงัเกิดความสบัสนในกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหามาจากตวันกัเรียน

เอง นกัเรียนวิเคราะห์โจทยปั์ญหาไม่ได ้ทาํให้ไม่สามารถแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ได ้อีกทั้งยงัขาดกระบวนการคิด

อยา่งมีเหตุผล และคิดอยา่งเป็นระบบ และผูส้อนขาดเทคนิคการสอน เทคนิคการสอนไม่เอ้ืออาํนวยใหเ้กิดความ 

คิดอยา่งมีเหตุผล และขาดการฝึกทกัษะให้กบันกัเรียน การจะแกปั้ญหาดงักล่าวไดน้ั้น จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีครูผูส้อน

จะตอ้งนาํส่ือการสอนท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา การคิดคาํนวณให้กบันกัเรียน ซ่ึงส่ือการสอนท่ี

เหมาะสมกบัการแกปั้ญหาการคาํนวณของนักเรียนท่ีจะช่วยให้เกิดผลในเชิงการเรียนดีข้ึน สุคนธ์ สินธพานนท์ 

(2545) ได้แก่ แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา เป็นส่ือการเรียนท่ีจะนาํมาใช้ฝึกทกัษะการแกปั้ญหาหลงัการเรียน

เน้ือหาไปแลว้ช่วยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการคิดคาํนวณ ฝึกซํ้ าหลายๆคร้ัง ทาํให้เกิดความเขา้ใจเร่ืองการบวกลบ

เลขมากข้ึน และเป็นส่ือท่ีทาํใหน้กัเรียนมองเห็นภาพไดช้ดัเจน สร้างความน่าสนใจใหก้บัผูเ้รียน เด็กเกิดการเรียนรู้  

เกิดความสนใจ และเกิดทกัษะการกระทาํจริง ส่งผลให้สามารถเรียนรู้และจดจาํส่ิงท่ีเรียนไดดี้ เน่ืองจากการใช้

แบบฝึกทกัษะเป็นการครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมด  จะช่วยทุ่นเวลาในการสอน ทั้งยงัเป็นการวดัผลการเรียนการสอน

ในแต่ละคร้ัง เพ่ือความกา้วหน้าทางการเรียนของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2545) 

กล่าวไวว้่า แบบฝึกช่วยให้เรียนไดคิ้ดแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ฝึกปัญหาดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ความ

เขา้ใจท่ีถาวร สร้างความกระตือรือร้น สนใจ และรู้วธีิการหาคาํตอบ 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ พบปัญหาหลายประการ 

เช่น นักเรียนวิเคราะห์โจทยไ์ม่ได้ นักเรียนขาดกระบวนการคิด ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ 

ครูผูส้อนจึงไดน้าํแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหามาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมีผลการเรียน

ทางดา้นการคาํนวณคณิตศาสตร์ดีข้ึน และเป็นแนวทางสําหรับครูในการพฒันาส่ือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอนเก่ียวกบัทกัษะการแกปั้ญหาไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนผลลพัธ์ 

และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

 (2) เพ่ือศึกษาความสามารถทางการคาํนวณวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์ 

และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 

 (3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวน

ผลลพัธ์ และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาระหว่างก่อน

เรียนและหลงัเรียน 
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3. สมมติฐานในการวจัิย 

(1) แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาเร่ืองการบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

(2) ความสามารถทางการคาํนวณวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้ง

ไม่เกิน 20 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัดีคิดเป็นร้อยละ70       

(3) เปรียบเทียบความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของนกัเรียนชั้นศึกษประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

แกปั้ญหาหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การศึกษาความสามารถทางการคาํนวณวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์

และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา  

ดงัแผนภาพท่ี 1 

   

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

 5.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใชก้ารวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดย

การวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) โดยผลท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองคร้ัง 

จะนาํมาเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ ความสามารถทางการคาํนวณคณิตศาสตร์ เร่ืองการ

บวกและการลบจํานวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้ งไม่เกิน 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จํานวน 12 คน 

โ ร ง เ รี ย นพ ร ะม หาไ ถ่ ศึก ษา  ก รุ ง เ ท พ ม หา น คร สั ง กัด สํานัก ง านเ ขตพ้ื น ท่ี กา ร ศึก ษา ปร ะถ มศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-Test 

T1 X T2 

   

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการ

แกปั้ญหา เร่ืองการบวกและการลบจาํนวนท่ีมี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 

ความสามารถทางการคาํนวณคณิตศาสตร์ เร่ือง

การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้ ง

ไม่เกิน 20 
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  5.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2561 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 12 คน โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา กรุงเทพมหานคร สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

แกปั้ญหา ตวัแปรตาม มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ ความสามารถทางการคาํนวณวชิาคณิตศาสตร์ 

 5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดัการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา

และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 (1) แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา เร่ืองการบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 เสนอให้

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความเหมาะสมในการใชแ้บบฝึกทกัษะการ

แกปั้ญหา ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 และนาํไปทดลองใชก้บั

นักเรียนโรงเรียนวดัพระมหาไถ่ศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน20 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ ผลการทดลอง 

พบวา่แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา มีประสิทธิภาพ ( E1/E2) = 80.83/90.00  

 (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์ และตวัตั้งไม่เกิน 20 เสนอให้

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง 

เหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 

(Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35  

 (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์ และตวัตั้ง 

ไม่เกิน 20 เป็นแบบปรนยั จาํนวน 20 ขอ้ ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาความสอดคลอ้ง ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index 

of Item - Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคาํนวณค่าความยากง่าย 

ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.20 - 0.80 ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ไดค้่าอาํนาจจาํแนก 0.20 ข้ึนไป และหาค่าความเช่ือมัน่

ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใชว้ธีิการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 

 5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยตนเองโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหา แผนการจัดการเรียนรู้ และ

แบบทดสอบวดัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างข้ึน โดยนําเคร่ืองมือดังกล่าวไปใช้กับประชากร คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวนนกัเรียน 12 คน ท่ีกาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา 

กรุงเทพมหานคร สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิ Wilcoxon Signed-Rank Test 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

1535 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้ง

ไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 80.83/90.00 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา วชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวน

ท่ีมีผลลพัธ์ และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของนกัเรียนชั้นประถมปีท่ี 1 

นกัเรียนคนท่ี คะแนนสอบระหวา่งเรียน 

 (คะแนนเตม็ 20) 

ร้อยละ 

 

คะแนนสอบหลงัเรียน 

(คะแนนเตม็ 20) 

ร้อยละ 

 

1 18 90.00 19 95.00 

2 16 80.00 18 90.00 

3 17 85.00 18 90.00 

4 17 85.00 18 90.00 

5 15 75.00 17 85.00 

6 16 80.00 19 95.00 

7 16 80.00 19 95.00 

8 18 90.00 17 85.00 

9 15 75.00 18 90.00 

10 15 75.00 19 95.00 

11 15 75.00 17 85.00 

12 16 80.00 17 85.00 

เฉล่ียร้อยละ 80.83  90.00 

ค่าประสิทธิภาพ E1 /E2  =  80.83/90.00 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผา่นการทดลองหาประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉล่ียการ

ทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 80.83  และร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 

90.00 แสดงว่า แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 80.83/90.00  

 (2) ความสามารถของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.00 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3 การศึกษาความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์ 

   และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการ

   แกปั้ญหา 

นกัเรียน

คนท่ี 

คะแนนสอบ 

ก่อนเรียน 

(20) 

ร้อยละ ระดบั 

คะแนนสอบ

หลงัเรียน      

(20) 

ร้อยละ ระดบั 

1 15 50.00 ผา่นเกณฑข์ั้นตํ่า 19 95.00 ดีมาก 

2 13 43.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 18 90.00 ดีมาก 

3 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 18 90.00 ดีมาก 

4 14 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 17 86.67 ดีมาก 

5 17 56.67 พอใช ้ 17 85.00 ดีมาก 

6 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 17 85.00 ดีมาก 

7 10 33.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 17 85.00 ดีมาก 

8 9 30.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 18 90.00 ดีมาก 

9 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 19 95.00 ดีมาก 

10 13 43.33 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 18 90.00 ดีมาก 

11 11 36.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 17 85.00 ดีมาก 

12 12 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 18 90.00 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 90.00 ดีมาก 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3  การศึกษาความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  การบวกและการ

ลบจํานวนท่ีผลลัพธ์และตัวตั้ งไม่เกิน 20 ชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ความสามารถทางการคาํนวณวิชา

คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 90.00 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

 (3) เปรียบเทียบความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบ จาํนวนท่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20 ของนกัเรียน คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

  

ตารางที ่4 การศึกษาความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์ และตวั 

                 ตั้งไม่เกิน 20 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา   

                 ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test)   

การทดสอบ N คะแนนเตม็ μ σ di Z 

ก่อนเรียน 12 20 6.17 1.11 
78.00 0.003 

หลงัเรียน 12 20 18.08 0.99 
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 4 ความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้ งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. อภิปรายผล 

 7.1 ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาวชิา คณิตศาสตร์ เร่ือง  การบวกและการลบจาํนวนท่ีมี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน  20  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  มีประสิทธิภาพ 80.83/90.00  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ แสดงวา่แบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการ

แกปั้ญหา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน

การสร้างตามหลกัวิชาการ โดยเร่ิมจากการศึกษาหลกัสูตร เน้ือหาสาระการเรียนรู้ เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎี และหลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา ผา่นการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 

3 คน อยา่งละเอียดทุกขั้นตอน ผา่นการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 3 คร้ัง และนาํมาปรับปรุง

แกไ้ขให้สมบูรณ์ก่อนนาํไปใชจ้ริง อีกทั้งแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา ยงัเป็นการนาํเอาเน้ือหาบทเรียนท่ีเตรียมไว้

อย่างเป็นระบบ มานาํเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมให้แก่ผูเ้รียนโดยตรง มีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

แบบรายบุคคล (Individualization) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล และช่วยพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คาํตา นดักลา้ (2557:106) ไดท้าํการศึกษา เร่ือง การพฒันาแผนการจดัการ

เรียนรู้ และแบบฝึกทกัษะ เร่ือง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า แผนการ

จดัการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะ เร่ือง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.2679.00 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑ ์75/75 ท่ีตั้งไว ้

 7.2 การศึกษาความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  การบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์

และตวัตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ ความสามารถทางการคาํนวณวชิาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียคิดเป็น

ร้อยละ 90.00 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

มีประสิทธิภาพในการพฒันาความสามารถทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนได ้โดยการสร้างแบบฝึกทกัษะการ

แกปั้ญหา ซ่ึงประกอบดว้ย คาํแนะนาํการใชง้าน จุดประสงคก์ารเรียนรู้ บทเรียน เร่ือง การบวกและการลบจาํนวน

ท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 20  ใบความรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยผูเ้รียนสามารถเลือกอ่านเน้ือหา

และทาํแบบฝึกหัดในแบบฝึกทกัษะไดห้ลากหลายตามความสนใจ พร้อมกบัมีรูปภาพการ์ตูนเป็นตวัประกอบ

แสดงคาํอธิบายเน้ือหาของบทเรียน เพ่ือช่วยเนน้ใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดความสนใจแก่ผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  จีราภรณ์  อินทร์โท่โล่  (2551) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง การศึกษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทย์

ปัญหา  เร่ือง  การบวกและการลบ  จาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  ผลการวิจยั

พบว่า  แบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหา  การบวก และการลบ  จาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน  100  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  1  มีประสิทธิภาพ  80.15/87.40  สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้  

7.3 ความสามารถทางการคาํนวณวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้ง

ไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหา สามารถกระตุน้ความสนใจ
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ของผู ้เ รียน ทําให้ผู ้เ รียนอยากรู้อยากเรียน ส่งผลให้ผู ้เ รียนมีความรู้เพ่ิมข้ึน และทําให้ประสิทธิภาพทาง

ความสามารถทางการเรียนสูงข้ึนได ้โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบติัจริงทุกขั้นตอนจนเกิดการเรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนสนุกสนานไม่เบ่ือหน่ายกบัการเรียน กระตุน้ให้ผูเ้รียนไดใ้ชค้วามคิดและหาเหตุผลมาตอบ

คาํถามด้วยตนเอง จึงเป็นการช่วยเสริมแรงจูงใจแก่ผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยั กรอง

กาญจน์  ประจาํเมือง (2557:217) ไดท้าํการวจิยั เร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะวชิา คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหา

การคูณและการหารเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่านักเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย ์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วน สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียน

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะของ สสวท. อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

      (1) ครูผูส้อนควรทาํความเขา้ใจ และช้ีแจงจุดประสงคก์ารใชแ้บบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาให้ผูเ้รียน

เขา้ใจก่อนนาํไปใชส้อน  

      (2) นักเรียนควรพฒันาตนเอง โดยการทาํแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาซํ้ าๆ เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ 

และมีทกัษะในการคิดคาํนวณไดเ้ร็วข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

          ครูผูส้อนควรพฒันาแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาในรูปแบบระบบออนไลน์ เพ่ือให้นกัเรียนสามารถ

เขา้มาฝึกทาํแบบฝึกทกัษะการแกปั้ญหาไดต้ลอดเวลา และเพ่ือกระตุน้ความสนใจใหก้บันกัเรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ (1) เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกาย วิชา วา่ยนํ้ า ของนักเรียนชั้น

อนุบาลปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะและ (2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา วา่ยนํ้ า 

ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ระหวา่งก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

ทาํการสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียน นกัเรียน 32 คน โดยใช้

ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 2 ฉบบั คือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม

โยคะ (2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวิจยัคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาจาํนวน 6 เดือน การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ

เชิงบรรยาย ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ดว้ยวิธี t-test แบบ 

Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนทดสอบทักษะสมรรถภาพทางกายหลงัเรียนของนักเรียนท่ี

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโยคะ คิดเป็นร้อยละ 80.63 อยู่ในระดับดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี

กาํหนดไวแ้ละ (2) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ คะแนนหลงัการ

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 

คาํสําคญั: กิจกรรมโยคะ  สมรรถภาพทางกาย 

 

ABSTRACT 

There were 2 objectives in this study (1) to examine the Physical fitness on Swimming for KG2 by 

using Yoga learning management and (2) to compare the Physical fitness on Swimming for KG2 by using Yoga 

learning management between pre-test and post-test. The sample of this study consisted of 32 students in a 
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section of KG2 from Thaklong 1 school at Klongluang District in Pathumthanee Province. The sample was 

collected by  Simple Random Sampling Method, using a classroom as a random unit. The instruments of this 

study were (1) Yoga learning management plans and (2) Physical fitness test. This study was conducted in 6 

months. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by t-test 

method on Dependent Samples. The results showed that (1) the result of the Physical fitness in post-test had the 

Physical fitness score at 80.63% which were in a good level based on the assumption, and (2) the result of the 

Physical fitness test by using Yoga in post-test was higher than pre-test at the statistical significant level of 

.05.      

 

KEYWORDS: Yoga, Physical fitness  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การออกกาํลงักายมีหลายรูปแบบซ่ึงทาํให้ร่างกายได้เคล่ือนไหวและทาํให้สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 

นอกจากน้ียงับ่งบอกถึงความแข็งแรง ความอดทน ความอ่อนตวั ของร่างกาย ซ่ึงกรมพลศึกษาไดใ้ห้ความคิดเห็น

เก่ียวกบัสมรรถภาพทางกายไวว้่าสภาวะของร่างกายท่ีอยูใ่นสภาพท่ีดีเพ่ือท่ีจะช่วยให้บุคคลสามารถทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ลดความเส่ียงของปัญหาทางสุขภาพท่ีเป็นสาเหตุจากการขาดการออกกาํลงักาย สร้างความ

สมบูรณ์และความแขง็แรงของร่างกายในการท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมการออกกาํลงัการไดอ้ยา่งหลากหลาย บุคคลท่ีมี

สมรรถภาพทางกายท่ีดี ก็จะสามารถปฏิบติัภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั การออกกาํลงักาย การเล่นกีฬา และ

แกไ้ขในสถานการณ์ต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี (สุพิตร สมาหิโต และคณะ,  2555) สมรรถภาพทางกายเป็นความสามารถ

ของร่างกายในการประกอบภารกิจประจาํวนัไดอ้ยา่งกระฉบักระเฉง มีประสิทธิภาพโดยไม่เกิดความเหน่ือย ฟ้ืนฟู

กลบัสภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งราบร่ืน (ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพช็ร์ และกลุธิดา เชิง

ฉลาด, 2544) 

 เด็กทุกคนชอบออกกาํลงักายโดยการเล่นตามตนเอง  ธรรมชาติของวยัเด็ก  เป็นวยัท่ีไม่ชอบอยูน่ิ่งชอบ

เคล่ือนไหวร่างกาย  มีความอยากรู้อยากเห็น  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆรอบตัว ประกอบกับการมี

เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีไม่หยดุน่ิง  ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้ง มีความสนใจเทคโนโลยใีนรูปของ

โทรทศัน์ เกม คอมพิวเตอร์ อีกทั้งเด็กยงัมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้ง กล่าวคือ ชอบบริโภคขนมขบ

เค้ียวไม่ค่อยเคล่ือนไหวร่างกาย ขาดการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสม ทาํใหก้ารเจริญเติบโตของเด็กผิดปกติและส่งผล

ให้เด็กมีสุขภาพทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ  ท่ีไม่สมบูรณ์  ไม่แข็งแรง ดงันั้นการส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตเป็น

ผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพแข็งแรงในวนัหน้า  จะตอ้งคาํนึงถึงการส่งเสริมการออกกาํลงักายเพ่ือให้เด็กเจริญเติบโตอยา่ง

สมวยั  มีพลานามยัสมบูรณ์ แขง็แรง ซ่ึงผูท่ี้อยูร่อบตวัเด็กเองมีบทบาทสาํคญัต่อการส่งเสริมการออกกาํลงักายของ

เด็ก หมายรวมถึง พ่อ แม่ ผูป้กครอง จะตอ้งทาํเป็นตวัอยา่งให้เด็กเห็นและปฏิบติัตาม เพราะการทาํให้เด็กรักการ

ออกกาํลงักาย และออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ จะเป็นการสร้างคุณลกัษณะนิสัยท่ีดีต่อการออกกาํลงักายของเด็ก

ไปตลอดชีวติ (สรญา สระทองเทียน, 2557) 
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 เด็กปฐมวยัเป็นช่วงวยัท่ีสาํคญัท่ีสุด เน่ืองจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว ทั้งพฒันาดา้น

ร่างกายดา้นอารมณ์ จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นสติปัญญา ตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของเด็กและมีการพฒันา

เป็นลาํดบัขั้นอยา่งต่อเน่ืองตามวยั (สาํนกังานคณะกรรมการขั้นพ้ืนฐาน, 2547) ดงันั้น พฒันาการดา้นร่างกายของ

เด็กปฐมวยัจึงมีความสาํคญัอยา่งยิง่ในการดาํรงชีวติ หากเด็กปฐมวยัมีพฒันาการทางร่างกายดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่

ท่ีดี ก็จะส่งผลทาํให้ระบบการควบคุม การเคล่ือนไหวของร่างกายทาํงานไดดี้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการมี

สุขภาพร่างกายท่ีดีและแขง็แรงตามมา (สุวณา จอมคาํสิงห์ และวรรณิษา หาคูณ, 2559) 

 โยคะ เป็นการบริหารร่างกายอยา่งหน่ึง ท่ีช่วยบริหารกลา้มเน้ือ ใหแ้ขง็แรง พร้อม ๆ ไปกบัฝึกการสร้าง

สมดุลและการรวมของร่างกาย จิตใจและจิตวญิญาณเป็นหน่ึงเดียว การฝึกโยคะเป็นวธีิควบคุมจิตใจใหส้งบ (ศกัด์ิ

ชยั ศรีวฒันาปิติกลุ, 2554)การเร่ิมฝึกโยคะตั้งแต่เด็ก เป็นการวางรากฐานท่ีมัน่คงให้กบัชีวติ ธรรมชาติของร่างกาย

ในวยัน้ีทุกส่วนของร่างกายยงัอ่อนชอ้ย ขอ้ต่อยืดหยุ่นสะดวก เป็นการง่ายต่อการฝึกท่าต่าง ๆ (สุนีย ์ยุวะจิตติ, 

2544) โยคะเป็นการเคล่ือนไหวร่างกายอยา่งถูกท่ีถูกทาง ช่วยกระตุน้ให้เด็ก ๆ เรียนรู้ท่ีจะปลดปล่อยพลงังาน ท่ีมี

อยูอ่ยา่งมากมายมหาศาลดว้ยการเคล่ือนไหวท่ีสัมพนัธ์กบัการหายใจ ท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของการฝึก ท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาร่างกาย พฒันาทกัษะการเคล่ือนไหว ทั้ งดา้นกลา้มเน้ือมดัใหญ่ กลา้มเน้ือมดัเล็กรวมทั้ งพฒันาการ การ

รักษาสมดุลการทรงตัว ความมั่นคง ต่ืนตัว และส่งผลต่อพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจทําให้เกิดเพลิดเพลิน 

สนุกสนาน สร้างจินตนาการท่าทางต่าง ๆ เช่น ท่าเต๋า ท่าสุนขั ท่าผเีส้ือ ฯลฯ ท่ีช่วยผอ่นคลายไดท้ั้งกายและจิตใจ 

รักษาสมดุลดว้ยกลวธีิตามธรรมชาติของท่าทางการเล่นโยคะ ท่ีแบ่งออกเป็นชุด ๆ ท่ีจบในตวัของมนัเอง (ศกัด์ิชยั 

ศรีวฒันาปิติกลุ, 2554) 

 ดงันั้นครูผูส้อนควรนาํกิจกรรมโยคะเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ให้มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น 

สร้างสมดุลซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอในร่างกาย สัดส่วนท่ีเหมาะสม สร้างบุคลิกภาพท่ีดี และช่วยให้มีความผ่อน

คลายทางดา้นอารมณ์ จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ท่ีควรส่งเสริมตั้งแต่ระดบัปฐมวยั มีความสนใจท่ีจะ

ศึกษา กิจกรรมโยคะ มาจดัเป็นกิจกรรมการเคล่ือนไหว การออกกาํลงักายให้แก่เด็กปฐมวยัโดยเฉพาะการเรียน

วา่ยนํ้ าเพ่ือพฒันาสมรรถภาพทางกาย ซ่ึงพฒันาในดา้นความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ความอดทนของกลา้มเน้ือ 

ความอ่อนตัว ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และองค์ประกอบของร่างกาย ตลอดจน

ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกายต่าง ๆ ไดดี้ เป็นส่วนท่ีสาํคญัอยา่งยิ่งต่อเด็กปฐมวยั เพราะ 

ถา้เด็กมีสุขร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย ก็จะส่งผลดีต่อพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ ตามมา จะทาํให้เด็ก เกิด

ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้เม่ือร่างกายพร้อมเด็กก็จะเรียนรู้ไดดี้รวมทั้งตลอดจนการดาํเนินชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาสมรรถภาพทางกาย วชิา วา่ยนํ้ า ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมโยคะ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้ า ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ระหว่างก่อนและ

หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
    

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

  4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัเร่ืองน้ีออกแบบโดยใช้การวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2540) 

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

 

  4.2 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย คือ นกัเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อาํเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ทาํการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน 1 

หอ้งเรียน นกัเรียน 32 คน โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

    4.3 ตัวแปรที่ศึกษาไดแ้ก่ ตวัแปรตน้ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ 

ส่วนตวัแปรตาม มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2  

 4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 วดัผลทดสอบสมรรภาพทางกายของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยการ

จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะก่อนเรียนและหลงัเรียน และระยะท่ี 3 วดัผลทดสอบสมรรภาพทางกายของ

นกัเรียนหลงัเรียน 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

      (1) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การวา่ยนํ้ า  เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยพิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตาม

แบบประเมินแผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 5 

ระดบั ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.67 

  (2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นแบบบนัทึกการให้คะแนนผลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย โดยมีรายการทดสอบ ดงัน้ี 1) นั่งงอตวัไปขา้งหน้า 2) วิ่งเร็ว 20 เมตร 3) ยืนกระโดดไกล 4) ลุกนั่ง 30 

วนิาที  เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดย

 

การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ 

 

 

สมรรถภาพทางกายของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 
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พิจารณาความถูกตอ้ง เหมาะสม และประเมินแบบตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.96  

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ทดสอบนกัเรียนกลุ่มเดียว โดยการวดัผลก่อนและหลงัการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปี

ท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ทาํการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) จาํนวน 1 หอ้งเรียน นกัเรียน 32 คน โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

            (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

            (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิ t-test แบบ Dependent Samples 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมโยคะ  ปรากฏดงัตาราง 2 

 

ตารางที ่2 ผลสมรรถภาพทางกาย ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ 

คนท่ี 

ผลการทดสอบก่อนเรียน 

ร้อย

ละ 
ระดบั 

ผลการทดสอบหลงัเรียน 

ร้อยละ ระดบั 
นัง่งอตวั

ไป

ขา้งหนา้ 

วิง่เร็ว 

20 

เมตร 

ยนื

กระโดด

ไกล 

ลุกนัง่ 

30 

วนิาที 

นัง่งอตวั

ไป

ขา้งหนา้ 

วิง่เร็ว 

20 

เมตร 

ยนื

กระโด

ดไกล 

ลุกนัง่ 

30 

วนิาที 

1 3 3 3 2 55 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

2 2 2 2 2 40 ตํ่า 3 4 3 3 65 ปานกลาง 

3 3 2 2 2 45 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

4 2 3 4 2 55 ตํ่า 3 4 4 4 75 ปานกลาง 

5 3 2 3 2 50 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

6 4 4 3 2 65 ปานกลาง 5 5 4 4 90 ดีมาก 

7 3 2 2 2 45 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

8 3 2 3 3 55 ตํ่า 4 3 4 4 75 ปานกลาง 

9 3 3 3 3 60 ปานกลาง 4 4 4 4 80 ดี 

10 3 2 3 3 55 ตํ่า 5 3 5 5 90 ดีมาก 

11 3 2 3 2 50 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

12 2 3 3 2 50 ตํ่า 3 4 3 4 70 ปานกลาง 

13 3 2 3 2 50 ตํ่า 4 3 3 3 65 ปานกลาง 

14 2 2 3 3 50 ตํ่า 3 4 4 4 75 ปานกลาง 
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ตารางที ่2 (ต่อ)  

คนท่ี 

ผลการทดสอบก่อนเรียน 

ร้อย

ละ 
ระดบั 

ผลการทดสอบหลงัเรียน 

ร้อยละ ระดบั 
นัง่งอตวั

ไป

ขา้งหนา้ 

วิง่เร็ว 

20 

เมตร 

ยนื

กระโดด

ไกล 

ลุกนัง่ 

30 

วนิาที 

นัง่งอตวั

ไป

ขา้งหนา้ 

วิง่เร็ว 

20 

เมตร 

ยนื

กระโด

ดไกล 

ลุกนัง่ 

30 

วนิาที 

15 4 3 3 4 70 ปานกลาง 5 5 4 4 90 ดีมาก 

16 4 3 3 2 60 ปานกลาง 4 4 4 5 85 ดีมาก 

17 4 2 3 2 55 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

18 2 2 3 3 50 ตํ่า 3 4 4 4 75 ปานกลาง 

19 3 3 3 3 60 ปานกลาง 4 4 4 4 80 ดี 

20 5 3 4 4 80 ดี 5 4 5 5 95 ดีมาก 

21 4 3 4 2 65 ปานกลาง 5 4 5 4 90 ดีมาก 

22 3 3 3 2 55 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

23 4 3 3 3 65 ปานกลาง 5 5 4 4 90 ดีมาก 

24 3 2 3 3 55 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

25 5 2 3 3 65 ปานกลาง 5 4 4 4 85 ดีมาก 

26 3 3 3 2 55 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

27 2 3 3 2 50 ตํ่า 3 4 4 4 75 ปานกลาง 

28 4 4 4 2 70 ปานกลาง 5 5 5 4 95 ดีมาก 

29 3 3 3 3 60 ปานกลาง 4 4 4 4 80 ดี 

30 3 3 3 2 55 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

31 4 2 3 2 55 ตํ่า 4 3 4 4 75 ปานกลาง 

32 3 2 3 2 50 ตํ่า 4 4 4 4 80 ดี 

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.06 4.00 4.03 4.03 80.63 ดี 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 จากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชโ้ยคะ จากนกัเรียน 32 คน พบวา่ มีนกัเรียนท่ีมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทกัษะการนัง่งอตวั

ไปขา้งหนา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 อยูใ่นระดบัดี จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 

56.25 และอยู่ในระดับดีมาก จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ทักษะวิ่งเร็ว 20 เมตร อยู่ในระดับปานกลาง 

จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 อยู่ในระดับดี จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 และอยู่ในระดับดีมาก 

จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ทกัษะยนืกระโดดไกล อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 

อยูใ่นระดบัดี จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.12 และอยูใ่นระดบัดีมาก จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และ

ทกัษะลุกนั่ง 30 วินาที อยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 อยู่ในระดบัดี จาํนวน 27 คน คิด

เป็นร้อยละ 84.37 และอยูใ่นระดบัดีมาก จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 

 โดยภาพรวมคะแนนทดสอบทกัษะสมรรถภาพทางกายหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยใชกิ้จกรรมโยคะคิดเป็นร้อยละ 80.63 อยูใ่นระดบัดี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

 

1545 

 

(2) การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม

โยคะ ปรากฏดงัตาราง 3 

  

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย วชิา วา่ยนํ้ า ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2   

                การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test)   

การทดสอบ N คะแนนเตม็  S.D. t p-value 

ก่อนเรียน 32 20 11.25 1.66 
27.357 .000* 

หลงัเรียน 32 20 16.13 1.47 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา วา่ยนํ้ า ของนกัเรียนชั้น

อนุบาลปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 การศึกษาสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํา้ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่2 จากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

กจิกรรมโยคะ จากการทดลองพบวา่สมรรถภาพทางกาย วิชา วา่ยนํ้ า ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 จากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะคิดเป็นค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 80.63 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจ

เป็นเพราะ นกัเรียนมีพฒันาสมรรถภาพทางกาย โดยใชกิ้จกรรมโยคะมาอบอุ่นร่างกายก่อนเรียนวา่ยนํ้ าและหลงั

เรียนวา่ยนํ้ า ซ่ึงเป็นการกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนในการเรียนวา่ยนํ้ าเพ่ือพฒันาทางดา้นร่างกาย อารมณ์ และ

สงัคม เน่ืองจากนกัเรียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกายดว้ยกิจกรรมโยคะ นกัเรียน เรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนและครูในขณะร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  มีความสุขในการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ดวงพร พนัธ์แสง (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวเชิงโยคะ ท่ีมีต่อพฒันาการดา้นร่างกายของ

เด็กปฐมวยั พรชลตั สุขแกว้ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลของการจดักิจกรรมโยคะท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็ก

วยัอนุบาล ปรากฎว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนด้วยวิธีสอนกิจกรรมโยคะมาอบอุ่นร่างกายมี

คะแนนทดสอบทักษะสมรรถภาพทางกายก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดบั.05 จึงเป็นการปลูกฝังใหเ้ด็กมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนวา่ยนํ้ าทาํใหมี้สมรรถภาพทางกายท่ีดีข้ึน 

 6.2 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนและ

หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ พบวา่ ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย วชิา วา่ยนํ้ า 

ของนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมโยคะ คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการ

เรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของดวง

พร พนัธ์แสง (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวเชิงโยคะ ท่ีมีต่อพฒันาการดา้นร่างกายของเด็ก

ปฐมวยั และพรชลตั สุขแกว้ (2556) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลของการจดักิจกรรมโยคะท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็ก

วยัอนุบาล  เด็กวยัอนุบาลใน 4 ดา้นไดแ้ก่ ความอ่อนตวั ความวอ่งไว ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ และความอดทน
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ของกลา้มเน้ือ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรียนมีค่าเฉล่ีย 11.25 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.66 และ

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเรียนมีค่าเฉล่ีย 16.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.47 และเม่ือ

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ สถิติทดสอบที (t-test แบบ 

dependent samples) พบว่า มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั.05 (df = 31) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

    (1) ควรสนับสนุนให้นักเรียนนํากิจกรรมโยคะมาฝึก เพ่ือเป็นการสร้างพฒันาการทั้ งทางด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ให้นกัเรียนไดเ้ก่ง ดี มีสุข ในการทาํกิจกรรมโยคะร่วมกนั นอกจากน้ีครูยงั

สามารถสอดแทรกคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เช่น การเคารพกติกา และการมีจิตสาธารณะไดอี้กดว้ย 

    (2) ครูควรนาํกิจกรรมโยคะมาใชใ้นการอบอุ่นร่างกายก่อนและหลงัเรียนไปใช ้ในการจดักิจกรรม

การเรียนการสอน ไปจดัการเรียนการสอนในรายวชิาอ่ืนๆ ได ้  

    (3) ผูบ้ริหารควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูผูส้อนวิชาอ่ืนๆ นาํกิจกรรมโยคะ ไปพฒันาใน

การจดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นประถมศึกษา และมธัยมศึกษา 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

      ควรทาํการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนแบบโปรแกรมโยคะมาฝึกควบคู่กบัการออกกาํลงักาย

ในนํ้ าหรือนาํไปอบอุ่นร่างกายก่อนและหลงัเรียนกีฬาประเภทต่างๆ ในการพฒันาสมรรถภาพทางกาย สมาธิ ของ

นกัเรียนในวยัต่างๆ 
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บทคัดย่อ 

 ทุกวนัน้ีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทต่อการจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21มากข้ึน  ในส่วนท่ีเป็นเคร่ืองมือ

ในการสนับสนุนการเรียนรู้โดยให้ผูเ้รียนในการคน้ควา้หาขอ้มูลท่ีตามตอ้งการ  และนาํมาวิเคราะห์และแปลง

ออกมาเป็นความรู้ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเรียนรู้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ โดยประเทศไทยควรใชบ้ทเรียนท่ีมี

ความยดืหยุน่ เนน้การสืบคน้ ใหก้ารเรียนรู้ท่ีมีการส่งเสริมและสนบัสนุน และผูเ้รียนรู้ถึงค่าของความแตกต่างและ

หลากหลาย โดยยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั นั่นคือ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซ่ึงเป็นกระบวนการ

เรียนรู้จะเกิดจากการสอนหลายวิธี  โดยคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสําคัญ สภาพแวดลอ้ม เน้ือหา สถานการณ์ เพ่ือ

ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลและการเรียนรู้ โดยสามารถจดัการเรียนการสอนทั้งในหอ้งเรียนและนอก

ห้องเรียน โดยมีการนาํส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์และออฟไลน์มาเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัใน

การศึกษา ในการศึกษาพบวา่การเรียนรู้แบบผสมผสานถือเป็นส่ิงท่ีช่วยใหก้ารพฒันาการศึกษาในทุกดา้น ทั้งดา้น

หลกัสูตร ดา้นผูส้อนและดา้นผูเ้รียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนการพฒันาการศึกษาชาติในศตวรรษท่ี21 ท่ี

ตอ้งการให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสุข และรู้เท่าทันเวทีโลกซ่ึงอาจจะตอ้งอาศัยการ

สนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

 

คาํสําคญั: การเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning การจดัการการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

ABSTRACT 

 Technology nowadays is an important role in 21st Century education as a tool for supporting learners 

to investigate their concerned information. Thailand cooperate among learners by using the flexible lessons to 
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emphasize the learners’  investigation to supported learning.  Also it makes learners respect to the values of 

several differences with Child-center value, this is “ Blended Learning” . The blended learning is the learning 

process flowing from several learning tactics with considering learners, context, content, and situation to reply 

learning in different learners’  characteristic.  This strategy can achieve the instruction inside and outside 

classroom by using the online and off-line instructive technology to enhance learners to learn effectively 

education. In this study, we found Blended Learning can helps and develop the education in all aspects such as 

on the curriculum side, instructor and learner.  Also to achieve the objectives of the Thai national education 

development plan in the 21st century that want the learner to have a lifetime of quality learning, happy and 

knowing the world. This may be due to continuous and thoughtful support from the government. 

 

KEYWORDS: Blended Learning Management   Education in 21st Century 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการในการดาํรงชีวิต

ของมนุษยใ์นหลายๆด้าน เช่น สังคมความเป็นอยู่ การปกครอง เศรษฐกิจ การคา้ รวมถึงด้านการศึกษา การ

เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีนั้ นเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลอย่างกวา้งขวาง เทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของ

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคมทั่วโลกในหลายๆด้าน เป็นทั้ งเคร่ืองมือท่ีผลกัดนัให้ระบบเศรษฐกิจมีการพฒันา 

ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ในทุกมิติ รวมถึงเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํรงชีวติของมนุษยใ์นทางท่ีดีข้ึน ความกา้วหนา้

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารนั้น เป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีทาํใหก้ารเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ไดส้ะดวกและง่าย 

หลากหลายช่องทาง สามารถรับรู้ไดห้ลายมิติ เช่น ด้วยการอ่าน ฟัง ดู พูด มีการนําเสนอในรูปแบบอกัษรภาพ 

เสียง ภาพเคล่ือนไหว และการสร้างสถานการณ์ เสมือนจริง (Virtual Situation) รวมทั้ งการปฏิสัมพันธ์ 

(Interaction) การสร้างเครือข่ายให้สามารถติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างไร้ขอบเขตและพรมแดน ทาํให้การเรียนรู้และ

สมรรถนะของคนในยคุศตวรรษท่ี 21 ไดเ้ปล่ียนไปจากเดิม ดงันั้นการพฒันาและการเรียนรู้เทคโนโลยใีนยคุของ

การเปล่ียนแปลงจึงกลายเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาและแกปั้ญหาต่างๆของมนุษย ์การทาํความเขา้ใจแนวโนม้การ

พฒันาเทคโนโลยจึีงจาํเป็นตอ้งมองระยะยาวมากข้ึน เพ่ือสะทอ้นภาพการพฒันาเทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ดา้น

บวกมากกวา่เดิม รวมถึงการนาํเทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ในระบบการศึกษาการจดัการเรียน

การสอนในปัจจุบนัและต่อเน่ืองถึงในอนาคต ซ่ึงโดยเฉพาะอยา่งยิง่การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเทคโนโลยนีั้นเขา้

มามีส่วนสาํคญัท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

ในยคุศตวรรษท่ี 21 กระบวนการจดัการเรียนการสอนยอ่มมีการเปล่ียนแปลง โดยเทคโนโลยจีะเขา้มามี

บทบาทต่อการจดัการศึกษามากข้ึน ในส่วนท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนให้ผูเ้รียนในการคน้ควา้หาขอ้มูลต่างๆ  

โดยแหล่งขอ้มูลท่ีคน้หานั้นจะเปิดกวา้งและไม่มีขีดจาํกดัในโลกของอินเทอร์เน็ตและตอ้งมีความน่าเช่ือถือเป็น

สาํคญั เพ่ือท่ีผูเ้รียนจะตอ้งนาํขอ้มูลเหล่านั้นท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปลงออกมาเป็นความรู้ ทาํให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ

การเรียนรู้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ โดยเกิดจากการสืบคน้ดว้ยตวัเองหรือคน้ควา้เป็นกลุ่ม  นาํไปสู่การศึกษาการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและยัง่ยืน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเกิดจากการท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุน่ ให้มีการกระตุน้



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1550 

สร้างแรงจูงใจและให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัย ตอ้งการสืบคน้ตอ้งการท่ีจะหาคาํตอบและตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ไป

เร่ือยๆ ถึงแมว้่าจะสําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงแลว้ก็ตาม ดังนั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา

ระดบัประเทศควรหารูปแบบการเรียนการสอนท่ีสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การสร้างความคิด

สร้างสรรค์ และการมีปฏิสัมพันธ์กันของผู ้เรียน โดยใช้บทเรียนท่ีมีความยืดหยุ่น เน้นการสืบค้น การใช้

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และในการเรียนรู้ท่ีมีการส่งเสริมสนับสนุนผูเ้รียน รวมถึงผูเ้รียนเคารพคุณค่าของ

ความแตกต่างท่ีมีสาระสาํคญัและความหลากหลาย โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั (ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2557) 

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้ง

ยึดหลักว่า ผู ้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู ้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด 

กระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ การจดัรูปแบบ

การสอนตอ้งมีแบบแผนการดาํเนินการสอนท่ีจดัไวอ้ยา่งเป็นระบบสอดคลอ้งกบัหลกัการเรียนรู้ช่วยใหผู้เ้รียนเกิด

การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมาย การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มีการนํารูปแบบและเทคนิควิธีการสอนเพ่ือให้

สนองตอบต่อการพฒันาผูเ้รียน การปรับตวัต่อการกระจายความรู้แบบองคร์วม และการเช่ือมโยงความรู้ดา้นต่างๆ  

Curtis J. Bonk, Charles R. Graham. (2006) ได้นําเสน อใน งาน ของเขาไว้ว่า การนําเทคโน โลยี

สารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการจดัการศึกษานั้นเป็นวิธีหน่ึงท่ีสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ ตั้งแต่การนาํ

คอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการสอน การนาํบริการต่างๆในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ เวบ็ไซด์

ต่างๆมาพัฒนาเป็นส่ือการสอนในทุกระดับการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ โดยใชเ้ทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นส่ือกลางในการติดต่อระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน ผูเ้รียนสามารถ

เรียนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัในเร่ืองเวลาและสถานท่ี (anytime anywhere) เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ในการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน โดยผูเ้รียนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้หาขอ้มูลและส่งข่าวสารถึงกนัไดย้่างรวดเร็ว

ก่อใหเ้กิดสงัคมแห่งการเรียนรู้ในการเรียนผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึนและสะดวกข้ึนโดยไม่มีขีดจาํกดั 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนอีกรูปแบบหน่ึงภายใตก้ระแสแห่งการพฒันาการดา้นเทคโนโลยอียา่ง

รวดเร็ว ในรูปแบบของการบูรณาการใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กบัการเรียนการสอนแบบปกติ เพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีกวา้งขวาง เกิดทั้ งประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางการเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน รวดเร็วข้ึน ซ่ึงรูปแบบ

ดงักล่าวน้ีเรียกวา่ “Blended Learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสาน” เป็นนวตักรรมการศึกษาท่ีผสมผสานโมดูล  

( Module ) การเรียนการสอนหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เป็นลักษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล                    

( Distance Learning ) ผ่านระบบเครือข่าย Online ร่วมกบัการเรียนแบบเผชิญหนา้ ( Face to Face ) ทาํให้เกิดการ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าการนัง่ฟังการบรรยายในชั้นเรียนปกติแบบเดิมๆ ทั้งน้ีจะให้ความสําคญักบัการ

เลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการเรียนการสอน 

(Charles R. Graham, 2013) 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือใหเ้ขา้ใจลกัษณะของการจดัการการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning Management)  

(2) เพ่ือศึกษาการนาํกระบวนการจดัการเรียนการสอนใหมี้การเปล่ียนแปลงในประเทศไทย โดยนาํ

เทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทต่อการจดัการศึกษามากข้ึนในยคุศตวรรษท่ี 21  
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3. ความหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning 

 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มีผูใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ี Bonk, C. J. & Graham, C. R. 

(Eds.). (2005) ให้คาํจาํกดัความของการเรียนแบบผสมผสานวา่ควรจะมีสัดส่วนของเน้ือหาท่ีนาํเสนอออนไลน์

ระหวา่งร้อยละ 40 ต่อร้อยละ 60 คาํอธิบาย คือ การเรียนท่ีผสมการเรียนออนไลน์ (Online course) และการเรียน

ในชั้นเรียน (Face to face) โดยท่ีเน้ือหาส่วนใหญ่ส่งผ่านระบบออนไลน์ ใชก้ารอภิปรายออนไลน์ (Discussion) 

และมีการพบปะกันในชั้นเรียนบ้าง และมีส่วนท่ีน่าสนใจว่าการอภิปรายออนไลน์ถือเป็นการส่งผ่านเน้ือหา

ออนไลน์  เช่นกัน  Cottrell, D.M. & Robinson, R.A. (2003) สรุปว่า การเรียนแบบผสมผสานหรือ Blended 

Learning หมายถึง เรียนรู้ท่ีใชว้ิธีการผสมผสานระหวา่งการเรียนรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือ E-learning กบัการ

สอนในชั้นเรียนแบบปกติ โดยผูเ้รียนมีอิสระภาพในการคน้ควา้ขอ้มูล ไม่มีขอ้จาํกดัของเวลาและสถานท่ี Michael 

B. Horn and Heather Staker (2012) แห่งสถาบัน Innosight Institute ได้นิยามเก่ียวกับการเรียนแบบผสมผสาน

ของผูเ้รียนในระดบั K-12 หมายถึง การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์มากมายทางการเรียนรู้อยา่งเป็นอิสระ

ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ โดยนกัเรียนสามารถควบคุมตวัแปรทางการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งใน

ดา้นเวลา สถานท่ี อยา่งเป็นอิสระโดยแนวทางการเรียนรู้และเสรีภาพในการเรียนรู้ของตนเอง Charles R. Graham 

(2013) ให้ความหมายไวว้า่ เป็นการรวมการเรียนรู้ผสมผสานหลายรูปแบบ การเรียนรูปแบบจะสมบูรณ์ไดด้ว้ย

การใชก้ารผสมผสานระหวา่งทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเป็นส่ือเสมือนจริง และทรัพยากรทางกายภาพ เช่น การรวม

เอาส่ือท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยีกบัการเรียนในห้องเรียนเขา้ดว้ยกนั เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดและผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งอิสระโดยผา่นการใชเ้ทคโนโลย ี

 ดังนั้ น จากการศึกษานิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือ Blended Leaning 

หมายถึง กระบวนการเรียนการสอน ท่ีผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จากการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใน

หอ้งเรียนแบบปกติร่วมกบัการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนโดยท่ีผูเ้รียน ผูส้อนไม่เผชิญหนา้กนั หรือการใชแ้หล่งเรียนรู้ท่ี

มีอยูห่ลากหลาย ไม่มีขอ้จาํกดัในดา้นเวลา สถานท่ี กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดข้ึนจากการใชย้ทุธวิธีการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยเป้าหมายอยูท่ี่การใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้และมีประสบการณ์

ในการใชส่ื้ออิเลคทรอนิคเป็นสาํคญั 

ลกัษณะของการเรียนรู้แบบผสมผสาน ( Types and Models ) และความสําคญั 

  Kristian J Spring, Charles R Graham, Camey A Hadlock (2016) กล่าวไวว้า่ เทคนิคการสอนดว้ยวธีิการ

เรียนรู้แบบผสมผสานนั้น ผูส้อนสามารถใชว้ิธีการสอน มากกวา่สองวธีิ เช่น ผูส้อนนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนผ่าน

อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยผีนวกกบัการสอนแบบในห้องเรียน แต่หลงัจากนั้นผูส้อนนาํเน้ือหาบทความข้ึนแขวนไว้

บนเวบ็ไซด์ จากนั้นติดตามการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชอี้เลิร์นน่ิง (E- Learning) ดว้ยระบบแอล

เอ็มเอส (Learning Management System) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องแล็ป หลงัจากนั้นให้มีการสรุปบทเรียน

ดว้ยการอภิปรายร่วมกบัอาจารยผ์ูส้อนในห้องเรียน (Discussion) โดยสอดคลอ้งกบั LR Halverson, CR Graham, 

KJ Spring, JS Drysdale (2014) ไดอ้ธิบายในงานของเขาวา่ การเรียนแบบผสมผสาน สามารถนาํมาสรุปไดเ้ป็น 3 

มิติ กล่าวคือ การผสมผสานการสอนผ่านส่ือการสอนหลายรูปแบบ โดยการผสมผสานวิธีการเรียนการสอนและ

การผสมผสานระหวา่งการสอนแบบเผชิญหนา้กบัการสอนออนไลน ์ดงันั้น Blended Learning เป็นการบูรณาการ

แบบ Online Learning และ Face-to-Face Meetings เขา้ด้วยกนั โดยกิจกรรมจะเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กนัใน
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กลุ่มการเรียนท่ีมีการจดัวางการทาํงานกลุ่มเป็นอยา่งดี ดว้ยการนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วย หลงัจากมี Face-to-Face 

Learning แลว้ ซ่ึงอาจจะรวมถึง Pre-event Activities ก่อนมีการประชุมเป้าหมายก็เพ่ือการสร้างมนุษยส์มัพนัธ์ใน

ระหว่างผูเ้รียน เกิดการสร้างความรู้สึกการเป็นทีมร่วมกนัซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการ

ทํางานกลุ่ม โดยอาจมีการปฐมนิเทศ แนะนํา ช้ีแจง ก่อนเรียนโดยอาจใช้ทาง Web Conferences และ Online 

Discussions ซ่ึงจะทาํใหมี้การเปิดกวา้ง ท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัแลกเปล่ียนการเรียนรู้กนั และต่อมาผูเ้รียนจะตอ้งมาพบ

กันในชั้นเรียนหรือการให้มี Follow-up learning community หลงัจาก มี Face-to-Face even แล้ว การเรียนรู้ใน

ลกัษณะน้ี อาจต่อดว้ยการใหผู้เ้รียนทาํ Group Projects, Discussing Research Findings, และ Mentoring Peers เป็น

ตน้  Saritepeci, Mustafa; et al. (2015) ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะไวว้่า ในการเรียนแบบผสมผสาน หรือลกัษณะแบบ 

End-to-End Communities ท่ี ร ว ม ทั้ ง  Follow-up Learning Activities ผู ้ เ รี ย น บ าง ค น อ าจ ช อ บ  End-to-End 

Community มากกวา่ เพราะ Face-to-Face Meeting แบบปกติ มกัเป็นเร่ืองปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม ท่ีจะมาร่วมมือ

กนัทาํงาน ตวัอยา่งเช่น ผูส้อนอาจใช ้Ice-Breaker Community สําหรับ Pre work และแนะนาํ เร่ืองต่าง ๆ ให้กบั

ผูเ้รียน ใช้ Face-to-Face Experiential Workshop ในการให้ความชัดเจนเร่ืองจุดประสงค์การเรียนของแต่ละคน 

และใช้เทคนิค Follow-up Community ในการ Coaching และ Mentoring เพ่ือให้ผูเ้รียนได้บรรลุจุดประสงค์ท่ี            

วางไว ้

 
 

ภาพท่ี 1 แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 

ท่ีมา: ภาสกร เรืองรอง และคณะ (2557) 

 

 ในขณะเดียวกนักบั  Michael B. Horn and Heather Staker (2012) ไดจ้าํแนกถึงคุณลกัษณะในการจดัการ

เรียนการสอนแบบผสมผสานในการเรียนการสอนรูปแบบดงักล่าวสามารถจาํแนกออกเป็น 6 รูปแบบ ดงัน้ี 

 รูปแบบท่ี 1: Face to Face Driver เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติท่ีมีการเรียนแบบเผชิญหน้า

ระหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนในชั้นเรียน โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์ในแต่ละประเด็นท่ีกาํหนดในเน้ือหาของการ

เรียนรู้แต่ละคร้ัง 
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 รูปแบบท่ี2: Rotation เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบหมุนเวียนตามหลกัสูตรในตารางปกติท่ีกาํหนดของ

การเรียนการสอนในชั้นเรียนภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีความหลากหลายและเป็นไปตามอตัราการเรียนของแต่ละ

บุคคลโดยธรรมชาติ 

 รูปแบบท่ี3: Flex เป็นลักษณะการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ภายใต้

สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัท่ีผูส้อนสามารถกาํหนดให้กบัผูเ้รียนในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียน

แบบ Tutoring หรือการเรียนแบบกลุ่มเลก็ตามกลุ่มสนใจ หรือการเรียนแบบจาํแนกตามความประสงค ์เป็นตน้ 

 รูปแบบท่ี4 : Online Lab เป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานท่ีเน้นการเรียนแบบออนไลน์โดยใช้

สภาพการณ์ของการใชห้้องปฏิบติัการทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูค้อยควบคุม ให้

คาํแนะนาํและใหค้วามช่วยเหลือทางการเรียนรู้แก่ผูเ้รียน 

 รูปแบบท่ี5 : Self Blended เป็นรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสานดว้ยตวัของผูเ้รียนเองตามประเด็น

ความสนใจหรือหลักสูตรท่ีถูกกําหนด ลักษณะดังกล่าวน้ีส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือ

มหาวิทยาลยัท่ีมีการเช่ือมโยงขอ้มูลทางการเรียนระหวา่งกนัหรือระหวา่งสถาบนั โดยจะมีโปรแกรมควบคุมหลกั

อยูท่ี่หอ้งปฏิบติัการ ท่ีจะคอยควบคุมและอาํนวยความสะดวกในการเรียนในการเรียนรู้แบบผสมผสานดว้ยตนเอง

ของผูเ้รียน 

 รูปแบบท่ี6 : Online Driver เป็นลกัษณะการเรียนแบบผสมผสานท่ีเต็มรูปแบบสมบูรณ์ โดยมีการเรียน

แบบออนไลน์ทั้ งผูเ้รียนและผูส้อนจากหลกัสูตรท่ีกาํหนดข้ึน และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะมี

บทบาทค่อนขา้งสูงต่อกระบวนการขบัเคล่ือนในรูปแบบดงักล่าวน้ี 

 จากรูปแบบของการเรียนแบบผสมผสานขา้งตน้ เห็นไดว้า่การนาํเอากระบวนการเรียนแบบผสมผสาน

มาใชใ้นการเรียนการสอนนั้น ประเด็นสาํคญัยงัตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมและความเป็นไปไดห้ลายประการท่ีจะ

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปรับใชก้ารเรียนรู้ในลกัษณะให้เหมาะสมกบัสภาพการณ์ บริบทและความพร้อมทุก

ดา้นเพ่ือเกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุดของการประยกุตใ์ชก้บัผูเ้รียน 

 อย่างไรก็ตาม Wicks, David A; et al. (2015) ได้ให้ข้อเสนอแนะในงานของเขาในการเรียนแบบ

ผสมผสานไวว้า่ ผูส้อนควรคาํนึงถึงจุดประสงคก์ารสอนเป็นหลกัสําคญั อยา่ผสมผสานจนบ่อยคร้ังเกินไป และ

อยา่ผสมผสานเพียงเพ่ือใหมี้การสอนหลาย ๆ แบบเท่านั้น ควรตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมของผูเ้รียน และของผูส้อน

เองดว้ย ผูส้อนตอ้งทาํความเขา้ใจและมองในมิติภาพการผสมผสานว่าสามารถดาํเนินการไดดี้เหมาะสมเพียงไร 

ส่วนผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนโดยวธีิเหล่านั้นมากนอ้ยเพียงใดดว้ยเช่นกนัและท่ีสาํคญั สถานท่ีและอุปกรณ์ ก็

เป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเป็นอย่างมาก เพราะการเปล่ียนวิธีสอนหมายถึงการเปล่ียนบรรยากาศ เปล่ียนกิจกรรม 

อุปกรณ์และสถานท่ีอาจเปล่ียนตามไปดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่อุปกรณ์ความพร้อมดา้นเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

 

4. กรณศึีกษาผลจากการเรียนรู้ 

 จากการศึกษาของ Kristian J Spring, Charles R Graham, Camey A Hadlock (2016) ไดส้รุปว่า จุดเด่น

ของการเรียนการสอนแบบผสมผสานจะทาํใหค้วามสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนรวมถึงเพ่ือน

ผูเ้รียนคนอ่ืนๆ เสมือนในองค์กรใหญ่ ได้ใกลชิ้ดกันมากข้ึน ทําให้ผูเ้รียนสามารถแลกเปล่ียนประสบการณ์

ระหวา่งกนัไดโ้ดยสะดวกและง่ายข้ึนดว้ยการผ่านเทคโนโลยี สามารถเขา้ใจเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและเคารพเพ่ือน
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ร่วมชั้นเรียนมากข้ึน จึงมีผลใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจในตนเองมากข้ึนกวา่เดิม นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัไดรั้บผลสะทอ้น

กลบัจากการเรียนไดโ้ดยทนัที ซ่ึงจะส่งเสริมพฒันาการในการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนให้เต็มตามศกัยภาพ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั Saritepeci, Mustafa; et al. (2015) ท่ีกล่าวว่าการเรียนแบบผสมผสานเปรียบเสมือนเป็นส่วนหน่ึง

ของการฝึกอบรมในองค์กร เป็นการผสมผสานการเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่ืออ่ืนๆ ในการส่งผ่าน

ความรู้ในการเรียนและการฝึกอบรมการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกบัการทาํงานจริง (To mix or 

combine instructional technology with actual job tasks in order to create a harmonious effect of learning and 

working) 

 อีกดา้นหน่ึงจากแนวคิดการจดัการเรียนการสอนบนเวบ็แบบผสมผสาน Taylor, J.A. and Newton, D. 

(2013) สรุปไดว้า่ การเรียนแบบผสมผสาน เป็นรูปแบบการเรียนท่ีมุ่งเน้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดย

การสร้างส่ิงแวดลอ้มและบรรยากาศในการเรียนรู้ วิธีการสอนของผูส้อน รูปแบบการเรียนรู้ผูเ้รียน ส่ือการเรียน

การสอนท่ีเทคโนโลยมีีส่วนสาํคญั ช่องทางการส่ือสารท่ีทนัสมยั จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ความยดืหยุน่

และรูปแบบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัเน้ือหาผูเ้รียนกบับริบทในการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย เพ่ือตอบสนองต่อความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนเพ่ือให้ผูเ้รียนแต่ละคนไดผ้ลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด

จากการเรียนการสอน ในงานการศึกษาของ Spring, K.J. and Graham, C.R. (2016) สรุปกระบวนการการเรียนรู้

ไว้ว่า ไม่ได้มีลักษณะเรียงลําดับขั้ นตอนจากความรู้ (knowledge) ไปสู่ความเข้าใจ(comprehension) การ

ประยุกต์ใช้(application) การวิ เคราะห์ (analysis) การสังเคราะห์(synthesis) และการประเมิน(evaluation) 

ตามลาํดบั แต่การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นกระบวนการเรียนรู้เน้ือหาไปสู่ความเขา้ใจแทจ้ริงในระดบัท่ีนาํไปใช้

ได้ในสถานการณ์จริง เรียนรู้เน้ือหาพร้อมๆ กับการใช้ประโยชน์ในสถานการณ์จริง ผลการเรียนรู้คือผูเ้รียน

สามารถจดจาํได ้(remember) เขา้ใจได ้(understand) ประยกุตใ์ชไ้ด ้(apply) วิเคราะห์ได ้(analyze) ประเมินผลได ้

(evaluate) และสามารถสร้างสรรค์ได้ (create) โดยสมรรถนะท่ีสําคญัของผูเ้รียนแสดงออกมามี 5 ด้านได้แก่ 

ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้

ทกัษะชีวติ และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 อง ค์ ป ระกอ บ ก ารอ อ ก แบ บ ก ารจัด ก าร เรียน ก ารส อ น แบ บ  Blended Learning Management                             

ในประเทศไทย 

  ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ประสบผลสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้ดงัไดก้ล่าวไว้

ในเน้ือหาขา้งตน้ในงานศึกษาของนกัวิชาการต่างๆนั้น ถา้ในการปรับประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาไทยในศรรตวรรษ

ท่ี 21 อาจจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพ่ือศึกษาให้เขา้กบับริบทและสังคมท่ีกาํลงัมีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก นัก

ออกแบบการเรียนการสอนระดบัชาติ (Instructional Designer) จะตอ้งคาํนึงถึงจุดประสงคข์องการเรียนท่ีกาํหนด

ไว ้ในระยะเวลาในการเรียน รวมถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้ และท่ีสําคญัรูปแบบการคิดของผูเ้รียน

เพ่ือท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การกาํหนดเน้ือหาบทเรียน และการ

ประเมินผลการเรียน โดยปัจจยัสําคญัในการออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานท่ีควรคาํนึงถึงใน

การออกแบบระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานของไทยให้ประสบผลสําเร็จ อาจตอ้งมองและพิจารณา

ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 
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 1. องคป์ระกอบดา้นผูเ้รียน (Audience) จากความแตกต่างระหวา่งบุคคลของของผูเ้รียนในประเทศไทย

ซ่ึงมีความหลากหลาย ควรออกแบบการเรียนใหมี้รูปแบบยดืหยุน่ และมีความหลากหลาย เพ่ือใหเ้หมาะสมและให้

สอดคลอ้งกบัวิธีการเรียน รูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการคิด ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและ

บุคลิกภาพของผูเ้รียนแต่ละคน เพ่ือให้ผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนัตามศกัยภาพ

ของตนเองมากท่ีสุด 

 จากการศึกษาของ  Wicks, David A; et al. (2015) ยงัพบอีกวา่การประเมินความตอ้งการทางการเรียนรู้

และตวัผูเ้รียนนั้น จากผลการประเมินดงักล่าวจะช่วยให้การกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบท่ี

สาํคญัของการจดัการเรียนการเรียนรู้แบบผสมผสาน ดงันั้นเม่ือผูอ้อกแบบไดก้าํหนดจุดประสงคข์องการเรียนรู้

ใหแ้ก่ผูเ้รียนอยา่งชดัเจนและมีเป้าหมายแลว้ยอ่มส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการจดักิจกรรมไดอ้ยา่งเป็นระบบ

โดยคาํนึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนในแต่ละเน้ือหาอยา่งเป็นขั้นตอน 

 2. องคป์ระกอบดา้นเน้ือหา (Content) เน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนไทย ควรจะมีความ

แตกต่างกนัใรรูปแบบต่างๆ การออกแบบการเรียนการสอนจึงควรออกแบบให้มีกิจกรรมการเรียนให้สอดคลอ้ง

กบัลกัษณะเน้ือหา เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และสนใจติดตามไดดี้ท่ีสุด โดยเนน้เน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัการเรียน

แบบออนไลน์เพราะปัจจุบนัผูเ้รียนส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมาก และเน้ือหาท่ีมีระดบัความยากไม่มากจนเกินไป

นัก รวมถึงเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับการเรียนในห้องเรียนควบคู่กัน คือเน้ือหาท่ีตอ้งมีความซับซ้อน ท่ีตอ้งการ

คาํอธิบาย การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (Discussion) เพ่ือความกระจ่างในการเรียนจากผูส้อน และการ

ฝึกปฏิบติัการควบคู่กนั 

 ในดา้นของ Spring, K.J. and Graham, C.R. (2016) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานและ

การจดักระบวนการเรียนรู้จากส่ือประสมในเน้ือหา เป็นประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัต่อความแตกต่างในเน้ือหาและเชิง

ระเบียบวิธี เพราะบางคร้ังก็เรียกและให้นิยามปฏิบัติการกันว่า Mixed-Method Learning, Mixed-Media for 

Learning Development, Multi-Methods Learning และในการออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดการศึกษารู้จัก

แพร่หลายกนัดีทัว่โลกนั้น ก็คือ Blended Learning อยา่งเป็นท่ีรู้จกัและใชก้นัมากกวา่ในวงการศึกษาปัจจุบนั 

 3. ปัจจยัดา้นระบบโครงข่ายพ้ืนฐาน (Infrastructure) จากความสามารถในการเขา้ถึงระบบการจดัการ

เรียนรู้บนออนไลด์แบบผสมผสานท่ีแตกต่างกนัในประเทศไทย การเรียนการสอนควรออกแบบบทเรียนโดย

คาํนึงถึงความสามารถของระบบโครงข่ายพ้ืนฐานท่ีดี ประกอบดว้ย ความเสถียรของระบบการเช่ือมต่อกบัระบบ

เครือข่าย ความเร็วในการส่งผา่น การรับและส่งขอ้มูล รูปแบบของส่ือสาํหรับบทเรียนบนเวบ็ (Digital Platform) 

ท่ีมีความทันสมัย การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การให้เกิดการโต้ตอบ รับขอ้มูลข่าวสารจาก

หลากหลายช่องทาง ทั้งการสนทนาผ่านเครือข่าย (Chat) การใชก้ระดานสนทนา (Web board) การสนทนาเฉพาะ

กลุ่ม (Newsgroup) การส่งขอ้ความ (E-mail) เป็นตน้  

 Wicks, David A; et al. (2015) ได้เสริมในงานของเขาอีกว่า การเตรียมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

ฮาร์ดแวร์และการเตรียมระบบซอฟตแ์วร์ท่ีดี รวมถึงช่องทางนาํเสนอเน้ือหาท่ีตอ้งการถ่ายทอด การพฒันาเน้ือหา 

ลกัษณะของระบบท่ีสร้างข้ึนให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายนั้น ยงัเพ่ือการประกอบการตดัสินใจในการพฒันา

เน้ือหาในบทเรียนหรือการเลือกเน้ือหาบทเรียนให้เหมาะสมกบัลกัษณะและรูปแบบการเรียนท่ีได้กาํหนดไว ้

ตลอดจนคาํนึงถึงความพร้อมของการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บเพ่ือสามารถจดัเตรียมใหแ้ก่ผูเ้รียนไดจ้ริง 
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 4. ปัจจยัดา้นผูส้อน (Instructor) ผูส้อนจะตอ้งมีการพฒันาให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการนาํ

เทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาส่ือการเรียนการสอนและจดักระบวนการเรียนรู้ เพราะผูส้อนและผูเ้รียนจะตอ้ง

สามารถนําความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

โดยทั่วไปแลว้รูปแบบเทคนิคการสอนมีหลากหลายวิธี เช่น การสอนโดยการบรรยาย การสอนโดยการสาธิต

ปฏิบติั สอนโดยการทดลอง สอนโดยการนิรนยัและการอุปนยั สอนโดยการอภิปรายกลุ่มยอ่ยหรือรวมกลุ่ม สอน

โดยใชก้ารแสดงบทบาทสมมุติ สอนโดยใชโ้ครงงาน โดยทั้งหมด ผูส้อนจะตอ้งเขา้ใจในบริบทของวิธีการและ

เลือกมาใชใ้ห้อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่พ้ืนฐานของการเขา้ใจในการใชร้ะบบสาระสนเทศเพ่ือการส่ือสาร

ท่ีดี โดยอาจจดัโครงการลกัษณะของการจดัชั้นเรียนมี 2 แบบคือ ข้ึนอยูก่ับผูส้อน และยึดผูเ้รียนเป็นหลกั ซ่ึงมี

ลกัษณะการจดัชั้นเรียนท่ีแตกต่างกนั 

 

5. สรุป 

 ได้มีผลการวิจัยเปรียบเทียบการเรียนในชั้ นเรียนปกติ กับการเรียนแบบ Blended Learning ของ

สถาบนัวิจยัของประเทศสหรัฐอเมริกา Graham, CR (2013) พบวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนแบบ Blended Learning มีความรู้

สูงข้ึนกวา่ การเรียนในชั้นเรียนปกติอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ และมีความรู้ท่ีคงทนกวา่สูงกวา่ถึงร้อยละ 70 การ

จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning Management ในประเทศไทยควรจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิด

จากการจดัการเรียนการสอนหลากหลายวธีิ  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเรียนออนไลน์

ผา่นระบบเครือข่ายและการเรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิมท่ีมีการเรียนแบบเชิญหนา้เขา้ดว้ยกนั (Face to face) โดย

ใชส่ิ้งอาํนวยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่ือ ช่องทาง และเคร่ืองมือ ในบริบทของสภาพแวดลอ้มในการ

เรียนออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (Online Learning Environment) โดยคาํนึงถึงผูเ้รียน สภาพแวดลอ้ม เน้ือหา 

สถานการณ์ เพ่ือตอบสนองการเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยสามารถจดัการเรียนการสอนทั้ ง

ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไม่มีข้อจํากัดเร่ืองเวลาและสถานท่ี (Anytime Anywhere) โดยการนํา

เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์และออฟไลน์มาเป็นส่วนประกอบและเคร่ืองมือท่ีสาํคญั ทั้งน้ีเพ่ือส่งเสริม

ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด เกิดทกัษะ และเกิดการเรียนรู้ท่ีทาํให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ถือเป็นส่ิงท่ีช่วยให้

นกัพฒันาการศึกษา ดา้นหลกัสูตร ดา้นผูส้อน และดา้นผูเ้รียน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนการพฒันาการศึกษา

ชาติในศตวรรษท่ี21 ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ มีความสุข และรู้เท่าทนัเวทีโลก  

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 อย่างไรก็ตาม เม่ือมองภายใตบ้ริบทและกรอบทฤษฎีท่ีศึกษาในขา้งตน้ จะพบว่า Blended Learning 

Management เป็นรูปแบบการผสมผสานการเรียนรู้และการนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นองค์ประกอบใน

ดาํเนินการนั้น โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเป็นตวัตั้ง แลว้มุ่งผสมผสานเชิงวิธีการและกระบวนการ เพ่ือบูรณาการ

เชิงประสบการณ์ทางการเรียนรู้หลายๆช่องทางให้ไดผ้ลสัมฤทธ์ิ แต่ยงัคงเน้นอยูก่บัจุดหมายหลกัจุดหมายเดียว

ตามท่ีตอ้งการพฒันาการศึกษาเรียนรู้นั่นเอง และเช่ือได้ว่าสามารถท่ีจะนํากระบวนการจดัการเรียนการสอน

ดงักล่าวใหมี้การเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษาของไทย โดยนาํเทคโนโลยจีะเขา้มามีบทบาทต่อการจดัการศึกษา

มากข้ึนในยคุศตวรรษท่ี 21ไดอ้ยา่งแน่นอน ซ่ึงอาจจะตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากภาครัฐอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คือ (1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาดนตรีและศิลปะ 

และ (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาดนตรีและศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียน

ระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเ รียนไผทอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียน 30 คน 

ใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random samling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 

3 ฉบับ คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี และ                    

(3) แบบประเมินทักษะทางดนตรี การวิจัยคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาจาํนวน 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิง

บรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติท่ีเป็นพารามิเตอร์ (Parametric) ดว้ยวธีิ 

t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาดนตรีและศิลปะ ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ คิดเป็นร้อยละ 84.60 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้และ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาดนตรีและศิลปะ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ คะแนนหลงัการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 This study consisted of 3 objectives which were (1) to study the learning achievement in Music and Art 

and (2) to compare the learning achievement in Music and Art of Prathomsuksa 5 students between pre-test and 

post- test of Music based on Shiniji Suzuki Model.  The sample of this study was a section of Prathomsuksa 5 

students, totally 30 students, who was studying in the first semester in academic year of 2018 from Patai Udom 

Suksa School in Bangkok under Office of the Private Education Commission. The sample was selected by Simple 

Random Sampling Method using a section as a unit of random. The instruments of this study were 3 items which 

were (1) the music lesson plans (2) the learning achievement test and (3) the Evaluation form of Music skill. This 

study was conducted in 6 months.  The data was analyzed by using descriptive statistics such as frequency, 

percentage, mean, standard deviation and Parametric of t- test for Dependent Samples.  The results revealed that 

( 1)  the learning achievement in Music and Art of Prathomsuksa 5 students based on Shiniji Suzuki Model was 

84.60%. It was at the excellent level based on the assumption and (2) the learning achievement in Music and Art 

of Prathomsuksa 5 students based on Shiniji Suzuki Model in the post- test had higher score than pre- test at the 

statistically level of .05. 

         

KEYWORDS: Learning Management from Shiniji Suzuki Model, Learning Achievement    

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

คุณภาพของประชาชนเป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาประเทศชาติ ประเทศชาติท่ีเจริญกา้วหนา้ไดต้อ้ง

เร่ิมจากการพฒันาจากหน่วยย่อยของสังคมอนัได้แก่ การพฒันาคนก่อน จึงพฒันาครอบครัว หมู่บ้าน ตาํบล 

จงัหวดั และประเทศตามลาํดบั ซ่ึงการพฒันาหน่วยย่อยไปสู่การพฒันาสังคมท่ีเป็นหน่วยใหญ่ ลว้นมีจุดเร่ิมตน้

เหมือนกนัคือ การพฒันาตวับุคคล หากประชากรไดรั้บการพฒันาให้เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจดี มีคุณธรรม มีความ

ร่วมมือร่วมใจกนั มีความคิดริเร่ิมดี และพร้อมท่ีจะรับความรู้ทางดา้นวิชาการ วิชาชีพ เป็นประชาชนท่ีมีคุณภาพ 

พร้อมเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ ดนตรีเป็นศาสตร์ท่ีสาํคญัในการช่วยเสริมสร้างสติปัญญาและพฒันา

ให้คนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ จะเห็นไดว้า่นกัการศึกษาดนตรีท่ีสาํคญัในระบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นระบบของ เอมิล 

ชาคส์ ดาลโครช  โคดาย และคาร์ล ออร์ฟ จากทางทวีปยโุรปเป็นท่ีแพร่หลายไปทัว่โลก หรือระบบชินอิจิ ซูซูกิ 

ของญ่ีปุ่น ไดมี้การผลกัดนัให้ดนตรีเป็นศาสตร์หน่ึงในระบบการศึกษา เพ่ือพฒันาเยาวชนของชาติไม่ใช่เพียงแต่

ด้านสติปัญญาเท่านั้ น จากการร้องเพลง การพฒันา (Ear Training) การอ่านโน้ตแบบ (Solfege) การเรียนรู้

ประวติัศาสตร์ทางดา้นดนตรี การรู้ดนตรีโลก ดนตรีของประเทศเพ่ือนบา้น รวมทั้งการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี ยงัช่วย

เสริมสร้างบุคลิกพฒันาด้านจิตใจให้ละเอียดอ่อน มีสมาธิ มีวินัยในตนเองอีกดว้ย (พงษ์ลดา ธรรมพิทกัษ์กุล, 

2548) 

ดนตรีเป็นวิชาหน่ึงท่ีจดัอยู่ในหมวดสาระการเรียนรู้ศิลปะโดยกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดไวใ้น

หลกัสูตรแกนกลางพุทธศกัราช 2551 เพ่ือใชเ้ป็นหลกัสูตรภาคบงัคบัของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา เหตุ

เ พ ร า ะ ก ร ะทร วงศึก ษา ธิก าร ไ ด้เล็ ง เ ห็น ถึง ประ โย ชน์ ของ ดนต รี  ด้วย ก าร พัฒ นาทักษะทางดนตรี   
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในเร่ืองการขบัร้องการบรรเลงเคร่ืองดนตรีหรือทกัษะอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการทาํกิจกรรม

ในวิชาดนตรีนั้นสามารถพฒันาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากน้ียงัช่วยเสริมสร้างสมาธิ 

ความจาํ เชาวปั์ญญา ความคิดสร้างสรรคแ์ละคุณลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีพึงประสงคใ์ห้แก่นกัเรียน (ปัณฑ์ชนิด ปัญญะ

สงัข,์ 2550) 

 ทั้งน้ีในการเรียนรายวชิาดนตรีและศิลปะ ยงัพบปัญหาหลากหลายประการท่ีส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนตํ่าลง อาจเป็นเพราะความแตกต่างของผูเ้รียน ความรู้และความพร้อมของผูเ้รียน พ้ืนฐานความรู้ดา้นทฤษฎี

ดนตรีตะวนัตกของผูเ้รียน ความพร้อมของส่ือการสอนดนตรี สภาพและบรรยากาศของห้องเรียนการวิเคราะห์

ความแตกต่างของผูเ้รียน การกาํหนดจุดประสงคท่ี์เนน้ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการคิดวิเคราะห์และนาํไปใช ้(ธิติ ปัญญา

อินทร์, 2550) ครูจึงศึกษาวิธีการจดัการเรียนรู้ในแบบต่างๆเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและนาํมาปรับใชใ้นการพฒันา

ทกัษะทางดนตรีใหเ้หมาะสมกบันกัเรียนสําหรับการจดัการเรียนรู้ในวิชาดนตรีแนวคิดทฤษฎีจากนกัวิชาการท่ี

นิยมนาํมาใชน้ั้นมาจากนกัวิชาการ4คนไดแ้ก่ 1. โซลดาน โคดาย มีหลกัการสอนดนตรีโดยจดัลาํดบัเน้ือหาและ

กิจกรรมดนตรีให้สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กโดยมีขั้นตอนจากง่ายไปหายาก 2. เอมิล ชาคส์ ดาลโครซ มี

หลกัการสอนดนตรีโดยใชก้ารเคล่ือนไหวจงัหวะเพ่ือตอบสนองต่อเสียงดนตรี 3. คาร์ล ออฟ มีหลกัการสอน

ดนตรีโดยจัดลาํดับเน้ือหาและกิจกรรมดนตรีให้สอดคลอ้งกับพฒันาการของเด็กโดยการรวมเอาดนตรีการ

เคล่ือนไหวและการพูดเขา้ไวด้ว้ยกนั และ 4. ชินอิจิ ซูซูกิ มีหลกัการสอนดนตรีเช่นเดียวกบัเด็กท่ีเรียนรู้ภาษาแม่

โดยเกิดจากการฟังและการเลียนแบบ (ประพนัธ์ศกัด์ิ  พุ่มอินทร์, 2557) การศึกษารูปแบบการจดัการเรียนรู้วิชา

ดนตรีในปัจจุบนัมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงครูผูส้อนไดเ้ลือกการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ มาใชใ้นการจดัการ

เรียนการสอนวิชาดนตรี เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบชิอิจิ ซูซูกิ มีขั้นตอนการสอนท่ีชดัเจนประกอบดว้ย 4 

ขั้นตอน ได้แก่ 1.การฟัง 2.การเลียนแบบ 3.การทาํซํ้ าๆ 4.การจดจาํฝังใจ เป็นการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีมีความ

น่าสนใจกบัการนาํมาประยกุต์ใชใ้นการสอนทกัษะปฏิบติัทางดนตรี เพ่ือจะช่วยให้นกัเรียนมีทกัษะปฏิบติัและ

ความเขา้ใจวิชาดนตรีมากข้ึน เพ่ือให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัดนตรีใหไ้ดค้วามไพเราะทุกตวัโนต้ นกัเรียนมีแนวทางใน

การฝึกซอ้มท่ีดีและถูกตอ้งเพ่ือพฒันาตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนสามารถพฒันาไปสู่ความสามารถระดบัมาตรฐาน

ขั้นสูง ดงันั้นเวลาท่ีเรียนและความถ่ีในการฝึกฝนเป็นจุดประสงคส์าํคญั ผูเ้รียนสามารถนาํทกัษะทางดนตรีท่ีมีไป

ใชใ้นชีวิตประจาํวนัให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเองและสังคม อีกทั้งยงัช่วยปลูกฝังความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีเพ่ือให้

นกัเรียนมีความใส่ใจผูอ่ื้นและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้(สุกรี เจริญสุข, 2545)  

 จากความเป็นมาและความสําคญัจากการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี มีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

ครูผูส้อนจะตอ้งนาํวิจยัสอนแบบชินอิจิ ซูซูกิ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือไดฝึ้กผูเ้รียนให้เกิดทักษะ

ปฏิบติั และมีความเขา้ใจดนตรีมากข้ึน สามารถจดจาํโนต้ไดเ้ร็วข้ึน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน และเพ่ือใช้

เป็นแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอนดนตรีในระดบัชั้นประถมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและสามารถ

นาํการจดัการเรียนการสอนไปใชห้รือเผยแพร่ไดอ้ยา่งมีรูปแบบในโอกาสต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาดนตรีและศิลปะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาก

การจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ 
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(2)  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาดนตรีและศิลปะ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

 (1) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาดนตรีและศิลปะโดยการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ  ซูซูกิ 

อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป เทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70  

 (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาดนตรีและศิลปะโดยการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ  หลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวจิยั 

 แบบแผนการวิจัย ใช้แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pre-test Post-test 

Design) 

 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment     Post-test 

T1 X T2 
 

เม่ือ       T1     แทน  การทดสอบก่อนเรียน 

               T2     แทน  การทดสอบหลงัเรียน 

               X      แทน  การจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ 

                5.2 ประชากรและตวัอย่าง 

  ประชากรท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จาํนวน  

10 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 300 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/4 ท่ีกาํลงัศึกษาใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จาํนวน 1 หอ้งเรียน มีนกัเรียน 30 คน ไดม้าโดยวธีิการสุ่ม

อยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

         5.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ  

การจดัการเรียนรู้แบบซินอิจิ  ซูซูกิ 

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรีและศิลปะ 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ 
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 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาดนตรีและศิลปะ  

         5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดัการเรียนการสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ 

ซูซูกิ และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

 5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 (1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี ได้ดาํเนินการสร้างจากการศึกษาจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของ

เน้ือหาและแนวคิดของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 จนนาํมาสู่การกาํหนดสาระการ

เรียนรู้ จํานวน 7 แผน จํานวน 16 ชั่วโมง จากนั้ นนําเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความ

เหมาะสม ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้วิชาดนตรี โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 

4.33  

       (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรี ไดด้าํเนินการสร้างโดยกาํหนดโครงสร้างของ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรี เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ จากนั้น

นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรี เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม 

ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 จากนั้นนาํไปทดลองใช ้

(Try out) กบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตรวจสอบ

แบบทดสอบแลว้คาํนวณค่าความยากง่าย ไดค้่าอยูร่ะหวา่ง 0.33 – 0.80 และค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ ไดค้่าอยู่

ระหว่าง 0.33 – 0.47 และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัโดยใช้สูตรโลเวท (Lovett) ได้ค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั .90  

                (3) แบบประเมินทักษะทางดนตรี ไดด้าํเนินการสร้างแบบประเมินทกัษะทางดนตรี โดยมีประเด็น

ในการประเมิน 4  ขอ้ ไดแ้ก่ การฟัง การร้อง การบรรเลง และ การเคล่ือนไหว โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินมาตรา

ส่วนประมาณค่า 4 ระดบั ไปเสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ทาํการตรวจเพ่ือประเมินความถูกตอ้งเหมาะสม ได้

ค่าความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44  

  5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กบันกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยให้นกัเรียนทาํแบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรี และแบบประเมินทกัษะทางดนตรี จากนั้นดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

แผนการจดัการเรียนรู้วชิาดนตรี จาํนวน 7 แผน จากนั้นมีการทดสอบหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาดนตรี และแบบประเมินทกัษะทางดนตรี ฉบบัเดียวกบัท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 

  5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statics) ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเพ่ือ

ทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent Samples 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

 (1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการ

เรียนรู้แบบชินอิจิ  ซูซูกิ คิดเป็นร้อยละ 84.60 อยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ 
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ตาราง 2   ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรีและศิลปะ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

 จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ 

นกัเรียน ก่อนเรียน ร้อยละ ระดบั หลงัเรียน ร้อยละ ระดบั 

คนท่ี (46)   (46)   

1 16 34.8 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 39 84.8 ดีมาก 

2 18 39.1 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 41 89.1 ดีมาก 

3 

4 

13 

16 

28.3 

34.8 

ต ํ่ากวา่เกณฑ ์

ตํ่ากวา่เกณฑ ์

35 

45 

76.1 

97.8 

ดี 

ดีมาก 

5 15 32.6 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 41 89.1 ดีมาก 

6 14 30.4 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 41 89.1 ดีมาก 

7 17 37.0 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 40 87.0 ดีมาก 

8 17 37.0 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 42 91.3 ดีมาก 

9 14 30.4 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 34 73.9 ดี 

10 13 28.3 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 38 82.6 ดีมาก 

11 16 34.8 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 41 89.1 ดีมาก 

12 12 26.1 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 44 95.7 ดีมาก 

13 13 28.3 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 40 87.0 ดีมาก 

14 12 26.1 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 39 84.8 ดีมาก 

15 16 34.8 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 38 82.6 ดีมาก 

16 15 34.8 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 34 73.9 ดี 

17 9 32.6 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 42 91.3 ดีมาก 

18 11 23.9 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 42 91.3 ดีมาก 

19 12 26.1 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 31 67.4 พอใช ้

20 11 23.9 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 41 89.1 ดีมาก 

21 15 26.1 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 42 91.3 ดีมาก 

22 18 39.1 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 43 93.5 ดีมาก 

23 12 26.1 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 38 82.6 ดีมาก 

24 16 34.8 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 37 80.4 ดีมาก 

25 14 30.4 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 34 73.9 ดี 

26 12 26.1 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 41 89.1 ดีมาก 

27 14 30.4 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 39 84.8 ดีมาก 

28 7 12.5 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 30 65.2 พอใช ้

29 13 28.3 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 36 78.3 ดี 

30 14 30.4 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 39 84.8 ดีมาก 

  ค่าเฉล่ียโดยรวม  84.60 ดีมาก 
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จากตาราง 2 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาดนตรีและศิลปะ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ จากนกัเรียน 30 คน พบวา่นกัเรียนอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป เทียบกบัเกณฑร้์อย

ละ 84.60 อยูใ่นระดบัดีมาก 

 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาดนตรีและศิลปะ สาํหรับนกัเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ ระหวา่งก่อนเรียน (Pre-test)  

 และหลงัเรียน (Post-test)   

การทดสอบ N คะแนนเต็ม 𝐱𝐱� S.D. t P-value 

ก่อนเรียน 30 46 13.73 2.56 36.97 .000* 

หลงัเรียน 30 46 25.33 10.31   

    
 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5  จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนการเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. อภิปรายผล  

 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการจัดการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลตามลาํดับ

สมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี  

 7.1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการ

จดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ จากผลทดลองพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ อยู่ในระดบัดีมาก ร้อยละ 84.60 เป็นไปตามสมติ

ฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นการฝึกฝนในทกัษะปฏิบติัจนสามารถทาํให้นักเรียนเกิด

ความเขา้ใจในเน้ือหาของดนตรี เน่ืองจากการฝึกปฏิบติัแบบซํ้ าๆ อยา่งต่อเน่ืองดว้ยวิธีของ ชินอิจิ ซูซูกิ จะทาํให้

นกัเรียนเกิดความชาํนาญจนถึงขั้นจดจาํฝังใจ ซ่ึงสามารถเพ่ิมความเขา้ใจในเน้ือหารายวิชาไดเ้ป็นอยา่งดี จนส่งผล

ให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุกรี เจริญสุข (2542) ท่ีกล่าวถึงแนวคิดของชินอิจิ 

ซูซูกิไวว้่า การพฒันาความสามารถท่ีสูงข้ึนนั้นทาํไดด้ว้ยวิธีท่ีถูกตอ้ง ความสามารถไม่ไดม้าจากความคิดหรือ

ทฤษฎี แต่มาจากการฝึกซอ้มท่ีถูกตอ้ง การฝึกซอ้มนั้นตอ้งไดรั้บการฝึกท่ีดีและถูกตอ้ง ไม่ตอ้งรีบร้อนแต่ไม่หยดุ

การฝึกซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ การฝึกซ้อมท่ีผิดๆ จะพฒันาความสามารถท่ีผิดๆดว้ยซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

เหนือดวง พูลเพ่ิม (2560) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของชินอิจิ ซูซูกิ ร่วมกบัการจดัการ
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เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการอภิปรายแลกเปล่ียนเน้ือหารายวิชากนัในกลุ่ม ซ่ึงสามารถ

เพ่ิมความเขา้ใจในเน้ือหารายวชิาไดดี้ยิง่ข้ึน 

 7.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาดนตรีและศิลปะ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5  จากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการจดัการเรียนการสอนแบบชินอิจิ ซูซูกิ ช่วยพฒันาทกัษะ

ทางดา้นดนตรี ช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ทางการเรียนวชิาดนตรี ซ่ึงความรู้พ้ืนฐานทางดนตรีเป็นส่ิงสาํคญัต่อการต่อยอด

ในการปฏิบติั เป็นการพฒันาการเรียนรู้จากการฟังเพลงทุกๆชัว่โมงการเรียน จึงทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจใน

บทเพลงนั้นๆ ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วิภารัตน์ คู่คิด (2555) ท่ีเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 

ทกัษะทางดนตรี เร่ือง การบรรเลงดนตรีไทยเบ้ืองตน้ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระหวา่งการจดัการเรียนรู้

ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย และชินิจิ ซูซูกิ พบว่าการจดัการเรียนรู้แบบชินิจิ ซูซูกิ มีค่าเฉล่ียท่ีสูงกว่าการ

จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

        ควรส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนแบบชินอิจิ ซูซูกิ ในรายวชิาภาษาองักฤษท่ีเนน้ทกัษะการฟัง 

เช่นเดียวกบัวชิาดนตรี 

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

        ควรมีการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้แบบชินอิจิ ซูซูกิ กบัวิธีการจดัการเรียนรู้อ่ืนๆ กบันกัเรียน 

 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอนวชิาดนตรีใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

ในศตวรรษท่ี 21 การรับขอ้มูลข่าวสาร  มีการเปิดกวา้งและหลากหลาย เด็กและเยาวชนไทยจะตอ้งมีการ

พฒันาคุณลกัษณะต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัยคุสมยัและเทคโนโลย ีดงันั้นการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนไทยของพ่อแม่

หรือผูป้กครองในยุคน้ี ตอ้งเขา้ใจการดาํเนินชีวิตและวิธีการเรียนรู้จากการอ่านเพ่ือเป็นแนวทางให้พ่อแม่หรือ

ผูป้กครองใชใ้นการส่งเสริมการอ่าน การจะให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเขา้ถึงการอ่าน โดยเฉพาะการคน้ควา้

ขอ้มูลอยา่งอิสระรวดเร็วไม่มีท่ีส้ินสุดดว้ยการสมัผสัภาพและเสียง พ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งใหเ้ด็กและเยาวชน

คิดเป็น เห็นคุณค่าในตนเอง และสร้างกฎกติกาในการใช้ส่ืออุปกรณ์ พ่อแม่หรือผูป้กครองควรทราบวิธีการ

ส่งเสริมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ การใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของยคุสมยั การใหเ้ด็กและเยาวชนเป็นศูนยก์ลาง

ในการเรียนรู้ กระตุน้และใชส่ิ้งเสริมแรงใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความไวว้างใจ และมีตวัแบบของความสาํเร็จซ่ึงจะ

มีส่วนในการช่วยส่งเสริมใหมี้วนิยัและความรับผิดชอบต่อการอ่าน 

 

คาํสําคญั: การอ่าน เด็กและเยาวชนไทย ศตวรรษท่ี 21 

 

ABSTRACT 

Receiving information in the 21st century has been increased by a variety of information panels. Thai 

Children should be prepared and developed their skills to be consistent to technology and globalization. 

Therefore, taking care of children by parents and guardians in this century need to be understood their way of 

life and learning how to learn by reading to use as a pathway for parents and guardians to encourage Thai 
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children to read.  Letting Thai children to approach to read on their information particularly by searching on 

their free resources with unlimited fast and free visual and audio information, parents and guardians need to 

encourage children to limit themselves, to have their self-esteem, moreover parents and guardian should 

maintain the agreeable rules for using media tools.  Parents and Guardians should know and be aware of the 

important reinforcement such as having a proper media tool which is dependable on globalization, promoting 

the child-center study module.  Parents and Guardians must either encourage children or use reinforcement 

process to create the awareness, trust in children and having a successful role model that will be a good 

participant to encourage children to have discipline and responsibility in reading. 

 

KEYWORDS: Reading, Children in Thai society, 21st century 

 

1. บทนํา 

 ศตวรรษท่ี 21 ช่วงเวลาแห่งการเปล่ียนแปลงและเปล่ียนผ่านวฒันธรรมขนานใหญ่ในสังคมเป็นยคุท่ี

ขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงจาํเป็นและสาํคญัยิ่ง นั้นคือ การแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วของขอ้มูล การบริโภคข่าวสารได้

เกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงหากเรายอ้นไปเม่ือหลายสิบปีท่ีแลว้ พบว่า พฤติกรรมการอ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร

ประจาํสปัดาห์เพ่ือบริโภคขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนนั้นไดเ้ล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนผ่านการคดักรองของเหล่าบรรณาธิการ

คอร์ลมันิสตข์องหนังสือนั้น ๆ แต่ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป การอ่านขอ้มูลท่ีไม่มีผูอ้า้งอิง การบริโภคขอ้มูลท่ี

ไม่ไดรั้บการตรวจสอบโดยเป็นผลมาจากการเปิดกวา้งและการทลายลงของกาํแพงเทคโนโลยท่ีีส่งผลกระทบให้

แทบทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินไปรอซ้ือหนงัสือท่ีร้านจาํหน่วยหนงัสือ มีการบริการ 

E-Newspaper E-Magazine E-Book รวมไปถึง เคร่ืองอ่านหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ และหรือการมีแอปพลิเคชนับน

เคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ ท่ีพร้อมอาํนวยความสะดวกให้กบันักอ่านโดยเฉพาะเยาวชนท่ีจะกา้วเป็นกาํลงัสาํคญัใน

อนาคต เทคโนโลยีเหล่าน้ี ช่วยลดตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย การขนส่ง รวมถึงการอาํนวยความสะดวกแก่ผูอ่้านท่ี

ไม่ตอ้งพกพาหนงัสือมากมายและแบกรับนํ้ าหนกัของกระดาษระหวา่งการเดินทาง แต่ทกัษะการอ่าน การคดัเลือก

หนังสือ การจํากัดกรอบของข้อมูล การตีความของข้อมูล รวมไปถึงการเลือกหนังสือ ยงัคงต้องอาศัยผูท่ี้มี

ประสบการณ์ในการช้ีแนะเก่ียวกบัการอ่าน ซ่ึงเป็นคนใกลต้วัของเด็กและเยาวชนมากท่ีสุด คือ ครอบครัว พ่อแม่

หรือผู ้ปกครอง สถาบันครอบครัวจึงเป็นตัวแปรสําคัญท่ีจะเสริมสร้างและกระตุ ้นให้เกิดการอ่านอย่างมี

วจิารณญาณรวมถึงกระตุน้การบริโภคและใชป้ระโยชน์สูงสุดของขอ้มูลท่ีไร้กาํแพงเพ่ือเปิดกวา้งแนวทางการต่อ

ยอดแก่เด็กและเยาวชนทางดา้นการอ่าน การใชข้อ้มูล ซ่ึงการอ่านเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะนาํมาซ่ึงการตีความและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือให้พ่อแม่หรือผูป้กครองเขา้ใจคุณลกัษณะของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 21 และสามารถ

เสริมสร้างกระตุน้การอ่านไดอ้ยา่งถูกวธีิ 
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3. ความเข้าใจของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเกีย่วกบัเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที ่21  

 สังคมจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร พ่อแม่หรือผูป้กครองควรปลูกฝังเพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทยเกิดการ

เรียนรู้ท่ีดี คือ การปลูกฝังพฤติกรรมการสร้างนิสยัรักการอ่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 

เด็กและเยาวชนยคุน้ีถูกกาํหนดวา่ตอ้งเก่งอะไรบา้ง เพ่ือจะเติบโตไดด้ว้ยการแข่งขนั การเตรียมความพร้อมให้มี

ความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยสภาการศึกษาท่ีกาํหนดวา่เด็ก

และเยาวชนไทยยคุ 4.0 หรือ เด็กไทยในฝัน ควรมีคุณสมบติั 3Rs x 8Cs  3Rs  คือ การอ่านออก/ การเขียนได/้ การ

คิดเลขเป็น 8Cs คือ คิดอยา่งมีวจิารณญาณและมีทกัษะในการแกปั้ญหา/ ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม/ 

ทกัษะความร่วมมือและการทาํงานเป็นทีม ภาวะผูน้าํ/ ทกัษะดา้นความเขา้ใจความต่างของวฒันธรรม กระบวน

ทศัน์/ ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศและการส่ือสาร/ ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร/ ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้/ ความมีเมตตา วินยั คุณธรรมและจริยธรรม (แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560 - 

2579) 

 การท่ีจะทาํให้เด็กและเยาวชนไทย มีคุณลกัษณะให้สอดคลอ้งดงักล่าวน้ี พ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งมี

ความรู้และวิธีเล้ียงลูกอย่างมีคุณภาพควบคู่กันไป เด็กและเยาวชนท่ีเกิดในปี พ.ศ. 2537 – 2554 คนยุคน้ีเกิดมา

พร้อมกบัการมีเทคโนโลยีท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้อย่างจริงจงั โดยการเปล่ียนผ่านจากระบบอนาล็อก (Analog) 

ไปสู่ระบบดิจิทลั (Digital) ทาํให้ส่ิงต่าง ๆ นั้นเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว การพฒันาเทคโนโลยีนั้นส่งผลทาํให้คนยคุน้ี     

มีช่องทางในการส่ือสารท่ีเปล่ียนแปลงไปจากยคุก่อน คือจะส่ือสารกนัผา่นโลกออนไลน์ และนอกจากการส่ือสาร

แลว้ วิธีการเรียนรู้ก็ไดมี้การเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั โดยการเรียนรู้นั้นจะมีการเรียนแบบเปิดกวา้ง มีการแบ่งปัน

ขอ้มูลความรู้ การให้คาํปรึกษาหรือคาํแนะนาํ เพราะสามารถทาํไดโ้ดยผา่นระบบเครือข่าย ซ่ึงไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้ง

เห็นหนา้กนั ครอบครัวก็เป็นอีกส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบมาจากการพฒันาเทคโนโลยีทาํให้พ่อแม่หรือผูป้กครองท่ี

เกิดในยคุเทคโนโลยแีบบอนาลอ็ก (Generation X) และยคุเทคโนโลย ี(Generation Y) นั้นตอ้งออกไปทาํงานนอก

บา้นเป็นส่วนใหญ่ทาํใหไ้ม่มีเวลาใหก้บัลูกท่ีเป็นคนยคุดิจิทลั (Generation Z) (วิทยา ชีวรุโณทยั, 2555) สอดคลอ้ง

กบั จุฑา ภกัดีกุล (2558) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ เยาวชนยคุน้ีเป็นเยาวชนท่ีเติบโตและคุน้เคยกบัเทคโนโลยีมาตั้งแต่เกิด 

หรืออีกนยัหน่ึงท่ีกล่าววา่ลกัษณะเยาวชน เป็นผลจากวิถีการเรียนรู้ผ่านส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลัตั้งแต่วยั

เด็ก นั่นคือเด็กและเยาวชน จะมีความจาํเก่ียวกับภาพ (visual memory) และการประมวลผล ขอ้มูลจากภาพได้

ดีกวา่ขอ้ความตวัหนงัสือสามารถ แยกแยะขอ้มูลภาพและเสียงไดดี้กวา่คนยคุก่อนชอบมองภาพท่ีมีสีสันสดใสท่ี

กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจมากกวา่สีทึม ๆ การเขา้ใจเด็กและเยาวชนไทย จึงตอ้งทาํความเขา้ใจในเร่ืองต่อไปน้ี 

 3.1 เขา้ใจบุคลิกลกัษณะของเด็กและเยาวชน 

 เยาวชนในศตวรรษท่ี 21 มีบุคลิกแบบอิสระ มกัจะคิดและลงมือทาํดว้ยตนเอง มีผลงานเป็นของตนเอง 

รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และสามารถเรียนรู้ดว้ยความสามารถของตนเองเป็นหลกั ซ่ึง

สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพ 6 ประเภทของกราซาและไรซ์แมน (1975) จากลกัษณะดงักล่าวนาํไปสู่จุดแขง็ของคนรุ่น

ใหม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์ ให้บุคคลสามารถทาํงานร่วมกนัไดภ้ายใตก้ารเปล่ียนแปลงของโลกไร้

กาํแพง 

สอดคลอ้งกับ จิราภรณ์ อรุณากูร (2560) ไดก้ล่าวไวใ้นการประชุม World Economic Forum 2016 ว่า 

เยาวชนดิจิทลัควรจะมีตวัช้ีวดัใหม่ท่ีเรียกวา่ DQ – Digital Intelligence หรืออจัฉริยภาพทางดิจิทลัทกัษะดิจิทลั ซ่ึง

https://www.weforum.org/agenda/2016/09/8-digital-life-skills-all-children-need-and-a-plan-for-teaching-them/
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มีความสําคญัต่อโลกแห่งการทํางาน เราเคยมีตวัช้ีวดัอย่าง IQ (ความอจัฉริยะทางสติปัญญา) และ EQ (ความ

อจัฉริยะทางอารมณ์) กันมาแลว้ และในยุคน้ีเราอาจจาํเป็นต้องมีตวัช้ีวดัใหม่อย่าง DQ – Digital Intelligence 

(ความอจัฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทลั) เขา้มา ซ่ึงความอจัฉริยะทางเทคโนโลยดิีจิทลันั้น ยงัสามารถแบ่งออกเป็น 3 

ระดบั ไดแ้ก่  

 ระดบัท่ี 1 : พลเมืองดิจิทลั 

 ความสามารถในระดบัน้ีคือความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีและส่ือดิจิทลัไดอ้ยา่งปลอดภยั         

มีความรับผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ 

 ระดบัท่ี 2 : สามารถใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในเชิงสร้างสรรค ์

 ระดับน้ีเป็นความสามารถในการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการใชเ้คร่ืองมือ

ดิจิทลัเปล่ียนความคิดใหก้ลายเป็นสินคา้หรือบริการท่ีใชง้านไดจ้ริง 

 ระดบัท่ี 3 : ผูป้ระกอบการดิจิทลั 

 ขณะท่ีระดับท่ี 3 การเป็นผู ้ประกอบการดิจิทัลก็เป็นระดับท่ีได้รับการสนับสนุนอย่าง

กวา้งขวางเช่นกนั โดยมหาวิทยาลยัชั้นนาํทัว่โลกต่างเปิดคอร์ส สร้างผูป้ระกอบการดิจิทลักนัถว้นหนา้และส่ิงท่ี

เราควร สอดแทรกความสามารถในการเป็นพลเมืองดิจิทลั ซ่ึงเป็นความรู้ความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัการใชง้าน

เทคโนโลยี และการมีชีวิตอยู่ใน Digital World ให้กบัเยาวชนทั้ง ๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีพวกเขาควรไดเ้รียนรู้ให้เร็วท่ีสุด

เท่าท่ีจะทาํได ้ถา้เป็นไปได้ ควรฝึกตั้งแต่วยัท่ีเยาวชนเร่ิมสัมผสั เร่ิมเล่นเกม เร่ิมใชโ้ซเชียลมีเดีย หรืออุปกรณ์

ดิจิทลั 

 3.2 เขา้ใจการเล้ียงดูเยาวชน 

 จากท่ีผา่นๆมาไม่วา่จะยคุสมยัไหน พอ่แม่หรือผูป้กครองลว้นจะตอ้งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการอบรม

เล้ียงดูเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมใหลู้กๆนั้นมีวธีิการปรับตวัและเรียนรู้ตามบริบทของสงัคมนั้น ๆ โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งในยุคปัจจุบันท่ีสังคมเราได้เปล่ียนมาเป็นสังคมดิจิทัล ซ่ึงก็ตอ้งมีแนวทางในการเล้ียงดูท่ีมีรูปแบบชัดเจน

เช่นกนั และจากการศึกษาหลายๆ แนวคิด พบว่า แนวคิดเก่ียวกบัการเล้ียงดูลูกในยคุดิจิทลัให้มีคุณภาพนั้น จาก

บทความของนิตยสารรักลูก (2558) ไดน้าํเสนอแนวคิดสําหรับวิธีการเล้ียงลูกให้เป็นเด็กดิจิทลัอย่างมีคุณภาพ        

มี  9 วธีิดงัน้ี 

1. Let’s Free Play: ใหลู้กเล่นอิสระ 

เพราะการเล่นเท่ากบัการเรียนรู้ การให้ลูกไดเ้ล่นอิสระ (Free Play) โดยไม่จาํกดัรูปแบบ หรือตีกรอบ 

ของส่ิงเดียวกนั สามารถเล่นไดส้ารพดัวิธีตามจิตนาการ ช่วยส่งเสริมความคิด การวางแผน การจดัการ และเสริม

พฒันาการรอบดา้นใหก้บัลูก  

2. Learning by Doing: ใหลู้กเรียนรู้และลงมือทาํ 

การให้ลูกไดล้อง ไดล้งมือทาํ และลองผิดลองถูกดว้ยตวัเอง จะทาํใหลู้กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ รู้จกั

ขั้นตอนการทาํงาน รู้ท่ีมาท่ีไป กลา้คิด กลา้ตดัสินใจ ไม่กลวัท่ีจะผิด และพร้อมจะเร่ิมใหม่ จนกว่าจะพบวิธีท่ี

ถูกตอ้ง 

3. Join the Real World: พาลูกออกไปพบโลกจริง 
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มีปฏิสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ครอบครัว คนรอบขา้ง เพ่ือน และสังคม ไม่ปล่อยให้ลูกอยูแ่ต่กบัสังคมในโลก

เสมือนโซเชียลมีเดีย หรือเกมเพียงอยา่งเดียว 

 4. Enjoy the Nature: ใหลู้กไดส้มัผสัธรรมชาติ 

อากาศบริสุทธ์ิ ตน้ไม ้ดอกไม ้ใบหญา้ สายลม แสงแดด ภูเขา ทะเล และธรรมชาติรอบ ๆ ตวั ช่วยกล่อม

เกลาจิตใจ สร้างสุนทรียภาพให้กับอารมณ์ความรู้สึกให้ลูกได้ เป็นการเปิดโลกอีกด้านหน่ึงให้เด็กได้สัมผสั

นอกจากโลกในจอ เพ่ือความสมดุลของการเติบโต และช่วยใหร่้างกายสดใส แขง็แรง 

 5. Human Touch & Humanity: สอนลูกใหรู้้จกัความเป็นมนุษย ์

รู้จกัสิทธิ เสรีภาพของตนเอง เคารพสิทธิและเคารพคนอ่ืน ยอมรับความแตกต่าง มีความเห็นอกเห็นใจ 

และการแบ่งปัน รู้จกักาลเทศะ กริยา มารยาท เพราะไม่วา่โลกจริงหรือโลกเสมือน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงสาํคญัใน

การอยูร่่วมกนั 

 6. Hug Them: กอดลูก 

ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ดูแล การกอด การสัมผสั และเวลาคุณภาพจากพ่อแม่หรือผูป้กครอง

เป็นส่ิงสําคญัไม่ว่าเด็กยุคไหนก็ตอ้งการ ยิ่งในยคุดิจิทัลท่ีคนอยู่กบัหน้าจอยิ่งตอ้งไม่ลืมแบ่งเวลาคุณภาพมาใช้

ร่วมกบัลูก 

 7. Reading: สอนลูกใหรั้กการอ่าน 

แมเ้ด็กยุคดิจิทลัจะไม่ค่อยชอบอ่านอะไรยาว ๆ เพราะการอ่านหนังสือตอบสนองความพึงพอใจไดช้า้

กวา่ส่ือดิจิทลั แต่การอ่านก็ยงัเป็นส่ิงจาํเป็น เพราะการอ่านช่วยพฒันาการสมองส่วนหนา้ไดท้าํงาน มีสมาธิจดจ่อ

และไดมี้การครุ่นคิดไตร่ตรอง ฝึกลูกให้รักการอ่านตั้งแต่เด็กดว้ยการอ่านนิทานให้ลูกฟัง และอ่านหนงัสือไปกบั

ลูก 

 8. Digital Balance: สร้างสมดุลในการใชส่ื้อดิจิทลั 

ดูแลเอาใจใส่ให้ลูกอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย กําหนดระยะเวลาในการใช้ ดูแลเน้ือหาท่ี

เหมาะสมกบัวยั รวมทั้งสร้างสมดุลระหว่างการใชส่ื้อดิจิทัลและการใชชี้วิตจริง เด็กเล็กตํ่ากว่า 2 ปียงัไม่ควรดู

สมัผสัจอทุกรูปแบบ (โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน) เพราะส่งผลกระทบต่อการทาํงานของสมอง

และพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของลูก 

 9. Lifelong Learning: สอนลูกใหเ้ป็นนกัเรียนรู้ตลอดเวลา 

การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นส่ิงสําคัญ ไม่หยุดท่ีจะเรียนรู้หากอยากให้ลูกเป็นนักเรียนรู้ พ่อแม่หรือ

ผูป้กครองก็ตอ้งเป็นตวัอยา่งใหลู้กเห็น และเรียนรู้ไปพร้อมกบัลูก 

 จากวธีิการท่ีไดน้าํเสนอน้ี ทาํให้ไดท้บทวนไปถึงประเด็นความสาํคญัของการเล้ียงลูกเพ่ือจะให้มีความ

สอดคลอ้งกบัวธีิการนั้น พบวา่ หวัขอ้หลกัๆของพอ่แม่หรือผูป้กครองยคุน้ีท่ีควรใส่ใจเป็นพิเศษเพ่ือพฒันาเด็กและ

เยาวชนนั้น ประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การเล้ียงลูกให้เป็นคนคิดเป็น โดยคาํวา่คิดเป็นนั้นอาจไม่ไดนิ้ยามวา่ตอ้งเรียนเก่ง หรือมีผลการเรียน

อยู่ไดร้ะดบัดีหรือดีมาก หรือเราอาจเรียกวา่การไดเ้กียรตินิยม ซ่ึงปัจจุบนัพบว่าไม่ไดมี้ผลมากนักต่อการพฒันา

ศกัยภาพของเด็กและเยาวชนในยคุน้ี 
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 2. การเล้ียงลูกใหรู้้จกันบัถือคุณค่าตนเอง โดยองคป์ระกอบดงักล่าวน้ีจดัเป็นการสร้างโอกาสของการทาํ

ให้เด็กและเยาวชนประสบความสําเร็จในชีวิต การไดรั้บแรงบนัดาลใจ การไดจ้ดจาํความสําเร็จแมจ้ะเป็นเร่ือง

เลก็ๆ นอ้ย ๆ ท่ีเร่ิมจากการช่ืนชมส่ิงท่ีเขาไดล้งมือทาํดว้ยตนเอง เช่น การตกัอาหารเขา้ปากดว้ยตนเอง การผกูเชือก

รองเทา้ของตนเอง การติดกระดุมเส้ือหรือแต่งตวัเองได ้เป็นตน้ 

 3. การเล้ียงลูกให้มีสัมพนัธภาพท่ีดี หมายถึงการรู้จกัสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นได ้โดยเร่ิมตน้ตั้งแต่   

การรู้จักแนะนําตนเอง การสวสัดีทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ การมีรอยยิ้มของการตอบรับ

สมัพนัธภาพ (จิราภรณ์ อรุณากรู, 2560)  

 ดงันั้นการจะเล้ียงดูเด็กและเยาวชนใหมี้ลกัษณะตามองคป์ระกอบ สมชาติ สุธิกาญจนา (2558) จิตแพทย์

เด็กและวยัรุ่นโรงพยาบาลเจา้พระยา ใหค้วามรู้และวิธีเล้ียงดูลูกอยา่งมีคุณภาพ ผ่านเวทีสัมมนาหัวขอ้ เล้ียงลูกใน

ศตวรรษท่ี 21 ณ โรงพยาบาลเจา้พระยา สรุปไดด้งัน้ี พ่อแม่หรือผูป้กครองควรไดเ้ล่น ไดคุ้ย มีปฏิสัมพนัธ์กบัลูก 

เพ่ือให้เกิดการเลียนแบบ ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ขั้นตน้ของมนุษย ์เป็นการเรียนรู้ท่ีมีพลงั ฉะนั้นเม่ือผูใ้หญ่ไดมี้ส่วน

ร่วมกบัการเรียนรู้ของเด็ก เล่นกบัลูกบ่อย ๆ จะช่วยฝึกพฒันาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ รอบตวั 

ในทางตรงกนัขา้ม การไม่พูด ไม่เปิดโอกาสให้ไดเ้รียนรู้ ปล่อยให้อยูก่บัเทคโนโลยี เด็กก็จะเขา้ข่ายมีปัญหาเร่ือง

พฒันาการและพฤติกรรมต่าง ๆ  เช่นเดียวกบัการเล้ียงดูเด็กในต่างประเทศจะเนน้การเล้ียงตามธรรมชาติ โดยให้

เด็กเรียนรู้ดว้ยตวัเอง ฉะนั้นในระดบัชั้นเด็กเล็กของเขาจึงไม่เนน้เร่ืองการอ่านออก เขียนได ้เขาเนน้เร่ืองเล่นเพ่ือ

การเรียนรู้ สาํหรับบา้นเราจะเพ่ิมทกัษะในเร่ืองวชิาการและการมีสังคม เม่ือถูกบงัคบัเขาจะเบ่ือ เครียด เช่น เครียด

เพราะแม่บงัคบัให้เขียนหนังสือสวย ๆ จนแสดงออกทางอารมณ์ คือหงุดหงิดง่าย มีลกัษณะกา้วร้าว ยิ่งพ่อแม่ตี

บ่อย ๆ เด็กจะเก็บกดและกา้วร้าว 

 ดว้ยเหตุน้ี การเล้ียงดูเด็กและเยาวชนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ประกอบกบัการพฒันาทกัษะทางเทคโนโลยีเพ่ือ

จะทาํใหเ้ป็นพลเมืองดิจิทลัในศตวรรษท่ี 21 ตามรูปแบบ 8 DQ ดงัน้ี 

 1. Digital citizen identity การเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีมีคุณภาพ นัน่คือการสอนเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้

ความเขา้ใจในเร่ืองของการมีตวัตนบนโลกดิจิทลั และสามารถบริหารจดัการตวัตนทั้งบนโลกออนไลน์และโลก

แห่งความเป็นจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. Screen time management การรู้จักควบคุมตัวเอง และสามารถแบ่งเวลาในการใช้งานอุปกรณ์

เทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์และโซเชียลมีเดียอยา่งรับผิดชอบ 

 3. Cyberbullying management การรับมือกบัปัญหา การกลัน่แกลง้บนโลกไซเบอร์ไดอ้ยา่งชาญฉลาด 

 4. Cybersecurity management มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถดูแลดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลบน

โลกไซเบอร์ได ้เช่น การสร้างพาสเวร์ิดท่ีเจาะไดย้าก หรือการรับมือกบัภยัคุกคามบนโลกดิจิทลั 

 5. Privacy management มีความเขา้ใจในเร่ืองความเป็นส่วนตวั (Privacy) ทั้ งของตนเองและของผูอ่ื้น 

ซ่ึงรวมถึงการบริหารจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น การแชร์ขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั 

 6. Critical thinking การฝึกใหเ้ด็ก ๆ มีความสามารถในการคิด วเิคราะห์ แยกแยะขอ้มูลบนโลกดิจิทลั วา่

เป็นขอ้มูลจริงหรือปลอม มาจากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือไหม เป็นประโยชน์หรือเป็นอนัตราย 
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 7. Digital footprints การสอนให้เด็ก ๆ เขา้ใจถึงส่ิงท่ีตนเองท้ิงเอาไวบ้นโลกดิจิทลั ซ่ึงบางคร้ังอาจถูก

ผูอ่ื้นสะกดรอยตามจากส่ิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ เหล่านั้น จนอาจมีผลกระทบต่อชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงได ้เพ่ือให้

เด็ก ๆ รู้จกับริหารจดัการชีวติบนโลกดิจิทลัอยา่งรับผิดชอบ 

 8. Digital empathy มีความสามารถในการแสดงนํ้ าใจบนโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากรูปแบบทั้ง 8 ขอ้ท่ีกล่าวมาน้ี หากเรานาํมาใชใ้นการสร้างแบบแผนในการดาํเนินชีวิตใหก้บัเด็กและ

เยาวชน เพ่ือให้ตะหนักถึงการเป็นเด็กและเยาวชนท่ีมีคุณภาพในยคุน้ี จะไดไ้ม่เป็นเร่ืองท่ียาก โดยเราสามารถใช้

รูปแบบแนวคิด 8 DQ เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช้ีวา่เด็กและเยาวชน รู้จกัจุดอ่อนและจุดแข็งของตวัเองมากนอ้ยแค่ไหน 

เพ่ือท่ีจะไดน้าํไปพฒันาตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จ 

 

4. ยุคการอ่านไร้กาํแพง  

 จากการเล้ียงดูเด็กและเยาวชนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แมว้า่ยคุของการอ่านจะเปล่ียนไป พอ่แม่หรือผูป้กครอง

ยงัตอ้งปลูกฝังพฤติกรรมการรักการอ่านแก่เด็กและเยาวชน พ่อแม่หรือผูป้กครองจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อม

และทาํความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งกบัการอ่านบนส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงเรียกวา่ ยคุการอ่านไร้กาํแพง

ในศตวรรษท่ี 21 จากเดิมท่ีเคยอ่านจากหนังสือมาเป็นการอ่านแบบออนไลน์ การสอนให้ลูกรู้เท่าทันอนัตราย      

ต่าง ๆ จากการอ่านชนิดน้ี เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเขา้ถึงแอพพลิเคชัน่ 

 จากบทความเร่ืองรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี     

ท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พบว่าการอ่านจดัเป็นการสร้างนิสัยท่ีควรเสริมสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยควรเร่ิม

ตั้งแต่วยัเยาว ์การอ่านจดัเป็นทกัษะสาํคญัท่ีจะช่วยพฒันาประเทศ พฒันาคนและสังคมให้ดีข้ึน การอ่านสามารถ

สร้างองคค์วามรู้และวิถีแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่านจดัเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลไทยตอ้งเร่งให้มี     

การส่งเสริมการอ่าน โดยรัฐบาลไดมี้การกาํหนดให้ทุกวนัท่ี 2 เมษายนของทุกปี เป็นวนัรักการอ่าน (นฤมล พงษ์

ประเสริฐ, 2556)  

 โรเบิร์ต ออร์นสไตน์ นักจิตวิทยาช้ีว่า “การรู้หนังสือเป็นหน่ึงในหลาย ๆ วิธีท่ีนาํไปสู่ความรู้” ชีวิตมี

ความรวดเร็วมากข้ึน และมีขอ้มูลให้รับรู้อีกมาก เรามีความจาํเป็นตอ้งบอกให้ไดว้่าอะไรคือเร่ืองจาํเป็นเร่งด่วน 

ดงันั้นทกัษะท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งยวดจึงเป็นการรู้วา่ จะหาส่ิงท่ีตอ้งการรู้ไดท่ี้ไหน แลว้วิเคราะห์มนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว

จากขอ้มูลอนัมหาศาลท่ีสามารถไดม้าในชัว่พริบตา (วตัสนั ริชาร์ด, 2554) 

  จากความสําคัญของการรู้หนังสือน้ี นอกจากจะถูกกําหนดให้มีการส่งเสริมการนําเสนอขอ้มูลใน

หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ และเม่ือเกิดความสนใจแลว้ ส่ิงเหล่าน้ีจะทาํใหเ้ด็กและ

เยาวชนรู้หนงัสือผา่นการอ่าน คือการไดฝึ้กการคิดจินตนาการ ไดบ้ริหารสมองเพราะการใชค้วามคิด จินตนาการ 

ตามท่ีผูเ้ขียนไดส่ื้อออกมาจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคต์่อส่ิงท่ีไดอ่้าน การฝึกอ่านฝึกคิดอยา่งมีระบบ

เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้เด็กและเยาวชนท่ีไดอ่้าน มีการจดัระเบียบความคิด และพฒันาความคิดอย่างมีระบบ       

มีเหตุมีผล การอ่านยงัจะช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนมีระบบคิดท่ีดี ซ่ึงเป็นการส่งผลดีต่อการส่ือสาร เด็กและเยาวชนยงั

สามารถถ่ายทอดความคิดผ่านการพูด การเขียนออกมาไดอ้ยา่งมีระบบ มีระเบียบและมีสมาธิ เพราะการอ่านช่วย

ใหเ้ด็กและเยาวชนมีใจจดจ่ออยูก่บัตวัหนงัสือไดเ้ป็นเวลานาน การมีสมาธิ จึงส่งผลให้เกิดความอดทนในการทาํ

ส่ิงใดส่ิงหน่ึง และสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึน จึงมีความจาํเป็นอยา่งมากท่ีเด็กและเยาวชน
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ควรฝึกฝนให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน ซ่ึงจะถือเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ท่ีทรงพลงัในการเก็บขอ้มูล    

ต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตาํราต่าง ๆ นบัเป็นขุมทรัพยท์างปัญญาท่ียิ่งใหญ่ในการพฒันาตนเอง ( มีสณฐมน แฝง

ฤทธ์ิ, 2559)  

 ศตวรรษท่ีเปล่ียนไปการอ่านยอ่มตอ้งเปล่ียนตาม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยั เด็กและเยาวชนอาจไม่ใช่

ผูฟั้งครูให้สอน หรือแนะนาํหนงัสือเพ่ืออ่านอีกต่อไป ยคุการอ่านไร้กาํแพงจึงถือวา่เป็นจุดแข็งและโอกาสในการ

เรียนรู้สาํหรับเด็กและเยาวชน ดงัน้ี 

 จุดแขง็ของยคุการอ่านไร้กาํแพง คือการท่ีเด็กและเยาวชนสามารถใชอุ้ปกรณ์ดิจิทลัมาสนบัสนุนการอ่าน 

โดยไม่ตอ้งซ้ือหนงัสือเป็นเล่ม ท่ียากต่อการจดัเก็บ โดยสามารถท่ีจะเขา้ถึงการอ่านและการคน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ยา่ง

สะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงการคน้ควา้ในลกัษณะน้ี จะเป็นการคน้หาขอ้มูลท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด การอ่านในลกัษณะน้ีเป็น

การสมัผสัโดยอาศยัการมองภาพ การเคล่ือนไหวและเสียง กาํหนดไดด้ว้ยความสนใจของเด็กและเยาวชนเอง และ

ยงัสามารถเก็บส่ิงท่ีสนใจไวไ้ด้เป็นคลงัของความรู้ เม่ืออยากอ่านซํ้ าสามารถเขา้ไปยงัข้อมูลนั้นได้ทุกเวลาท่ี

ตอ้งการ 

 โอกาสการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในยคุการอ่านไร้กาํแพงน้ี มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างกวา้งขวาง 

พ่อแม่หรือผูป้กครองมีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ร่วมกบัเด็กและเยาวชน ไม่ไดมี้ขอ้จาํกดัดา้นเวลา หรือสถานท่ี ทาํให้

สามารถเขา้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

  จากจุดแข็งและโอกาสในการเรียนรู้ของยุคการอ่านไร้กาํแพง แสดงให้เห็นว่า เม่ือรูปแบบการอ่าน

เปล่ียนไปยอ่มส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอยา่งมาก พ่อแม่หรือผูป้กครองไม่อาจทดัทาน

การเปล่ียนแปลงและการพฒันาการของการอ่านได ้ดงันั้นพ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งยอมรับและปรับตวัโดยการ

ส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน ให้สามารถมีพฒันาการท่ีเหมาะสมทั้ งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญา และสามารถท่ีจะปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง สามารถกา้วเขา้สู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21  

 

5. บทบาทพ่อแม่หรือผู้ปกครองต่อการส่งเสริมการอ่าน 

 บทบาทของพอ่แม่หรือผูป้กครองยงัคงเป็นบุคคลสาํคญัท่ีตอ้งค่อยส่งเสริมเด็กและเยาวชนใหท้าํในส่ิงท่ี

ถูกตอ้งและเหมาะสม พฤติกรรมการอ่านของเด็กและเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 ก็เช่นกนั พอ่แม่หรือผูป้กครองตอ้ง

ดูแลและเป็นท่ีปรึกษาคอยแนะนาํ ส่งเสริมความมัน่ใจและความรับผิดชอบต่อการกระทาํท่ีอาจเกิดความผิดพลาด

จากการขาดวฒิุภาวะและเป็นอนัตรายต่อตนเอง (ชมิดท์เอริค, โฮเฮนจาเร็ด, 2557) ดงันั้นในยคุการอ่านไร้กาํแพง

ของเด็กและเยาวชน พอ่แม่หรือผูป้กครองจาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเทคนิคตา่ง ๆ ดงัขอ้สรุปจากหนงัสือคู่มือพอ่

แม่ยคุดิจิทลั (2559) ต่อไปน้ี 

 1. มีการตั้งกฎกติกาในการใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือท่ีนาํมาช่วยในการอ่าน กฎกติกาหมายถึง วธีิการท่ีจะ

นาํมาใชเ้พ่ือใหเ้ด็กและเยาวชนเกิดวินยัท่ีดีต่อการตอบสนองพฤติกรรมให้เกิดทิศทางท่ีสร้างสรรค ์การท่ีพ่อแม่

หรือผูป้กครองมีการอธิบายถึงการให้ใชส้ัญญาณอินเตอร์เน็ต เช่น การขออนุญาตก่อนการใช ้การขอดาวน์โหลด

แอปพลิเคชนัลงในอุปกรณ์ โดยผ่านการคดัเลือกร่วมกนั การตั้งค่าขอ้มูลต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการใชอ้ยา่งปลอดภยั 

อาจรวมไปถึงการกาํหนดเวลาในการใชต้ามความเหมาะสมหรือตามชนิดของช้ินงาน อาจกาํหนดตามวนัหยดุ วนั

พกัผอ่นตามความเหมาะสม 
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 2. การเปิดใจคุยกนั คือ การท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองเปิดใจให้เด็กและเยาวชนไดเ้สนอขอ้มูลใหม่ ๆ การ

ให้โอกาสเด็กและเยาวชนไดส้นุกกบัการเรียนรู้ผ่านระบบ โดยท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองไม่รังเกียจ เช่น การดูหนัง 

ฟังเพลงท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงดงั การมีคาํพูดท่ีไม่ไปทางการตาํหนิ หรือไม่เห็นดว้ยมากเกินไป หมัน่พูดคุยในทาง

สร้างสรรค ์อาจมีข่าวสารมาเล่าแลกเปล่ียน เช่น อนัตรายอนัเกิดจากการเขา้สืบคน้ขอ้มูลบางเวบ็ไซต ์

 3. การเปิดเผยขอ้มูลหลกั ๆ อาจไดแ้ก่ การทราบรหสัผา่น การเขา้ระบบลอ็คอินของเวบ็ไซต ์พ่อแม่หรือ

ผูป้กครองตอ้งทาํอย่างเปิดเผย เพ่ือให้เกิดความสบายใจและไวว้างใจกนัในครอบครัว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการ

สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เขา้ไปสืบคน้ขอ้มูล และการสอนให้ทราบว่าขอ้มูลใดเปิดเผยกับพ่อแม่หรือ

ผูป้กครองได ้แต่อาจไม่สามารถเปิดเผยใหค้นอ่ืนทราบ เช่น บุคคลนอกครอบครัว เป็นตน้ 

 4. สอนเก่ียวกบัมารยาท รวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ ท่ีเด็กและเยาวชนควรทราบ มารยาทเป็นอีกหน่ึง

อยา่งท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครอง ควรมีการให้คาํแนะนาํเป็นพิเศษ อาจเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งช่ือตนเองในโลกออนไลน ์

รูปภาพท่ีโพส ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสาร และทุกคร้ังท่ีจะทาํส่ิงใดให้มีการหยดุย ั้ง หรือย ั้งคิดต่อการพิมพข์อ้ความ

ก่อนท่ีจะโพส หรือก่อนการส่งข้อความ และการแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีได้พิมพ์หรือการส่งขอ้ความ

ออกไป เพราะเม่ือเขา้ไปแสดงความคิดเห็นหรือการกดเพ่ือดาวน์โหลดส่ิงใดนั้น หมายถึงเป็นส่ิงท่ียากท่ีจะลบ 

เพราะอาจมีบุคคลอ่ืนนาํไปส่งต่อ 

 จากท่ีกล่าวมา สามารถเป็นแนวทางให้พ่อแม่หรือผูป้กครองใช้ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี

พฤติกรรมการอ่านท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฤมล พงษป์ระเสริฐ (2554) ท่ีไดศึ้กษารูปแบบการ

ส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พบวา่ ส่ิงท่ี

มีความสาํคญัต่อการส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านคือ 1 แนวทางท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองใชใ้นการส่งเสริมให้บุตร

หลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ไดแ้ก่ การเลือกหนงัสือท่ีเหมาะสม การจดัส่ิงแวดลอ้มภายในบา้น การเปิดโอกาส

ให้ลูกเลือกหนังสือท่ีตนเองชอบ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การเป็นแบบอยา่งท่ีเหมาะสมในการอ่าน และการ

ยกตวัอยา่งความสาํเร็จรวมถึงประโยชน์จากการอ่าน 2. กิจกรรมท่ีพอ่แม่หรือผูป้กครองใชใ้นการส่งเสริมใหบุ้ตร

หลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ไดแ้ก่ การกระตุน้พฒันาการในช่วงตั้งครรภ ์การกระตุน้พฒันาการเพ่ือการเรียนรู้ 

การใชเ้วลาในการอ่านหนงัสือร่วมกนัในครอบครัว และการพาบุตรหลานไปร้านหนงัสือและหอ้งสมุด  3. วธีิการ

ท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองใชใ้นการส่งเสริมใหบุ้ตรหลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ไดแ้ก่ การเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสม

กับพัฒนาการ การให้เด็กเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ การกระตุ ้นหรือการใช้ส่ิงเสริมแรง และการจัดการ

พฤติกรรมเชิงบวก  

 จึงเห็นไดว้า่ พ่อแม่หรือผูป้กครองมีความสาํคญัต่อการอ่านของเด็กและเยาวชน เป็นแบบอยา่งของการ

ใชก้ารอ่านในการแสวงหาความรู้อยา่งสมํ่าเสมอ เป็นตวัแบบของพฤติกรรมการอ่านมากกวา่การออกคาํสั่งให้ทาํ

ตาม โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 พ่อแม่หรือผูป้กครองตอ้งให้การสนับสนุน และเป็นผูติ้ดตามขอ้มูลข่าวสาร

ใหม่ๆ การมีเครือข่ายระหวา่งพ่อแม่และผูป้กครองดว้ยกนัเองจะช่วยส่งเสริมให้การอ่านเด็กและเยาวชนสมบูรณ์

มากข้ึน  
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6. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับพอ่แม่หรือผูป้กครองในการส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษท่ี 

21 คือ  

1. การใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย เช่น การท่ีเด็กและเยาวชนใช้บริการอ่าน

หนงัสือผ่าน E-Newspaper E-Magazine E-Book รวมไปถึง เคร่ืองอ่านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ และหรือการมีแอป

พลิเคชนับนเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ 

2. การให้เด็กและเยาวชนเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ โดยท่ีพ่อแม่หรือผูป้กครองส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนคน้ควา้อย่างอิสระอย่างมีขอบเขตท่ีเหมาะสม ไม่บงัคบัขู่เข็ญ เพ่ือให้การคน้ควา้ของเด็กและเยาวชนมี

สาระประโยชน์ 

3. พอ่แม่หรือผูป้กครองควรกระตุน้และใชส่ิ้งเสริมแรงให้เด็กและเยาวชนเกิดความไวว้างใจ พูดคุยและ

แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั  

4. ควรมีตัวแบบของความสําเร็จในการอ่าน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีวินัย และความ

รับผิดชอบ  
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ความสัมพนัธ์ของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัการมส่ีวนร่วมของ

ชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร 

A Relationship between School-based Management and Community Participation 

in Educational Management of Schools under the Private Education Commission 

Bangkok 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานฯ (2) เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาสถานศึกษาฯ (3) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์

การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา สถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครทําการเก็บข้อมูล ากจ คณะกรรมการ

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครเขต 3  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

ตามระดบัชั้น จาํนวน 32 โรงเรียน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  339 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม การทดสอบค่า

ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานและการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวิธีของเพียร์สัน ท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

สถานศึกษาเอกชนฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจ รองลงมา คือ หลกัการมีส่วนร่วม และลาํดบัสุดทา้ย คือ หลกัการบริหาร

ตนเอง (2) ระดบัความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา สถานศึกษาฯ ในภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รองลงมา 

คือ การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน และลาํดับสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ตามลาํดับ                 

(3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดั

การศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหาร

สถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนัในภาพรวมอยูร่ะดบัสูง (r = 0. 962) กบัการมี
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ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนด 

 

คาํสําคญั :  การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา, 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 

Abstract 

 The purposes of the current study were to (1) study level of school-based management of schools 

under the Private Education Commission Bangkok, (2) study level of community participation on educational 

management of schools under the Private Education Commission Bangkok, and (3) study the relationship 

between school-based management and community participation in educational management of schools under 

the Private Education Commission Bangkok. Data were collected from 339 board member of 32 schools under 

the Private Education Commission Bangkok Area 3, recruited by stratified random sampling. The research 

instrument was a questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and 

Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, at a significant level of .05. 

 The findings revealed that (1) overall level of school-based management of schools under the Private 

Education Commission Bangkok was at a high level. When inspecting at individual aspects, the highest rated 

aspect was monitoring and balancing, followed by participation, and self-management. (2) Overall level of 

community participation on educational management of schools under the Private Education Commission 

Bangkok was at a high level. When inspecting at individual aspects, the highest rated aspect was co-decision 

making, followed by co-administering, and co-receiving of benefits, respectively. (3) The school-based 

management was highly correlated with community participation (r = 0. 962) at a significant level of .05. 

 

Keywords: School-Based Management, Community Participation, Schools under the Private Education 

Commission Bangkok 

 

ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นยทุธศาสตร์ท่ีสาํคญัในการนาํมาใชเ้พ่ือการปฏิรูปการศึกษาแทน

การบริหารท่ีสั่งการ มาจากตน้สังกดัเน่ืองจากการบริหารการจดัการศึกษานั้นจะให้โรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของ 

การบริหารการจดัการศึกษาโรงเรียนโดยตรงมีการกระจายอาํนาจทางการบริหารไปยงั องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินและให้ชุมชนมีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา การกระจายอาํนาจการบริหารจาก

ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาในการปฏิรูปการบริหาร การศึกษานั้นมุ่งกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปให้ผูท่ี้อยู่

ใกลชิ้ดเด็ก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูป้กครอง และชุมชน ใหไ้ดมี้ส่วนร่วมตดัสินใจในการจดัการศึกษาใหม้าก

ท่ีสุด เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนในการตดัสินใจ และให้มีการบริหารในรูปคณะกรรมการโรงเรียน โดยมีความ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1580 

เช่ือวา่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดเกิดจากการตดัสินใจของคณะบุคคลท่ีอยู ่ใกลชิ้ด และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนมาก

ท่ีสุด (สุมนา กาํเนิดมี, 2551 : 3) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมให้การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ประสบผลสําเร็จ เพราะการบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (school-based management) เป็นกลยทุธ์ใน

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดว้ยการถ่ายโอนอาํนาจการตดัสินใจในการบริหาร และจดัการศึกษาทั้งในส่วนท่ี

เก่ียวกบังบประมาณ บุคคล วชิาการ และงานบริหารทัว่ไปไปยงัสถานศึกษา (Oswald, 1995)โดยมุ่งศึกษาถึงการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาในดา้นการวางแผน การจดัแสวงหาทรัพยากร การประสานงาน ในชุมชน 

และการวดัผลประเมินผล เพ่ือหาขอ้มูลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ทั้ งน้ีเพ่ือท่ีจะทาํให้การ

พฒันาสถานศึกษา สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและนาํขอ้มูลมาพฒันาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) สังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ื อ ศึกษ าความสัมพัน ธ์การบ ริห ารสถาน ศึกษ า โด ยใช้โรงเรียน เป็ น ฐาน  (School-Based 

Management) กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ตวัแปรต้น  ตวัแปรตาม 

การบริหารสถานศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

(School-Based Management) 

 การมส่ีวนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา 

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน 

1. หลกัการกระจายอาํนาจ  

2. หลกัการมีส่วนร่วม 

3. หลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน 

4. หลกัการบริหารตนเอง 

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล 

ท่ีมา : Yin Cheong Cheng 2000  

 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน  

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ท่ีมา : ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์(2543, หนา้ 149-163) 
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สมมติฐาน 

  การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจดัการศึกษา สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ี .05 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ คณ ะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณ ะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานครเขต 3 มีจาํนวน 187 โรงเรียน จาํนวน 2,265 คน  

กลุ่มตวัอย่าง คือ ตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานครเขต 3 โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามระดบัชั้น จาํนวน 32 โรงเรียน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  339 คน  

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม  

1. นาํแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเลือกเจาะจง จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ความเท่ียงตรง 

และความถูกตอ้งของเน้ือหา โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้คาํถามกบัแนวความคิดทฤษฎีท่ีตอ้งการ

วดั (Item Objective Congruence : IOC) ท่ีผ่านการตรวจสอบของผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์หาค่า IOC ได้ค่าดัชนี

ความ สอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 โดยใชว้ธีิของโรวเินลลีและแฮมเบิลตนั (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49 – 60)  

2. นาํแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงแลว้มาปรับปรุงแกไ้ข ทาํแบบสอบถามฉบับ

สมบูรณ์ ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามของตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เท่ากบั 0.98 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนเฉล่ียมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัสาํคญั .05  
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สรุปผลวจัิย 

1. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาเอกชน 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 

การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน x  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. หลกัการกระจายอาํนาจ 3.88 0.71 มาก 3 

2. หลกัการมีส่วนร่วม 3.90 0.71 มาก 2 

3. หลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน 3.88 0.44 มาก 4 

4. หลกัการบริหารตนเอง 3.87 0.70 มาก 5 

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจ 3.91 0.71 มาก 1 

ภาพรวม 3.89 0.71 มาก  

 

 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.89, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจ ( x =3.91, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ หลกัการมีส่วนร่วม 

( x =3.90, S.D. = 0.71) หลักการกระจายอํานาจ ( x =3.88, S.D. = 0.71) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้

ประชาชน ( x =3.88, S.D. = 0.71) และลาํดบัสุดทา้ย คือ หลกัการบริหารตนเอง ( x =3.87, S.D. = 0.70) ตามลาํดบั 

2. ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร 
 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา x  S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 3.91 0.71 มาก 1 

2. การมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 3.90 0.71 มาก 2 

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน ์ 3.87 0.71 มาก 4 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.88 0.71 มาก 3 

ภาพรวม 3.89 0.71 มาก  

 

 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.89, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( x =3.91, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงาน ( x =3.90, S.D. = 0.71) ถดัมา คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( x =3.88, S.D. = 0.71) และลาํดบั

สุดทา้ย คือ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ( x =3.87, S.D. = 0.71) ตามลาํดบั 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) 

กบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร 
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การบริหารสถานศึกษา 

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 

 r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ สมมติฐาน 

1. หลกัการกระจายอาํนาจ .932* .000 สูง  

2. หลกัการมีส่วนร่วม .943* .000 สูง  

3. หลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน .947* .000 สูง  

4. หลกัการบริหารตนเอง .913* .000 สูง  

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจ .852* .000 สูง  

ภาพรวม .962* .000 สูง  

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ผลกาวิจยัพบว่า การบริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพนัธ์ทิศทางบวกกบัการมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในภาพรวมอยู่ระดับสูง (r = 0. 962) ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based 

Management) กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1. การบริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาเอกชน สังกดั

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจ ทั้ งน้ีอาจเพราะ ผูป้กครอง 

ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ของสถานศึกษาเอกชนสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานตาม

แผนปฏิบติังานของสถานศึกษาเอกชนได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สิตานนั เอการัมย ์(2551) กล่าววา่ การบริหาร

สถานศึกษา เป็นการดําเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบุคคลท่ีประกอบด้วยผู ้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา ครู อาจารย ์องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน เพ่ือจดัการ การศึกษาภายในโรงเรียนแก่เยาวชนใหเ้กิดการพฒันา

ในทุกด้าน เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมต่อไป และสามารถดาํเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุข สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ณัฐรฎา พวงธรรม (2553 : 14) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง

กระบวนการ บริหาร การพฒันา และปรับปรุงวิธีการบริหารงานดา้นต่างๆ เพ่ือพฒันาสถานศึกษาสู่ความกา้วหนา้ 

ส่งเสริมความเจริญด้านความคิด ความรู้ควบคู่กับ การสอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียนเพ่ือให้ได้ นักเรียนท่ีมี

คุณภาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภทัร พนัธ์พฒันกลุ (บทคดัยอ่ : 2554) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีมีประสิทธิผลสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบว่า 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิผล เป็นการบริหารเชิงระบบ และการบริหารคุณภาพ 
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ประกอบดว้ยปัจจยันาํเขา้ คือ การนาํองคก์าร การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ธรรมาภิบาล และวฒันธรรมโรงเรียน 

ดา้นกระบวนการคือ การวางแผนกลยทุธ์ การจดัการกระบวนการ การให้ความสาํคญักบันกัเรียน ผูป้กครองและผู ้

มีส่วนเก่ียวขอ้ง และการจดัการความรู้ ส่วนดา้นผลผลิต คือ ทาํให้ไดผู้เ้รียน เก่ง ดี และมีความสุข ส่วนครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน ชุมชนมีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียน ทั้ งน้ีโรงเรียนจะตอ้งคิด

แกปั้ญหา โดยใชว้ิธีการคิดนอกกรอบ ตามสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พชรภรณ์ สิงห์สุรี. (บทคดัย่อ : 2558) การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ินในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัระยอง จนัทบุรี และตราด โดยรวมและเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา สถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

เอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ งน้ีอาจเพราะประชาชน และ

องคก์ารในชุมชนเขา้ร่วมรับรู้ ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกาํหนดความ ตอ้งการ ร่วมวางแผน

ดาํเนินงาน ร่วมดาํเนินการ ร่วมตรวจสอบ ร่วมแกไ้ข พฒันา ปรับปรุง รวมทั้งร่วมรับผิดชอบในงานบริหารของ

สถานศึกษา สอดคลอ้งกับแนวคิดของ อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 19) อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ประชาชนจะตอ้งมีอิสระทางความคิด มีความรู้ความสามารถในการกระทาํและมีความเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรม

นั้นๆ โดยหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนจะตอ้งมีลกัษณะการเขา้ร่วมอยา่งครบวงจรตั้งแต่ตน้จนส้ินสุด ไม่ใช่

เป็นการจดัเวทีการมีส่วนร่วมคร้ังเดียว ตวัอยา่งเช่น ในการแกปั้ญหาของชุมชนควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้

ร่วมตั้งแต่ตน้จนจบ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สาํนกังานปฏิรูปการศึกษา (2545, หนา้ 56-57) ไดก้ล่าวถึง บทบาท

ของชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาไวว้า่ ผูป้กครองครอบครัว ประชาชน และสถาบนัจดัการศึกษา

ตอ้งมีบทบาทในการจดัการศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีระพงษ ์แกว้หาวงษ ์(2543, หนา้ 149-163) กล่าววา่ 

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในกระบวนการของการตดัสินใจนั้น ประการแรกท่ีสุดท่ีจะตอ้งกระทาํก็คือ การ

กาํหนดความตอ้งการและการจัดลาํดับความสําคญั ต่อจากนั้ นก็เลือกนโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวขอ้ง การ

ตดัสินใจน้ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองท่ีตอ้ง ดาํเนินการไปเร่ือย ๆ ตั้งแต่การตดัสินใจในช่วงเร่ิมตน้ การตดัสินใจ

ในช่วงดาํเนินการวางแผน และการตดัสินใจในช่วงการปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนัน

ทา  เจริญจิตรโสภณ (บทคดัยอ่ : 2559) ไดศึ้กษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อความ

ผูกพันต่อโรงเรียนของครูสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร

สถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของครู สงักดัสาํนกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก เรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ แบบท่ีครูมีบทบาทเป็นหลกั แบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาท

เป็นหลกั แบบท่ีผูบ้ริหารของโรงเรียนมีบทบาทเป็นหลกั และแบบท่ีชุมชนมีบทบาทเป็นหลกั สอดคลอ้งกับ

งานวิจยัวุฒินันท์ นามนาค (บทคดัย่อ : 2559) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอปะคาํ จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวจิยัพบวา่ ชุมชนมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอปะคาํ 

จงัหวดับุรีรัมย ์โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
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 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารสถานศึกษา โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การจดัการศึกษา สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา่ การบริหาร

สถานศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษา สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุนนัทา  เจริญ

จิตรโสภณ (บทคดัยอ่ : 2559) ไดศึ้กษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อ

โรงเรียนของครูสังกดัสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ แบบการบริหารสถานศึกษา

โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานกบัความผูกพนัต่อโรงเรียนของครู สังกดัสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มี

ความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมาก (rxy = .659) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนาํหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ทั้งดา้นหลกัการกระจายอาํนาจ 

ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ดา้นหลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาให้ประชาชน ดา้นหลกัการบริหารตนเอง และดา้น

หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุลอาํนาจ มาใชใ้นการบริหารเพ่ือพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน 

2. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา ทั้งดา้นดา้น

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน ดา้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

และดา้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผล เพ่ือเขา้มาช่วยในการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยทาํการศึกษาถึง

หลกัการท่ีสาํคญัท่ีจะพฒันาการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นแนวคิดจากนกัวชิาการท่ีจะนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพไดต้่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา มีการศึกษาการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา หรือปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทาํใหส้ถานศึกษาทราบวา่การใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษาเพ่ิมเติมดา้นใดบา้งท่ีจะทาํให ้การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ดว้ยความกรุณาช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ดร.ปฐมพร  อินทรางกูรณ์ ณ อยุธยา  คณบดี อาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ดร. อุไรรัตน์               

แยม้ชุติ  ผศ.ดร.ธนายสุ ธนธิติ และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษา แนะนาํ และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

ทุกดา้น อนัเป็นประโยชน์กบัการศึกษาตลอดจนการตรวจแกไ้ข การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ีถูกตอ้งเสร็จ

สมบูรณ์   
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการ

เขียนความเรียงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียน

แบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อ

การเขียนความเรียงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้

กระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 

ประชากรคือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายนํ้ าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตวัอยา่งคือ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายนํ้ าผึ้ ง ในพระอุปถมัภ์ฯ ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 2 ห้องเรียน รวม

ทั้งหมด 80 คน ไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยพิจารณาจากหอ้งเรียน

ท่ีมีคะแนนเฉล่ียวชิาภาษาไทยอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั จากนั้นจบัฉลากหอ้งเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลองซ่ึงไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT จาํนวน 1 ห้องเรียน (40 คน) 

และกลุ่มควบคุมซ่ึงได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ จาํนวน 1 ห้องเรียน (40 คน) 

ดาํเนินการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design ใช้เวลาทดลองจาํนวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที 

รวมการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง แลว้นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบมาวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ One-

Way MANOVA และ Hotelling’s T2 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ

ร่วมกบักลวธีิ RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้
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กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงสูงกวา่

นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั:  การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ, กลวธีิ RAFT, ความสามารถในการเขียนความเรียง, เจตคติต่อ 

 การเขียนความเรียง 

 

ABSTRACT 

This research was conducted with the objective 1)  to compare writing ability and attitude towards 

writing of Matthayomsuksa 6 Students’  between before and after using the process writing approach together 

with RAFT strategy 2)  to compare writing ability and attitude towards writing of Matthayomsuksa 6  Students’ 

between using the process writing approach together with RAFT strategy and using traditional writing teaching 

method.  The population was Matthayomsuksa 6 Students’  at Sainampeung School of academic year 2017.  The 

Sample was Matthayomsuksa 6 Students’  at Sainampeung School of academic year 2017 which consists of two 

classrooms. The participants were 80 students who were selected by using Cluster Random Sampling in the same 

level.  Then classrooms were randomly assigned to the experimental group, which using the process writing 

approach along together with RAFT strategy (40 people) and the control group, which using the ordinary writing 

approach (40 people) .  This study was conducted over 12 periods (50 minutes per period)  by testing before and 

after studying. Then the statistical analysis One-Way MANOVA and Hotelling’s T2 was used in order to analyzed 

the data from the scores obtained. 

The results showed that 1)  the writing ability and attitude towards writing of students who have been 

managing the process writing approach along with RAFT strategy was . 05 significantly higher than before 

studying 2)  the posttest scores from students who have been managing the process writing approach along with 

RAFT strategy were .05 significantly higher than students who have been using the ordinary writing approach. 

 

KEYWORDS: Process Writing Approach, RAFT Strategy, Essay Writing Ability, Attitude Towards Writing 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ให้

ความสําคญักบัการพฒันาทกัษะการเขียน โดยกาํหนดให้การเขียนเป็นหน่ึงในสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดย

มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถใช้กระบวนการเขียนเพ่ือเขียนส่ือสารในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2, 5) นอกจากน้ี รสริน ดิษฐบรรจง (2552: 209) ยงัไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการ

เขียนวา่ งานเขียนเป็นส่ืออนัแสดงถึงการคน้ควา้วิจยัอนัเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจน เป็นเอกสารลายลกัษณ์อกัษรท่ี

แสดงถึงการสืบคน้ท่ีมาหรือความเป็นไปทางการศึกษา ส่ิงน้ีเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่การเขียนเป็นทกัษะท่ี

สําคญัต่อผูเ้รียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจสภาพปัญหาปัจจุบนัในภาพรวม
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ระดบัประเทศ พบวา่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ปี

การศึกษา 2560 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2560) แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนไทยมีผลคะแนนการสอบ

ในมาตรฐานการเรียนรู้ดา้นการเขียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 

2560 เฉล่ียเพียง 47.35 คะแนน ปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ อาจเกิดข้ึนจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ผูเ้รียนขาด

แรงจูงใจในการฝึกฝนทกัษะการเขียน ส่ือการเรียนการสอนดา้นการเขียนไม่ดึงดูดใหน้กัเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ 

รวมทั้งผูส้อนยงัขาดทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหมี้ความหลากหลาย ขาดเทคนิคหรือวธีิการสอน

ท่ีเป็นกระบวนการ นฤมล ฟิตประยรู (2547: 78) 

ดว้ยเหตุน้ี การจดัการเรียนการสอนท่ีจะสามารถส่งเสริมความสามารถในการเขียนความเรียงให้แก่

ผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนตอ้งจดักระบวนการสอนเขียนท่ีเนน้ฝึกฝนกระบวนการคิดวางแผนเคา้

โครงและกาํหนดขอบเขตเพ่ือแปรเปล่ียนขอ้มูล ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ทั้งน้ีจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 

และหลกัการจากเอกสารงานวจิยัเก่ียวกบัการเขียนความเรียง ผูว้จิยัพบวา่ วธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอน

เขียนแบบเนน้กระบวนการ และกลวธีิ RAFT เป็นวธีิหน่ึงท่ีน่าจะสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการเขียนความเรียงใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้

การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเป็นการสอนเขียนท่ีไม่เนน้ท่ีผลงานเพียงอยา่งเดียว หากแต่เนน้ให้

ผูเ้รียนฝึกฝนทกัษะกระบวนการคิด ทั้งน้ีเน่ืองจากความเช่ือท่ีวา่การเขียนนั้นมีลกัษณะเป็นกระบวนการขั้นตอน 

ซ่ึงผูท่ี้เขียนไดดี้จะมีกระบวนการขั้นตอนต่างจากผูท่ี้เขียนไดไ้ม่ดี ดงันั้นผูส้อนจึงควรฝึกฝนผูเ้รียนในทุกขั้นตอน

กระบวนการเขียนนอกเหนือจากเน้นท่ีผลงานแต่เพียงอย่างเดียว ทั้ งน้ีศุภวรรณ สัจจพิบูล (2553: 43-44) ได้

กล่าวถึงขั้นตอนการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้น

ก่อนการเขียน คือ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการเขียน และกําหนดเร่ืองราวเน้ือหา รูปแบบ และ

วตัถุประสงคข์องงานเขียน 2) ขั้นการเขียน คือ ขั้นตอนการเรียบเรียงความคิดและขอ้มูลจากขั้นก่อนการเขียนเพ่ือ

นาํมาเขียนเป็นงานฉบบัร่าง 3) ขั้นหลงัเขียน คือ ขั้นตอนการตรวจทาน แกไ้ข และปรับปรุงงานเขียนผา่นกิจกรรม

การแลกเปล่ียนอ่านงานเขียนกบัผูอ่ื้น 

ในขณะท่ีกลวิธี RAFT เป็นวิธีการสอนเขียนท่ีเนน้กระบวนการในขั้นก่อนเขียน โดยมิเชล )Mitchell  .

1996 :93-97  (และซานตา้ ฮาเวนส์ และวอลด์ ) Santa; Havens; & Valdes .2004 :unpaged (กล่าววา่กลวธีิ RAFT จะ

ช่วยฝึกฝนให้ผูเ้รียนดึงเอาความรู้ ความคิด ประสบการณ์ จินตนาการ ฯลฯ จากตนเองมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ

เขียนผา่นการตอบคาํถาม 4 ขอ้ คือ ผูเ้ขียนคือใคร ผูอ่้านคือใคร เขียนในรูปแบบใด และ เขียนเร่ืองอะไร ซ่ึงกลวิธี

การจดัการเรียนรู้ RAFT น้ีไดรั้บการพฒันาโดยแวนเดอเวนเทอร์ (Vanderventer. 1979: 4-8) ครูผูส้อนท่ีตอ้งการ

คน้หากิจกรรมการสอนท่ีช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนของผูเ้รียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงเกิดแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวธีิ 

RAFT อนัจะเป็นแนวทางสาํคญัในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพท่ีดี

ยิง่ข้ึน 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบั

กลวธีิ RAFT 

2)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวธีิ RAFT 

กบันกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติ 

 

3. สมมตฐิานการวจัิย 

1)  นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี 

RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

2)  นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี 

RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติ 

 

4. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

การวิจยัน้ีออกแบบโดยใชก้ารวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experiment Design) แบบ Pretest Posttest Control 

Group Design (มนตช์ยั เทียนทอง, 2548) โดยตวัแปรอิสระ คือ วธีิการจดัการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่ การ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT และการจดัการเรียนรู้โดยใช้

แนวการสอนเขียนแบบปกติ ส่วนตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนความเรียง และเจตคติต่อการเขียน

ความเรียง ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

1. วธีิการจดัการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 วธีิ ไดแ้ก่ 

1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบ

เนน้กระบวนการร่วมกบักลวธีิ RAFT 

1.2 การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบ

ปกติ 

 

1. ความสามารถในการเขียนความเรียง 

2. เจตคติต่อการเขียนความเรียง 

แผนภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

5.1  แบบแผนการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบ Pretest Posttest Control 

Group Design (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) ซ่ึงศึกษากลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT และกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการ
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เรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติ ดาํเนินการวจิยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ใชเ้วลาในการทดลอง

สปัดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที จาํนวน 10 คาบ และทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 2 คาบ รวมจาํนวน 12 คาบ 

ระยะเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นนาํผลของความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงมา

เปรียบเทียบกนัเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดยแสดงเป็นแผนภาพการทดลอง ดงัน้ี 

 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ทดลอง ทดสอบหลงั 

E T1 X T2 

C T1 - T2 

แผนภาพที ่2  แบบแผนการทดลอง Pretest Posttest Control Group Design 

 

5.2  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายนํ้ าผึ้ง ในพระอุปถมัภฯ์ ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสายนํ้ าผึ้ ง ในพระอุปถมัภ์ฯ ปีการศึกษา 2561 

จาํนวน 2 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน ไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย

พิจารณาจากหอ้งเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั จากนั้นจบัฉลากห้องเรียนเพ่ือเป็น

กลุ่มทดลองซ่ึงได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT 

จาํนวน 1 ห้องเรียน (40 คน) และกลุ่มควบคุมซ่ึงได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ 

จาํนวน 1 หอ้งเรียน (40 คน) 

5.3  ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ มีจาํนวน 1 ตวัแปร คือ วิธีการจดัการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้

โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT และการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอน

เขียนแบบปกติ 

ตวัแปรตาม มีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ความสามารถในการเขียนความเรียง และเจตคติต่อการเขียนความ

เรียง 

5.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 4 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT 

จาํนวน 6 แผน รวม 10 คาบ คาบละ 50 นาที ประกอบไปดว้ยเน้ือหา 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) พนัธกิจของภาษา 2) ภาษา

เพ่ือโนม้นา้วใจ 3) สงัคมออนไลน์กบัภาษา 4) ภาษากบัเหตุผล 

 2)  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติ จาํนวน 6 แผน รวม 10 คาบ คาบละ 

50 นาที ประกอบไปดว้ยเน้ือหา 4 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1) พนัธกิจของภาษา 2) ภาษาเพ่ือโนม้นา้วใจ 3) สงัคมออนไลน์กบั

ภาษา 4) ภาษากบัเหตุผล 

 3)  แบบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงแบบอตันยัจาํนวน 1 ขอ้ และเกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการเขียนความเรียงประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเน้ือหา ด้านการเสนอ

ความคิด ดา้นการใชภ้าษา และดา้นกลไกภาษา โดยแต่ละดา้นมีนํ้ าหนักคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน ตรวจสอบ
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คุณภาพเคร่ืองมือพบวา่ แบบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงมีค่าความยากง่าย .68 มีค่าอาํนาจจาํแนก .70 

และมีค่าความเช่ือมัน่ของเกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนความเรียง .89 

 4)  แบบวดัเจตคติต่อการเขียนความเรียงจาํนวน 15 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความคิดเก่ียวกบั

การเขียนความเรียง ดา้นความรู้สึกเก่ียวกบัการเขียนความเรียง และดา้นพฤติกรรมเก่ียวกบัการเขียนความเรียง โดย

สร้างตามวธีิการสร้างแบบวดัเจตคติมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ พบวา่มีค่าความ

เช่ือมัน่ .85 

5.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดสอบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียง

ก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pretest) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นจึงจดัการเรียนรู้โดยใช้

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวธีิ RAFT กบักลุ่มทดลอง และใช้

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติกบักลุ่มควบคุม ใชร้ะยะเวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที 

เม่ือเสร็จส้ินการจดัการเรียนรู้แลว้ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดสอบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติ

ต่อการเขียนความเรียงหลงัการจดัการเรียนรู้ (Posttest) โดยใชแ้บบวดัความสามารถในการเขียนความเรียงและ

แบบวดัเจตคติต่อการเขียนความเรียงฉบบัเดียวกบัท่ีใชใ้นการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ 

5.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1)  คาํนวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2)  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงระหวา่งก่อน

เรียนและหลงัเรียน โดยใชส้ถิติค่า Hetelling’s T2 

 3)  เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงระหวา่งกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชค้่าความแปรปรวนพหุคุณแบบทางเดียว (One-way MANOVA) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

การทดสอบสมมติฐานข้อ 1 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ผูว้ิจยัใชส้ถิติค่า Hotelling’s T2 ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นตาราง 

ดงัน้ี 
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ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหุนามของความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติตอ่

การเขียนความเรียงของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการร่วมกบักลวธีิ RAFT โดยใชส้ถิติ Hotelling’s T2 

Effect Multivariate test Value F Hypothesis df Error df p-value 

ก่อนและหลงั

ไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้ 

Pilai’s Trace 

Wilks’ Lambda 

Hotelling’s Trace 

Roy’s Largest Root 

.647 

.353 

1.834 

1.834 

71.522* 

71.522* 

71.522* 

71.522* 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

39.000 

39.000 

39.000 

39.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

Test of Within-Subjects Effects 

Dependent Variable SS MS df F p-value 

ความสามารถในการเขียน 

ความเรียง 

52562.500 52562.500 1 789.957 .000 

เจตคติต่อการเขียนความเรียง 8820.900 8820.900 1 209.179 .000 

Hotelling’s T2 = 146.808, df = 38, (Hotelling’s T2 > 6.642) 

Balelett’s Test : Likelihood Ratio = .000, χ2 = 212.410, df = 9, p = .000 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการ

ร่วมกบักลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนและเจตคติต่อการเขียนความเรียงหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่า Hotelling’s T2 = 146.808 (Pilai’s Trace F = 71.522, p = .000, 

Wilks’ Lambda F = 71.522, p = .000, Hotelling’s Trace F = 71.522, p = .000 และ Roy’s Largest Root F = 

71.522, p = .000) เม่ือพิจารณารายตวัแปร พบวา่ความสามารถในการเขียนความเรียงหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 789.957, df = 1, p = .000) และเจตคติต่อการเขียนความเรียงหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (F = 209.179, df = 1, p = .000) 

การทดสอบสมมติฐานข้อ 2 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น

กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงสูงกวา่

นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติ ผูว้จิยัใชส้ถิติค่าความแปรปรวนพหุคูณแบบ

ทางเดียว (One-Way MANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวเิคราะห์แสดงเป็นตาราง ดงัน้ี 
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ตาราง 2 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรพหุนามของความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อ

การเขียนความเรียงระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ 

Test of Between – Subjects Effects 

แหล่งความ

แปรปรวน 
ตวัแปรตาม 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F p-value 

วธีิการจดั 

การเรียนรู้ 

ความสามารถในการเขียนความ

เรียง 
101.250 1 101.250 71.959 .000 

เจตคติต่อการเขียนความเรียง 10147.513 1 10147.513 71.449 .000 

ความคลาด

เคล่ือน 

ความสามารถในการเขียนความ

เรียง 
109.750 78 1.407   

เจตคติต่อการเขียนความเรียง 11077.975 78 142.025   

รวมทั้งหมด 

ความสามารถในการเขียนความ

เรียง 
14256.000 80    

เจตคติต่อการเขียนความเรียง 203535.000 80    

Box’s M = 5.638, F = 1.827, df1 = 3, df2 = 1095120.000, p = .140 

Bartlett’s Test of Sphericity : χ 2 = 250.709, df = 2, p = .000 

 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทาง

เดียว (One-Way MANOVA) พบว่า การทดสอบความเป็นเอกพันธ์ของเมตริกซ์ความแปรปรวน – ความ

แปรปรวนร่วม (Homogeneity of Variance – Covariance Matrices) ของตวัแปรโดยใช ้Box’s M test of Covariance 

Matrices พบวา่ เมตริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Box’s M = 5.638, F = 1.827, df1 = 3, df2 = 1095120.000, p = .140) และ

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า ตัวแปรตามคือ

ความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียง มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 (χ 2 = 250.709, df = 2, p = .000) ซ่ึงทั้งสองการทดสอบเป็นไปตามขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์

ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว (One-Way MANOVA) ผูว้ิจัยจึงได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานต่อไปพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบั

กลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. อภิปรายผล 

การวจิยัเพ่ือศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี 

RAFT ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียงของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 6 มีประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการเขียนความเรียง และดา้นเจตคติต่อการเขียน

ความเรียง โดยนาํเสนอตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 
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1)  ด้านความสามารถในการเขยีนความเรียง 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ

ร่วมกบักลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรียงหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 และสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติอยา่งมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอญัชลี อุดมสุขถาวร (2553: 

58-62) ท่ีไดศึ้กษาผลการใชว้ธีิการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการท่ีมีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนเฉล่ียความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษหลงัการ

ทดลองดว้ยวธีิการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบั

กลวธีิ RAFT สามารถช่วยพฒันาความสามารถในการเขียนความเรียงได ้อนัสืบเน่ืองมาจากเหตุผล 3 ประการ ดงัน้ี 

1.1)  กลวิธี RAFT เป็นกลวิธีเสริมการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการในขั้นตอนก่อนการเขียน ท่ี

ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และจดักระบวนการคิดเพ่ือเตรียมการเขียนใหก้บัผูเ้รียน ทาํให้ผูเ้รียนเกิดแนวทางใน

การเร่ิมตน้งานเขียนอย่างมีทิศทางอนัส่งผลให้สามารถสร้างความเรียงท่ีมีคุณภาพไดต้่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี

อาร์มเชอร์ )Vandeventer  .1979 :1; อา้งอิงจาก Irmscher. 1972: 27-28  (.เช่ือวา่การสร้างงานเขียนควรเร่ิมตน้จาก

งการจดัระเบียบ ควบคุม กาํหนด หรือตีกรอบความคิด ผูเ้รียนจะไม่สามารถสร้างงานเขียนไดอ้ยา่งมีขั้นตอนขอ

คุณภาพหากขา้มขั้นตอนดงักล่าวไปในช่วงของการเร่ิมตน้งานเขียน 

1.2)  การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเป็นการสอนเขียนท่ีไม่ไดเ้นน้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการเขียน

หรือการฝึกฝนดา้นทกัษะภาษาเท่านั้น แต่ยงัสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการฝึกฝนทกัษะการคิดในระหวา่ง

การสร้างงานเขียน อนัส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถเลือกสรร เรียบเรียง และตรวจสอบขอ้มูลประกอบการเขียนงาน

ไดอ้ยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัท่ีบราวน์ (พทัธมน ภิงคารวฒัน์. 2557: 11; อา้งอิงจาก Brown.1994: 320) กล่าวถึง

แนวคิดสําคญัของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการว่า การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเป็นรูปแบบการ

เขียนท่ีใหค้วามสาํคญักบักระบวนการอนันาํไปสู่การเขียน เพ่ือฝึกฝนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจอยา่งถ่อง

แทว้า่การเขียนเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร และสามารถนาํกระบวนการดงักล่าวไปใชใ้นการเขียนงานอ่ืนๆ ต่อไปไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.3)  การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเป็นการสอนเขียนท่ีใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัและมีส่วน

ร่วมในทุกขั้นตอนของกระบวนการเขียน โดยผู ้สอนเป็นเพียงผู ้ให้ค ําแนะนําและช่วยเหลือในระหว่าง

กระบวนการเขียนเท่านั้น สอดคลอ้งกบัท่ีพูนรัตน์ แสงหนุ่ม )2540: 65-79) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสอนเขียนแบบเนน้

กระบวนการใหค้วามสาํคญัต่องานเขียนวา่เป็นผลงานของผูเ้รียนเอง ดงันั้นผูเ้รียนจึงเป็นผูก้าํหนด คน้หา รวบรวม

ขอ้มูล และเรียบเรียงความคิดของตนเอง โดยผ่านกระบวนการสร้างและคน้หาขอ้มูล จากนั้นจึงเลือกขอ้มูลท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการเขียนเอง โดยผูส้อนเป็นเพียงผูใ้หค้าํแนะนาํ 

จากขอ้มูลดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT สามารถใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในการเขียนความเรียงท่ีดีข้ึนได ้
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 2)  ด้านเจตคตต่ิอการเขียนความเรียง 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ

ร่วมกบักลวิธี RAFT มีเจตคติต่อการเขียนความเรียงหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และสูงกว่านกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของพทัธมน ภิงคารวฒัน์ (2557: 102-

104) ท่ีไดศึ้กษาผลของการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการเพ่ือพฒันาความสามารถทางการเขียนความเรียงและ

เจตคติต่อการเขียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า

นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการมีความสามารถทางการเขียนความเรียงและ

เจตคติต่อการเขียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีความสามารถในการเขียนความ

เรียงอยูใ่นระดบัดีมาก 

จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบั

กลวธีิ RAFT สามารถส่งเสริมใหเ้กิดเจตคติท่ีดีต่อการเขียนความเรียงได ้อนัสืบเน่ืองมาจากเหตุผล 2 ประการ ดงัน้ี 

2.1)  การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการมีแนวคิดสาํคญัคือ ขอ้ผิดพลาดอนัเกิดจากการเขียนเป็นส่ิง

ท่ีสามารถแกไ้ขไดอ้ยูเ่สมอ ดงันั้นบรรยากาศภายในหอ้งเรียนจึงเป็นไปในทางบวก ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจใน

การเขียน มีอิสระทางความคิด สอดคลอ้งกบัท่ีพนูรัตน์ แสงหนุ่ม (2540: 65-79) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดสาํคญัของการ

สอนเขียนแบบเนน้กระบวนการไวว้า่ การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการนั้นเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถแกไ้ข

ขอ้ผิดพลาดของตนเองได้อยู่เสมอ เพราะการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเน้นท่ีกระบวนการคิดมากกว่า

ขอ้ผิดพลาดดา้นภาษาและเน้ือหา ดงันั้นผูเ้รียนจึงไม่เกิดความพะวงอยูก่บัขอ้ผิดพลาดดงักล่าว ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิด

เจตคติท่ีดีต่อการเขียนความเรียง 

2.2)  การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการส่งเสริมให้มีการใช้กิจกรรมต่างๆ ในการสร้างความ

ร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนภายในหอ้ง เช่น การวางแผนก่อนการเขียนร่วมกนั การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น

หลงัอ่านงานเขียนฉบบัร่าง กิจกรรมดงักล่าวจะช่วยให้เกิดบรรยากาศภายในห้องเรียนในทางบวก เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมท่ีช่วยให้เกิดการร่วมมือร่วมใจ ไม่ใช่การแข่งขนัเพ่ือหาผูช้นะ อนัส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อ                

การเขียนความเรียง สอดคลอ้งกบัท่ีบราวน์ พทัธมน ภิงคารวฒัน์. 2527:11; อา้งอิงจาก Brown. 1994: 320(กล่าวถึง

แนวคิดสาํคญัของการสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการไวว้า่ การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการส่งเสริมให้เกิด

การทาํงานร่วมกนัระหว่างผูเ้รียนแต่ละคนในห้องเรียน โดยการแลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัทั้งในดา้นกระ

ระดมความคิด การอ่านเพ่ือตรวจทานความถูกตอ้ง หรือการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้ขียน 

 จากขอ้มูลดงักล่าวจึงสรุปไดว้่า การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT สามารถใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติต่อการเขียนความเรียงท่ีดีข้ึนได ้
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8. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ 

1)  การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT เป็นการสอนเขียนท่ีตอ้งใชร้ะยะเวลา

ค่อนขา้งนานจึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถในการเขียนความเรียง ดงันั้นผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้ง

ใหเ้วลากบัผูเ้รียนในการฝึกฝนทกัษะการคิดและกระบวนการสร้างงานเขียนพอสมควร 

2)  การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT ในระยะแรกนั้น ผูอ่้านอาจเกิดความ

สับสนและไม่คุน้เคยกบัขั้นตอนการเขียนในแต่ละขั้นตอน ผูส้อนจึงควรให้คาํแนะนาํ ช่วยเหลือ และสนบัสนุน

อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจและความคุน้เคยอนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันาความสามารถในการ

เขียนความเรียงท่ีดีข้ึนในเวลาต่อมา 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

1)  การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT ควรนาํไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างระดบัชั้น

อ่ืนๆ เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

2)  การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่วมกับกลวิธี RAFT ควรนําไปศึกษาในดา้นการส่งผลต่อ

ความสามารถในการเขียนรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขียนร้อยกรอง เป็นตน้ 

3)  การสอนเขียนแบบเนน้กระบวนการร่วมกบักลวิธี RAFT ควรนาํไปศึกษาต่อในดา้นการส่งผลต่อ

ความคิดในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค ์การคิดเชิงวเิคราะห์ เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสามารถการคิดเชิงเหตุผล และเปรียบเทียบความสามารถ

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัระหว่างก่อนและหลงัการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติ

สมัพนัธ์ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นเด็กปฐมวยัชั้นปีท่ี 3 ของโรงเรียนสามาพฒันา ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 4 

ห้อง กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นเด็กปฐมวยัชั้นปีท่ี 3 ของโรงเรียนโสมาภาพฒันา ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 จาํนวน 1 ห้องเรียนจากการจับฉลาก จาํนวน 23 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี (1) แผนการจดัการประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติ

สัมพนัธ์จาํนวน 8 แผน และ (2) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ระยะเวลาในการทดลอง

จาํนวน 8 สัปดาห์ 40 ชม. การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

สถิตินอนพาราเมตริก แบบ Wilcoxon signed - ranks test ผลการวิจยัพบว่า (1) ความสามารถการคิดเชิงเหตุผล

ของเด็กปฐมวยัจากการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสัมพนัธ์ ของเด็กปฐมวยัโดยรวมอยู่ใน

ระดับดีมาก (  = 21.22 (2) ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัหลังจากการจัดประสบการณ์ใช้

กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: ความสามารถการคิดเชิงเหตผุล, กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to examine on Preschool children reasoning ability and to compare 

Preschool children reasoning ability between pre-test and post-test through the educational game activity 

learning experience management with the Spatial relation.  The sample of the study was a section of Preschool 

children Year 3, totally 23 students, from Somapa Pattana school in the first semester in academic year of 2018. 

The sample were collected by Simple Random Sampling. The instruments in this study were (1) 8 lesson plan 

managements of educational game activity learning experience management with the Spatial relation and (2) 

evaluation form of reasoning ability. This study was conducted in 8 weeks within 40 hours. The data were 

analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation and Non-Parametric Statistic by Wilcoxon signed - ranks 

test. The results found that (1) The Preschool children reasoning ability through educational game activity 

learning experience management with the Spatial relation of Preschool children Year 3 from Somapa Pattana 

school was at the excellent level ( =21.22)  (2) The Preschool children reasoning ability in post-test through 

educational game activity learning experience management with the Spatial relation was higher at the 

statistically significant level of .05.  

  

KEYWORDS: Reasoning ability, The Spatial relation  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เด็กปฐมวยัเป็นวยัอยูใ่นช่วงการเจริญเติบโตท่ีมีการคิดและพฒันาการทางสติปัญญามากท่ีสุด เด็กวยัน้ี

เรียนรู้ไดดี้จากประสบการณ์ตรง รับรู้ผ่านประสาทสัมผสัใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเป็นรูปธรรมน่าสนใจ ซ่ึงธรรมชาติ

ของเด็กปฐมวยัจะสนใจส่ิงต่างๆรอบตวั อยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง มีจินตนาการ ความคิดริเร่ิม ชอบ อิสระ 

ชอบซกัถาม สาํรวจ โดยเฉพาะการเล่นเป็นกิจกรรมท่ีเด็กชอบมากท่ีสุด  ภรณี คุรุรัตนะ  (2535)  กล่าววา่การเล่น 

เป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงท่ีตอบสนองความตอ้งการของเด็กและช่วยพฒันาการคิดของเด็กไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ 

การคิดมีความสําคญัอย่างยิ่งเพราะเป็นพ้ืนฐานทางสติปัญญาในการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ช่วยให้สามารถ

ปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูใ่ห้ดีข้ึนและสร้างความรู้ใหม่ โดยเช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่กบัประสบการณ์เดิม การคิดเป็น 

พ้ืนฐานของการตดัสินใจท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูล ความรู้ และประสบการณ์  การใหโ้อกาสเด็กฝึกคิดไตร่ตรองหาเหตุผล 

ผ่านกิจกรรมการเล่น สอดคลอ้งกบัความสนใจ โดยจดัสภาพแวดลอ้ม สร้างบรรยากาศและอาํนวยความสะดวก

ให้แก่ ผูเ้รียนในการใช้กระบวนการต่างๆ พัฒนาการทางความคิดของเด็กข้ึนอยู่กับการท่ีเด็กได้มีโอกาส

ปฏิสมัพนัธ์กบั ส่ิงแวดลอ้ม ใชป้ระสาทสัมผสัในการเรียนรู้ส่ิงท่ีแวดลอ้มตวัเด็ก การจดัประสบการณ์สาํหรับเด็ก

ปฐมวยัในรูปกิจกรรม ผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ผ่านส่ือท่ีเป็นรูปธรรม โดย

เด็กมีโอกาสสังเกต สัมผสั สํารวจ ค้นควา้ ทดลองแก้ปัญหาด้วยตนเอง การลงมือกระทําโดยคาํนึงถึงความ

แตกต่างและความสนใจของเด็กรวม ทั้ งควรเป็น กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กไดป้ระสบความสําเร็จเพ่ือสร้าง

ความเช่ือมั่นให้กับเด็ก กรมวิชาการ (2540 ) กล่าวถึงวิธีการในการพัฒนาการเรียนรู้ ท่ี เกิดจากพ้ืนฐาน

ประสบการณ์เดิมท่ีผสมผสานกบัประสบการณ์ใหม่ท่ีไดรั้บอย่างเหมาะสมทาํให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วย
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ตนเอง ซ่ึงเพียเจท ์(1962) ไดอ้ธิบายพฒันาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคล ประกอบดว้ยกระบวนการท่ี สาํคญั 2 

ประการ คือ กระบวนการดูดซึมประสบการณ์ และกระบวนการปรับโครงสร้างทาง เชาวน์ปัญญา เป็นการ

เปรียบเทียบโครงสร้างทางสติปัญญาเดิมให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ และการสร้างองคค์วามรู้ โดยเด็กจะ

เรียนรู้เองจากประสบการณ์ ท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอกแลว้นาํขอ้มูลเหล่าน้ีกลบัเขา้ไปในสมองผสมผสานกบั 

ความรู้ภายใน ท่ีมีอยูแ่ลว้แสดงความรู้ออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก  กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2540 ) ไดก้ล่าวถึงการ

พฒันาและเสริมสร้างการคิดเชิงเหตุผลของเด็กนั้น ควรจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดคิ้ด สงัเกต ทดลองเพ่ือหาความรู้โดย

ใชป้ระสาทสัมผสั ไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ ดว้ยการใชจิ้นตนาการและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือกระตุน้ เด็กให้

เกิดความสนใจ การเปิดโอกาสให้ เด็กทาํซํ้ าๆ โดยวธีิการต่างๆ เช่น การเรียนเรียนรู้ดว้ยการแกปั้ญหา การสืบคน้ 

การใชก้ระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์ จะช่วยสนบัสนุนใหเ้ด็กคิดอยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล  

การทาํกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสัมพนัธ์เป็นเกมชนิดหน่ึง ซ่ึงมิติสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของเกม

การศึกษาท่ีทาํให้เด็กมีความสามารถในการรับรู้ตาํแหน่งหรือส่ิงท่ีสัมพนัธ์ระหวา่งตาํแหน่ง ภาพ โครงสร้าง ท่ี

เรียกวา่มีทกัษะดา้นมิติสัมพนัธ์จะมีความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธ์ของมิติต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นพ้ืนท่ี ท่ี

วา่ง สถานท่ีและเวลา สามารถรับรู้ความเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ และสามารถวาดมโนภาพของความเช่ือมโยงใหเ้กิดข้ึน

ในใจและถ่ายทอดออกมาให้คนอ่ืนรับรู้โดยวาจาหรือการวาดภาพ บุญชู  สนั่นเสียง (2527) ได้กล่าวว่าเกม

การศึกษาเช่นน้ีเป็นอุปกรณ์เคร่ืองช่วยสอนท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความพึงพอใจและความสนุกสนาน อีกทั้งยงั

ทา้ทายท่ีจะใหเ้ด็กเล่นเสมอ ช่วยใหเ้ด็กมีความพร้อมไดทุ้กดา้น แต่เนน้ดา้นสติปัญญา เด็กจะมีประสาทสมัผสั ฝึก

การสงัเกตเปรียบเทียบในเร่ืองรูปทรง จาํแนก และฝึกหาเหตุผลเพ่ือพฒันาดา้นสติปัญญาของเด็ก 

การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวยัเป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ืองกันจากการเล่นและ

ประสบการณ์ตรงในวิถีชีวิตประจําวนัผ่านการลงมือปฏิบัติการใช้ประสาทสัมผัสในการสํารวจและการ

ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลและส่ิงต่าง ๆ รอบตวัเพ่ือให้เกิดการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองทาํให้เกิดพฒันาทกัษะการ

คิดและความคิดสร้างสรรค์  ความรู้ความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ รอบตวัตลอดจนเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ของเด็ก

รวมทั้ งความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง บุคคล ส่ิงต่าง ๆ และสถานการณ์รอบตวัโดยเป็นกิจกรรมลงมือกระทาํผ่านส่ือ

อุปกรณ์และของเล่นท่ีตอบสนองการเรียนรู้  เกมการศึกษามิติสัมพนัธ์ท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ชแ้ละฝึกทกัษะในดา้น

ต่างๆเพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็กได้ดีเน้นการส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดและส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสัมพนัธ์มี  5 ประเภทท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัคือ เกม

ซ่อนภาพ เกมซ้อนภาพ เกมแยกภาพ เกมประกอบภาพและเกมอนุกรม ซ่ึงเกมมิติสัมพนัธ์ต่างๆ เหล่าน้ีสามารถ

พฒันาความคิดเชิงเหตุผล  รวมทั้งองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดดว้ยจึงนาํมาศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี                 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัจากการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกม

การศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัระหวา่งก่อนและหลงัการจดั

ประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย                     
 

                   ตวัแปรอิสระ                                                                                          ตวัแปรตาม    

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-expreimental design) ศึกษากลุ่มทดลอง

กลุ่มเดียว เป็นแผนการวจิยัแบบวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)  

4.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กปฐมวยัชั้นปีท่ี 3 ของโรงเรียนโสมาภาพฒันา ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 จาํนวน 4 หอ้งเรียน 

4.3 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิัย คือ เป็นเด็กปฐมวยัชั้นปีท่ี 3 ของโรงเรียนโสมาภาพฒันา ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 1 ห้องเรียนจากการจบัฉลาก เป็นนกัเรียนจาํนวน 23 คน   ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling)     

4.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั  ตวัแปรอิสระ(Independent Variable)  ไดแ้ก่ การจดัประสบการณ์กิจกรรม

เกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ 

ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยั 

4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

      (1) แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสัมพันธ์ ได้ดาํเนินการสร้างจาก

การศึกษาจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของเน้ือหาของหลกัสูตรปฐมวยั (2560)  จนนาํมาสู่การกาํหนดสาระการเรียนรู้ 

ตามหน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วยการเรียนรู้ จาํนวน 40 ชั่วโมง โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนพบว่าแผนตรวจสอบความ

เท่ียงตรงของแผนการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสัมพนัธ์มีความเหมาะสมในระดบัมาก

ท่ีสุด (  = 4.85 ) จาก 5 ระดบั 

    (2) แบบทดสอบวดัความสามารถการคดิเชิงเหตุผล แบบวดัความสามารถการคิดเชิงเหตุผล จาํนวน 

25 ขอ้ ท่ีเป็นแบบประเภทขอ้ความขอ้คาํถามท่ีเป็นรูปภาพดา้นละ 5 ขอ้ ประเภทขอ้ความท่ีเป็นภาษาไทยมี 5 ดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการจาํแนกประเภท ดา้นการจดัประเภท ดา้นการอุปมา-อุปไมย ดา้นอนุกรม และดา้นการสรุปความ นาํ

แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงเหตุผลท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน พิจารณาความสอดคลอ้งได้

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง( IOC ) ระหว่าง 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยนาํไปทดลองใชก้บั

นกัเรียนจาํนวน 23 คนพบวา่มี ค่าความยากง่าย ระหวา่ง 0.25-0.50 ค่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง 0.25-0.88  ค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.98  

 

การจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา

โดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ 
ความสามารถการคิดเชิงเหตผุล 
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4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอนโดยผูว้ิจยัทาํการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมศึกษา

โดยใชมิ้ติสัมพนัธ์ จาํนวน 8 แผน  เป็นเวลา 40 ชัว่โมง โดยจดักิจกรรมเกมการศึกษา สัปดาห์ละ 5 ชัว่โมงทุกวนั 

วนัละ 1 ชัว่โมง มีการวดัความสามารถการคิดเชิงเหตุผลก่อนและหลงัการจดัประสบการกิจกรรมเกมการศึกษา

โดยใชมิ้ติสมพนัธ์ 

4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 (1) สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ สถิตินอนพาราเมตริก แบบ Wilcoxon signed - ranks test 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

  5.1 การศึกษาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์

กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์  ผลดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1   ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความสามารถคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัจากการจดัประสบการณ์ 

 กิจกรรมเกมการศึกษาภายหลงัการจดักิจกรรม จาํแนกตามประเภทของการคิด 

 

ความสามารถ 

การคิดเชิงเหตุผล 

 

 

N 

 

K 

 

 

 

SD 

 

ระดบั 

1.ดา้นการจาํแนก 

2.ดา้นการจดัประเภท 

3.ดา้นการอุปมา-อุปไมย 

4.ดา้นการอนุกรม 

5.ดา้นการสรุปความ 

รวม 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

5 

5 

5 

5 

5 

25 

4.21 

4.12 

4.35 

4.43 

4.11 

21.22 

.63 

.70 

.63 

.55 

.42 

2.93 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดีมาก 

ดี 

ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 1  พบวา่ ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัจากการจดัประสบการณ์กิจกรรม

เกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสัมพนัธ์ อยูใ่นระดบัดีมาก (  = 21.22 ) และพิจารณาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลผล

พบวา่มีเพียงดา้นสรุปความอยูใ่นระดบัดี นอกนั้นอยูใ่นระดบัดีมาก 

 5.2 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัเป็นรายดา้น

ไดรั้บการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ ผลดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัระหวา่งก่อนและหลงั 

 การจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ 

การทดสอบ n  SD Sum of Rank Z P 

ก่อนเรียน 

 

หลงัเรียน 

 

23 

 

23 

13.65 

 

21.22 

2.22 

 

2.93 

 

276 

 

1.959* 

 

.000 

 

   จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัหลงัจากการจัดประสบการณ์

กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

6. อภิปรายผล  

  ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัหลงัจากการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดย

ใชมิ้ติสมัพนัธ์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัระดบั .05 และมีผลในระดบัดีมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการใชเ้กมการศึกษาโดย

ใชมิ้ติสัมพนัธ์เป็นเกมดา้นมิติสมัพนัธ์ในการมองเห็นรับรู้ถึงความสมัพนัธ์ของมิติต่าง ๆ โดยมีพฤติกรรมท่ีเด็กนาํ

ช้ินส่วนต่าง ๆ ของภาพหรือส่ิงของท่ีกาํหนดให้มาต่อเขา้ดว้ยกนัเกิดเป็นภาพท่ีสมบูรณ์ บอกความเหมือน ความ

ต่างของขนาด รูปร่างและรูปทรง บอกตาํแหน่งของวตัถุ ขา้งหนา้ – ขา้งหลงั ขา้งบน – ขา้งล่าง ขา้งใน – ขา้งนอก

ระหว่างและบอกทิศทางของวตัถุ ทางตรง – ทางออ้ม ทางซ้าย – ทางขวา ความสามารถด้านมิติสัมพนัธ์เป็น

ความสามารถท่ีจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการพฒันาและส่งเสริมตั้งแต่วยัเด็กเป็นความสามารถทางสมองซีกขวาท่ีทาํให้

เกิดจินตนาการ การสร้างมโนภาพ ทาํให้เกิดความเขา้ใจ เพ่ือพฒันาความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเรียนรู้ต่าง ๆ 

รูปร่างลกัษณะของวตัถุทุกประเภท ความสัมพนัธ์ของวตัถุ และการเปล่ียนแปลงรูปร่าง เน่ืองดว้ยส่ิงทั้งปวงหรือ

วตัถุใด ๆ มิไดมี้ความถาวรตลอดไป มีการเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และเรียนรู้การเปล่ียนแปลงของส่ิง

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัและมีความจาํเป็นท่ีจะเป็นรากฐานสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ดา้นต่าง ๆ ในขั้นท่ี เป็นไป

ตามผลวิจยั แชปแมน ( Chapman 2001) ให้ความหมายความสามารถดา้นมิติสัมพนัธ์เป็นความสามารถในการ

รับรู้ภาพท่ีมองเห็นในโลกได้อย่างถูกต้องและสามารถนําประสบการณ์จากการเห็นมาสร้างข้ึนใหม่เป็น

ความสามารถท่ีเก่ียวกบัการเห็นรูปร่าง สี รูปทรง สัณฐานและลกัษณะพ้ืนผิวดว้ยและถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะ 

อญัชลี  รัตนช่ืน  ( 2550 ) กล่าวถึงความสามารถดา้นมิติสัมพนัธ์เป็นความสามารถการรับรู้ เขา้ใจ การมองเห็น 

การจาํแนก  และการจินตนาการในเร่ืองของขนาด  รูปร่าง  ทรวดทรง ตาํแหน่ง และมิติต่าง ๆ ทั้งท่ีอยูใ่นระดบั

เดียวกันและหลายระดับในมุมมองต่าง ๆ และความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของวตัถุท่ีมีทั้ งวตัถุคงท่ีและวตัถุ

เคล่ือนท่ี ลกัษณะของวตัถุเม่ือมีการเปล่ียนมุมมองของวตัถุ ตลอดจนเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของภาพต่าง ๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไปอยู่ในรูปแบบใหม่ คันธรส  วงศ์ศักด์ิ ( 2553 ) กล่าวถึง ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็น

ความสามารถทางสมองซีกขวาท่ีทําให้เกิดจินตนาการ การสร้างมโนภาพ ทําให้เกิดความเข้าใจในการ

เปล่ียนแปลงของวตัถุและส่ิงต่าง ๆ ความสามารถด้านมิติสัมพนัธ์เป็นความสามารถท่ีจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการ

พฒันาและส่งเสริมตั้งแต่ในวยัเด็ก เพ่ือพฒันาความคิดรวบยอด เก่ียวกบัธรรมชาติของส่ิงต่าง ๆ รูปร่างลกัษณะ
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ของวตัถุทุกประเภท ความสัมพนัธ์ของวตัถุ และการเปล่ียนแปลงรูปร่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวข้องกับ

ชีวติประจาํวนัของเด็ก เพราะความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองเหล่าน้ีเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสามารถช่วยพฒันาใหบุ้คคลสามารถ

ดาํเนินชีวติไดด้ว้ยดี  วรัญญา  ศรีบวั ( 2553 ) กล่าววา่ ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ์เป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนิน

ชีวิตของเด็กในสภาพแวดลอ้มรอบตวัส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดแกปั้ญหา จินตนาการ การคิดรวบยอด

เก่ียวการใชพ้ื้นท่ี การออกแบบ ความสามารถในการสร้าง เป็นพ้ืนฐานในการเรียนวิชาต่าง ๆ  ทกัษะการอ่านและ

การเรียนรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของวตัถุต่าง ๆ รอบตวั  ธนารัตน์  เจือจนัทร์ ( 2554 ) กล่าวถึง ความสามารถดา้นมิติ

สมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคด์ว้ยเส้นเชือก จากการท่ีเด็กไดเ้รียนรู้จากการท่ีได้

ปฏิบติักิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม ไดล้งมือปฏิบติัจริงไดล้องผิดลองถูกจากการจดักิจกรรมและมีโอกาสในการสมัผสั

สร้างสรรคด์ว้ยเส้นเชือกในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย กบัวสัดุอ่ืนท่ีนาํมาประกอบในการเลือกวางตาํแหน่งเส้น

เชือกไดอ้ยา่งอิสระ ซ่ึงเป็นมิติท่ีเด็กไดส้ัมผสัจริงจากการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดว้ยเส้นเชือก จึงส่งผลให้

เด็กปฐมวยัหลงัจากท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมสร้างสรรคด์ว้ยเส้นเชือกมีความสามารถดา้นมิติสัมพนัธ์ดา้นการมอง

วตัถุกบัการเคล่ือนไหว ดา้นการรับรู้ภาพ ดา้นการรับรู้รูปของวตัถุ ดา้นการรับรู้ตาํแหน่งของวตัถุท่ีสัมพนัธ์กบั

พ้ืนท่ี ดา้นการรับรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งวตัถุท่ีสูงข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) ควรมีการส่งเสริมครูผูส้อนให้มีการใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติ

สมัพนัธ์ในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือการพฒันาความสามารถดา้นกระบวนการคิด 

   (2 ) ครูผูส้อนควรออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมการศึกษาโดยใชมิ้ติสัมพนัธ์ในรูปแบบโดยมี

ภาพสี หรือดัดแปลงเกมการศึกษาจากระบบคอมพิวเตอร์มาจัดการเรียนรู้เพ่ือกระตุ ้นและเร้าความสนใจแก่

นกัเรียน ทาํใหน้กัเรียนอยากเรียนรู้ นาํไปใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบั

การคิดเชิงเหตุผลจากกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ อยา่งแทจ้ริง 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   ควรมีการวจิยันาํการจดัประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใชมิ้ติสมัพนัธ์ ท่ีบูรณาการกบัวชิาอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นประโยชนต์่อนกัเรียนในการวเิคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลในดา้นการเขียนสรุปความ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ และ ผศ. ดร.สุนนัท์  ศลโกสุม อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั ท่ี

ใหค้วามช่วยเหลือจนทาํใหง้านวจิยัในคร้ังน้ีประสบความสาํเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี  เพ่ือศึกษาคะแนนและเกรดท่ีนกัศึกษาไดรั้บจากการสอบของรายวชิา

ต่างๆ ของภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  วธีิการศึกษาเป็นการรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงั

จากรายงานคะแนนและเกรดของรายวิชา (grade report) ท่ีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวชิาไดส้รุปจากการการประเมินผล

การเรียนของนกัศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือ วิชาบงัคบัของภาควชิาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 34 รายวิชา 

ขอ้มูลท่ีบนัทึก ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัรายวิชา คะแนนค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนค่ามธัย-ฐาน 

ข้อมูลเกรดประกอบด้วย จํานวน และร้อยละของนักศึกษาท่ีได้เกรดต่างๆ บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS นาํเสนอผลเป็นภาพรวมภาควิชา และแบ่งตาม 3 สาขาวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม 

ไดแ้ก่ สาขาเภสชักรรมเทคโนโลย,ี สาขาเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร และ สาขาเภสชักรรมคลินิก 

ผลการศึกษา พบวา่รายวชิา 34 รายวชิา มาจากสาขาเภสชักรรมเทคโนโลยี, สาขาเภสชัศาสตร์สงัคมและ

การบริหาร และ สาขาเภสัชกรรมคลินิก จาํนวน 9, 11, และ 14 วิชาตามลาํดบั รายวิชาส่วนใหญ่เป็นรายวิชาของ

ชั้นปีท่ี 4-5 ร้อยละ 76.5 (26 จาก 34 รายวิชา) เป็นวิชา 2หน่วยกิต ร้อยละ 41.2 (14 จาก 34 รายวิชา) เป็นวิชา

บรรยายร้อยละ 70.6 (24 จาก 34 รายวิชา) การตดัเกรดใชว้ธีิอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่มร่วมกนั ร้อยละ 97.1 (33 จาก 34 

รายวิชา) โดยภาพรวมของวิชาทั้งหมดในการศึกษาคร้ังน้ี ค่าเฉล่ีย + ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  คือ 77.73 + 6.33 จาก 

100 คะแนน ค่ามธัยฐาน คือ 78.00 โดยมีคะแนนสูงสุด คือ 91.80 และคะแนนตํ่าสุด คือ 67.35 นอกจากน้ี พบวา่

ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรด A โดยรวมของภาควชิา 34 วชิานั้นคิดเป็น ร้อยละ 26.2 + 25.9 ในขณะท่ีร้อยละของ

นกัศึกษาท่ีไดเ้กรด F คิดเป็นร้อยละ 0.8 + 2.3 เม่ือเปรียบเทียบกบัอีก 2 สาขา ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรด A ของ

สาขาเภสชักรรมคลินิกมีนอ้ยกวา่ แต่ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรด F มีจาํนวนมากกวา่ โดยสรุปผลการศึกษาคร้ัง

น้ีแสดงให้เห็นวา่มีความแตกต่างกนัของคะแนนและการกระจายของเกรดของนกัศึกษาในรายวิชาของภาควิชา

เภสชักรรม ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอนของภาควชิาเภสชักรรมในอนาคต 

 

คาํสําคญั:  คะแนนและเกรดรายวชิา การกระจายของเกรด ภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยั  

 มหิดล  
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ABSTRACT 

 The objectives of present study were to determine characteristics of students’  score and grade 

distribution which received form students’  examination  of courses of Pharmacy Department, Faculty of 

Pharmacy, Mahidol University. The students’ scores and grade reports which were evaluated and summarized by 

course directors’  were retrospectively collected.  Sample composed of 34 required courses from academic year 

2017.  Data included general data of courses, means, standard deviations, median and grade data were number 

and percentage of students who were evaluated with various grades.  Data were entered and analyzed by 

descriptive statistics using SPSS program. The results were presented in the overall of Pharmacy Department and 

classified into 3 divisions i. e.  Pharmaceutical Technology, Social and Administrative Pharmacy, and Clinical 

Pharmacy. 

 Total 34 courses included 9, 11, and 14 from courses from divisions of Pharmaceutical Technology, 

Social and administrative Pharmacy, and Clinical Pharmacy, respectively.  Most courses ( 76. 5% , 26 out of 34) 

were the courses of year 4th – 5th classes. 41.2% (14 out of 34) were the course with two credits and 70.6% (24 

out of 34) were lecture courses. 97.1% (33 out of 34) applied grade assessment using criteria and group methods. 

Mean +  standard deviation of overall courses was 77.73 +  6.33 from 100 scores, while median was 78.00.  The 

maximum and minimum were 91. 80 and 67. 35, respectively.  In addition, percentage +  standard deviation of 

student with grade A was 26.2 +  25.9, whereas grade F was 0 .8  +  2 .3  in term of overall courses in Pharmacy 

Department.  When compared to the other two divisions, the percentage of students with grade A in clinical 

pharmacy division was lower, but that of those with grade F was higher. In conclusion, there were differences in 

mean scores and grade distribution in the courses of Pharmacy Department which could be used as the baseline 

information to improve the  course assessment of Pharmacy Department in the future.  

 

KEYWORDS: grade report, grade distribution Pharmacy Department, Faculty of Pharmacy, Mahidol University 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

คณะเภสัชศาสตร์ มีพันธกิจหน่ึงท่ีสําคัญคือ สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานทัดเทียมกับ

สถาบนัการศึกษาชั้นนาํในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนองความตอ้งการของสงัคม ภาควชิาเภสชักรรม เป็นหน่ึง

ใน 10 ภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร์ และประกอบดว้ยคณาจารยป์ระจาํ รวมจาํนวน 36 คน  รับผิดชอบในการ

จดัการเรียนการสอนระดบัเภสัชศาสตรบณัฑิต จาํนวน 38 รายวิชา 76 หน่วยกิต (ปราโมทย ์ตระกูลเพียรกิจ และ

คณะ, 2561) ภาควิชาเภสัชกรรม ประกอบดว้ยความเช่ียวชาญจาํนวน 3 สาขา ไดแ้ก่ สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลย,ี 

สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และ สาขาเภสัชกรรมคลินิก จากการสัมมนาภาควิชาในเดือนกรกฎาคม 

2561 ท่ีผ่านมาไดก้าํหนดยทุธศาสตร์ไว ้3 ยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ โดย

ยทุธศาสตร์หน่ึงคือ  จดัการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (outcome-based education) โดยทัว่ไปองคป์ระกอบ

หลกัของการจดัการเรียนการสอนประกอบดว้ย การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนรู้  (Objective), การจดัการ
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การเรียนรู้ (Learning) และ การประเมินผล (Evaluation) หรือ ท่ีเรียกวา่ OLE ในส่วนของการประเมินผล อาจารย์

ผูรั้บผิดชอบแต่ละวิชา ไดจ้ดัทาํแนวทางในการประเมินตามหลกัการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง โดยการจดัทาํแผนการเรียนรู้รายหัวขอ้ท่ีสอดคลอ้งกบัการประเมินผลหรือการวดัผลตามวตัถุประสงค์

ต่างๆ โดยท่ีการประเมินผลจะสรุปเป็นคะแนนของแต่ละรายวชิา ซ่ึงจะนาํมาสู่การตดัเกรดโดยอาศยัวิธีต่างๆ ตาม

หลกัการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยั คือ เลขานุการภาควิชาเภสัชกรรม มีภาระงานหลกัหน่ึงท่ี

ไดรั้บมอบหมายปฏิบติังานสนบัสนุนการเรียนการสอน โดยประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวิชา และงาน

การศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ แม้ว่างานการศึกษาฯ จะมีหน้าท่ีโดยตรงในการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอน แต่เน่ืองจากภาควิชาเภสัชกรรมมีรายวิชาจาํนวนมาก อีกทั้งมีความเช่ียวชาญโดยมี      

3 สาขาวิชา และยงัไม่เคยมีขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินรายวิชาของภาควิชาในภาพรวม เพ่ือให้ทราบถึงขอ้มูล

พ้ืนฐานเก่ียวกบัคะแนนและการกระจายของเกรดท่ีไดจ้ากการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจดัการเรียนการสอนจึง

ไดด้าํเนินการวิจยัคร้ังน้ีข้ึน โดยคาดหวงัวา่จะไดน้าํขอ้มูลจากการศึกษาน้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือพฒันาการ

การจดัการเรียนการสอนของภาควิชาเภสชักรรม โดยจะประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวิชาเพ่ือนาํผลการ

วเิคราะห์ขอ้สอบมาประกอบการกาํหนดเกณฑก์ารประเมินรายวชิาต่างๆ ในอนาคตต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาลกัษณะของคะแนนจากรายวชิาบงัคบัท่ีไดจ้ากการสรุปจากอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวชิา  

(2) เพ่ือศึกษาลกัษณะของการกระจายของเกรดท่ีนกัศึกษาไดรั้บการประเมินจากรายวชิาบงัคบั  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

  กรอบแนวคิดในการทาํวิจยั (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2552) การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัในลกัษณะของการวิจยั

ทางการศึกษา  (Educational Research) โดยสามารถกาํหนดกรอบการวิจยัจากองคป์ระกอบของมหาวิทยาลยั ซ่ึง

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3Ps ไดแ้ก่ People, Process และ Product ซ่ึงมีสมัพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกนั ดงัรูปท่ี 1 

ซ่ึงคะแนนและเกรดท่ีนกัศึกษาไดรั้บเป็น Product หน่ึงท่ีเกิดจากการจดัการเรียนการสอน หรือ Process  
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รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยัทางการศึกษา (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2552) 

  

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการประเมินผลรายวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

โดยนาํคะแนนและเกรด (grade report) จากรายวิชาต่างๆ เป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีไดจ้ากการจดัการเรียนการสอน การ

ทราบขอ้มูลดงักล่าวจะนาํไปสู่กระบวนการพฒันาการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงเป็นวงรอบของไตรยางคก์ารศึกษา 

ซ่ึงประกอบดว้ย OLE (Objective, Learning และ Evaluation)  ดงัรูปท่ี 2 (นภา หลิมรัตน,์ 2551) 

 

 
                                             รูปที ่2 ไตรยางคข์องการศึกษา (นภา หลิมรัตน,์ 2551) 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

      4.1 แบบแผนการวจิยั  

            การวจิยัน้ีเป็นการศึกษายอ้นหลงัโดยนาํสรุปผลของคะแนนและเกรด (grade report) ของวชิาบงัคบั ในปี

การศึกษา 2560 ของภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบวชิาไดท้าํการ

Learning

Evaluation

Objectives

3P

 

PEOPLE PROCESS PRODUCT 

Instructor Search/Research Research work 

Student Teach/Learn Graduate 

People Service Good 
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ประเมินผลนักศึกษาจากแผนการสอน และคณาจารยท่ี์ร่วมสอน ของภาควิชาเภสัชกรรมท่ีจดัส่งผ่านหัวหน้า

ภาควิชา ไปยงังานการศึกษาเภสัชศาสตรบณัฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํขอ้มูล     

2 ส่วน คือ คะแนน และ การกระจายเกรดท่ีนกัศึกษาไดรั้บ มาวเิคราะห์แบบแจกแจงความถ่ี เป็นร้อยละ โดยอาศยั

โปรแกรม SPSS เพ่ือให้ไดภ้าพรวมและเปรียบเทียบของผลการประเมินในแต่ละรายวิชาแต่ละสาขาดว้ย ในขณะ

ท่ีผลการวิเคราะห์จะไม่ได้นาํมาแสดงรายวิชา โดยจะแจง้ให้คณาจารยใ์นภาควิชาไดรั้บทราบขอ้มูลท่ีไดจ้าก

งานวิจยัน้ีดว้ย ดงันั้นจึงจดัอยูใ่นประเภทโครงการวิจยัท่ีไม่ตอ้งผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการ

วจิยัในคน ตามเอกสารรับรอง MU-DT/PY-IRB2018/PY045 

      4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

     ประชากร คือ รายวชิาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยภาควชิาเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหิดล  

     กลุ่มตวัอยา่ง คือ รายวชิาบงัคบัท่ีจดัการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2560 โดยภาควชิาเภสชักรรม คณะ

เภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล จาํนวน 34 รายวชิา โดยไม่นบัรายวชิาการฝึกปฏิบติังานวชิาชีพ 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา คือ 

  1. ขอ้มูลทัว่ไปของรายวชิา ประกอบดว้ย ชั้นปี ลกัษณะวชิาวา่เป็นบรรยายหรือปฏิบติัการ จาํนวนหน่วยกิต 

ภาคการศึกษา วธีิการประเมินผลรายวชิา  

         2. คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจดัการเรียนการสอนรายวิชา ประกอบดว้ย 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน จาํนวนและร้อยละของ นกัศึกษาท่ีไดเ้กรดต่างๆ  

     4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

            แบบรายงานคะแนนและเกรด (grade report) จากรายวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล และโปรแกรม SPSS   

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

   1. ศึกษาขอ้มูลจากแบบรายงานคะแนนและเกรด (grade report) รายวชิาของภาควชิาเภสชักรรมท่ี 

ส่งไปยงังานการศึกษาเภสชัศาสตรบณัฑิต คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

  2. สร้างแบบบนัทึกขอ้มูลจากโปรแกรม SPSS  

  3. บนัทึกขอ้มูลลงบน โปรแกรม SPSS 

  4. วเิคราะห์ขอ้มูล 

  5. สรุปผลการศึกษา และอภิปรายผลเพ่ือใชข้อ้มูลกาํหนดแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการ

สอนของภาควชิาเภสชักรรม  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

    ผูว้จิยั ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS ทาํการวเิคราะห์ สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ คะแนนสูงสุด  

คะแนนตํ่าสุด คะแนนเฉล่ีย คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม  จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีได ้

เกรดต่างๆ  กาํหนดสญัลกัษณ์ ตวัแปรในการนาํเสนอ ดงัน้ี หากเป็น ภาครวมภาควชิาเภสชักรรม วงเลบ็ทา้ยดว้ย  

“PY” ยอ่มาจาก Pharmacy, สาขาเภสชักรรมเทคโนโลย ีวงเลบ็ทา้ยดว้ย “PT” ยอ่มาจาก Pharmaceutical  
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Technology , สาขาเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร วงเลบ็ทา้ยดว้ย “SAP” ยอ่มาจาก Social Administrative  

Pharmacy, และ สาขาเภสชักรรมคลินิก วงเลบ็ทา้ยดว้ย “CP” ยอ่มาจาก Clinical Pharmacy  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการประเมินประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ขอ้มูลทัว่ไปรายวิชา ขอ้มูลการแจกแจงคะแนนของรายวิชา

ต่างๆ และขอ้มูลจาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรดต่างๆ 

       5.1 ข้อมูลทัว่ไปรายวชิา 

 ขอ้มูลทั่วไปของรายวิชาต่างๆ ของภาควิชาเภสัชกรรม จากกลุ่มตวัอย่าง เม่ือจาํแนกตามสาขาและ

ภาพรวม แสดงดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของรายวชิาต่างๆของภาควชิาเภสชักรรม จาํแนกตามสาขาและภาพรวมของภาควชิา 

สาขา PT SAP CP PY 

จาํนวนวชิา 9 11 14 34 

ชั้นปี 

- ปี 1  

- ปี 2 

- ปี 3 

- ปี 4 

- ปี 5 

 

0 

0 

4 

0 

5 

 

1 

1 

1 

6 

2 

 

0 

0 

1 

7 

6 

 

1 

1 

6 

13 

13 

จาํนวนหน่วยกิต 

- 1 หน่วยกิต 

- 2 หน่วยกิต 

- 3 หน่วยกิต 

 

3 

3 

3 

 

2 

6 

3 

 

5 

5 

4 

 

10 

14 

10 

ลกัษณะวชิา 

- บรรยาย 

- ปฏิบติัการ 

- บรรยายและปฏิบติัการ 

 

4 

3 

2 

 

10 

1 

0 

 

10 

2 

2 

 

24 

6 

4 

ภาคการศึกษา 

- ภาคตน้ 

- ภาคปลาย 

 

3 

6 

 

6 

5 

 

6 

8 

 

15 

19 

วธีิการประเมินผล 

- อิงกลุ่ม 

- อิงเกณฑ ์

- อิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม 

 

0 

0 

9 

 

0 

0 

11 

 

1 

0 

13 

 

1 

0 

33 

PY = Pharmacy, PT = Pharmaceutical Technology, SAP = Social Administrative Pharmacy, และ CP = Clinical Pharmacy  
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วชิาส่วนใหญ่ของภาควชิาเภสัชกรรม เป็นรายวชิาในระดบัชั้นปีท่ี 4-5 ร้อยละ 76.5 (26 จาก 34 รายวชิา) 

เป็นวิชา 2หน่วยกิต ร้อยละ 41.2 (14 จาก 34 รายวิชา) ลกัษณะวิชาเป็นแบบบรรยายร้อยละ 70.6 (24 จาก 34 

รายวชิา) เป็นวชิาท่ีเปิดสอนภาคปลายร้อยละ 55.9 (19 จาก 34 รายวชิา) การประเมินผลใชว้ธีิอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม

ร่วมกนั ร้อยละ 97.1 (33 จาก 34 รายวชิา) 

 5.2 ข้อมูลการแจกแจงคะแนนของรายวชิาต่างๆ  

 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่ามธัยฐาน ของคะแนนจากรายงานเกรดรายวิชาต่างๆของภาควิชา

เภสชักรรม แสดงดงัตารางท่ี 2 โดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 77.73 มีค่าใกลเ้คียงกบัค่ามธัยฐาน คือ 78.00 โดยมีคะแนนสูงสุด

ของค่าเฉล่ีย คือ 91.80 และค่าตํ่าสุดของคะแนนเฉล่ีย คือ 67.35  

 

ตารางที ่2 คะแนนของวชิาต่างๆ ในภาควชิาเภสชักรรม ภาพรวมของภาควชิา (Pharmacy : PY)  (N = 34) 

ค่ากลางต่างๆ ของรายวชิา คะแนนจากรายวชิาของภาคเภสัชกรรม* (PY) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน 

คะแนนสูงสุด 91.80 16.00 93.00 

คะแนนตํ่าสุด 67.35 2.86 67.00 

คะแนนเฉล่ีย 77.73 6.33 78.00 

คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.61 2.70 6.72 

คะแนนมธัยฐาน 77.25 6.13 78.00 

คะแนนฐานนิยม 71.00** 5.00 74.00 

 * คะแนนเต็ม 100 คะแนน **ค่าฐานนิยมท่ีหลายค่า แสดงค่าตํ่าสุด 

 

 ตารางท่ี 3-5 เป็นค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่ามธัยฐาน ของคะแนนจากรายงานเกรดรายวิชา

ต่างๆ เม่ือจาํแนกเป็นสาขาเภสชักรรมเทคโนโลย ี(PT), สาขาเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร (SAP), และ สาขา

เภสชักรรมคลินิก (CP) ตามลาํดบั  

 

ตารางที ่3 คะแนนของวชิาต่างๆ ในภาควชิาเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลย ี(Pharmaceutical Technology 

                : PT) (N = 9) 

ค่ากลางต่างๆ ของรายวชิา คะแนนจากรายวชิาของสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลย*ี (PT) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน 

คะแนนสูงสุด 83.73 10.42 83.00 

คะแนนตํ่าสุด 67.35 3.85 67.00 

คะแนนเฉล่ีย 76.20 7.14 76.89 

คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.89 2.15 6.09 

คะแนนมธัยฐาน 76.20 7.06 78.00 

คะแนนฐานนิยม 67.35* 3.85** 78.00* 

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน **ค่าฐานนิยมท่ีหลายค่า แสดงค่าตํ่าสุด 
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ตารางที ่4 คะแนนของวชิาต่างๆ ในภาควชิาเภสชักรรมกรรม สาขาเภสชัศาสตร์สงัคมและการบริหาร 

                 (Social Administrative Pharmacy : SAP) (N = 11) 

ค่ากลางต่างๆ ของรายวชิา คะแนนจากรายวชิาของสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร* (SAP) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน 

คะแนนสูงสุด 91.80 16.00 93.00 

คะแนนตํ่าสุด 71.00 2.88 71.00 

คะแนนเฉล่ีย 81.42 6.17 82.27 

คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.56 3.58 7.60 

คะแนนมธัยฐาน 83.37 4.72 83.00 

คะแนนฐานนิยม 71.00* 2.88** 76.00 

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน *ค่าฐานนิยมท่ีหลายค่า แสดงค่าตํ่าสุด 

 

ตารางที ่5 คะแนนของวชิาต่างๆ ในภาควชิาเภสชักรรม สาขาเภสชักรรมคลินิก (Clinical Pharmacy : CP)  

                 (N = 9) 

ค่ากลางต่างๆ ของรายวชิา คะแนนจากรายวชิาของสาขาเภสัชกรรมคลินิก* (CP) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน 

คะแนนสูงสุด 84.00 9.00 86.00 

คะแนนตํ่าสุด 67.69 2.86 69.00 

คะแนนเฉล่ีย 75.81 5.93 76.55 

คะแนนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.36 2.26 5.41 

คะแนนมธัยฐาน 74.50 5.46 75.00 

คะแนนฐานนิยม 72.00** 5.00 74.00 

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน *ค่าฐานนิยมท่ีหลายค่า แสดงค่าตํ่าสุด 

 

 5.3 ข้อมูลจาํนวนและร้อยละของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทีไ่ด้เกรดต่างๆ 

 ตารางท่ี 6 แสดงจาํนวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีได้เกรดต่างๆ แสดงเป็นค่าเฉล่ีย + ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน โดยจาํนวนนกัศึกษาแสดงเป็นค่าเฉล่ียจาก 3 สาขา และภาพรวมของภาควิชา ส่วนร้อยละของนกัศึกษา

ท่ีไดเ้กรดแต่ละเกรดจะเป็นร้อยละท่ีอยูใ่นวงเลบ็หลงัตวัเลขจาํนวนนกัศึกษา โดยจะแสดงถึงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ของจาํนวนนักศึกษาท่ีได้เกรด และร้อยละท่ีได้เกรดแต่ละเกรดด้วย โดยการแสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐานของจาํนวนนกัศึกษาจะแสดงทศนิยม 2 ตาํแหน่ง ในขณะท่ีร้อยละของนักศึกษาท่ีไดเ้กรดนั้นแสดง

ทศนิยม 1 ตาํแหน่ง พบวา่ร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรด A โดยรวมของภาควชิา 34 วชิานั้นคิดเป็น ร้อยละ  

26.2 ± 25.9 ในขณะท่ีร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรด F คิดเป็นร้อยละ 0.8±2.3 เม่ือพิจารณาตามสาขาพบวา่ร้อยละ

ของนักศึกษาท่ีไดเ้กรด A ของสาขาเภสัชกรรมคลินิกมีน้อยกว่าอีก 2 สาขา ในขณะท่ีร้อยละของนักศึกษาท่ีได้

เกรด F สาขาเภสชักรรมคลินิกมีจาํนวนมากกวา่อีก 2 สาขา เช่นกนั 
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ตารางที ่6 จาํนวนและร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรดต่างๆ  

เกรด จาํนวนนกัศึกษา  (ร้อยละ) แสดงเป็นค่าเฉล่ีย + ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

PT  (9 วชิา) SAP (11 วชิา) CP (14 วชิา ) PY (34 วชิา) 

A 21.00 + 13.90 

(28.6 +28.3) 

49.27 + 30.27 

(40.5 +25.0) 

11.50 + 12.01 

(13.4 + 19.3) 

26.24 + 25.66 

(26.2 +25.9) 

B+ 18.78 + 8.15 

(19.6 +3.1) 

46.27 + 21.53 

(37.9 +17.8) 

23.93 + 12.29 

(25.4 + 12.3) 

29.79 + 18.83 

(27.9 +14.4) 

B 18.11 + 12.20 

(17.5 +9.4) 

18.55 + 15.67 

(14.9 +12.1) 

28.43 + 11.35 

(29.7 +12.7) 

22.50 + 13.67 

(21.7 +13.3) 

C+ 18.89 + 13.38 

(18.2 +11.5) 

5.27 + 8.88 

(4.2 +7.1) 

16.29 + 10.44 

(16.6 +10.2) 

13.41 + 12.00 

(13.0 +11.3) 

C 14.67 + 14.33 

(13.0 +10.8) 

2.73 + 7.17 

(2.2 + 5.6) 

9.81 + 7.79 

(9.1 +6.4) 

8.81 + 10.56 

(7.9 + 8.5) 

D+ 3.56 + 4.30 

(3.2 +3.7) 

0.00 + 0.00 

(0.0 + 0.0) 

4.80 + 5.47 

(3.8 +3.8) 

2.29 + 4.55 

(2.4 +3.5) 

D 2.33 + 3.67 

(1.8 +2.9) 

0.18 + 0.60 

(0.15 + 0.50) 

1.61 + 2.45 

(1.4 +2.1) 

1.34 + 2.55 

(1.1 +2.1) 

F 0.89 + 1.27 

(0.7 +1.0) 

0.09 + 0.30 

(0.1 + 0.2) 

1.86 + 3.26 

(1.5 +2.6) 

1.03 + 2.28 

(0.8 +2.3) 

PY = Pharmacy, PT = Pharmaceutical Technology, SAP = Social Administrative Pharmacy, และ CP = Clinical Pharmacy  

 

6. อภิปรายผล  

หลกัสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต ของคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการเรียนการ

สอน 6 ปี โดยโครงสร้างหลกัสูตรท่ีกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่ 225 หน่วยกิต โดยท่ีในชั้นปีท่ี 6 จะเป็น

วิชาในการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ ซ่ึงมีอยู่ 2 สาขา คือ ดา้น ผูป่้วย และดา้นผลิตภณัฑ์ ภาควิชาเภสัชกรรม ร่วม

รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอน 76 หน่วยกิต นบัวา่มีจาํนวนประมาณ 1 ใน 3 ของหลกัสูตร โดยรวมถึงเป็น

แกนหลกัในวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพทั้ง 2 ดา้นดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มี

จาํนวน 34 รายวชิา โดยพบวา่วชิาส่วนใหญ่ท่ีภาควิชาเภสัชกรรมจดัการเรียนการสอนจะอยูใ่นชั้นปีท่ี 4 และชั้นปี

ท่ี 5 (ร้อยละ 76.5) แมว้่าไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของคณะเภสัชศาสตร์ทั้งหมด แต่ขอ้มูลท่ีไดน้ับว่าสะทอ้นการวดัผล

นกัศึกษาการจดัการเรียนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรม ซ่ึงหากมีวิเคราะห์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของคะแนน

และเกรดของวชิาต่างๆ ต่อการเลือกสาขาหลกัในการฝึกปฏิบติังานวิชาชีพในชั้นปีท่ี 6 ก็จะเป็นส่ิงท่ีประโยชน์ต่อ

จดัแนวทางในการศึกษาต่อไดต้่อไปดว้ย 

ท่ีผ่านมาภาควิชาเภสัชกรรมไดร้ายงานผลการประเมินตนเองพบวา่มีการพฒันาการเรียนการสอนอยา่ง

สมํ่าเสมอ  (ปราโมทย ์ตระกูลเพียรกิจ และคณะ, 2561) และน่าจะทาํใหผ้ลการประเมินการจดัเรียนการสอนจาก

นักศึกษาทั้ งการประเมินรายวิชาและคณาจารย์ของภาควิชาเภสัชกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก          
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(พนูทรัพย ์ม้ีเจริญ, 2561) อยา่งไรก็ตามจากผลการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจะช่วยในพฒันาการวดัและ

ประเมินผลของรายวชิาในภาควชิาเภสชักรรมดียิง่ข้ึน  

ผลการศึกษา พบวา่วิธีการประเมินผลของวิชาในภาควิชาเภสัชกรรม จะใชก้ารตดัเกรดใชว้ิธีอิงเกณฑ์

และอิงกลุ่มร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 97.1 (33 จาก 34 รายวิชา) มีเพียงวิชาเดียวท่ีใช้การอิงกลุ่ม การ

ประเมินดงักล่าว การใช ้2 วธีิร่วมกนันั้น จะตอ้งอาศยัค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในการพิจารณา โดยพบวา่

ค่าเฉล่ียของคะแนน + ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 77.73 + 6.33 ซ่ึงมีค่าใกลเ้คียงกบัค่ามธัยฐาน คือ 78.00 เป็นขอ้มูล

อาจจะอธิบายการกระจายของร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรด A และ B+ ประมาณเกือบคร่ึง ในขณะท่ีร้อยละของ

นักศึกษาท่ีไดเ้กรดตํ่ากว่า D+ มีเพียงประมาณร้อยละ 4.3 เท่านั้น งานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ไดมี้ขอ้มูล

เก่ียวกับการวิเคราะห์ความยากง่ายของขอ้สอบ ในอนาคตการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของความยากง่ายของ

ขอ้สอบและคะแนนต่างๆ ท่ีนักศึกษาได ้น่าจะเป็นเร่ืองท่ีทาํให้มีการพฒันาแนวทางวดัและประเมินผลรายวิชา

เพ่ิมข้ึนได ้

เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลของ 3 สาขาวชิาต่างๆ พบวา่ คะแนนเฉล่ียจากรายวชิาของสาขาเภสชัศาสตร์สงัคม

และการบริหาร คือ 81.42 ซ่ึงมีค่ามากกวา่อีก 2 สาขา คือ สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี และสาขาเภสัชกรรมคลินิก 

ซ่ึงมีค่า 76.20 และ 75.81 ตามลาํดบั และน่าจะสอดคลอ้งกบัร้อยละของนกัศึกษาท่ีไดเ้กรด A และ B+ ของสาขา

เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ท่ีมีจาํนวนรวมประมาณร้อยละ 80 ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะลกัษณะของ

วิชาในสาขาน้ี เป็นดา้นสังคมและการบริหารซ่ึงมีลกัษณะเน้ือหาแตกต่างจากสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี และ

เภสัชกรรมคลินิก และสอดคลอ้งกบัการศึกษาท่ีผ่านมาในเร่ืองการประเมินผลของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอน

ของภาควิชาเภสัชกรรม ท่ีมีขอ้สังเกตว่าลกัษณะของเน้ือหาและการจัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชาของ

ภาควิชาเภสัชกรรม มีความหลากหลายดว้ย รวมทั้งเทคนิคการเรียนการสอนก็มีความเฉพาะของอาจารยแ์ต่ละคน

ข้ึนกบัประสบการณ์และอายกุารทาํงาน (พนูทรัพย ์ม้ีเจริญ, 2561) 

การศึกษาคร้ังน้ี ไม่ได้รวมวิชาฝึกปฏิบติังานวิชาชีพ และวิชาเลือก อีกทั้ งการศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลปี

การศึกษาปีเดียว อาจจะไม่ไดแ้สดงถึงภาพรวมทั้งหมดของภาควชิาเภสชักรรม   

โดยสรุปผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นวา่มีความแตกต่างของคะแนน และการกระจายของเกรดของ

นกัศึกษา ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานสาํหรับการพฒันาการจดัการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของภาควิชา

เภสชักรรมในอนาคต 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ขอ้มูลจากการศึกษาคร้ังน้ี จะนาํเสนอในท่ีประชุมภาควิชาเภสัชกรรม และท่ีประชุมสาขาทั้ง 3 

สาขา รวมทั้งงานการศึกษา คณะเภสชัศาสตร์ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนต่อไป 

 (2) ผลการประเมินคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางการสร้างระบบและกลไกในการพฒันาการเรียนการสอน 

หากไดมี้การนาํผลการประเมินมารวบรวมวิเคราะห์ สมํ่าเสมอ และอาจจะประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ท่ี

สอดคลอ้งกบัการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ  (outcome-based)  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรนาํผลของการประเมินรายวชิาต่างๆ ไปหาความสมัพนัธ์กบัการเลือกสาขาหลกัดา้นผูป่้วย 

หรือดา้นผลิตภณัฑ ์สาํหรับการเรียนต่อในระดบัชั้นปีท่ี 6  

(2) ควรนาํผลการประเมินรายวชิาต่างๆ ของทุกภาควชิาโดยความร่วมมือกบังานการศึกษาเภสชั 

ศาสตรบณัฑิต คณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล มาสงัเคราะห์ใหเ้กิดภาพรวมท่ีมีประโยชน์ และประสิทธิผล

มากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 1) จาํนวนและลกัษณะความพิการของบุคคลพิการซ้อน อาย ุ

แรกเกิด-18 ปี และ 2) สภาพการจดัการเรียนการสอนสําหรับบุคคลพิการซอ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 10 

โรงและศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดั 8 แห่งในเขตภาคเหนือตอนบน ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 28 คน 

ครูผูส้อน 480 คน และผูป้กครองของบุคคลพิการซอ้นท่ีเรียนหรือรับบริการการศึกษา 28 คน เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้

ประกอบดว้ย 1) แบบสํารวจความพิการ 2) แบบสังเกตการจดัการเรียนการสอนบุคคลพิการซ้อน และ 3) ชุด

คาํถามในการสนทนากลุ่มสาํหรับผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ

การวิเคราะห์เน้ือหาแลว้สรุปประเด็นเพ่ือจดัหมวดหมู่ ผลการวิจัยพบว่า บุคคลพิการซ้อนท่ีมารับบริการทาง

การศึกษามีจาํนวนทั้งส้ิน 456 คน โดยมีลกัษณะพิการซ้อนตั้งแต่ 2-8 ความพิการ ทั้งน้ีทุกหน่วยงานมีการจัด

หลกัสูตรและการเรียนการสอนสําหรับบุคคลพิการซ้อน แต่พบขอ้จาํกดัในการสอนอยูห่ลายดา้นเน่ืองจากขาด

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะประสบการณ์ในการจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลพิการซอ้น นอกจากน้ียงั

พบวา่ ครูและนกัสหวชิาชีพมีการสบัเปล่ียนตาํแหน่ง และโยกยา้ยงานบ่อยทาํใหก้ารช่วยเหลือไม่ต่อเน่ือง 

 

คาํสําคญั: พิการซอ้น การจดัการเรียนการสอน โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดั 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were to examine 1) the number and characteristics of individuals with 

multiple disabilities and 2) state of teaching and learning provisions for individuals with multiple disabilities aged 

birth to 18 years old in 10 special schools and eight special educational centers located in eight Northern 

provinces. The subjects in the study included 28 school administrators, 480 teachers, and 28 parents of students 

with multiple disabilities. The research instruments consisted of 1) a disabilities survey form, 2) a teaching and 

learning observational form, and 3) a focus group question form. The data were analyzed using frequency, 
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percentage, and the interpretative analysis. The results showed that all special schools and special education 

centers in this study provided individuals with multiple disabilities with an appropriate curriculum and a variety 

of education services in accordance to the educational provisions. It is importance to note that there was a serious 

shortage of experienced teachers and paraprofessionals. In addition, change of teachers and paraprofessionals is 

also poses a challenge. 

 

KEYWORDS:  Multiple Disabilities, Teaching and Learning, Special Disability Schools, Provincial Centers for  

  Special Education  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 

2553 และ พระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการพ.ศ. 2551 ไดร้ะบุความมุ่งหมายและหลกัการของการ

จดัการศึกษาโดยยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกาํหนดหนา้ท่ีการ

จดัการศึกษของรัฐท่ีตอ้งจดัใหค้นไทยทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่

สิบสองปี อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย ทั้งน้ีคนพิการมีสิทธิไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย

ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวติ พร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลย ีส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการและ

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา โดยมีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาท่ี

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  

  สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2550) ไดส้ํารวจสภาพและปัญหาของคนพิการ พบว่าประชากรท่ีพิการอายุ      

5-30 ปี มีจาํนวน 2.26 แสนคน ในจาํนวนน้ีมีถึงร้อยละ 81.7 ท่ียงัไม่ไดเ้รียนหรือไม่เคยเรียนและมีเพียงร้อยละ 

18.3 ท่ีกาํลงัเรียน ซ่ึงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 51.9 กาํลงัเรียนในระดบัประถมศึกษา รองลงมาเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ร้อยละ 19.2 และมธัยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 13.5 ส่วนระดบัปริญญาตรีมีเพียงร้อยละ 2.9 หรือร้อยละ 0.5 เม่ือ

เทียบกบัจาํนวนประชากรพิการทั้งหมดของประเทศ นอกจากน้ีกรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(2558) ยงัพบวา่คนพิการท่ีอยูใ่นวยัเด็กและวยัศึกษา (แรกเกิด - 

21 ปี) มีอตัราส่วนของคนพิการทางสติปัญญามากท่ีสุด หรือร้อยละ 28.75 รายงานน้ียงัพบวา่คนพิการท่ีไม่ไดรั้บ

การศึกษาแบ่งเป็น 1) ไม่ไดรั้บการศึกษาจาํนวน 748,106 คน (ร้อยละ 45.38 ของผูพิ้การท่ีออกบตัรประจาํตวัคน

พิการ) 2) อายไุม่ถึงเกณฑท่ี์จะเรียน จาํนวน 14,414 คน หรือร้อยละ 1.93 ของคนพิการท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา และ  

3) อายถึุงเกณฑแ์ต่ไม่ไดรั้บการศึกษาจาํนวน 733,692 คน หรือร้อยละ 98.07 ของคนพิการท่ีไม่ไดรั้บการศึกษา 

  จากขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า เด็กพิการจาํนวนมากยงัไม่ไดรั้บโอกาสทางการศึกษาและอาจหมด

โอกาสท่ีจะพฒันาตนเอง ทั้งน้ีกระทรวงศึกษาธิการ (2552) ไดก้าํหนดประเภทคนพิการทางการศึกษาไวท้ั้งหมด 9 

ประเภท และพิการซอ้นหมายถึงความพิการตั้งแต่ 2 ประเภทข้ึนไปในคนพิการคนหน่ึง ท่ีสาํคญัเด็กกลุ่มน้ีน่าจะ

กลุ่มแรกท่ีไม่ไดรั้บโอกาสทางการศึกษา ทั้งน้ีไกรยส  ภทัราวาท (2557) อธิบายว่า สาเหตุหน่ึงอาจเน่ืองมาจาก

หน่วยงานรัฐหลายแห่งประสบปัญหาการเขา้ถึงขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กพิการ เช่น

จาํนวนเด็กพิการทั้งในและนอกระบบการศึกษา ท่ีอยูภู่มิลาํเนา และสภาพความพิการ นอกจากน้ีการบูรณาการการ
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ทาํงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานทั้งในกระทรวงเดียวกนัและต่างกระทรวงยงัไม่มีระบบการส่งต่อขอ้มูลเพ่ือ

พฒันาเด็กเหล่าน้ีท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ (2557) เพ่ิมเติมว่าเด็กพิการบางคนยงัไม่ไดรั้บ

การศึกษาอาจเกิดจากเด็กไม่ไดรั้บการคดักรองท่ีถูกตอ้ง หรือเจา้หนา้ท่ีและครูในทอ้งถ่ินมีภารกิจมากและมีองค์

ความรู้ไม่พอเพียงในการคดักรองเด็ก ผลก็คือเด็กบางคนไม่ไดรั้บการช่วยเหลือในจงัหวะท่ีเหมาะสม สอดคลอ้ง

กบั ชูศกัด์ิ จนัทยานนท ์(2557) ระบุวา่ปัญหาสาํคญัประการหน่ึงท่ีเดก็พิการไม่ไดรั้บโอกาส คือโรงเรียนไม่มีความ

พร้อม ครูการศึกษาพิเศษมีไม่เพียงพอและท่ีมีอยูก็่ยงัไม่สามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเพราะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน

ไปดว้ย อีกทั้งบางแห่งไม่มีครูท่ีไดรั้บการฝึกฝนมาโดยตรง  

ยิ่งไปกวา่นั้นคณะผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเบ้ืองตน้พบวา่ ปัจจุบนัโรงเรียนเฉพาะความพิการทั้งของรัฐและ

เอกชน และศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัมีการจดัการศึกษาสําหรับบุคคลกลุ่มน้ีอยู่แลว้ แต่ขอ้มูลมีจาํกดั 

เข้าถึงยาก และการใช้ข้อมูลเพ่ือการพฒันาการจัดการเรียนการสอนบุคคลพิการซ้อนยงัไม่มากนัก ดังนั้ น

คณะผูว้จิยัจึงเห็นความจาํเป็นในการศึกษาจาํนวน ลกัษณะ และสภาพการจดัการเรียนการสอนสาํหรับบุคคลพิการ

ซ้อน เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรผลิตบณัฑิตและมหาบณัฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ให้มี

ความรู้ ความสามารถท่ีตรงกบัความตอ้งการของสังคม อนัจะช่วยเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลพิการซ้อน

โดยไดก้าํหนดพ้ืนท่ีการศึกษาในภาคเหนือ เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงมี

หนา้ท่ีให้ความรู้ในการพฒันาบุคลากรบุคคลทางการศึกษา และ การบริการวิชาการแก่ชุมชน ประกอบกบัผลการ

สาํรวจขอ้มูลคนพิการของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2555)  บ่งช้ีวา่ ภาคเหนือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีจาํนวนคนพิการสูงเช่น

เดียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจะทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจนของการจดับริการทางการศึกษา

พิเศษท่ีเอ้ือต่อการพฒันาบุคคลพิการซอ้นต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  เพ่ือศึกษา 

  1.  จาํนวนและลกัษณะความพิการของบุคคลพิการซอ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษา

พิเศษประจาํจงัหวดัในภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั 

  2. สภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับบุคคลพิการซ้อนในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์

การศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัในภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
   

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

1. จาํนวนบุคคลพิการซอ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํ 

    จงัหวดัในภาคเหนือตอนบน  

2. ลกัษณะความพิการของบุคคลพิการซอ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษา 

    พิเศษประจาํจงัหวดัในภาคเหนือตอนบน  

3. สภาพการจดัการเรียนการสอนสาํหรับบุคคลพิการซอ้น 

 - การเตรียมการสอน  - การดาํเนินการสอน       - การวดัและประเมินผล 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจและการวจิยัเชิงพรรณนา 

        4.2  ขอบเขตการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาจาํนวนและลกัษณะความพิการตลอดจนสภาพการจดัการเรียนการสอน

ของบุคคลพิการซ้อนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 10 โรง และ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษใน 8 จังหวดัภาคเหนือ

ตอนบน กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 28 คน ครูผูส้อน 480 คน และผูป้กครอง 28 คน ทั้งน้ีโรงเรียน

เฉพาะความพิการทั้งของรัฐและเอกชนมีการบริหารและการจดัการเรียนการสอนเช่นเดียวกบัโรงเรียนเรียนร่วม 

ส่วนศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัมีหน้าท่ีหลกัในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและเตรียมความ

พร้อมคนพิการอายแุรกเกิด-18 ปี  เพ่ือส่งต่อเขา้ศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โรงเรียนเรียนร่วม และโรงเรียนเฉพาะ

ความพิการ  

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ จาํนวนบุคคลพิการซอ้น ลกัษณะความพิการ และ สภาพการจดัการเรียนการสอน

สาํหรับบุคคลพิการซอ้น 

       4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) แบบสาํรวจความพิการ 2) แบบสงัเกตการจดัการเรียนการ

สอนบุคคลพิการซอ้น และ 3) ชุดคาํถามในการสนทนากลุ่มสาํหรับผูบ้ริหาร ครู และผูป้กครอง โดยเคร่ืองมือทุก

ชุดมีการตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 

.66 ถึง 1.00 ผา่นเกณฑคุ์ณภาพทุกฉบบั 

 4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

      ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 - กมุภาพนัธ์ 2560 คณะผูว้จิยัส่งแบบสาํรวจความพิการทางไปรษณีย ์ไปใหค้รู

ท่ีรับผิดชอบบุคคลพิการซอ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการจาํนวน 249 ฉบบั ไดรั้บคืนจาํนวน 233 ฉบบั หรือร้อย

ละ 93.57  และศูนยก์ารศึกษาพิเศษจาํนวน 334 ฉบบั ไดรั้บคืนจาํนวน 247 ฉบบั หรือร้อยละ 73.95 รวมตอบกลบัมา

ทั้งส้ิน 480 ฉบบั หรือร้อยละ 82.33  และสามารถใชไ้ดจ้าํนวน 456 ฉบบั หรือร้อยละ 78.21 และไดน้ดัหมายการจดั

สนทนากลุ่มกบัผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และผูป้กครอง (16 คร้ัง) และ สังเกตการจดัการเรียนการสอน (16 คร้ัง) โดยใช้

สถานท่ีของโรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละและสรุปประเด็นจดัหมวดหมู่เพ่ือเขียนพรรณนา

วเิคราะห์  

 

5. สรุปผลการวจัิย 

  5.1 จาํนวนและลกัษณะความพกิารซ้อนในแต่ละหน่วยงาน 

  คณะผูว้จิยัสรุปจาํนวนและลกัษณะความพิการซอ้นในแต่ละหน่วยงาน ดงัตาราง 1 และ 2 
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ตาราง 1   จาํนวนและร้อยละของบุคคลพิการและบุคคลพิการซอ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 

และศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ใน 8 จงัหวดัภาคเหนือ 

ลาํดบัที่ ช่ือโรงเรียนและศูนย์การศึกษาพเิศษ คนพกิาร คนพกิารซ้อน ร้อยละ        

1 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจงัหวดัลาํปาง (เอกชน) 25 16 64 

2 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่  310 26 8.38 

3 โรงเรียนสอนคนตาบอดสนัติจินตนาจงัหวดัแพร่ (เอกชน) 55 16 29.09 

4 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จงัหวดัเชียงใหม่ 188 39 20.74 

5 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จงัหวดัเชียงราย 16 3 18.75 

6 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 397 35 8.81 

7 โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล  443 32 7.22 

8 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล 420 17 4.04 

9 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ 360 20 5.55 

 รวมจาํนวนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 2214 204  

1 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัพะเยา 116 47 40.51 

2 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัแม่ฮ่องสอน  224 57 25.44 

3 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัแพร่ 208 52 25 

4 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัน่าน  221 50 22.62 

5 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จงัหวดัเชียงใหม่  464 36 7.75 

6 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัลาํปาง  295 1 0.33 

7 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัลาํพูน 535 9 1.68 

 รวมจาํนวนในศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 2063 252  

 รวมทั้งส้ิน 4,277 456 10.66 

*ไม่ไดรั้บขอ้มูลจากโรงเรียนกาวิละอนุกูล จงัหวดัเชียงใหม่ และ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัเชียงราย 

 

จากตาราง  1 แสดงจาํนวนบุคคลพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษาพิเศษทั้งหมด

จาํนวน 4,277 คน จาํแนกเป็นบุคคลพิการซอ้นจาํนวน 456 คน หรือร้อยละ 10.66 โดยโรงเรียนเฉพาะความพิการ

ท่ีมีบุคคลพิการซอ้นมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจงัหวดัลาํปาง โรงเรียนสอนคนตา

บอดสนัติจินตนาจงัหวดัแพร่ และโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

ท่ีมีบุคคลพิการซ้อนมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ไดแ้ก่ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัพะเยา ศูนยก์ารศึกษา

พิเศษประจาํจงัหวดัแม่ฮ่องสอน และศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัแพร่ ตามลาํดบั 
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5.2 ลกัษณะความพกิารซ้อน 

 

ตาราง 2  จาํนวนความพิการซอ้น จาํนวนกลุ่ม ลกัษณะความพิการซอ้น และจาํนวนบุคคลพิการซอ้นในโรงเรียน 

 เฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษาพิเศษใน 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบน 

โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

ประเภทความพิการ* 

/จาํนวนกลุ่ม 

ความพิการซ้อน* 

(จาํนวน) 

ประเภทความพิการ** 

/จาํนวนกลุ่ม 

ความพิการซ้อน** 

(จาํนวน) 

2/22 

มีความพิการร่วมกนั 2 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 22 กลุ่ม 

ตวัอยา่งเช่น 1+2(7) คือ บกพร่อง

ทางการเรียนรู้ ร่วมกบั บกพร่อง

ทางสติปัญญา มีจาํนวน 7 คน 

 

1+2(7), 1+3(24), 1+4(1), 1+6(2), 

1+7(11), 1+8 (1), 2+3(7), 2+4(3), 

2+5(5), 2+6(39), 2+7(3), 2+8(3), 

3+4(1), 3+5(1), 3+6(2), 3+7(5), 

3+8(3), 4+6(4), 4+7(2), 5+7(5), 

6+7(4), และ 7+8(1) 

2/17 

มีความพิการร่วมกนั 2 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 17 กลุ่ม 

 

1+2(130), 1+3(5), 1+4(12), 1+5(2), 

1+7(1), 1+8(5), 2+3(2), 2+4(10), 

2+5(2), 2+6(2), 2+7(4), 2+8(1), 

3+4(1), 3+5(1), 3+6(1), 4+7(1), 

และ 6+7(2) 

3/17 

มีความพิการร่วมกนั 3 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 17 กลุ่ม 

 

1+2+3(7), 1+2+6(3), 1+2+5(1), 

1+3+4(3), 1+3+5(3), 1+3+6(3), 

1+3+7(1), 1+4+6(6), 1+5+7(1), 

2+3+4(1), 2+3+6(1),+2+3+8(1), 

2+4+6(1), 2+5+7(1),  2+6+7(3), 

3+5+8(1), และ 5+7+8(1) 

3/16 

มีความพิการร่วมกนั 3 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 16 กลุ่ม 

 

1+2+3(8), 1+2+4(7), 1+2+5(2), 

1+2+6(1), 1+2+8(3), 1+3+4(4), 

1+3+8(1), 1+4+5(1), 1+4+8(1), 

1+5+8(1), 2+3+4(1), 2+3+5(1), 

2+4+6(2), 3+4+5(1), 3+4+6(1), 

และ 4+6+7(1) 

 

4/12 

มีความพิการร่วมกนั 4 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 12 กลุ่ม 

 

1+2+3+4(1), 1+2+4+5(1), 

1+2+4+6(3), 1+2+5+6(1), 

1+2+4+8(1), 1+3+4+5(2), 

1+3+4+6(1), 1+3+6+8(1), 

1+6+7+8(1), 2+3+4+5(1), 

2+4+5+7(1), และ 3+4+5+8(1) 

4/7 

มีความพิการร่วมกนั 4 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 7 กลุ่ม 

 

1+2+3+4(5), 1+2+4+6(1), 

1+2+5+8(9), 1+3+5+8(1), 

1+4+6+7 (1), 2+3+4+5(5), และ 

2+3+4+7(1) 

5/7 

มีความพิการร่วมกนั 5 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 7 กลุ่ม 

 

1+2+3+4+7(1), 1+2+3+5+6(1), 

1+2+3+6+7(1), 1+2+4+5+7(1), 

1+2+4+5+8(2), 1+3+4+5+7(1), 

และ 1+4+5+6+8(1) 

5/3 

มีความพิการร่วมกนั 5 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 3 กลุ่ม 

 

1+2+3+4+5(4), 1+2+3+5+8(2), 

และ 2+3+4+5+6(1) 

 - 6/2 

มีความพิการร่วมกนั 6 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 2 กลุ่ม 

1+2+3+4+5+8(1) และ 

1+2+3+4+6+7(1) 

7/3 

มีความพิการร่วมกนั 7 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 3 กลุ่ม 

 

1+2+3+5+6+7+8(1), 

1+2+3+4+5+7+8(3), และ 

1+2+3+4+5+6+7(2) 

7/1 

มีความพิการร่วมกนั 7 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 1 กลุ่ม 

 

1+2+3+4+5+6+7(1) 

8/1 

มีความพิการร่วมกนั 8 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 1 กลุ่ม 

1+2+3+4+5+6+7+8(3) 8/1 

มีความพิการร่วมกนั 8 ประเภท

และมีความแตกต่างกนั 1 กลุ่ม 

1+2+3+4+5+6+7+8(1) 

รวม 204  252 

        หมายเหตุ  เรียงประเภทความพิการตามจาํนวนมากท่ีสุด-นอ้ยท่ีสุด ตามท่ีพบในโรงเรียนเฉพาะพิการ และ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

        *1 บกพร่องทางการเรียนรู้ 2 บกพร่องทางสติปัญญา 3 บกพร่องทางการเห็น 4   บกพร่องทางการพูดและภาษา 5 บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ  

            อารมณ์ 6 บกพร่องทางการร่างกาย/การเคล่ือนไหว/สุขภาพ 7 บกพร่องทางการไดย้นิ 8 ออทิสติก 

       ** 1 บกพร่องทางการร่างกาย/การเคล่ือนไหว/สุขภาพ 2 บกพร่องทางสติปัญญา 3 ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 บกพร่องทางการพูดและ 

            ภาษา 5 ความบกพร่องทางการเห็น 6 ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 7 ออทิสติก 8 ความบกพร่องทางการไดย้นิ 
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ตาราง 2 แสดงให้เห็นวา่ บุคคลพิการซอ้นในโรงเรียนเฉพาะความพิการ 10 โรงมีจาํนวน 204 คน ส่วน

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 8 แห่งมีจาํนวน 252 คน แต่ละคนมีลกัษณะพิการซ้อนท่ีหลากหลายตั้งแต่ 2-8 ความพิการ 

ทั้งน้ีในโรงเรียนเฉพาะความพิการ และศูนยก์ารศึกษาพิเศษ มีบุคคลพิการซอ้นของความบกพร่องทางสติปัญญา 

ร่วมกับ บกพร่องทางการร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ มากท่ีสุด คือ จาํนวน 39 คน และ 131 คน 

ตามลาํดบั 

5.3 สภาพการจัดการเรียนการสอนบุคคลพิการซ้อนในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษา

พเิศษ 

คณะผูว้ิจัยได้สังเกตสภาพการจัดการเรียนการสอนบุคคลพิการซ้อนทั้ งส้ิน 16 คร้ังในด้าน 1) การ

เตรียมการสอน โดยพิจารณาหลกัสูตร แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล สภาพชั้น

เรียน และ การเตรียมส่ือการสอน  2) การดําเนินการสอนเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล และ 3) การวดัและ

ประเมินผล ของครูในโรงเรียนเฉพาะความพิการจาํนวน 10 คน และศูนยก์ารศึกษาพิเศษจาํนวน 6 คน โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. การเตรียมการสอน 

จากการสังเกตพบว่า โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษาพิเศษทุกแห่ง มีการจดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษาตามประเภทความพิการหลกั โดยโรงเรียนเฉพาะความพิการ (n=7) และศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

(n=5) จดัแสดงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล และส่ือการสอน เม่ือพิจารณาแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 

พบว่ามีการระบุเป้าหมายระยะยาว วิธีและเกณฑ์การประเมินผลบุคคลพิการซ้อนเหมือนกนัทั้งชั้น ซ่ึงยงัไม่ได้

ปรับเน้ือหาและกิจกรรมใหต้รงความตอ้งการของผูเ้รียน ส่วนศูนยก์ารศึกษาพิเศษ พบวา่ มีการแบ่งหอ้งรับบริการ

ตามระดบัความรุนแรง ส่วนแผนการสอนเฉพาะบุคคลไม่สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ไม่มี

การปรับส่ือ ส่ิงอาํนวยความสะดวกให้สอดคลอ้งกบักิจกรรม โดยศูนยฯ์ ไดรั้บส่ือสาํเร็จจากรัฐจาํนวนมากยงัไม่

ผ่านการใชง้าน แต่ใชส่ื้อการสอนท่ีทาํข้ึนเองโดยปรับตามความจาํเป็นและความเหมาะสมกบัขอ้จาํกดัของบุคคล

พิการซอ้นเป็นรายบุคคล 
2. การดาํเนินการสอนเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล 

จากการสงัเกตในโรงเรียนเฉพาะความพิการพบวา่ มีการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ 5-8 คนและกลุ่มเลก็    

3-5 คน โดยครูบอก ช้ี หรือจับมือให้ผูเ้รียนได้ทาํกิจกรรมร่วมกัน ส่วนศูนยก์ารศึกษาพิเศษจะให้ผูเ้รียนร่วม

กิจกรรมกลุ่มจากกิจกรรมวงกลมและแยกเขา้ชั้นเรียน ดา้นการสอนเป็นรายบุคคล พบว่าโรงเรียนเฉพาะความ

พิการส่วนใหญ่ไม่ไดแ้ยกบุคคลพิการซอ้นมาสอนเป็นรายบุคคล แต่เป็นการช่วยเหลือตวัต่อตวัในห้องเรียนโดย

ใชว้ิธีสาธิต และช้ีแนะ นอกจากน้ีบางโรงเรียนมีการเตรียมทกัษะการดาํรงชีวิต เช่น การฝึกอาชีพ แต่ไม่พบการ

จัดทาํแผนการเปล่ียนผ่าน ส่วนการสอนเป็นรายบุคคลของศูนย์การศึกษาพิเศษพบว่า ครูเป็นผูน้ัดหมายให้

ผูป้กครองพาผูเ้รียนมารับบริการ เช่น การฝึกกิจกรรมบาํบดั หรือกายภาพบาํบดั ร่วมกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยให้

ผูป้กครองร่วมฝึกดว้ย หากเป็นการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล จะสอนในหอ้งรวม และเนน้การ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพมากกว่าการช่วยเหลือทางการศึกษา นอกจากน้ีศูนยฯ์ ยงัให้บริการผูเ้รียนท่ีบา้นเป็นรายบุคคล

โดยมีผูป้กครอง เป็นผูส้อน  ครูจะทาํหนา้ท่ีติดตามผล แต่พบวา่ยงัไม่ต่อเน่ือง ไม่เป็นระบบ และไม่พบการบนัทึก

การเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน  
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3. การวดัและประเมนิผล  

                  ในโรงเรียนเฉพาะความพิการพบวา่ ครูใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนและพบร่องรอย

การบนัทึกผลการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง แต่เป้าหมายกบัเกณฑก์ารประเมินยงัไม่สอดคลอ้งกนั ส่วนศูนยก์ารศึกษา

พิเศษ พบว่าครูประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามท่ีกาํหนดตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และมีการวดั

ประเมินผลตามสภาพจริง แต่ไม่พบการบนัทึกการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน 

5.4 ผลจากการสนทนากลุ่มกบัผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง 

คณะผูว้จิยัไดจ้ดัการสนทนากลุ่มทั้งส้ิน 16 คร้ัง ร่วมกบัผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และผูป้กครองกลุ่มละ 28 คน 

โดยไดส้รุปการสนทนากลุ่มได ้5 ประเด็นสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  1. อุปสรรคในการจดัทาํหรือปรับหลกัสูตรสาํหรับบุคคลพิการซอ้น 

  การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลพิการซอ้นนั้นจาํเป็นตอ้งจดัทาํหลกัสูตรเฉพาะบุคคลโดยปรับจาก

หลกัสูตรแกนกลาง แต่ในกลุ่มพิการซ้อนรุนแรงส่วนใหญ่ตอ้งการหลกัสูตรการดาํรงชีวิตมากกว่าหลกัสูตร

แกนกลางท่ีเนน้วิชาการ  จากการสนทนากลุ่มพบวา่ หลกัสูตรปัจจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกบัความสามารถจริงของ

ผูเ้รียน ซ่ึงครูคนหน่ึงกล่าววา่  “ในระยะแรกเราใชห้ลกัสูตร 6 ทกัษะแต่พอใชไ้ประยะหน่ึงเกิดปัญหามากเพราะ

เป็นหลกัสูตรแยกตามประเภทความพิการ แต่ไม่ไดเ้พ่ิมทกัษะท่ีจาํเป็นตามลกัษณะความพิการยิง่ไปกวา่นั้นผูเ้รียน

เองไม่ใหค้วามร่วมมือ สอนไม่ไดต้ามแผน วดัผลไดล้าํบาก เราเลยร้ือหลกัสูตรของหอ้งทกัษะการดาํรงชีวติโดยใช้

ความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคนเป็นหลกัแทน”  

  2. ผูป้กครองมีความสาํคญัมากในการพฒันาศกัยภาพบุคคลพิการซอ้น 

  ผูบ้ริหาร และครูให้ความสาํคญัต่อผูป้กครองมาก เน่ืองจากผูป้กครองเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัลูกมาก

ท่ีสุด นอกจากนั้นแลว้ ผูป้กครองยงัเป็นกรรมการการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล และเป็นผูช่้วยฝึก

ทกัษะต่าง ๆ ให้กบัลูกท่ีบา้น สอดคลอ้งกบัแม่ท่ีเล่าวา่ “ครูกบัแม่คุยกนัเร่ืองการช่วยลูกใส่เส้ือผ่าหนา้ท่ีมีกระดุม 

แม่วา่การช่วยกนัทั้งท่ีบา้นและท่ีศูนยฯ์ จะช่วยนอ้งไดม้าก  แม่จะอยูก่บันอ้งมากกวา่ครู แต่ไดคุ้ยกนัวา่ลูกทาํอะไร

ได ้หรือไม่ได ้ ตอ้งช่วยยงัไง และอะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนของลูก แลว้ใหค้รูช่วย”  

  3. การขาดแคลนบุคลากรครูและนกัสหวชิาชีพท่ีเช่ียวชาญในการสอนบุคคลพิการซอ้น 

  ผลการวจิยัน้ี พบวา่ บุคลากรครูและนกัสหวชิาชีพท่ีชาํนาญการยงัขาดแคลนเป็นจาํนวนมาก และท่ี

ปฏิบติังานอยูย่งัมีประสบการณ์นอ้ย นอกจากน้ียงัพบวา่ ครูและนกัสหวิชาชีพเปล่ียนงานและสถานท่ีทาํงานบ่อย

มาก ครูคนหน่ึงกล่าวว่า “ครูเดิมออกไป มีครูใหม่ยา้ยเขา้มาสอนแทน แต่ตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัเด็กอีกพกัใหญ่  

เจา้หนา้ท่ีเปล่ียนบ่อย การปฏิบติังานยงัไม่เป็นไปตามนโยบาย การประสานงานยงัไม่ไดรั้บการปฏิบติั  ครูท่ีเป็น

นักสหวิชาชีพอยู่ไดไ้ม่นาน พ่ีเล้ียงยงัไม่เขม้แข็งพอทาํให้การจดัการเรียนไม่ประสบความสาํเร็จ การทาํงานกบั

บุคคลพิการซอ้นไม่ต่อเน่ือง ทาํใหป้ระสิทธิภาพงานไม่ดีเท่าท่ีควร” 

4. ชุมชนตอ้งเป็นหลกัในการส่งเสริมการดาํรงชีวติอิสระของบุคคลพิการซอ้น 

บุคคลพิการซ้อนเม่ือจบการศึกษาแลว้ตอ้งกลบัไปอยู่กับครอบครัว หรือถา้เป็นผูพิ้การติดเตียง 

ชุมชนยิง่มีบทบาทสาํคญัมากในการดาํรงชีวติของบุคคลพิการซอ้น แต่เม่ือกลบัสู่ชุมชนส่ิงท่ีพบ คือ กิจกรรมต่างๆ 

ท่ีเคยปฏิบติัไดด้ว้ยตนเองมีนอ้ยลง เน่ืองจากไม่มีการเตรียมส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหช่้วยเหลือตนเองไดม้ากเหมือนกบั

อยูท่ี่โรงเรียนหรือศูนยฯ์  ส่งผลใหบุ้คคลพิการซอ้นเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนนอ้ยลง และยิ่งนานวนัจะ



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1627 

เห็นคุณค่าในตนเองตํ่าลงดว้ย สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ียายกล่าววา่ “เม่ือหลานกลบับา้นก็ไม่ค่อยออกจากบา้นจะนัง่

คุยกบัพ่ีนอ้งในบา้น การไปวดั ไปตลาด หรือทาํอาชีพในชุมชนนั้นทาํไม่ไดเ้ลย”  

5. วฒันธรรมการเล้ียงดูของแต่ละครอบครัวมีผลต่อพฒันาการของบุคคลพิการซอ้น 

  ผลการวิจยัน้ีพบวา่ ครอบครัวมกัจะไม่ยอมใหลู้กหลานท่ีพิการซอ้นช่วยเหลือตนเองทั้งท่ีโรงเรียน

เตรียมความพร้อมและทกัษะท่ีจาํเป็นให้แลว้ ผูป้กครองยงัไม่ให้โอกาสลูกหลานในการฝึกกิจกรรมการดาํเนิน

ชีวติดว้ยตนเอง โดยคิดวา่จะเกิดอนัตราย ครูไดก้ล่าวถึงการเล้ียงดูของผูป้กครองวา่ “ผูป้กครองบางคนไม่ยอมฝึก

ต่อจากโรงเรียนเพราะเขาสงสารลูก เวลาลูกกลบับา้นจะไม่ให้ลูกทาํอะไรเลย” แม่ยิม้เศร้า ๆ ยอมรับวา่ “ทุกวนัน้ี

ครอบครัวยงัประคบประหงมอยู ่สงสารลูกทาํใจไม่ค่อยได ้ลูกลาํบากมากพอแลว้”  

 

6. อภิปรายผล  

  คณะผูว้จิยัขออภิปรายผล 2 ประเด็นสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ความจาํเป็นในการพฒันาครูการศึกษาพเิศษให้เหมาะสมกบัจาํนวนและลกัษณะความพกิาร 
ผลการวิจยัพบวา่ การขาดแคลนและการโยกยา้ยครูการศึกษาพิเศษและนกัสหวิชาชีพ ส่งผลโดยตรงต่อ

พฒันาการของบุคคลพิการซ้อนทั้งในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษาพิเศษท่ีมีจาํนวนทั้งส้ิน 456 

คนหรือร้อยละ 10.66 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดยงัพบวา่ บุคคลพิการซอ้นมีความหลากหลายตั้งแต่ 2-8 ประเภท

ความพิการทาํใหมี้ความซบัซอ้นและเฉพาะตวัสูงมาก ครูผูส้อนตอ้งมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์เฉพาะหลาย

ดา้น อาทิ ทกัษะการประเมินความสามารถและขอ้จาํกดั การปรับหลกัสูตร และการสร้างหลกัสูตรการดาํรงชีวิต 

ทกัษะการจดัท่า การเคล่ือนยา้ย เป็นตน้ ยิง่ไปกวา่นั้นผลการวจิยัยงัพบวา่ ครูจดัทาํแผนต่าง ๆ แต่ไม่สอดคลอ้งกบั

ความสามารถจริงและทกัษะท่ีจาํเป็นของบุคคลพิการซอ้น เช่น ทกัษะการทาํความคุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้ม การ

เคล่ือนไหว ทกัษะการส่ือสาร และทกัษะการดาํรงชีวิต เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การขบัถ่าย การ

อาบนํ้ า เป็นตน้ รวมถึงทกัษะสงัคม ทกัษะการอ่าน-เขียนเบรลลแ์ละภาษามือ เป็นตน้ และท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง

คือ ยงัไม่มีการจดัทาํแผนการเปล่ียนผา่นจากโรงเรียนสู่บา้นและชุมชนสาํหรับบุคคลพิการซอ้นท่ีอายมุากกวา่ 18 

ปีท่ีตอ้งกลบัไปอยูบ่า้นและชุมชน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการใชชี้วติอิสระทั้งชีวติของบุคคลพิการซอ้นอีกดว้ย  
         ทั้ งน้ีคณะผูว้ิจยัเห็นว่าครูผูส้อนและ/หรือครูท่ีรับผิดชอบดา้นการศึกษาพิเศษแต่ละสถานศึกษาเป็น

ฟันเฟืองท่ีสาํคญัยิ่งในการส่งเสริมพฒันาบุคคลพิการทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลุ่มพิการซอ้นท่ีครูเหล่าน้ีตอ้งใช้

ความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะ ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนของครูเป็นหลกั และการท่ีครูผูส้อนจะจดั

การศึกษาในลกัษณะเช่นน้ีได ้ ครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในบุคคลพิการซอ้นอยา่งลึกซ้ึง ซ่ึงครูท่ีสอนบุคคลพิการ

ซ้อนจําเป็นต้องได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ทั้ งในด้านองค์ความรู้ ทักษะท่ีอาจต้องเน้น

เทคโนโลยเีพ่ิมมากข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพและงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลพิการ

ซอ้นในอนาคต สอดคลอ้งกบั Hiroyuki (2008) ท่ีกล่าววา่ การจดัการศึกษาสาํหรับบุคคลพิการซอ้นนั้นจาํเป็นตอ้ง

พฒันาครูผูส้อนอย่างต่อเน่ือง เพราะในปัจจุบนับุคคลท่ีมีความพิการซ้อนจาํนวนมากมีระดบัความรุนแรงและ

ประเภทความพิการท่ีเพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นครูท่ีจะตอ้งสอนผูเ้รียนกลุ่มน้ีตอ้งสามารถประเมิน ปรับหลกัสูตรและจดั

วิธีสอนใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนเป็นรายบุคคลและสถานการณ์ใหม้ากท่ีสุด เน่ืองจากบุคคลพิการซอ้นจาํนวนมากมีทั้ง

ความบกพร่องทางสมองและร่างกาย จึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะจดัการเรียนการสอนเพียงแบบเดียว ซ่ึง Miles and 
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Riggio (1999) กล่าวเพ่ิมเติมว่า เม่ือครู ผูป้กครองและผูดู้แลมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์เพ่ิมข้ึนจะช่วยให้

บุคคลพิการซอ้นรวมถึงกลุ่มหูหนวกและตาบอด สามารถพฒันาและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนได ้          
2.  การสนับสนุนจากครอบครัว และชุมชนมผีลต่อการดาํรงชีวติอสิระของบุคคลพกิารซ้อน 

        ผลการวิจัยน้ีพบว่า โรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษาพิเศษได้ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และ

ส่งเสริมทกัษะวิชาการ ทกัษะการดาํรงชีวิต รวมถึงการปรับสภาพแวดลอ้มท่ีบา้นให้เหมาะสมกบัขอ้จาํกดัของ

บุคคลพิการซอ้นอยูใ่นระดบัหน่ึง แต่เม่ือกลบัไปอยูบ่า้น ผูป้กครองมกัไม่ใหลู้กหลานทาํกิจกรรมการดาํเนินชีวติ

ด้วยตนเองให้ต่อเน่ืองกับท่ีโรงเรียนฝึกมาแลว้  เน่ืองจาก ความสะดวก ความสงสาร และความกลวัว่าจะเกิด

อนัตรายต่อตัวเด็กเองและผูอ่ื้น ดังนั้ นหากผูป้กครองมีความรู้ความเขา้ใจและมีทักษะท่ีถูกตอ้งจะส่งผลให้

พฒันาการและการดาํรงชีวิตอิสระของบุคคลพิการซ้อนแต่ละคนมีความเหมาะสมมากข้ึน สอดคลอ้งกบัสํานกั

บริหารงานการศึกษาพิเศษ (2555) ท่ีกล่าวว่า คนพิการและสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนตอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ เน่ืองจากบุคคลพิการซอ้นตอ้ง

ใชชี้วติอยูใ่นชุมชนตลอดชีวติ สอดคลอ้งกบัดวงชนก  ลนัตาและจรูญเกียรติ กลุสอน (2558) ท่ีศึกษาผลพฒันาการ

ของคนพิการตามโครงการจดัการศึกษาสําหรับบุคคลพิการโดยครอบครัว ผลวิจัยพบว่า โดยรวมคนพิการมี

พฒันาการดีข้ึนในทุกมิติ นอกจากนั้นยงัพบวา่ การสนบัสนุนจากชุมชนเพ่ือความยัง่ยนืภายหลงัจบการศึกษา อาทิ 

การมีอาชีพ ตลาดร้านคา้ชุมชนโดยรวมกลุ่มของผูป้กครองและบุคคลพิการเพ่ือพฒันาอาชีพ ส่งผลใหบุ้คคลพิการ

อยูใ่นสังคมอยา่งมีคุณค่าและมีความสุขมากข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (สาํนกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 

2552, หนา้ 89-95) ท่ีวา่ “มนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั สามารถพฒันาศกัยภาพหากไดรั้บโอกาสอยา่งเสมอ

ภาคเพ่ือนาํไปสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีดี”  

 
7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

    จากผลการวจิยัน้ีพบวา่ บุคคลพิการซอ้นมีอยูใ่นทุกโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษา 

พิเศษมีความพิการร่วมตั้งแต่ 2-8 ประเภทและมีความซบัซอ้นมาก ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการควรมีการเจรจาร่วม

ทาํขอ้ตกลงความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในการผลิตครูการศึกษาพิเศษท่ีมีความเชียวชาญดา้นความพิการซอ้น 

และมีการจดัทาํหลกัสูตรพฒันาครูประจาํการในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศูนยก์ารศึกษาพิเศษท่ีรับผิดชอบ

ในการสอนบุคคลพิการซอ้นอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนการสอนบุคคลพิการซ้อนผ่าน

กระบวนการสอนงาน (Coaching) และการเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring)  

 (2)  ควรศึกษารูปแบบการทาํงานแบบมีส่วนร่วมของครอบครัวในการพฒันาคุณภาพชีวิตบุคคล

พิการซอ้น 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ดา้นการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน และ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านความสามารถการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐาน   

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวดัปากไพร อาํเภอฟากท่า จังหวดั

อุตรดิตถ์ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ท่ีกาํลงัเรียน ปีการศึกษา 2561 จาํนวน  3 

ห้องเรียน มีนักเรียน 19 คน ได้มาโดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน                   

การวจิยั คือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึง

พอใจ สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแบบ

สมมุติฐานดว้ย t-test Independent  

 

คาํสําคญั: การฟังและการพดู เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ การสอนแบบสมองเป็นฐาน 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research area: (1) to develop Brain-based Learning Management Plan on English 

listening and Speaking Skills; (2) to compare brain-based leaning achievement on English listening and speaking 

skills; and (3)  to study on satisfaction of Primary 4-6 students towards Brain-based Learning Management Plan 

on English listening and Speaking Skills.  Populations were 19 Primary 4- 6 students from 3 classrooms of Wat 

Pak Prai School, Fak Ta District, Uttaradit Province under Uttaradit Primary Education Service Area Office 2 

who were studied in Academic Year of 2018.  They were obtained by using cluster random sampling.  Research 
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tools were:  ( 1)  Learning Management Plan; ( 2)  Learning Achievement Test; and ( 3)  Questionnaire on 

Satisfaction. Statistics used for data analysis were mean and Standard Deviation. Hypothesis was tested by using 

t-test independent.  

 

KEYWORDS: listening and speaking, learning achievement comparison, brain-based learning   

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาํวนั

เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้าง

ความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและ

มุมมองของสังคมโลก นาํมาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้มีความเขา้ใจ

ตนเองและผูอ่ื้นดีข้ึน เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด 

สังคม เศรษฐกิจการเมือง การปกครองมีเจตคติท่ีดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศและใชภ้าษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารได้ รวมทั้ งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างข้ึน อีกทั้ งย ังมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต

ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน ซ่ึงกาํหนดให้เรียนตลอดหลกัสูตรการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน คือ

ภาษาองักฤษส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ  เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น อาหรับ บาลีและภาษากลุ่มประเทศ

เพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะจัดทาํรายวิชาและจดัการเรียนรู้ตามความ

เหมาะสม (กรมวชิาการ, 2545)  

 ทกัษะการพูดภาษาองักฤษ เป็นทกัษะการใชภ้าษาท่ีสําคญัทกัษะหน่ึงท่ีถูกจดัลาํดบัเป็นทักษะท่ีสอง    

ในทกัษะการใชภ้าษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพราะมนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมตอ้งมีการพบปะ

สมาคมซ่ึงกนัและกนั เพ่ือทาํภารกิจต่างๆ และการติดต่อส่ือสารประจาํวนั ทั้ งการศึกษาโดยตรงคือ การพบปะ

พูดคุยแบบตวัต่อตวัและการติดต่อส่ือสารต่างๆ เช่น การใชโ้ทรศพัท ์ซ่ึงปัจจุบนัน้ีทาํไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และ

ค่าใชจ่้ายไม่แพง ทาํใหค้นส่วนมากนิยมการติดต่อส่ือสารกนัโดยใชว้ิธีการพดูมากกวา่วธีิการอ่ืนๆ การพดูเป็นการ

ถ่ายทอดความคิดความเขา้ใจและความรู้สึก ให้ผูฟั้งไดรั้บรู้และเขา้ใจจุดมุ่งหมายของผูพู้ด  ในการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ ทกัษะการพูดนับว่าเป็นทกัษะท่ีสําคญัและจาํเป็นเพราะผูท่ี้พูดไดย้่อมสามารถฟังผูอ่ื้นพูดได้

เขา้ใจและจะช่วยให้การอ่านการเขียนง่ายข้ึนด้วย (สุมิตรา องัวฒันกุล, 2546) ทกัษะการพูดภาษาองักฤษ เป็น

ทกัษะท่ีทุกคนมุ่งหวงัท่ีจะใหป้ระสบความสาํเร็จ เพราะการเรียนภาษาใดๆ ก็ตาม หากสามารถส่ือสารดว้ยการพูด

สนทนาในชีวติประจาํวนัได ้ถือวา่เป็น การใชป้ระโยชน์จากการเรียนภาษานั้นๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง   

 จากผลการติดตามขอ้มูลผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวดัปากไพร พบวา่นกัเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปีท่ี 6 มีผลสมัฤทธ์ิในรายวชิาภาษาองักฤษตํ่ากวา่เกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนด (คะแนนเฉล่ีย 25.34) ท่ีโรงเรียนกาํหนด 

(คะแนนเฉล่ีย 56.64) ส่ิงท่ีพบก็คือ ปัญหาดา้นทกัษะการฟัง และการพูดคือ การจดักิจกรรมของผูส้อนกิจกรรม

บางอยา่งไม่ไดส่้งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้ ไม่ไดส่้งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้น และเทคนิค

วิธีสอนท่ีแปลกใหม่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ดา้นส่ือการเรียนการสอน ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ี

ทนัสมยัและดา้นตวัผูเ้รียนเองซ่ึงผูเ้รียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถส่ือสารด้วยการฟัง-พูดไดดี้เท่าท่ีควร ผูว้ิจยัได้
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สอบถามจากครูผูส้อนพบวา่โรงเรียนขาดแคลนครูผูส้อนภาษาองักฤษ นกัเรียนขาดความมัน่ใจในตนเอง ไม่กลา้

แสดงออก ไม่กลา้ออกเสียงภาษาองักฤษ เพราะกลวัวา่จะผิด และนกัเรียนคิดวา่ภาษาองักฤษเป็นเร่ืองท่ี ไกลตวั 

และยาก จากปัญหาดังกล่าวนั้น จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน (BRAIN-BASED 

LEARNING) เป็นนวตักรรมหน่ึงของการเรียนการสอน ท่ีสามารถพฒันาความรู้และทกัษะของนักเรียนและ

แนวคิดพ้ืนฐานการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน สถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ (2549) กล่าวถึง

แนวความคิดของการเรียนรู้ตามหลกัการเรียนรู้ โดยใชส้มองเป็นฐานวา่เป็นการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

โดยใชก้ระบวนการเรียนพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมิน แกปั้ญหา การตดัสินใจและการ

วางแผนเพ่ือนาํไปสู่ การลงมือทาํจริงตามหลกัการของสมองกบัการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้แบบน้ี ส่งผลให้เซลล์

สมอง 100,000 ลา้นเซลล์ไดรั้บการกระตุน้ให้ทาํงานและเกิดพฒันาการทาํให้เกิดปัญญาการคิดวิเคราะห์และ

ปัญญาในระดบัท่ีสูงข้ึน ครอบคลุมตามหลกัการพหุปัญญาและเก็บความรู้ไวใ้นความจาํระยะยาว ท่ีพร้อมนาํไปใช้

ในสถานการณ์ต่างๆ และในการสอนแต่ละคร้ังจะตอ้งคาํนึงถึงความคิดพ้ืนฐาน ตามหลกัการของสมองกบัการ

เรียนรู้คืออารมณ์เป็นส่วนสาํคญัในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนการเรียนรู้ตอ้งใชทุ้กส่วนทั้งการคิด ความรู้สึกและการลง

มือปฏิบติัจริงไปพร้อมๆ กนั จึงเป็นการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด กระบวนการและลีลาการเรียนนาํไปสู่การสร้างแบบแผน

อยา่งมีความหมาย  

 ผลการวิจัยดงักล่าวช้ีให้เห็นถึงการสอนภาษาต่างประเทศท่ีนําหลกัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน 

Brain-Based Learning มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษนั้นมีประโยชน์ต่อผูเ้รียนอย่างมาก เพราะ

แนวคิดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานน้ีมุ่งเนน้ส่งเสริมพฒันาการของสมองดา้นความเขา้ใจในตนเองและเขา้ใจ

ในผูอ่ื้น กิจกรรมส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนไดเ้ขา้ใจภาวะอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ง

พฒันาทกัษะท่ีใชใ้นการส่ือสารและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างมีความสุข ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะนาํแนวคิด       

การเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานมาใชใ้นการเรียนการสอนภาษาองักฤษของนกัเรียน โรงเรียนวดัปากไพร เพ่ือ

พฒันาความสามารถดา้นการฟังและการพดูภาษาองักฤษใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นส่งเสริม

พฒันาการของสมองดา้นความเขา้ใจในตนเองและความเขา้ใจในผูอ่ื้นกิจกรรมส่วนใหญ่ จึงมุ่งเนน้ให้นักเรียน

เขา้ใจภาวะอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและของผูอ่ื้นจนกระทัง่พฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพท่ีสูงสุดได ้รวมทั้ง

พฒันาทกัษะท่ีใชใ้นการส่ือสารและอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข Caine&Caine(1990) เป็นกิจกรรมท่ีกระตุน้

นกัเรียนใหส้งัเกตความรู้สึกหรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนภายในตนเองไดแ้สดงความรู้สึกออกมาอยา่งเหมาะสมทาํความเขา้ใจ

ในตนเองและสร้างโอกาสท่ีจะได้ปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักพฒันาการและ                     

การเรียนรู้ของสมอง ซ่ึงเป็นกิจกรรมช่วยเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนก่อนเรียนและส่งเสริมการพฒันาสมองของ

ผูเ้รียน ในดา้นความรู้ เน้ือหา ความเขา้ใจในตนเองและความเขา้ใจผูอ่ื้น โดยใชกิ้จกรรมต่างๆ มาช่วยในการสอน

เพ่ือเป็นแนวทาง ในการพฒันาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพ่ือพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ

สมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
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2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมอง

เป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

3.  เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้าน

ความสามารถการฟังและการพูดภาษาองักฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา               

ปีท่ี 4-6  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                                                             ตวัแปรต้น                                                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั 

วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน้ (Pre- Experimental design) ผูศึ้กษาดาํเนินการวิจยั

โดยใชแ้บบแผนการทดลอง One group Pretest – Posttest Design เป็นแบบทดลอง     

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

การกาํหนดประชากร 

ได้แก่ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 กลุ่มโรงเรียนฟากท่า อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์             

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จาํนวน 12 โรงเรียน 

 

ปัญหา: ผูเ้รียนมีพ้ืนฐาน 

ในการเรียน 

ภาษาองักฤษตํ่า 

ผลสัมฤทธ์ิดา้นการฟัง 

และพูดภาษาองักฤษของ

นกัเรียนท่ีใชรู้ปแบบ 

สมองเป็นฐาน 

 

การจดัการการเรียนรู้ภาษาองักฤษ

เนน้การฟังและการพูด

ภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมอง

เป็นฐาน 

 

ความพึงพอใจ 

ของนกัเรียนต่อการจดัการ

เรียนรู้ดา้นการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ

สมองเป็นฐาน 

(Brain-Based Learning) 

 

บทเรียนภาษาองักฤษท่ี

จดัการเรียนรู้ดา้นการฟัง

และการพูดภาษาองักฤษ

โดยใชรู้ปแบบสมอง 

เป็นฐาน 

 

รูปแบบ: การใชส้มองเป็นฐาน 
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การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวดัปากไพร อาํเภอฟากท่า จงัหวดัอุตรดิตถ ์สาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จาํนวน 19 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งไดม้าโดยวธีิเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

random sampling) 

4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรต้น ได้แก่  

  1.  การจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบ

สมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

ตวัแปรตาม ได้แก่  

  1.  ผลสัมฤทธ์ิดา้นความสามารถการฟังและพูดภาษาองักฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

  2.  ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดา้นความสามารถ

การฟังและการพดูภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

       1.  แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบใชส้มองเป็นฐาน จาํนวน 20 แผน   

       2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรียนรู้ก่อนและหลงัการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

       3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบใชส้มองเป็นฐาน 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอนดงัน้ี  

  1.  ก่อนดาํเนินการจดัการเรียนการสอน ผูว้จิยัทาํหนงัสือถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายเพ่ือ

ขออนุญาตเขา้สอนวชิาภาษาองักฤษ (ความสารถดา้นการฟังและการพดู) สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบใชส้มองเป็นฐาน และปฐมนิเทศนกัเรียนเพ่ือสร้างขอ้ตกลง

และทาํความเขา้ใจ กบันักเรียนเก่ียวกบัขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบใชส้มองเป็น

ฐานโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถดา้นการฟังและการพดู  

  2.  ดาํเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบใชส้มองเป็นฐาน 

จาํนวน 20 แผน  

  3.  ประเมินผลด้านทักษะการฟังและการพูด โดยใช้แบบทดสอบวดัทักษะการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 หลงัจากท่ีผูว้จิยัทาํการสอนทั้งหมด 20 แผน   

  4.  นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษและนกัเรียนตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้แบบ

ใชส้มองเป็นฐาน 
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4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบวดัทกัษะการฟังและการพดูภาษาองักฤษ ไดแ้ก่              

            1.1  การหาค่าเฉล่ีย   

   1.2  การหาค่าร้อยละ  

   1.3  การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

  2.  ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งคาํถามกบัจุดประสงค ์(Index of Consistency : IOC) 

  3. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยการหา E1 ∕ E2              

  4.  วิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพแบบทดสอบผลการจดัการเรียนรู้โดยการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย 

(P) ค่าอาํนาจจาํแนก(R) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

  5.  วเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอน โดยใชค้่าสถิติ t – test 

  6.  การวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามความพึงพอใจ ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ีย (x�) การหาค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

       

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนท่ี 1 ผลการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษโดย      

ใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

 

ตารางที ่1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและการพดู 

 ภาษาองักฤษโดย ใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

การจัดการเรียนรู้ จํานวน

นักเรียน 

คะแนนรวม 

นักเรียนทุกคน 

คะแนนเต็ม ร้อยละของ 

คะแนนเฉลีย่ 

คะแนนระหวา่งเรียน  19 6,014 360 87.92 

คะแนนหลงัเรียน  19 448 30 78.60 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและ

การพดูภาษาองักฤษโดย ใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 

87.92/78.60 
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ตารางที ่2  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) การเรียนรู้ท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 

 ความสามารถดา้นการฟังและการพดูภาษาองักฤษโดย ใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน ค่าดชันีประสิทธิผล (E.I.) 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลงัเรียน 

19 30 278 448 0.5822 

 

จากตารางท่ี 2 จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลรวมคะแนนของการ

ทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั 278 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 448 คะแนน เม่ือคาํนวณ

โดยใช้สูตรดัชนีประสิทธ์ิผล (E.I.) ได้เท่ากับ 0.5822 หมายความว่า นักเรียนท่ีเรียนแผนการจัดการเรียนรู้

ความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4-6 เพ่ิมข้ึน  

ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษ

โดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

 

ตารางที ่3  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการก่อนเรียนและหลงัเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและ   

 การพดูภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

* p < .05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีค่าเฉล่ีย x� ก่อนเรียนเท่ากบั 14.63 คะแนนเฉล่ีย x� หลงัเรียนเท่ากบั 23.58 

ค่า t เท่ากบั 11.44 แสดงว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 กล่าวคือ นกัเรียนท่ีเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและการพดูภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมอง

เป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีความสามารถในการเรียนสูงข้ึน 

ตอนที ่3 การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและการพดู

ภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ N x� S.D. ค่า t-test Sig 

ก่อนเรียน                                          19                  14.63                 1.38                   11.44              .000 

หลงัเรียน                                          19                  23.58                 3.68                         
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ตารางที ่4   แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟัง 

 และ การพดูภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6  

รายการประเมิน 

ผลการ 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ระดบัความพงึ

พอใจ 

x� . .S D  
 

1. ด้านเน้ือหา 

1.1 ครูแจง้จุดประสงคก่์อนเรียนทุกคร้ัง 4.94 0.22 มากท่ีสุด 

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัวยั 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

1.3 ครูอธิบายเน้ือหาและยกตวัอยา่งประกอบไดช้ดัเจน เขา้ใจง่าย 4.52 0.51 มากท่ีสุด 

1.4 การจดักิจกรรมเป็นไปตามลาํดบัขั้นตอนตามเทคนิค BBL 4.52 0.51 มากท่ีสุด 

2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

2.1 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทในชั้นเรียน 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

2.2 ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามปัญหา 4.47 0.51 มาก 

2.3 ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนกลา้พูด 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

2.4 นกัเรียนมีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบในการทาํงาน 4.36 0.49 มาก 

2.5 นกัเรียนกลา้แสดงออกและมีความสุขในการร่วมกิจกรรม 4.73 0.45 มากท่ีสุด 

2.6 การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนนาํวธีิการเรียนรู้ไปใชใ้นวชิาอ่ืน ๆ 4.42 0.50 มาก 

2.7 การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการคิดท่ีสูงข้ึน 4.94 0.22 มากท่ีสุด 

3. ด้านแหล่งการเรียนรู้และส่ือประกอบ 

3.1 ส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.42 0.50 มาก 

3.2 ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนคน้ควา้หาความรู้จากหอ้งสมุดหรือแหล่ง

อ่ืนๆ 

4.63 0.49 มากท่ีสุด 

4. ด้านการวัดและประเมินผล 

4.1 การวดัและประเมินผลตรงตามจุดประสงค ์ 4.63 0.49 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.60 0.10 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ความสามารถดา้นการฟังและ

การพูดภาษาองักฤษโดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐานสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ในภาพรวมมีระดบั

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.10 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบสมอง   

เป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนวดัปากไพร สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1.  จากผลการศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้ดา้นการฟังและการพดูภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบสมองเป็น

ฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.92/78.60 หมายความว่า นักเรียนได้
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คะแนนรวมจากการทาํใบงานและแบบทดสอบยอ่ยดา้นการฟังและการพดูภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบสมองเป็น

ฐาน สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 คิดเป็นร้อยละท่ีนักเรียนแต่ละคนทาํไดถู้กตอ้งเท่ากบั 87.92 และ

คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 78.60 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ด้านการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑ ์

ท่ีตั้งไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบั สมทรง  สวสัดี (2549) ไดศึ้กษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการฟัง-พดูภาษาองักฤษ  ท่ี

ใชห้ลกัของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ระยองกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองปีการศึกษา 2548 จาํนวน 37 คนไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่มผลการวิจยัพบวา่

นักเรียนมีความสามารถดา้นทกัษะการฟัง-พูดภาษาองักฤษ  หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑท่ี์ตั้งไวอ้ย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั.05 และนักเรียนมีเจตคติต่อชุดกิจกรรมหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

 2. จากผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ดา้นการฟังและการพูดภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบ

สมองเป็นฐาน สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 พบว่านักเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบ

ก่อนเรียน เท่ากบั 14.63 คิดเป็นร้อยละ 48.76 คะแนนและคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 23.58 คิดเป็นร้อยละ 

76.66 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ทั้งน้ีจากเทคนิคการเรียนรู้รูปแบบสมองเป็นฐาน หรือ

เรียกอีกอยา่งวา่ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามหลกัการของสมองกบัการเรียนรู้ การเรียนรู้ตอ้งใช้

ทุกส่วนทั้ งการคิด ความรู้สึกและการลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน ซ่ึงเป็นการสรุปความรู้เก่ียวกับการเรียนรู้                   

เม่ือผูส้อนและผูเ้รียนไดอ้ภิปรายความรู้ในส่ิงท่ีจะเรียน หรือทบทวนจนเขา้ใจดีแลว้ผูส้อนจะนาํใบงานให้ผูเ้รียน

แต่ละคู่ฝึกฟัง-พดู เม่ือทาํเสร็จแลว้ใหผู้เ้รียนจบัคู่กนั เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งจากแบบเฉลยท่ีผูส้อนแจกให้แลว้

ผลดักนัอธิบายส่ิงท่ีสงสัย ต่อจากนั้นผูส้อนจะทาํการทดสอบพร้อมกนัทุกคนและนาํคะแนนมารวมกนัและหา

ค่าเฉล่ียว่าคู่ใดไดค้ะแนนสูงจะไดรั้บรางวลัซ่ึงสอดคลอ้งสเปรนเกอร์ (Sprenger.M., 1999 p.12) ไดน้าํหลกัการ

ของการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานไปประยุกตใ์นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษใน

ฐานนะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาครูจากสถาบนัภาษามหาวิทยาลยัคอร์โดนา ประเทศอาร์เจนตินา  ใน

ระหวา่งปี ค.ศ. 1998-1999 และนกัศึกษาครูผูส้อนภาษาสเปนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาท่ีเรียนอยูใ่นปี 

ค.ศ. 1999 มหาวทิยาลยั MN USA ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนมีจาํนวนร้อยละ 85 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายหลงั

การเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 

 3. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดา้นการฟังและการพูด

ภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียซ่ึงอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด x� = 4.60,S.D = 0.10 แสดงวา่นกัเรียนมีความสุขในการเรียน มีความสนใจและกระตือรือร้น

ในการทาํใบงาน  และแบบทดสอบย่อย นักเรียนท่ีเก่งช่วยเหลือนักเรียนท่ีปานกลางและอ่อน มีความสัมพนัธ์

ภายในห้องเรียน ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้สูงข้ึน รูปแบบการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดา้นการฟังและ

การพูดภาษาองักฤษ โดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามหลกัการของสมอง

กบั     การเรียนรู้ การเรียนรู้ตอ้งใชทุ้กส่วนทั้งการคิด ความรู้สึกและการลงมือปฏิบติัไปพร้อม ๆ กนั นกัเรียนได้

ฝึกการฟังและการพูดและการทาํใบงานโดยมีคะแนนจากการฟัง-พูด และจากการทาํใบงานเป็นเง่ือนไขการผา่น



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1639 

การทําใบงานแต่ละชุด มีการช่วยเหลือระหว่างสมาชิกภายในห้องเพ่ือคะแนน นักเรียนได้รับความรู้และ

ประสบการณ์    การเรียนรู้จากเพ่ือนและครูช่วยกนั ทาํใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ดีข้ึน เม่ือนกัเรียนได้

เรียนรู้ สามารถนาํความรู้ท่ีไดเ้ป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้และเป็นพ้ืนฐานสาํหรับการเรียนรู้

วิชาอ่ืน ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัภาษาองักฤษซ่ึงสอดคลอ้ง แฮทิส  (Hatice, 2003) ท่ีไดศึ้กษาเจคคติของนกัศึกษาท่ีมี

ต่อการเรียนการสอนรายวิชาทกัษะภาษาองักฤษ 2 ตามหลกัการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้ป็น

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ภาควิชาการศึกษาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีตะวนัออก หลงัจากท่ีไดรั้บการ

สอนตามหลกัการน้ีเป็นเวลา 10 สปัดาห์ พบวา่นกัศึกษาจาํนวนร้อยละ 93 มีเจตคติต่อการเรียนการสอนดว้ยวธีิการ

ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐานในดา้นบวก และนกัศึกษาจาํนวนร้อยละ 1 มีเจตคติในดา้นลบ และ

เม่ือสัมภาษณ์ ถึงความรู้สึกของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน การสอนตามแนวคิดน้ี พบวา่นกัศึกษาจาํนวนสูงสุด มี

ความรู้สึกในดา้นบวก เช่น มีความรู้สึกมัน่ใจ ผอ่นคลาย และรู้สึกวา่มีคุณค่า นอกจากน้ียงัพบวา่ระหวา่งท่ีเรียนใน

รายวิชาน้ีนักศึกษาร้อยละ 100 ไดรั้บการพฒันาในทกัษะต่าง ๆ เช่น ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ ทกัษะการใช้

คอมพิวเตอร์สืบคน้ขอ้มูลทางภาษา ท่ีพฒันาการทางทกัษะการเรียนเกิดพฒันาการทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา 

และเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1.  จากการวจิยัในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ วธีิการสอนรูปแบบการใชส้มองเป็นฐาน พฒันาผูเ้รียนมาก

ข้ึนในเร่ืองการฟังและการพูดภาษาองักฤษ ดงันั้นผูส้อนท่ีมีความเก่ียวขอ้งสามารถนาํวิธีการดงักล่าวไปใชพ้ฒันา

ทกัษะทางดา้นการฟังและพดูภาษาองักฤษของผูเ้รียนได ้

2. ในระหวา่งการดาํเนินการจดักิจกรรม ครูควรสังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีมีความสามารถในการ

เรียนตํ่า อาจจะไม่เขาใจหรือเกิดการเรียนรู้ชา้ หรือตอ้งการความช่วยเหลือ ครูควรใชเ้ทคนิคเสริมแรงกระตุน้ให้

นกัเรียนสนใจหรืออธิบายใหเ้ขา้ใจชดัเจนอีกคร้ัง 

3. จากการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบสมองเป็นฐาน     

ใชเ้วลาในบางขั้นตอนค่อนขา้งมาก ครูควรกาํหนดเวลาในการทาํกิจกรรมใหช้ดัเจนมากท่ีสุด 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหวา่งเทคนิค BBL กบัการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน ๆ 

  2. ควรติดตามผลการฟังและการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองสัปดาห์ละ 1 คร้ัง หรือ 2 

สปัดาห์ 1 คร้ัง เพ่ือศึกษาวา่เทคนิค จะสามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการฟังและการพูดภาษาองักฤษไดอ้ย่าง

มีศกัยภาพทางภาษาองักฤษมากนอ้ยเพียงใดและมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 

  3. ควรเลือกเน้ือหาใหม่ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนัเพ่ือนกัเรียนจะไดมี้ทกัษะในการฟังและการ

พดูท่ีหลากหลาย 
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กรรมการ อ.ดร.สุกญัญา รุจิเมธาภาส กรรมการ ท่ีไดก้รุณาใหค้าํปรึกษาและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือการ

ปรับปรุงแกไ้ขงานฉบบัน้ีใหเ้หมาะสม มีความถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 ในปัจจุบัน ประเทศจีนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหน่ึงในประเทศ

มหาอาํนาจ ดว้ยเหตุน้ีประเทศต่างๆ ทัว่โลกจึงสนใจท่ีจะเรียนภาษาและวฒันธรรมจีนจนเกิดเป็นกระแสการเรียน

ภาษาจีน（汉语热）ข้ึน ขณะเดียวกัน ผูเ้รียนภาษาจีนในประเทศไทยก็ยงัเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

สถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนทุกระดบัชั้นต่างก็เปิดสอนวชิาภาษาจีน  บทความน้ีจึงศึกษาการสร้างแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาไทย โดยแบ่งแรงจูงใจออกเป็นแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ

ภายนอก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ผูเ้รียนเกิดความสนใจหรือช่ืนชอบภาษาจีน อยากเรียนรู้และ

เขา้ใจภาษาจีน ประเทศจีนและวฒันธรรมจีน จึงตดัสินใจเรียนภาษาจีน ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ผูเ้รียนเรียนภาษาจีน

เพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือการศึกษาต่อ  ผูเ้รียนช่ืนชอบศิลปิน ดาราจีน หรือผูป้กครองและเพ่ือนๆ 

แนะนาํให้เรียนภาษาจีน เป็นตน้ การสร้างแรงจูงใจ ดา้นผูเ้รียน ดา้นครูผูส้อน ดา้นตาํราเรียน ดา้นนโยบายและ

หลกัสูตรภาษาจีน รวมทั้งความยากและความซบัซอ้นของภาษาจีนเองลว้นส่งผลกระทบต่อการสร้างและบัน่ทอน

แรงจูงใจของผูเ้รียนในการเรียนภาษาจีนดงัน้ี ดา้นผูเ้รียน ผูเ้รียนตอ้งตั้งใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียน

ภาษาจีน กลา้แสดงออก และฝึกฝนทกัษะภาษาจีนอยา่งสมํ่าเสมอ ดา้นผูส้อน มีส่วนช่วยผูเ้รียนอยา่งมากในการ

สร้างแรงจูงใจ ดา้นตาํราเรียน การเลือกตาํราเรียนท่ีดีและน่าสนใจจะช่วยดึงดูดให้ผูเ้รียนสนใจเรียนมากข้ึน ดา้น

นโยบายและหลกัสูตรจะตอ้ง กาํหนดหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น และมีความเช่ือมโยงกนั  

ดา้นความยากของภาษาจีนนั้น อาจารยผ์ูส้อนควรมีวิธีการสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รียนอยา่งเหมาะสม และผูเ้รียนก็

ควรคน้หาวธีิการสร้างแรงจูงใจใหก้บัตนเองดว้ย  

 

คาํสําคญั: แรงจูงใจ,  การเรียนภาษาจีน,  ผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาไทย 
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ABSTRACT 

 Nowadays, China expands rapidly in the economy and becomes one of the great powers.  For this 

reason, more and more countries, including Thailand are interested in Chinese and Chinese culture learning, 

thus creating a popularity of Chinese learning (汉语热) . Chinese learners in Thailand have also increased 

quickly.  Public and private schools both are open Chinese courses.  The author would like to know the 

motivation of learn Chinese language for Thai higher education learners.  Motivation can be divided into 

internal and external motivation. The study indicates that the internal factor in learners makes them interested in 

Chinese.  The external factor comes from some certain purposes, such as career, tourism, study aboard and 

influence of Chinese superstar or series.  However, many determinants such as the problems in learners, 

instructors, textbooks, policy, and Chinese language curriculum structure can reduce the motivation of learners. 

Motivation would help the learners to be concentrative and active in learning the Chinese.  Learners must 

demonstrate and practice Chinese language skills regularly.  Instructors are important to motivate learners, 

finding a good book can help learners learn effectively. Curriculum structure must be attractive and continuous. 

They are links in each learner level.  In addition to motivation of the instructor, learners must also try to 

motivate themselves. 

 

KEYWORDS: Motivation, Chinese Teaching and Learning, Thai College 

 

1. บทนํา 

 จากผลการสํารวจของหน่วยงานสถิติ internet world stats เร่ืองภาษาท่ีคนพูดมากท่ีสุดในโลก (อา้งอิง

แบบออนไลน์ http://th.interscholarship.com/tonsung/1440) ภาษาท่ีมีคนพูดมากท่ีสุดในโลก 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่

ภาษาจีนกลาง ภาษาฮินดู ภาษาสเปน ภาษาองักฤษ และภาษาอารบิค ตามลาํดบั หน่วยงานสถิติ internet world 

stats ยงัทาํการสาํรวจภาษาท่ีมีผูใ้ชบ้นอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด โดยภาษาจีนกลางมีผูใ้ชม้ากท่ีสุดร้อยละ 24.2  เป็น

อนัดบัท่ีสองรองจากภาษาองักฤษ  ปัจจุบนัประเทศจีนไดก้า้วสู่ยคุใหม่คือยคุโลกาภิวตัน์  มีคาํกล่าววา่ ศตวรรษท่ี 

21 จะเป็นศตวรรษท่ีประเทศจีนมีบทบาทในฐานะมหาอาํนาจในทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนมหาอาํนาจทาง

ทหารในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคตะวนัออก (ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน 7 มิ.ย. 2549, เวบ็ผูจ้ดัการ)  ทาํให้ประเทศต่างๆ

หนัมาร่วมมือทางดา้นเศรษฐกิจกบัประเทศจีน  ตลอดจนเกิดกระแสนิยมในการเรียนภาษาและวฒันธรรมจีนเพ่ือ

ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ส่วนประเทศไทยก็ไดต่ื้นตวัในการเรียนภาษาจีนเช่นกนั ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาน้ี การ

เรียนการสอนของประเทศไทยมีการขยายตวัและเปิดวชิาภาษาจีนอยา่งแพร่หลาย โดยเฉพาะในระดบัอุดมศึกษาก็

ไดเ้ปิดการเรียนการสอนภาษาจีนในหลกัสูตรต่างๆ กลายเป็นกระแสการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศภาษา

หน่ึงท่ีมาแรงและไดรั้บความนิยมจากผูเ้รียนเป็นจาํนวนมาก (นริศ วศินานนท,์ 2559:264) ในการเรียนภาษาจีนใน

ระดบัอุดมศึกษานั้นนกัศึกษาตดัสินใจเลือกเรียนภาษาจีนลว้นมีแรงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป เม่ือ

เขา้มาเรียนแลว้ปัจจยัต่างๆมีผลกระทบต่อแรงจูงใจของผูเ้รียนทั้งทางบวกและทางลบ เช่นสภาพแวดลอ้ม ส่ือการ

สอน การจดัการเรียนการสอน อาจารยผ์ูส้อน เป็นตน้ ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งสนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้เ้รียน
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มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน มีความกระตือรือร้นและแรงผลกัดนัในการเรียนภาษาจีน รวมทั้งรักษาแรงจูงใจ

ของผูเ้รียนซ่ึงมีอยูอ่ยา่งเตม็เป่ียมในตอนแรกเร่ิม เพ่ือเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนภาษาจีน และนาํความรู้

ความสามารถไปใชใ้นการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ 

เพ่ือรู้ถึงปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดแรงจูงใจต่อการเรียนภาษาจีนและหาวธีิการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการ

สอนภาษาจีนของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาไทย 

 

3. แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน 

  การศึกษาภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศนั้น นอกจากความถนัดทางการเรียนแลว้แรงจูงใจก็มี

ความสาํคญัมากเช่นกนั ศริพร จนัทรศรี (2550:10) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจยัหรือส่ิงต่างๆท่ีมากระตุน้หรือ

ชกันําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ ฟรองซัวส์ แปร์ริเยร์ (Francois) ชาว

ฝร่ังเศสไดเ้ขียนบทความหน่ึงลงในเวบ็ไซตข์องสาํนกังานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน(HANBAN) กล่าววา่ 

ตอนเด็กท่ีบา้นของเขามีภาพวาดจีนใบเลก็ๆท่ีสวยงามมากใบหน่ึง ทาํให้เขามีความใฝ่ฝันอยากจะไปประเทศจีน

สกัคร้ัง แต่เน่ืองจากเขาทาํงานยุง่มาก จึงไม่มีเวลาเรียนภาษาจีน  บา้นของเขาอยูท่างตอนใตข้องประเทศฝร่ังเศส ท่ี

นัน่มีสถาบนัขงจ้ือซ่ึงเปิดชมรมภาษาจีน เขาจึงไดเ้ร่ิมเรียนภาษาจีนจากท่ีนัน่  อีกเหตุผลหน่ึงคือเขาชอบวฒันธรรม

จีน ชอบฟังดนตรีคลาสสิกจีนและเพลงพ้ืนบา้นจีน เขาคิดว่าภาษาจีนเป็นภาษาท่ีเรียนง่าย มีระบบอย่างชดัเจน 

หลกัทางไวยากรณ์ตายตวั  เขาจึงเช่ือวา่ ถา้หากเขาตั้งใจเรียนภาษาจีนทุกวนั จะสามารถเรียนภาษาจีนไดดี้(我为

什么选择学习汉语中法对照版 ฉบับท่ี1, 17 มิถุนายน 2559) เห็นได้ว่า ผูเ้ขียนบทความน้ีมี

ความชอบและสนใจท่ีอยากจะเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ไม่ได้ถูกผูใ้ดบังคบัเรียน เขาไม่ท้อถอยต่อการเรียน

ภาษาจีนและอายไุม่ใช่อุปสรรคในการเรียนภาษาจีนสาํหรับเขา   

  เหตุผลท่ีแทจ้ริงในการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาไทยคืออะไร คาํถามน้ียงัมีผูส้นใจ

และหาคาํตอบกันอย่างต่อเน่ือง  สพอลดิง (Spaulding, 1992) กล่าวว่านักจิตวิทยาได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ 

  1) แรงจูงใจภายนอก(Extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีกระตุน้

ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง คาํชม การยกย่อง แรงจูงใจประเภทน้ีไม่คงทน

ถาวร บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีตอ้งการส่ิงตอบแทนเท่านั้น 

  2) แรงจูงใจภายใน(Intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซ่ึงอาจจะ

เป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ เป็นตน้ ส่ิงต่างๆ

ดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร เช่น คนงานท่ีเห็นองคก์ารคือสถานท่ีใหชี้วติแก่เขาและครอบครัว 

เขาก็จะจงรักภกัดีต่อองคก์ารนั้นตลอดไป  

    ผูเ้รียนเลือกเรียนภาษาจีน เกิดจากปัจจยัทั้ งภายในและภายนอก ปัจจยัท่ีเป็นแรงจูงใจภายในไดแ้ก่ 

ความตอ้งการพฒันาตนเอง ตอ้งการการเดินทางสู่ประเทศจีนเพ่ือท่องเทียว ศึกษาต่อหรือหางาน และความสนใจ

ในภาษาและวฒันธรรมจีน ส่วนปัจจยัท่ีเกิดแรงจูงใจภายนอกไดแ้ก่ สถานศึกษา สังคม และครอบครัว (Peng 
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Liting , 2557)  และจากผลสํารวจพบว่า เน่ืองจากปัจจุบันเป็นยุคอาเซียน(Asian) นอกจากภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษแลว้  คนไทยต่างก็ต่ืนตวัและสนใจจะเรียนรู้ภาษาท่ี3 ภาษาท่ีคนไทยสนใจเรียนมากท่ีสุด ได้แก่ 

ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาสเปน ภาษาฝร่ังเศส ซ่ึงมีเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไปดงัน้ี (1) อยากเรียนเพ่ือเพ่ือโอกาส

ในการหางานทาํหรือประโยชน์ในอาชีพอนาคตร้อยละ 85.49  (2) อยากเรียนเพ่ือติดตามขอ้มูล ดารา เพลง ละคร 

เกมส์ ภาพยนตร์ท่ีตนเองช่ืนชอบร้อยละ 84.66  (3) อยากเรียนเพราะพ่อแม่ผูป้กครองหรือคนใกลชิ้ดแนะนาํให้

เรียนร้อยละ 82.16 (เดลินิวส์ ออนไลน,์ 24 มิถุนายน 2556) เหตุผลสูงสุดสามอนัดบัแรก มีทั้งแรงจูงใจภายในและ

แรงจูงใจภายนอก  แรงจูงใจภายใน ผูเ้รียนจะมีความสุขกบัการเรียน เพราะว่ามีความพึงพอใจอยากท่ีจะเรียนรู้ 

ส่วนแรงจูงใจภายนอก ผูเ้รียนตอ้งการเรียนเพ่ือตอ้งการไดรั้บส่ิงตอบแทนหรือคาํช่ืนชมจากบุคคลอ่ืน  แรงจูงใจ

ภายนอกน้ีไม่คงทนถาวรและอาจเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต  นักจิตวิทยาท่านหน่ึงมองว่าแรงจูงใจคือความ

ตอ้งการของมนุษยท่ี์มีลกัษณะเป็นลาํดบัขั้น จากระดบัตํ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด เม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึง

ไดรั้บการตองสนองแลว้ มนุษยก็์จะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัท่ีสูงข้ึน(Abraham Maslow) กล่าวสรุปคือผูเ้รียน

ภาษาจีนอย่างน้อยจะมีเป้าหมายแล้วว่าเรียนภาษาจีนไปเพ่ืออะไรหรือต้องการอะไรจากการเรียนภาษาจีน 

ประโยชน์ของแรงจูงใจทาํใหผู้เ้รียนเกิดความมัน่ใจในการเรียนภาษาจีนมากยิง่ข้ึน  มีความกระตือรือร้นในการเขา้

ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน และจะสามารถพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาจีนของตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

  จากขอ้มูลขา้งตน้ ทาํให้ทราบว่าแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนของนักศึกษาไทยมาจากปัจจยัภายใจ

และภายนอก ซ่ึงทั้งสองปัจจยัน้ีจะมีความสาํคญัในการเรียนการสอนวชิาภาษาจีนของนกัศึกษา ผูส้อนจะตอ้งคิด

วิธีเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูเ้รียน เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการเรียนภาษาจีนของผูเ้รียนใน

ระดบัอุดมศึกษาไทย  

 

4. การสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนภาษาจีน 

  ในปีพุทธศกัราช 2518 ประเทศไทยและจีนได้สถาปนาความสัมพนัธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ  

การเรียนภาษาจีนเขา้มามีบทบาทในประเทศไทยอย่างชัดเจน(สุรีพร ไตรจันทร์, 2557) แต่การเรียนการสอน

ภาษาจีนในระยะแรกนั้นไม่ไดด้าํเนินการอยา่งเป็นระบบ และไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั เน่ืองจากขาดแคลนอาจารยผ์ูมี้

ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นภาษาจีน สถานศึกษา ตาํราและส่ือการเรียนการสอน ดว้ยเหตุน้ีทาํใหภ้าษาจีนยงัไม่เป็น

ท่ีแพร่หลาย  ช่วง 10 ปีหลงัมาน้ี ประเทศจีนเร่ิมเขา้มามีบทบาทในดา้นต่างๆ มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น

ดา้นอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ซ่ึงทาํให้หลายประเทศตอ้งการทาํความร่วมมือและสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ประเทศจีน ดังนั้ นจึงมีผูเ้รียนภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ เช่นเดียวกับประเทศไทยท่ีภาครัฐเองก็ได้เล็งเห็น

ความสาํคญั ไดเ้ขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมและผลกัดนัภาษาจีนใหเ้ขา้สู่ระบบการศึกษาของไทย ในปัจจุบนัมี

การจัดเรียนการสอนภาษาจีนทั้ งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยเร่ิมตน้ท่ีระดับ

มหาวทิยาลยัเป็นอนัดบัแรก 

  ถึงแมว้า่การเรียนภาษาจีนในประเทศไทยพฒันาไปอยา่งรวดเร็วและแพร่หลาย แต่การเร่งรีบในการ

เปิดหลกัสูตรภาษาจีนโดยขาดการเตรียมความพร้อม จึงส่งผลให้หลกัสูตรภาษาจีนในสถานศึกษาทุกระดบัขาด

ความพร้อม ปริมาณผา่น แต่คุณภาพตก (วกิฤต เรียนภาษาจีน ในไทยทาํไมถึง ยงัลา้หลงั, 2557)  
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  4.1 ด้านผู้สอนภาษาจนี  

  งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนภาษาจีน ได้ศึกษาถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีน สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ระบุวา่ “การเร่งรัดเปิดหลกัสูตรภาษาจีน จนเกิดปัญหาขาด

แคลนอาจารยผ์ูส้อน ทาํให้อาจารยภ์าษาจีนกวา่คร่ึงหน่ึง เป็นอาจารยท่ี์จบใหม่ ยงัขาดความรู้ความเช่ียวชาญใน

การสอนภาษาจีน” 

  จะเห็นไดว้า่ อาจารยผ์ูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญนอ้ย ทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร และ

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นกัศึกษาไม่ชดัเจนและเพียงพอ  อีกหน่ึงสาเหตุคือ เป็นเพราะเงินค่าตอบแทนท่ีอาจารย์

ไดรั้บ อาจารยผ์ูมี้ความเช่ียวชาญดา้นภาษาจีนจึงเปล่ียนแนวคิดไปทาํธุรกิจท่ีเก่ียวกบัภาษาจีนหรือเปิดสถาบนักวด

วชิา เป็นตน้ 

  อาจารยผ์ูส้อนภาษาจีนมีความสําคญัอย่างมากในการขบัเคล่ือนการเรียนการสอนภาษาจีน ดงันั้นควร

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบุคลากรดา้นการสอนภาษาจีนให้มีคุณภาพมากข้ึน เช่น การเพ่ิมอตัราเงินเดือน 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผูส้อนภาษาจีนมีโอกาสเข้ารับการอบรม หรือศึกษาดูงานทั้ งในและ

ต่างประเทศ การปลูกฝังและส่งเสริมให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดี ใหเ้กิดความศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นตน้ หากวา่ผูส้อนมี

ความรู้ความชาํนาญในการสอนภาษาจีนแลว้นั้น ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้  เขา้ใจผูเ้รียน และมีเทคนิคการสอน

ต่างๆท่ีน่าสนใจ ทาํใหก้ารเรียนการสอนบรรลุผลสมัฤทธ์ิ    

 4.2 ด้านตาํราเรียนและส่ือการสอน  

  ตาํราเรียนและส่ือการสอนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัภาษาจีนเป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยขบัเคล่ือนการจดัการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงรายงานการวิจยั เพ่ือพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 

ระดบัมธัยมศึกษา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559 :VII) ระบุวา่ “ดา้นส่ือการสอนในระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้และตอนปลาย ทั้งโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชนนิยมใชแ้บบเรียน “สัมผสัภาษาจีน” เป็นหลกั ส่วน

โรงเรียนจีนมีการเลือกใช้แบบเรียนท่ีแตกต่างกัน สําหรับแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีนส่วนใหญ่จะเลือกใช้

แบบเรียนหลายเล่มควบคู่กนั”  

  จากบทความวิจัยของ นริศ วศินานนท์ เร่ืองการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย (วารสารจีนศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2559 หนา้264) 

กล่าววา่ “ในการเรียนการสอนภาษาจีนในระดบัอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ยงัใชต้าํราเรียนและหนงัสือของประเทศจีน 

แมว้า่สถานอุดมศึกษาหลายแห่งไดเ้รียบเรียงข้ึนเอง แต่ยงัขาดความเช่ือมโยงต่อเน่ืองเป็นระบบทั้งหลกัสูตร” 

  จะเห็นไดว้า่ ตาํราเรียนและส่ือการสอนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยรวมทั้ง

แนวทางในการจดัการเรียนการสอนในยคุปัจจุบนั ยงัคงมีความกระจดักระจายและไม่สอดคลอ้งกบัระดบัความรู้

ของผูเ้รียน ดงันั้น หน่วยงานทางดา้นการศึกษาและอาจารยผ์ูส้อนจึงควรร่วมกนักาํหนดแนวทางใหช้ดัเจนในการ

จดัการเรียนการสอนภาษาจีนโดยจดัใหมี้การเช่ือมโยงองคค์วามรู้ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตลอดจน

ในระดบัอุดมศึกษา และควรเลือกใชต้าํราเรียนให้เหมาะสมกบัความรู้พ้ืนฐานของผูเ้รียน ตลอดจนทาํให้ผูเ้รียน

เกิดความสนใจและกาํลงัใจท่ีจะเรียนภาษาจีน ตวัอยา่งเช่น ผูส้อนเลือกใชต้าํราเรียน โดยคาํนึงถึงระดบัความรู้ของ

ผูเ้รียนเป็นหลกั การจดัทาํตาํราเรียนหรือเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ ควรจดัทาํแบบ

สาํรวจเก่ียวกบัระดบัความรู้ทางภาษาจีนของผูเ้รียนก่อน หรือขอคาํแนะนาํจากอาจารยภ์าษาจีนท่านอ่ืน เป็นตน้ 
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นอกจากน้ี อาจารยผ์ูส้อนควรเลือกใชส่ื้อการสอนเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในแต่ละวิชาเรียน เช่น ในวิชา

สาํนวนและสุภาษิตจีนควรมีการนาํเอาวิดีโอนิทานสุภาษิตจีนมาเปิดให้ผูใ้ห้เรียนดูเพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ 

และมีจินตนาการในการทาํความเขา้ใจสํานวนหรือสุภาษิตจีนนั้นๆ อีกทั้ งยงัสามารถสอนโดยการเปรียบเทียบ

สํานวนสุภาษิตระหว่างไทย – จีน พร้อมทั้งยกตวัอย่างประโยค และให้ผูเ้รียนฝึกแต่งประโยคจากสํานวนหรือ

สุภาษิตจีนท่ีเรียน วชิาวฒันธรรมจีน ผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง โดยมี

ผูส้อนคอยใหค้วามรู้และคาํแนะนาํ อาทิเช่น การห่อเก๊ียวจีน การชงชาจีน การตดักระดาษจีน การวาดหนา้กากง้ิว

จีน เป็นตน้ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และเขา้ใจวฒันธรรมจีนผา่นการปฏิบติัจริง ซ่ึงวิธีการการสอนขา้งตน้ จะ

ทาํใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้นอกเหนือจากตาํราเรียนและไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั เกิดความสนุกสนาน ไม่รู้สึกวา่การเรียน

ภาษาจีนเป็นเร่ืองน่าเบ่ือหรือขาดชีวิตชีวา รวมถึงการจดักิจกรรมวิทยากรบรรยายในรายวิชาเพ่ือสร้างแรงจูงใจ

ใหก้บัผูเ้รียนในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการเชิญผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้ประกอบอาชีพในดา้นต่างๆ จาก

หลากหลายอาชีพมาบรรยายใหค้วามรู้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการวางแผนและเลือกประกอบอาชีพของนกัศึกษาใน

อนาคต 

 4.3 ด้านหลกัสูตรและนโยบายในการเรียนการสอนภาษาจนี 

  ปัจจยัสําคญัท่ีขาดไม่ไดก็้คือปัจจยัดา้นหลกัสูตรและนโยบายในการจดัการเรียนการสอนภาษาจีน ซ่ึง

ควรมีแนวทางท่ีชดัเจน เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นระบบและมีมาตรฐาน ซ่ึงตรงกับ พชันี ตั้งยืนยง อาจารย์

ประจาํคณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีกล่าววา่ “เป้าหมายการเรียนการสอนเป็นไปคนละทิศคนละ

ทางเช่นในระดบัประถมศึกษา การตดัสินใจเรียนเป็นเจตนารมณ์ของผูป้กครองและมีการสอนทกัษะทัว่ไป พอถึง

มธัยมศึกษาตอนตน้ก็มีปัญหาวา่ในความเป็นจริงการเรียนภาษาต่างประเทศนั้นตอ้งสามารถเรียนเพ่ือเกิดทกัษะใน

การส่ือสารได ้แต่พอระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายก็ไปให้ความสาํคญักบัการสอบเขา้มหาวทิยาลยั ทาํให้เรียนเพ่ือ

เอาไปเป็นวชิาหน่ึงในการสอบมากกวา่ ฉะนั้นการเรียนการสอนจะเนน้ไปท่ีขอ้สอบปรนยัจึงทาํลายโอกาสในการ

พฒันาทกัษะทั้งดา้นการพดูและการฟัง แต่ในระดบัมหาวิทยาลยัจะตอ้งไปทาํงานและตอ้งส่ือสารให้ไดก็้ไปเรียน

อีกแบบ” 

  จะเห็นไดว้่า การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยแต่ละช่วงของการเรียนนั้นภาษาจีนมีบทบาท

และความสําคญัท่ีแตกต่างกนั ในแต่ละระดบัช่วงชั้นไม่มีความเช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัขององค์ความรู้ ทาํให้องค์

ความรู้ทางดา้นต่างๆท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บนั้นคนละทิศคนละทาง ดงันั้นดา้นหลกัสูตรและนโยบายในการจดัการ

เรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ตน้จนถึงขั้นสูงจึงควรมีเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงจะทาํใหก้ารเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยควรออกแบบหลกัสูตรตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตลอดจน

ระดบัอุดมศึกษาใหมี้ความสมัพนัธ์กนัทางดา้นองคค์วามรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บใหช้ดัเจน 

  เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีนให้กบัผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาสถาบนัการศึกษาใน

ประเทศไทยทาํความร่วมมือ MOU กบัสถาบนัขงจ้ือ และสถาบนัการศึกษาในประเทศจีนเพ่ือร่วมมือกนัวางแผน

ให้ผูเ้รียนชาวไทยไปเรียนท่ีจีนทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนนกัศึกษา และวฒันธรรม

ไทย – จีนข้ึน หรือมีตลาดแรงงานรองรับสาํหรับผูท่ี้จบการศึกษาดา้นภาษาจีน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไป

ต่อยอดและพฒันาทกัษะภาษาจีนของตนเองไดอ้ยา่งมีจุดมุ่งหมาย 
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 4.4 ด้านผู้เรียน 

  เน่ืองจาก ผูเ้รียนบางคนเรียนภาษาจีนโดยไร้จุดมุ่งหมาย เรียนโดยไม่ทราบวา่ตนจะเอาไปใชป้ระโยชน์

อะไรไดใ้นอนาคต อาทิเช่น เรียนจากการท่ีมหาวทิยาลยัจดัให้เรียนเป็นรายวิชาบงัคบั เรียนตามกระแสนิยม เรียน

เพราะผูป้กครองบงัคบัเรียน เป็นตน้ สาเหตุการเลือกเรียนภาษาจีนเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษาจีน

ของผูเ้รียนทั้งส้ิน 

  การมีแรงจูงใจในการทําส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้ น ทําให้เราทราบเป้าหมายท่ีชัดเจนและไม่ทําไปโดยไร้

จุดมุ่งหมาย ถา้หากไม่มีแรงจูงใจท่ีดีแลว้จะทาํให้ตนเองรู้สึกว่าส่ิงเหล่านั้นน่าเบ่ือและไม่ประสบผลสําเร็จ  จาก

บทความวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจผลต่อในการเรียนวชิาภาษาจีนของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม (หนา้ 

31) ของ Peng Liting, มหาวิทยาลัยสยาม ได้อ้างถึงทฤษฎีการจูงใจของ Herzberg โดยบอกว่า “ปัจจัยจูงใจ 

(Motivation Factor) นั้นเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนโดยตรง เพ่ือจูงใจให้ผูเ้รียนเรียนภาษาจีนและเป็นการ

กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจและสามารถเรียนภาษาจีนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน” หากตอ้งการให้

ผูเ้รียนเรียนภาษาจีนอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการเรียนนั้น ผูส้อนเองจึงควรกระตุน้ให้ผูเ้รียน

ทราบถึงผลสาํเร็จของการเรียนภาษาจีนของตนในอนาคตวา่สามารถนาํไปประกอบอาชีพใดไดบ้า้ง การเรียนการ

สอนภาษาจีน ผูส้อนควรมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รียน เพ่ือใหผู้เ้รียนกลา้พดูคุยและโตต้อบกบัผูส้อน จดัการเรียนการ

สอนหลากหลายรูปแบบ ให้กาํลงัใจและชมเชยเม่ือผูเ้รียนตอบคาํถามไดถู้กตอ้ง เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่ตนเองไดรั้บ

การยอมรับนบัถือ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาจีน ไม่วา่จะเป็นกิจกรรมกลุ่ม 

หรือกิจกรรมเด่ียว เพ่ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนและแลกเปล่ียนการใชภ้าษาจีนระหวา่งตนเองกบัผูอ่ื้น รวมทั้งสนบัสนุน

ให้เขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะภาษาจีน ทาํให้ผูเ้รียนสัมผสักับภาษาจีนท่ีอยู่รอบๆตวัของผูเ้รียนเอง อาทิ การนํา

ผูเ้รียนเขา้ร่วมแข่งขนัสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขนัการตอบปัญหาภาษาจีน การนาํผูเ้รียนออกทศันศึกษานอก

หอ้งเรียน การจดัอบรมดา้นอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาจีน เป็นตน้ เป็นการสร้างแรงกระตุน้ในการพฒันาภาษาจีน

ของผูเ้รียน เพ่ือใชต้่อยอดในการเรียนและประกอบอาชีพในอนาคต หากผูเ้รียนมีเป้าหมายท่ีชดัเจน จะมีส่วนช่วย

ใหผู้เ้รียนอยากพฒันาตนเองเพ่ือกา้วไปสู่ความสาํเร็จ 

 4.5 ความยากและซับซ้อนของตวัภาษาจนี  

  การเรียนภาษาจีนนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งเร่ิมศึกษาและทาํความเขา้ใจองค์ความรู้พ้ืนฐานของภาษาจีนอยา่ง

ถ่องแทเ้สียก่อน ไดแ้ก่ ความรู้เร่ืองการออกเสียงภาษาจีน  คาํศพัท์ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจีน และตวัอกัษรจีน 

เพ่ือท่ีจะสามารถนาํไปต่อยอดในการเรียนภาษาจีนต่อไป ถา้หากวา่ตั้งแต่เร่ิมเรียนภาษาจีนผูเ้รียนมีพ้ืนฐานไม่ดี 

การเรียนภาษาจีนขั้นต่อไปก็จะเกิดอุปสรรคและปัญหาต่างๆมากมาย นอกจากน้ียงัแกไ้ขไดย้าก เปรียบเสมือนไม้

แก่ท่ีดดัยาก เพราะมนัจะติดตวัผูเ้รียนไปจนกลายเป็นความเคยชิน ซ่ึงแบ่งองคค์วามรู้ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 

  1) การออกเสียงภาษาจีน ถือไดว้่าเป็นทกัษะแรกท่ีผูเ้รียนภาษาจีนจาํเป็นตอ้งเรียนตั้งแต่แรกเร่ิม การ

จดัการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาจีนสามารถทาํไดห้ลายวธีิ โดย Cui Yonghua, Yang Jizhou (2009 หนา้ 15, 

18 -19) ไดก้ล่าวถึงเทคนิคในการจดัการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาจีน ไวห้ลายวิธี อาทิเช่น การออกเสียงท่ี

เน้นให้เห็นภาพชดัเจน（夸张法）ซ่ึงเป็นการออกเสียงโดยการขยายเสียงนั้นๆให้ผูเ้รียนฟังอย่างชดัเจน

และออกเสียงตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การใชเ้สียงหน่ึงออกเสียงนาํอีกเสียงหน่ึง（带音法）โดยจะออกเสียงท่ี

ง่ายกวา่หรือเสียงท่ีผูเ้รียนเคยเรียนซ่ึงมีตาํแหน่งการออกเสียงท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงกนัมาใชอ้อกเสียงนาํ เช่น การ
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ใชเ้สียง i นาํการออกเสียง ü  การเปรียบเทียบ（对比法）ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบการออกเสียงเพ่ือให้เกิด

ขอ้สงัเกต เช่น เสียงพ่นลมและไม่พน่ลม โดยอาจารยผ์ูส้อนใหผู้เ้รียนนาํกระดาษข้ึนมาทาบไวใ้กลป้าก เม่ือผูเ้รียน

ออกเสียงพ่นลมกระดาษจะขยบั เม่ือออกเสียงไม่พ่นลมกระดาษจะไม่ขยบั นอกจากวิธีการดังกล่าว ผูส้อน

สามารถนาํผูเ้รียนออกเสียงโดยการท่องเป็นกลอน การออกเสียงตามจงัหวะดนตรีไดอี้กดว้ย 

  2) คาํศัพท์ภาษาจีน เป็นความรู้พ้ืนฐานอีกอยา่งหน่ึงท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ เพราะผูเ้รียนสามารถนาํคาํศพัท์

ไปประกอบเป็นประโยค เพ่ือใชใ้นการติดต่อส่ือสารได ้ซ่ึงการจดัการเรียนการสอนคาํศพัทภ์าษาจีนนั้นมีอยูห่ลาย

วิธี เช่น การเขียนตามคาํบอก（听写）การอ่านนาํ（领读）การใชบ้ตัรคาํ（卡片）การอ่านเอง

（认读）การเรียนคาํศพัท์โดยใชส่ิ้งของท่ีมีอยู่จริง（实物）ฯลฯ (Cui Yonghua, Yang Jizhou, 2009 

หน้า 34, 35) นอกจากน้ี ผูส้อนยงัสามารถสร้างเกมท่ีน่าสนใจข้ึนมา เช่น เกมทายคาํศพัท์ เกมบิงโกคาํศพัท์ เกม

ลากเสน้ใหเ้ป็นภาพตามคาํศพัท ์เกมลากเสน้ใหเ้ป็นภาพตามคาํศพัท ์วธีิการเล่นคือ ในกระดาษหน่ึงแผน่ ผูส้อนคิด

เอาไวแ้ลว้วา่จะให้ผูเ้รียนวาดภาพออกมาเป็นภาพใด จากนั้นผูส้อนอ่านคาํศพัทแ์ละใหผู้เ้รียนลากเส้นโยงคาํศพัท์

ไปเร่ือยๆตามท่ีผูส้อนอ่าน เป็นตน้ การท่ีผูส้อนคิดเกมหรือกิจกรรมข้ึนมานั้นจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและ

สนุกสนานกบัการเรียนคาํศพัทม์ากยิง่ข้ึน 

  3) ไวยากรณ์ภาษาจนี ผูเ้รียนส่วนใหญ่ต่างคิดวา่ไวยากรณ์จีนเป็นส่ิงท่ียากและน่าเบ่ือท่ีสุด บางรายถึงขั้น

อาจจะลม้เลิกความตั้งใจในการเรียนภาษาจีนไปเลย ดงันั้นหน้าท่ีสําคญัในการสร้างแรงจูงใจและกาํลงัใจให้แก่

ผูเ้รียนก็คือ ผูส้อน ผูเ้ขียนเห็นวา่ การจดัการเรียนการสอนไวยากรณ์จีน  ผูส้อนควรเร่ิมสอนจากพ้ืนฐานไปสู่ความ

ซบัซอ้น คือ เร่ิมสอนเร่ืองประเภทของคาํก่อน เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายและหนา้ท่ีของคาํ สามารถแยกคาํได ้

จากนั้ นเข้าสู่การแต่งประโยค เพ่ือไม่ให้ผูเ้รียนรู้สึกว่าการเรียนการสอนไวยากรณ์เป็นเร่ืองน่าเบ่ือ ผูส้อนยงั

สามารถใชว้ิธีการพูดคุยและถามตอบกบัผูเ้รียนโดยใชไ้วยากรณ์ท่ีจะสอนให้กบัผูเ้รียนได ้(Cui Yonghua, Yang 

Jizhou ,2009 หนา้ 64, 65) เช่น หากจะเรียนคาํวา่ “过” (เคย) ผูส้อนสามารถถามผูเ้รียนโดยเร่ิมถามจาก  

 ผูส้อน : คุณมาประเทศจีนเป็นคร้ังท่ีเท่าไหร่แลว้ （你是第几次来中国？） 

 ผูเ้รียน : คร้ังแรก （第一次） 

 ผูส้อน : ใครท่ีไม่ไดม้าประเทศจีนคร้ังแรกบา้ง（谁不是第一次来中国？） 

 ผูเ้รียน : ฉนัไม่ไดม้าประเทศจีนคร้ังแรก （我不是第一次来中国。） 

 ผูส้อน : ต่อไปฟังคาํถามของครูใหดี้นะคะ (พดูโดยเนน้ย ํ้าไวยากรณ์过) (谁以前来过中国？） 

 ผูเ้รียน : ฉนัเคยมาประเทศจีน （我以前来过来中国。）  

  4) ตัวอักษรจีน ตวัอกัษรจีนเป็นตวัอกัษรท่ีเก่าแก่ มีประวติัความเป็นมายาวนาน ตลอดจนมีวธีิการเขียน

ท่ีซบัซอ้น มีเสน้ขีดจาํนวนมาก ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสบัสน และยงัไม่สามารถอ่านเขียนภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จนเกิดความทอ้แทใ้นการเรียนภาษาจีน ผูส้อนสามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลายวิธี ซ่ึง Cui Yonghua, Yang 

Jizhou (2009 หน้า 64, 65) ได้กล่าวถึงเทคนิคการจดัการเรียนการสอนตวัอกัษรจีนไว ้ประกอบไปด้วย การดู

ภาพประกอบตัวอกัษรจีน （看图认字）การบอกท่ีมาของตัวอกัษรจากรูปร่างลกัษณะของภาษาจีน

โบราณ（依形译字）  การบอกเสน้ขีดจากตวัอกัษรจีน การใชต้วัอกัษรเดิมท่ีเคยเรียนมานาํเขา้สู่การเรียน

ตวัอกัษรตัวใหม่（以旧带新）เช่น หากเคยเรียนตวัอกัษร “字”มาแลว้ ตอ้งการเรียนตวัอักษร “学

”ผูเ้รียนสามารถใชบ้ตัรคาํชูตวัอกัษร “字” ข้ึนมาก่อนแลว้ใหผู้เ้รียนอ่าน จากนั้นชูบตัรคาํตวัอกัษร “学”แลว้ถาม
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ผูเ้รียนวา่ ระหวา่งสองคาํน้ีมีอะไรท่ีไม่เหมือนกนั จากนั้นเร่ิมเขา้สู่การอธิบาย เป็นตน้ วธีิการเรียนการสอนเหล่าน้ี

จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการสงัเกตและเทคนิคในการจาํอกัษรภาษาจีน และสนุกกบัการเรียนอกัษรจีนอีกดว้ย 

  จะเห็นได้ว่าเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนนั้ นมีอยู่หลายวิธี ซ่ึงวิธีท่ีกล่าวมาขา้งต้นนั้นผูส้อน

สามารถเลือกนาํมาใชไ้ดต้ามความเหมาะสมของผูเ้รียน ส่ิงสาํคญัผูส้อนควรเลือกใชว้ิธีการสอนท่ีจะช่วยกระตุน้

ความสนใจและทาํให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพในการเรียนภาษาจีนของตวั

ผูเ้รียน 

 

5. สรุป 

 อาจารยผ์ูส้อนควรคาํนึงถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกให้แก่ผูเ้รียน 

ควรจะสอดแทรกการสร้างแรงจูงใจใหอ้ยูใ่นการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆใหเ้หมาะสมกบัระดบัการศึกษา

ของผูเ้รียน ดงัน้ี ดา้นผูเ้รียน มีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน ดงันั้นตวัผูเ้รียนตอ้ง

กระตุน้ตนเองและเขา้ร่วมกิจกรรมภาษาจีนอยู่สมํ่าเสมอ หาเพ่ือนคนจีนเพ่ือฝึกฝนภาษาจีน รวมทั้งเขา้ร่วมการ

แข่งขนัภาษาจีน เพ่ือเป็นการพฒันาความรู้ความสามารดา้นภาษาจีนของตน นอกจากน้ี การสร้างแรงจูงใจในการ

เรียนภาษาจีน ยงัตอ้งคาํนึงถึงดา้นอาจารยผ์ูส้อน  อาจารยผ์ูส้อนภาษาจีนจะตอ้งมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์

ในดา้นการสอนภาษาจีน เพ่ือท่ีจะออกแบบวิธีการเรียนการเรียนและมีเทคนิคให้แก่ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจในการ

เรียนภาษาจีน  ด้านตาํราและส่ือการเรียนการสอน เป็นท่ีรู้กนัว่า การมีตาํราท่ีดีจะช่วยให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้นการเลือกใชต้าํราเรียนและส่ือการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัวชิาท่ีเรียนและระดบั

ความรู้ของผูเ้รียน จะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนุกกบัการเรียน สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดา้นหลกัสูตรและ

นโยบายการเรียนการสอนภาษาจีน ควรมีการวางแผนนโยบายให้มีความเช่ือมโยงกันในแต่ละระดับชั้ น 

เพ่ือท่ีจะให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ภาษาจีนมาต่อยอดและไดรั้บการพฒันาให้ดีข้ึน ดา้นความยากของภาษาจีน

เน่ืองจากภาษาจีนมีควรยากและซับซ้อนในแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ดังนั้ นนอกจากอาจารยผ์ูส้อนจะสร้าง

แรงจูงใจให้กบัผูเ้รียนแลว้ ตวัผูเ้รียนเองก็ควรคน้หาวิธีการเรียนภาษาจีนของตนเองดว้ย สรุปไดว้า่ แรงจูงใจใน

การเรียนภาษาจีนเกิดข้ึนจากปัจจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ดงันั้นควรให้ความสําคญักบัปัจจยัเหล่าน้ี เพ่ือปรับให้เกิด

ความสมดุลกนัและนาํมาใชใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัการศึกษาของผูเ้รียน 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

  อาจารยผ์ูส้อนควรเลือกใชว้ิธีการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้น และสร้างแรงจูงใจใน

การเรียนภาษาจีนให้แก่ผูเ้รียนอยา่งสมํ่าเสมอ ในขณะเดียวกนั อาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งรักษาแรงจูงใจของผูเ้รียนใน

การเรียนภาษาจีนดว้ยเช่นกนั 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีเป็นการประมาณรายไดร้วมของครูโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย และคาํนวณผลตอบแทน

จากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมสาํหรับครูก่อนถึงวยั

เกษียณอายรุาชการ 2) เพ่ือศึกษาผลการลงทุนดา้นการเงินแบบต่างๆ 3) เพ่ือคาํนวณความแตกต่างของรายไดท่ี้มา

จากเงินเดือนตลอดอายรุาชการของครูท่ีทาํผลงานเพ่ิมวิทยฐานะกบัไม่ทาํผลงาน โดยใชฐ้านเงินเดือนจาก พ.ร.บ. 

ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) 

พ.ศ. 2558 ของครูสงักดั สพฐ. โดยรูปแบบของการลงทุนในการศึกษาน้ีครอบคลุมถึง การฝากธนาคาร การลงทุน

กบักองทุน การซ้ือสลาก การขอสินเช่ือในระบบสาํหรับครู เป็นตน้  

ในการศึกษาน้ีไดแ้บ่งขา้ราชการครูออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวทิยฐานะ และกลุ่มไม่ทาํ

ผลงาน จากการคาํนวณพบวา่  1) กลุ่มท่ีทาํผลงานตามกรอบเวลาจะมีเงินเดือนสูงสุดท่ี 76,800 บาท ในขณะท่ีกลุ่ม

ไม่ทาํผลงานจะไดรั้บเงินเดือนสูงสุดท่ี 41,620 บาท ซ่ึงแตกต่างกันถึง 35,180 บาท เม่ือคิดอายุราชการ 35 ปี                    

2) การลงทุน 3 เปอร์เซ็นตข์องเงินเดือนโดยไม่หกัค่าใชจ่้าย พบวา่ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) ครูท่ี

ทาํผลงานจะไดรั้บผลตอบแทนประมาณ 2,688,000 บาท ในขณะท่ีครูกลุ่มไม่ทาํผลงานจะไดรั้บผลตอบแทน

ประมาณ 1,456,700 บาท ส่วนการลงทุนในกองทุนรวมประหยดัภาษี เม่ือคิดอายรุาชการท่ี 35 ปี พบวา่กองทุน

ประเภท RMFEQ ให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนประเภทอ่ืนๆ โดยครูท่ีทําผลงานจะได้รับผลตอบแทน 

3,010,250.4 บาท ครูท่ีไม่ทาํผลงานจะไดรั้บผลตอบแทน 2,525,577.7 บาท 3) ส่วนในการขอสินเช่ือจากธนาคาร

พาณิชยแ์ละสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพบวา่ สินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูคิดดอกเบ้ียตํ่ากวา่สินเช่ือจากธนาคาร

พาณิชย ์โดยธนาคารพาณิชย ์คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8.02 บาท สหกรณ์ออมทรัพยค์รูคิดดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 

บาท จึงทาํใหจ้าํนวนเงินท่ีตอ้งผอ่นชาํระทั้งหมดของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนอ้ยกวา่ธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมาก เช่น 

หากขอสินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 1,000,000 บาท จะตอ้งชาํระเงินทั้งหมด 1,280,871.63 ถึง 1,532,424.07

บาท  ในขณะท่ีหากขอสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยใ์นจาํนวนเงินเท่ากนัจะตอ้งชาํระเงินทั้งหมด 1,470,151.98  ถึง  

2,183,911.77 บาท ข้ึนอยูก่บัจาํนวนเงินท่ีผอ่นชาํระรายเดือน 

สรุปได้ว่า 1) รูปแบบการลงทุน สําหรับครูมีหลากหลายรูปแบบซ่ึงให้ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกัน                      

2) การลงทุนในกองทุนรวมประเภท RMFEQ จะมีผลตอบแทนสูงท่ีสุด 3) ขา้ราชการครูกลุ่มท่ีทาํผลงานเพ่ือเพ่ิม

วิทยฐานะมีข้อได้เปรียบทางการเงินเม่ือเทียบกับกลุ่มท่ีไม่ทําผลงาน ทั้ งด้านเงินเดือนและการลงทุน และ

ขา้ราชการครูสามารถเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าไดจ้ากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู  
 

คาํสําคญั: ครู  รายไดค้รู  การออมเงิน  การวางแผนทางการเงิน 

mailto:khana_nok@hotmail.com
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ABSTRACT 

This research estimated the revenues of public school teachers in Thailand and calculated returning of 

several type investments. The objectives were 1) To study the appropriate investment model for teachers before 

retirement. 2) To estimate the benefit of This research estimated the revenues of public school teachers in Thailand 

and calculated returning of several type investments. The objectives were 1) to study the appropriate investment 

model for teachers before retirement.  2)  to estimate the benefit of various types of investments.  3)  to calculate 

the difference of income between the promote and non- promote teachers by using the salary bases of the public 

school teacher payment statute of 2 0 1 5 .  The investments in this study included bank deposits,  mutual funds, 

bank lottery, and loan application for teachers. 

In this study, we divided teachers into two groups: the promote and non-promote group. 1) the promote 

group will receive a salary of up to 76 ,800 baht, while another group will earn 41 ,620 baht.  The difference is 

35,180 baht if the service range up to 35 years. 2) we calculated the case that three percents of the salary put into 

financial investments.  In the Government Pension Fund (GPF), the promote group will receive about 2,688,000 

baht while the non- promote group receives 1 , 4 5 6 , 700  baht.  In the mutual funds, the RMFEQ funds yielded 

higher returns than other types of funds.  The promote group will receive a benefit of 3,010,250.4 baht, and the 

non-promote group may earn 2,525,577.7 baht.   3) we compared a loan from commercial banks and teacher 

savings cooperative credits;  A loan from teacher savings cooperatives was lower than commercial banks.   The 

interest rate of the commercial banks was 8.02 %. Teachers Savings Cooperative has interest 5.75 %. Therefore, 

the total amount of money required to repay to Teachers Savings Cooperative was lower than the commercial 

banks.  For example, a loan from teacher savings cooperatives was 1 , 0 0 0 , 000  baht; the total repayment was 

1 ,280 ,871.63  to 1 ,532 ,424 .07  baht while the commercial banks' borrowing may require to repay a total of 

1,470,151.98 to 2,183,911.77 baht, depending on the number of monthly installments. 

In conclusion, 1) there are several types of financial investment for the teachers 2) RMFEQ  funds have 

the highest return rate 3) the promote teachers have an economic advantage compared to the non-promote group 

in both salary and investment benefits and also Teachers can access the low-interest credits from teacher savings 

cooperatives. 

 

Keywords: Teacher, Teacher’s Income, Savings, Financial Planning 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัญหาหน้ีสินครู ถือเป็นปัญหาหลักและบั่นทอนวิชาชีพครูมาก จากข้อมูลของศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ในรอบปี 2554 (กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, 2554) ด้านหน้ีสินเฉล่ียของครู

รายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวท่ีทาํการกูจ้ากสหกรณ์ พบวา่ ครูแต่ละคนมีหน้ีสินอยูท่ี่ประมาณ 565,945.52 

บาท โดยครูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีหน้ีสินกบัสหกรณ์นอ้ยท่ีสุดคือเฉล่ียคนละ 308,580.53 บาท ในขณะท่ี
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจาํนวนหน้ีสินสหกรณ์มากท่ีสุด คือ 713,535.29 บาท โดยทั้งน้ีครูทั้งประเทศมีหน้ีสิน

กบัสหกรณ์รวมทั้งหมด 408,339.88  ลา้นบาท จากจาํนวนครูท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด  721,518  คน และใน

ปี 2561 จาํนวนหน้ีสินของขา้ราชการครูมีจาํนวนมูลค่าเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 1.2 ลา้นลา้นบาท จากจาํนวนครู 450,000 

คน หรือโดยเฉล่ีย ครู 1 คน จะเป็นหน้ีสินประมาณ  2,600,000 บาท (ประชาไท, 2561) 

ซ่ึงหากเปรียบเทียบกบัจาํนวนหน้ีสินต่อครัวเรือนของประเทศไทยจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงมีค่าประมาณ  134,900  

บาท (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) จะเห็นไดว้า่ ครูมีจาํนวนหน้ีสินมากกวา่ค่าเฉล่ียหน้ีสินครัวเรือนของประเทศ 

ทั้งน้ีนบัเฉพาะหน้ีจากสหกรณ์เท่านั้นยงัไม่รวมหน้ีสินจากธนาคาร สถาบนัการเงินต่างๆ หรือหน้ีนอกระบบ  

นันทรัตน์ จิโรภาส. (2552). ได้ศึกษาภาวะหน้ีสินของขา้ราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาอาํเภอ

หาดใหญ่จงัหวดัสงขลา พบวา่ ขา้ราชการครูมีหน้ีสินมากกวา่ 1,000,000 บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 34.8 โดยกูย้ืมเงิน

จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู ร้อยละ 39.1 และผอ่นชาํระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 15,000 บาท ร้อยละ 42.5  

ปรีชา วิยาภรณ์. (2559). ไดท้าํการศึกษากระบวนการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาผลการวจิยั พบวา่ การเกิดหน้ีสินของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ดา้นความตอ้งการ ไดแ้ก่ เป็นหน้ีเพราะผอ่นชาํระบา้นท่ีดินอยูอ่าศยั 2) ดา้นค่านิยม ไดแ้ก่ ค่านิยมทางวิชาการ 

ค่านิยมทางสงัคม 3) ดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ การกินอาหารนอกบา้นหรูหรา และนาํเงินไปใชจ่้ายเก่ียวอบายมุข 

กนัต์ อินทุวงศ์. (2556).ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินครูท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอยา่ง

ย ัง่ยนื ผลการวจิยัพบวา่ ขา้ราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกวา่รายได ้แนวทางแกไ้ขปัญหาหน้ีสินขา้ราชการครู

ท่ีสาํคญั คือจดัหาเงินในการกูย้มืในอตัราดอกเบ้ียตํ่าและเพ่ิมระยะเวลาในการผอ่นชาํระหน้ีใหแ้ก่ขา้ราชการครู 

การวางแผนทางการเงินจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเตรียมความพร้อมและนาํชีวติไปสู่ความมัน่คงทางการเงิน 

ซ่ึงจาํเป็นตอ้งรู้รูปแบบการออมเงิน และการลงทุน เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนทางการเงิน จดัสรร

รายไดใ้หเ้พียงพอกบัการออมเงินตามเป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอยา่งเหมาะสม เพ่ือรองรับการเกษียณอายรุาชการ 

เพราะเป็นวยัท่ีมีรายไดล้ดลง แต่ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ยงัคงอยู ่หรืออาจสูงข้ึนในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล 

ซ่ึงหากไม่มีการวางแผนท่ีดีก็อาจเกิดปัญหาได ้

ดังนั้นงานศึกษาน้ีจึงเห็นความสําคญัของการวางแผนด้านการเงินสําหรับครู ซ่ึงในงานวิจัยน้ีจะได้

ทาํการศึกษาความแตกต่างดา้นเงินเดือนของขา้ราชการครูสังกดั สพฐ. ท่ีทาํผลงานเพ่ิมวิทยฐานะตามกรอบเวลา

กบักลุ่มท่ีไม่ทาํผลงาน รวมไปถึงคาํนวณผลตอบแทนการลงทุนผ่านสถาบนัการเงินในรูปแบบต่างๆท่ีครูสามารถ

ลงทุนไดใ้นปัจจุบนั  ซ่ึงสามารถนาํไปประกอบการตดัสินใจในดา้นการลงทุนดา้นการเงินของครู 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษารูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมสาํหรับครูก่อนถึงวยัเกษียณอายรุาชการ 

(2) เพ่ือศึกษาผลการลงทุนดา้นการเงินแบบต่างๆ 

(3) เพ่ือคาํนวณความแตกต่างของรายไดท่ี้มาจากเงินเดือนตลอดอายรุาชการของครูท่ีทาํผลงานเพ่ิมวทิย

ฐานะกบัไม่ทาํผลงาน 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ในงานวิจยัน้ีจะแบ่งไดท้าํการศึกษาคาํนวณเปรียบเทียบรายได ้ของขา้ราชการครู สองกลุ่มคือ กลุ่มทาํ

ผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะกบักลุ่มไม่ทาํผลงาน โดยผูว้ิจยัไดน้าํอตัราเงินเดือนของขา้ราชการครูทั้งสองกลุ่มมา

คํานวณผลตอบแทนจากการออมเงินและ ศึกษาผลตอบแทนการลงทุนด้านการเงินในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ

เปรียบเทียบผลตอบแทนและเตรียมความพร้อมดา้นการเงินสาํหรับครูก่อนถึงวยัเกษียณอายรุาชการ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีจะคาํนวณผลตอบแทนจากการลงทุน รายได ้เงินเดือนครู 2 ประเภท คือ ครูท่ีทาํผลงาน

เพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ กบัครูท่ีไม่ทาํผลงาน โดยยึดเอาระเบียบเงินเดือนในปัจจุบนั ไม่ไดค้าํนึงถึงเงินประจาํตาํแหน่ง 

ภาษีท่ีเกิดจากผลตอบแทนการลงทุน และค่าใชจ่้ายในการทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ วิเคราะห์เฉพาะขอ้มูล

ผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้นและใชผ้ลตอบแทนเฉล่ียของการลงทุนในรูปแบบต่างๆในปัจจุบนั ไม่ไดว้เิคราะห์

ความเส่ียง แต่วเิคราะห์เฉพาะขอ้มูลผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น  

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

ข้าราชการครูท่ีทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะตามกําหนด และข้าราชการครูท่ีไม่ทาํผลงานเพ่ือเพ่ิม                 

วทิยฐานะ 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

รูปแบบการฝากเงิน การลงทุน และการขอสินเช่ือต่างๆ จากธนาคารพาณิชย ์และสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

สาํหรับขา้ราชการครูท่ีทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวทิยฐานะตามกาํหนด และขา้ราชการครูท่ีไม่ทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวทิยฐานะ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นหน้ีสินเฉล่ียของครูจาก เวบ็ไซตป์ระชาไทย 2561 และศูนยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ในรอบปี 2554    
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ขอ้มูลอตัราดอกเบ้ียเงินฝากและสินเช่ือจากเวบ็ไซตส์ํานกังานสถิติแห่งชาติ สถาบนัทางการเงินต่างๆ 

และการสอบถามไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

ขอ้มูลดา้นกองทุนต่างๆจากเวบ็ไซตบ์ริษทั มอร์น่ิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จาํกดั  

ขอ้มูลกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) จากเวบ็ไซตก์องทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.)  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การคาํนวณเปรียบเทียบผลตอบแทนจากเงินเดือน การฝากเงิน การลงทุน และการขอสินเช่ือ กบัสถาบนั

การเงินต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในช่วงเวลาท่ีกาํหนดไว ้ข้ึนอยูก่บัรูปแบบการลงทุน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 ความแตกต่างระหว่างเงนิเดือนของครูทีท่าํผลงานเพิม่วทิยฐานะกบัไม่ทาํผลงาน 

 

ภาพที ่2  แสดงเงินเดือนของครูท่ีทาํผลงานเพ่ิมวทิยฐานะ กบัไม่ทาํผลงาน ในช่วงอายตุ่างๆ โดยคาํนวณจาก 

 ฐานเงินเดือนของ สพฐ. 

 

จากการคาํนวณการคาดการณ์เงินเดือนของขา้ราชการครูท่ีทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวทิยฐานะ และไม่ทาํผลงาน

เพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะโดยใชอ้ตัราเงินเดือน จาก พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี3) พ.ศ.2558  ของครูสังกดั สพฐ. สรุปไดว้า่ขา้ราชการครูท่ีทาํ

ผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ ซ่ึงวิทยฐานะของครูในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ครูชาํนาญการ ครูชาํนาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ 

และครูเช่ียวชาญพิเศษ ใชร้ะยะเวลาในการทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะในแต่ละขั้นไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และจะไดรั้บ

เงินเดือนสูงกวา่ขา้ราชการครูท่ีไม่ไดท้าํผลงาน ขา้ราชการครูท่ีไม่ทาํผลงานจะไดรั้บขั้นเงินเดือนสูงสุด 41,620 

บาทจนเกษียณอายรุาชการ แต่ขา้ราชการครูท่ีทาํผลงานอยา่งสมํ่าเสมอจะไดรั้บเงินเดือน  จนถึงขั้นสูงสุดท่ี 76,800  

บาท ซ่ึงผลต่างของเงินเดือนขา้ราชการครูท่ีทาํผลงานกบัไม่ทาํผลงานมีความแตกต่างกนัตั้งแต่ 2,720 ถึง 35,180 

บาท ตามช่วงอายตุ่างๆ ดงัภาพท่ี 2  โดยจะเห็นความแตกต่างอย่างชดัเจนท่ีช่วงอาย ุ41 ปีข้ึนไป ซ่ึงแตกต่างกนั
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มากกว่า 14,100 บาท ทั้งน้ีหากทั้งสองกลุ่มมีอายุราชการจนเกษียณรวมทั้งหมด 35 ปี ครูกลุ่มท่ีทาํผลงานจะมี

เงินเดือนรวมทั้งส้ิน  21,802,800 บาท ในขณะท่ีกลุ่มท่ีไม่ทาํผลงานจะได ้15,334,800  บาท 

สาํหรับผลตอบแทนจากกองทุน กบข. (กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ) กรณีสะสมตามกฎหมาย 3

เปอร์เซ็นต ์ของขา้ราชการครูท่ีไม่ทาํผลงานจะไดรั้บผลตอบแทนจาก กบข.ประมาณ 1,026,278 บาท ซ่ึงเป็นอตัรา

ขั้นตํ่าของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการเป็นสมาชิก กบข. ในขณะท่ีครูท่ีทาํผลงานจะได้รับผลตอบแทน

ประมาณ 1,203,311 บาท ซ่ึงแตกต่างกนัถึง 177,033 บาท โดยรวมแลว้ครูทั้งสองประเภท จะมีผลตอบแทนจาก

กองทุน กบข. แตกต่างกนัโดยคิดท่ีอายรุาชการ 35 ปี นอกจากน้ีการเป็นสมาชิก กบข. จะให้ประโยชน์ท่ีมากกวา่

ในเร่ืองของเงินบาํเหน็จบาํนาญราชการท่ีเพ่ิมเติมจากเงินสะสม ยงัได้รับสิทธิประโยชน์ในเร่ืองอ่ืนๆ เช่น                    

การลดหยอ่นภาษีจากเงินสะสมเขา้กองทุนในแต่ละปี 

5.2 รูปแบบและวธีิการการออมทรัพย์ของครู 

 

ภาพที ่3  แสดงการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการฝากเงิน 100 บาทกบัธนาคารพาณิชยแ์ละสหกรณ์ออมทรัพย ์

 ครู ในระยะเวลาฝากเงินต่างๆ  

 

ในงานวิจัยน้ีผูจ้ดัทาํได้เปรียบเทียบการฝากเงินออมทรัพยร์ะหว่างธนาคารพาณิชยก์ับสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รู (สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุพรรณบุรี, 2561) โดยใชข้อ้มูล ณ วนัท่ี 22 กรกฎาคม  2561 จากขอ้มูลอตัรา

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารจาํนวน 18 แห่ง โดยมีค่าเฉล่ียอตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารประเภทฝากทุกเดือนท่ีร้อยละ 

2.25 ต่อปี ซ่ึงจากการคาดการณ์ผลตอบแทนเงินฝากทั้งสองแหล่งประเภทฝากทุกเดือน เป็นดงัภาพท่ี 3 นัน่คือใน

การฝากเงินกบัธนาคารพาณิชย ์100 บาท เป็นเวลา 5, 10 และ 20  ปี โดยการคิดดอกเบ้ียทบตน้ ผลตอบแทนท่ีได้

จะอยู่ท่ี 111.77,  124.92  และ 156.05 บาท ตามลาํดับ ในขณะท่ีการฝากเงินกันสหกรณ์ออมทรัพยค์รูโดยใน

การศึกษาน้ีใชผ้ลตอบแทนเงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุพรรณบุรี จะไดด้อกเบ้ียขั้นตํ่าท่ีอตัราร้อยละ 2.30 

ต่อปี ซ่ึงเป็นอตัราท่ีมากกวา่การฝากกบัธนาคารพาณิชย ์และรูปแบบการฝากเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูท่ีไดรั้บ

ดอกเบ้ียสูงสุดคือการฝากแบบประจาํ 12 เดือน ซ่ึงจะไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากในอตัราร้อยละ 3.80 ซ่ึงเม่ือคาํนวณ

การฝากเงิน 100 บาท เป็นเวลา 5, 10 และ 20  ปีเท่ากนัโดยการคิดดอกเบ้ียทบตน้จะไดว้า่การฝากเงินกบัสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูไดรั้บเงินรวม 114.81, 131.80 และ 173.72 บาท ในขณะท่ีการลงทุน 100 บาท (2 หน่วย) กบัสลาก
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ออมสิน (ธนาคารออมสิน, 2561) จะให้ผลตอบแทนเฉล่ียปีละ 1.77 บาท และ การลงทุน 100 บาท (1 หน่วย) กบั

สลาก ธ.ก.ส. (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2561) ให้ผลตอบแทนเฉล่ียปีละ 2.501 บาท ดงันั้น

ในระยะเวลา 20 ปีจะใหผ้ลตอบแทนประมาณ  117.7 และ 150.18 บาท ตามลาํดบั 

5.3 ผลการลงทุนในกองทุนรวม  

ในงานวิจัยน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมแบบต่างๆ โดยใช้ขอ้มูลจาก    

บริษทั มอร์น่ิงสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จาํกดั พบวา่ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 การลงทุนในกองทุน

รวมประหยดัภาษีประเภท RMFEQ (Equity Fund) เป็นเวลา 20 ปี ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในกองทุน

ประเภทอ่ืนๆ อย่างชดัเจน  โดยไดผ้ลตอบแทน 635.85 บาท จากเงินลงทุน 100 บาท ในขณะท่ีการลงทุนกบั

กองทุน LTF (Long Term Equity Fund) จะให้ผลตอบแทน 589.95 บาท ดงัแสดงในรูปท่ี 4 ซ่ึงเปรียบเทียบ

การลงทุนในกองทุนรวมและการฝากเงินในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลา 5, 10 และ 20 ปี 

 

 
ภาพที ่4  แสดงคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน 100 บาท ในกองทุนและการออมทรัพยป์ระเภทต่างๆ ใน 

 ระยะเวลา 5, 10 และ 20 ปี  

 

5.4 เปรียบเทยีบการขอสินเช่ือ ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกบัธนาคารพาณิชย์  

ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบการขอสินเช่ือขนาดใหญ่ของครูจากสองแหล่ง คือ ธนาคารพาณิชย ์

และสหกรณ์ออมทรัพยค์รูโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 การคาํนวณสินเช่ือวงเงิน 1,000,000 

บาทจากแหล่งสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยค์รูซ่ึงคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 กบัธนาคารพาณิชย ์จากอตัราใน

ปัจจุบนัธนาคารพาณิชย ์20 แห่ง มีอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียร้อยละ 8.02  จากการคาํนวณพบวา่ ในการผอ่นชาํระสินเช่ือ

ในจาํนวนงวดท่ีเท่ากนั ตวัอยา่งเช่น หากตอ้งการผ่อนชาํระเดือนละ 8,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพยค์รูจะตอ้งทาํ

การผ่อนชาํระเป็นจาํนวน 192 งวด  รวมเป็นเงิน 1,532,424.07 บาท  ในขณะท่ีธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งผ่อนชาํระ

เป็นจาํนวน 273 งวด รวมเป็นเงิน 2,183,911.77 บาท ซ่ึงแตกต่างกนัถึง 651,487.70 บาท โดยความแตกต่างระหวา่ง
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จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายคืนทั้งหมดของสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์กบั สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเป็นดงัตารางท่ี 1 โดย

แสดงจาํนวนเงินและจาํนวนงวดท่ีตอ้งผ่อนชาํระต่อเดือน จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระทั้ งหมด คือ เงินตน้รวมกับ

ดอกเบ้ียตลอดการชาํระ โดยแบ่งเป็นธนาคารพาณิชยก์บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 

 

ตารางที ่1  แสดงรายละเอียดของจาํนวนเงินท่ีตอ้งผอ่นชาํระต่อเดือน , จาํนวนงวดท่ีตอ้งผอ่นชาํระ และจาํนวน 

 เงินท่ีตอ้งผอ่นชาํระทั้งหมดโดยคิดเป็นเงินตน้รวมกบัดอกเบ้ียจากการขอสินเช่ือ จาํนวน 1,000,000  

 บาท จากธนาคารพาณิชย ์โดยคาํนวณอตัราดอกเบ้ียจากดอกเบ้ียเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์20 แห่ง   

 และสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุพรรณบุรี 

จาํนวนเงิน 

ผอ่นชาํระ/เดือน 

ธนาคารพาณิชย ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู ผลต่าง 

(บาท) งวด เงิน งวด เงิน 

8,000 273 2,183,911.77 192 1,532,424.07 651,487.70 

9,000 205 1,842,591.34 160 1,433,661.15 408,930.19 

10,000 167 1,662,854.43 137 1,366,614.20 296,240.23 

11,000 141 1,549,257.56 120 1,317,911.75 231,345.81 

12,000 123 1,470,151.98 107 1,280,871.63 189,280.35 

 

6. อภิปรายผล  

 ความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนทีจ่ะได้รับของครูทีท่าํผลงานกบัไม่ทาํผลงานเพ่ือเพิม่วทิยฐานะ 

 จากการคาดการณ์เงินเดือนของครู พบวา่ขา้ราชการครูท่ีทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะสมํ่าเสมอจะไดรั้บ

เงินเดือนตลอดอายรุาชการ 35 ปี มากกวา่ครูท่ีไม่ทาํผลงานในอายรุาชการท่ีเท่ากนั คิดเป็น 6,468,000 บาท หรือ

คิดเป็น 42.18 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงเป็นเงินท่ีมากพอสมควร และหากคิดรวมผลตอบแทนอ่ืนเช่น กองทุน กบข. ครูทั้ง

สองกลุ่มจะไดผ้ลตอบแทนต่างกนั 7,699,300 บาท และการลงทุนในกองทุนรวม (RMFEQ) ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ี

ให้ผลตอบแทนสูงท่ีสุด เม่ือมีการนําเงินเดือน 3 เปอร์เซ็นต์ ไปซ้ือกองทุนเป็นประจาํทั้ งสองกลุ่มจะได้รับ

ผลตอบแทนต่างกนั 484,672.7 บาท ทาํให้มีรายไดต้ลอดอายุราชการเฉพาะในส่วนของเงินเดือนและกองทุน 

กบข. ต่างกนัถึง 7,277,276.7 บาท และยงัส่งผลต่อเงินบาํนาญท่ีจะไดรั้บหลงัเกษียณอายรุาชการอีกดว้ย 

 ส่วนในการลงทุนอ่ืน เช่น การซ้ือสลากออมสินและสลาก ธ.ก.ส. โดยใชเ้งินลงทุนเท่ากนั พบว่า การ

ลงทุนใน สลาก ธ.ก.ส. ไดผ้ลตอบแทนมากกว่า สลากออมสิน คิดเป็น 21.63 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการฝากเงินใน

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูจะรับผลตอบแทนดีกวา่ธนาคารพาณิชย ์โดยไดรั้บผลตอบแทนมากกวา่ 17.67 เปอร์เซ็นต ์

ในระยะเวลา 20 ปี 

 การขอสินเช่ือระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยค์รู และ ธนาคารพาณิชยจ์ะมีจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระต่างกนัมาก 

เช่น หากกูจ้ากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู 1,000,000 บาท จะตอ้งชาํระเงินทั้งหมด 1,280,871.63 ถึง 1,532,424.07 บาท 

โดยคิดจากอตัราผ่อนชาํระ เดือนละ 8,000 บาท ถึง 12,000 บาท  ในขณะท่ีธนาคารพาณิชยใ์นจาํนวนเงินผ่อน

ชาํระเท่ากนัจะตอ้งชาํระเงินทั้งหมด 1,470,151.98  ถึง  2,183,911.77 บาท ซ่ึงจาํนวนเงินท่ีชาํระทั้งหมดมีความ

แตกต่างกนั 189,280.35 ถึง 651,487.70 บาท  
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การคาํนวณในงานวิจยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นว่า ครูท่ีทาํผลงานเพ่ิมวิทยฐานะตามกรอบเวลาจะมีรายได้จาก

เงินเดือนตลอดอายรุาชการ มากพอสมควร ซ่ึงสามารถนาํไปต่อยอดในการลงทุนจากสถาบนัการเงิน หรือการขอ

ยอดวงเงินในการขอสินเช่ือต่างๆ รวมไปถึงช้ีให้เห็นวา่แหล่งสินเช่ือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนั้นมีจาํนวนเงินท่ี

ตอ้งชดใชคื้นทั้งหมดนอ้ยกวา่ธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมีนยัสาํคญัดงัแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงทางผูจ้ดัทาํหวงัวา่ผลการ

คาํนวณในงานวิจยัน้ีจะช่วยใหข้า้ราชการครูมีแรงบนัดาลใจในการทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะ  นอกจากน้ีครูยงั

สามารถเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือนัน่คือสหกรณ์ออมทรัพยค์รูท่ีมีดอกเบ้ียตํ่ากวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พฒันี  ทองพึง. (2555). ท่ีไดท้าํการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพ่ือวยัเกษียณอายุ พบว่า 

ปัจจยัรูปแบบการวางแผนทางการเงินเพ่ือวยัเกษียณ คือ การลงทุนกองทุนรวม และพนัธบตัรรัฐบาล นอกจากน้ี 

อมรรัตน์  วงจนัทร์. (2554). ยงัพบว่า อายุ อายุราชการ อายงุาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัจาํนวนเงินออมของครู 

ในขณะท่ีรายไดต้่อเดือนมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัจาํนวนเงินออมของครู  

ทั้งน้ีขอ้จาํกดัของงานวิจยัน้ีคือ ขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต โดยใน

การศึกษาคร้ังน้ียึดตามระเบียบพ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 รวมไปถึงผลตอบแทนจากการลงทุนหรืออตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ในรูปแบบต่างๆท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงได้ในอนาคต ทั้ งน้ีการลงทุนในรูปแบบต่างๆมีผลการตอบแทนท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตามสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากน้ีงานวิจยัน้ียงัไม่ไดร้วมรายไดข้องครูท่ีมาจากเงินประจาํ

ตาํแหน่งต่างๆและค่าใชจ่้ายในการทาํผลงานเพ่ือนเล่ือนวิทยฐานะ รวมไปถึงยงัไม่ไดร้วมค่าใชจ่้ายดา้นภาษีท่ีเกิด

จากผลตอบแทนการลงทุนต่างๆ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผลการคาํนวณในงานน้ีสามารถช้ีใหเ้ห็นวา่การทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวทิยฐานะ ในระยะยาวจะมี

ผลตอบแทนสูงกวา่การไม่ทาํผลงาน ซ่ึงจะทาํใหค้รูมีแรงบนัดาลใจในการทาํผลงานเพ่ือเพ่ิมวทิยฐานะ 

(2) ใชเ้ป็นตวัประกอบ การตดัสินใจในการฝากเงิน การขอสินเช่ือทางการเงินของครู หรือการลงทุน

ซ่ึงการลงทุนประเภทต่างๆมีผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เท่ากนั การลงทุนในกองทุนรวมเป็นการลงทุนท่ีมี

ความเส่ียงสูงและมีผลตอบแทนเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัใชข้อ้มูลใน

ช่วงเวลาหน่ึงเท่านั้น ผูล้งทุนควรกระจายความเส่ียงจากการดาํเนินงานของกองทุน โดยลงทุนมากกวา่ 1 กองทุน 

หรือ กระจายความเส่ียงจากสินทรัพย ์โดยลงทุนในกองทุนท่ีมีนโยบายแตกต่างกนั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) เปรียบเทียบรายไดจ้ากการสมัภาษณ์ครูท่ีมีอายรุาชการในช่วงต่างๆ  

(2) เปรียบเทียบรายได ้รายจ่ายในรูปแบบอ่ืนๆของครู  เช่น อาชีพเสริมต่างๆของครูนอกเหนือจาก

เงินเดือนประจาํ 
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8. กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ในหัวขอ้เร่ือง ผลตอบแทนและรูปแบบการลงทุนการเงินของขา้ราชการครูไดส้าํเร็จลุล่วง

ไปดว้ยดี  ผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณ อาจารย ์ดร.สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีคอยให้ความ

ช่วยเหลือ คาํปรึกษา และขอ้แนะนาํท่ีดีในการทาํวิจยัคร้ังน้ีอยา่งเตม็ท่ี อีกทั้งยงัช่วยช้ีแนะขอ้ผิดพลาด รวมถึงการ

แกปั้ญหาในระหวา่งของการดาํเนินการวิจยั ทาํให้ผูว้ิจยัมีความรู้ความเขา้ใจในงานวจิยัน้ีมากข้ึน นอกจากน้ีผูว้จิยั

ขอขอบคุณเพ่ือนผูร่้วมชั้นของผูว้ิจยัทุกท่านท่ีให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี 

อีกส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัในการดาํเนินงานวจิยัคร้ังน้ีคือกาํลงัใจจากครอบครัวท่ีคอยสนบัสนุนผูว้จิยัตลอดมา 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวดัขอนแก่น เขต 5 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน จาํแนกตามขนาดโรงเรียนประกอบด้วยผูบ้ริหารโรงเรียนจาํนวน 72 คน สังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยคาํนวณหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่ม โดยใชท้ดสอบที การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One – way 

ANOVA )  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1.ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน พบวา่โดย

ภาพรวมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบทั้ ง 3 ขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั: ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study and compare the Transformational Leadership of private 

school Administrators under The Office of The Private Education Commission Khonkean Service Area 5 
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according to opinions of school administrators in difference school size instrument.  The sample consisted of 72 

school administrators. The data were analyzed means of one – way ANOVA   

 The results were as follows: 

 1.  The transformation leadership of the administrators according to the opinions of administrators was 

high level.  The comparison to overview 3 sized schools, there was statistically significant difference at the . 05 

level and the finding, according to each dimension, there was no difference. 

 

KEYWORDS: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่า ผูน้ํา คือ บุคคลท่ีเป็นกลไกสําคัญยิ่งในการท่ีจะนําพาองค์กรไปสู่

ความสาํเร็จ หรือความลม้เหลวได ้การศึกษาเร่ืองภาวะผูน้าํนั้น ไดมี้การศึกษาวจิยักนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน  จน

ทาํให้เกิดแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัภาวะผูน้าํมากมาย เช่น แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้าํ ซ่ึงเช่ือวา่ตวัผูน้าํ

ต้องมีคุณลักษณะพิเศษท่ีเหนือกว่าบุคคลอ่ืน ๆ แนวคิดน้ีจึงพยายามศึกษาคุณลักษณะของผูน้ําท่ีประสบ

ความสาํเร็จแลว้นาํคุณลกัษณะท่ีศึกษาพบมากาํหนดเป็นคุณลกัษณะของผูน้าํ แนวคิดเชิงพฤติกรรม แนวคิดน้ีมุ่ง

ศึกษาแบบฉบับพฤติกรรมของผูน้ําเพ่ือคน้หาว่า  ผูน้ําท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะใช้แบบฉบับ

พฤติกรรมการนาํอยา่งไร  เพ่ือท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ แนวคิดผูน้าํเชิงสถานการณ์ แนวคิดน้ีมุ่ง

ศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างพฤติกรรมของผูน้าํกบัความตอ้งการของสถานการณ์ท่ีจะทาํให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของผูน้าํในการนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมาย แนวคิดภาวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียน แนวคิดน้ีจะมุ่งเนน้

ศึกษาทกัษะในการบริหารจดัการของผูน้าํวา่บริหารจดัการอยา่งไรถึงจะประสบความสาํเร็จตามท่ีคาดหวงัและอีก

แนวคิดหน่ึงคือ แนวคิดภาวะผูน้ําแบบเปล่ียนแปลงสภาพ แนวคิดน้ีมุ่งเน้นศึกษาว่า จะทาํอย่างไรให้ผูต้าม

ปฏิบติังานไดเ้หนือกว่าความคาดหวงัปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตในทุกๆ ดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม การศึกษา  เม่ือประเมินจากภาพการบริหารงานของผูน้าํท่ีพบในบริบทของประเทศไทยพบวา่ ผูน้าํประเทศ

เกือบทุกระดบั ใชภ้าวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนในการบริหารงานเพียงอย่างเดียว คือ บริหารงานแบบรักษาการณ์  

รักษาสถานภาพตาํแหน่งของตนเอง ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขาดวิสัยทศัน์ท่ีดีในการทาํงาน ปฏิบติังาน

แบบเดิม ๆ เม่ือเขา้สู่ตาํแหน่งแลว้ ก็บริหารงานแบบเดิมอยู่ไปเร่ือย ๆ ใช้ระบบบริหารงานแบบแลกเปล่ียน

ผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั  ระหวา่งผูน้าํกบัผูต้าม  และผูน้าํกบัผูน้าํ โดยไม่คาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์รหรือ

ประเทศชาติ ผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํดงักล่าวน้ี  มีอยูจ่าํนวนมากในทุกระดบัของสงัคมไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน  ส่วน

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงสภาพนั้น  เป็นผูน้าํท่ีให้ความสาํคญักบัผลประโยชน์และสถานภาพขององคก์รเป็น

ลาํดบัแรก มีวสิยัทศัน์ดี   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคดี์ พฒันาตนเองใหเ้ป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของผูต้าม กระตุน้ใหผู้ ้

ตามแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีชาญฉลาดให้ความสําคญักบัผูต้ามอยา่งทัว่ถึง พฒันาผูน้าํและผูต้ามในทุก

ส่วนขององค์กร  ผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํแบบน้ียงัพบได้น้อยในสังคมไทยอย่างไรก็ตาม “การท่ีจะพฒันาผูน้ําไปสู่

สภาวะผูน้าํพิสัยสมบูรณ์ไดน้ั้น การบริหารงานโดยใชภ้าวะผูน้าํแบบแลกเปล่ียนอยา่งเดียวนั้นไม่เพียงพอ ตอ้งใช้

ภาวะผูน้าํแบบเปล่ียนแปลงสภาพดว้ย” (Bass 1985: Abstract) 
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 สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีภารกิจสาํคญัท่ีตอ้งกระทาํเร่งด่วนในการ

บริหารและจดัการศึกษาปีการศึกษา 2560 คือ การพฒันาผูน้าํการเปล่ียนแปลงของบุคลากรในสงักดัเพ่ือรองรับ

การกระจายอาํนาจสู่สถานศึกษา ของสาํนกัพฒันาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนเอกชนสงักดั 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 ปัจจุบนัมี จาํนวน 36 โรงเรียนผูบ้ริหาร 

72 คน   

  ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สงักดั 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 เพ่ือท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

ผูบ้ริหารโรงเรียน ให้สามารถพฒันาการบริหารงานจนเกิดการเปล่ียนแปลงในองค์การทุกแห่งในยุคปฏิรูป

การศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวฒันธรรม ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาการศึกษาของประเทศ ใหมี้ประสิทธิภาพและสู่มาตรฐานสากลต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดั สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 จาํแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

                    ตวัแปรอสิระ                                                 ตวัแปรตาม 
 

                                                                ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร 

                                                                1. ดา้นการสร้างและการถ่ายทอดวสัิยทศัน์                   

   2. ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

            ขนาดของโรงเรียน แบ่งเป็น                    3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

              1. โรงเรียนขนาดเลก็                            4. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

              2. โรงเรียนขนาดกลาง                           5. ดา้นการมุ่งความสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล 

              3. โรงเรียนขนาดใหญ่                           6. ดา้นการคาดหวงัต่อผลงานสูง 

                                                                 7. ดา้นการเอาชนะการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1664 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 มี

วธีิการดาํเนินการวจิยัตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. ประชากร 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

3.  วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

6.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.2 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน (ผูรั้บใบอนุญาต ผูอ้าํนวยการ และ 

รองผูอ้าํนวยการ) สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5  ปีการศึกษา 

2560 จาํนวน 72 คน จากโรงเรียนจาํนวน 36 โรงเรียน 

        4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรอสิระ  

  ขนาดโรงเรียน แบ่งเป็น 

 1. ขนาดเลก็ 

 2. ขนาดกลาง 

 3. ขนาดใหญ่                                                                     

            ตวัแปรตาม 

                ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ซ่ึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้น ดงัน้ี 

 1. การสร้างและการถ่ายทอดวสิยัทศัน ์

 2. การเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

 3. การกระตุน้ทางปัญญา 

 4. การสร้างแรงบนัดาลใจ 

 5. การมุ่งความสมัพนัธ์เป็นรายบุคคล 

 6. การคาดหวงัต่อผลงานสูง 

 7. การเอาชนะการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 

       4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนแบ่งเป็น 2 ตอน  คือ 
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 ตอนที ่1 เป็นการสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศอาย ุวฒิุการศึกษาสูงสุด 

ตาํแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน (เลก็ กลาง ใหญ่) จาํแนกเป็นผูบ้ริหารลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) และเติมขอ้ความ 

 ตอนที ่2 เป็นการสอบถามความคิดเห็น เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5   ประกอบดว้ยขอ้คาํถามเก่ียวกบั

พฤติกรรมของผู ้บริหาร 7 ด้าน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ของ  

ลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)   

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัดงัน้ี 

      1. ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัศรีปทุมขอนแก่น เพ่ือขอความอนุเคราะห์จากผูอ้าํนวยการสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโรงเรียนในสงักดั 

      2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยขอความอนุเคราะห์จากผูอ้าํนวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างให้ความร่วมมือใน

การแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามแต่ละโรงเรียนใหเ้วลาในการตอบแบบสอบถามคืน 4 สปัดาห์ ฉบบัท่ีล่าชา้

ใชว้ธีิการติดตามทางโทรศพัท ์เดินทางไปเก็บดว้ยตนเองและการจดัส่งทางไปรษณีย ์

     3. ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์และจาํนวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลงัจากการเก็บรวบ 

รวมขอ้มูล 

     4. ดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยใชโ้ปรแกรม SPSS  

  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 วเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 

  1.วเิคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหา 

ค่าร้อยละ (Percentage) 

  2. วิเคราะห์ระดับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ

การแปลผล 5 ระดบั ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

      3. การเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดั สํานักงานคณะ 

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 ของผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนท่ีท่ีมีขนาดโรงเรียน 

ต่างกนั ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สงักดั 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
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 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 72.2) อายสุ่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 36 – 45 ปี และ มากกวา่ 

50 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 38.9) วฒิุการศึกษาส่วนใหญ่จบปริญญาโท (ร้อยละ 54.2) ประสบการณ์ในการทาํงานส่วน

ใหญ่ 11 – 15 ปี (ร้อยละ 31.9) และอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่ (ร้อยละ 58.3) 

 2. ผลการวิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชน สังกดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวม

และรายดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

  2.1 โดยภาพรวมพบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดั สาํนักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นมีพฤติกรรมอยู่ใน

ระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี รองลงมา คือ การสร้างและการ

ถ่ายทอดวสิยัทศัน์  และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ การกระตุน้ทางปัญญา 

  2.2 ผลการวิเคราะห์แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 สรุป

เป็นรายดา้นดงัน้ี 

   1. ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี พบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

สังกดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แต่งกายภูมิฐาน ถูกกาลเทศะ  รองลงมาคือ ทาํงานท่ีโปร่งใส 

เป็นท่ีไวใ้จของผูร่้วมงาน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ รู้จกัปรับตวัใหใ้ชเ้ทคโนโลยตี่างๆ ท่ีทนัสมยั  

   2. ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ยอมเสียสละและอุทิศเวลาให้การทาํงานนอกเหนือเวลา

ทาํงานปกติ รองลงมาคือ สร้างกลัยาณมิตรความผกูพนั ร่วมกนัทาํงานอยา่งเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียว  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

นอ้ยท่ีสุด คือ ใชค้วามสาํเร็จในแต่ละขั้นตอนมาเป็นเคร่ืองกระตุน้การทาํงาน  

   3. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ให้ครูไดมี้ส่วนร่วมแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน รองลงมาคือ

สนบัสนุนให้ครูปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสมคัรใจแสดงออกไดเ้ต็มความสามารถ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 

ส่งเสริมใหค้รูไดใ้ชก้ระบวนการวจิยัมาพฒันางาน  

   4. ดา้นการมุ่งสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชน สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่วยเหลือช้ีแนะ ใหค้าํปรึกษาในการปฏิบติังานแก่ผู ้

ร่วมงาน รองลงมาคือ มีความห่วงใย เอ้ืออาทรกบัผูร่้วมงาน และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีการสาํรวจความ

ตอ้งการก่อนจะมอบหมายใหป้ฏิบติั  
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   5. ด้านการสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พบว่า ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชน สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริมสนบัสนุนให้ครูมีการนาํแนวคิด

และนวตักรรมมาใชพ้ฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์รองลงมาคือ ส่งเสริมสนบัสนุนให้

ครูประยกุตใ์ชว้สัดุ เคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สนบัสนุน

ใหเ้ขียนขอ้ความวสิยัทศัน์ของโรงเรียน ท่ีแสดงไวใ้หเ้ห็นอยา่งชดัเจน เช่น ป้ายนิเทศต่างๆ  

   6. ด้านการคาดหวงัต่อผลงานสูง พบว่า ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชน สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มุ่งมัน่ในการจะทาํงานให้สาํเร็จ ตามกาํหนดเวลา 

รองลงมาคือ เช่ือมัน่ในบุคลากรจะทาํงานท่ีรับผิดชอบใหป้ระสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย

ท่ีสุด คือ เช่ือมัน่ในการจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั  

   7. ดา้นการเอาชนะต่อการเปล่ียนแปลง พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชน สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความหนักแน่น อดทน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง

รองลงมาคือ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมาสร้างแรงจูงใจกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย

ท่ีสุด คือ เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้มีความติดแตกต่าง แสดงออกทางความคิดในการเปล่ียนแปลง  

 3.  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 จาํแนกตามขนาดโรงเรียน 

  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม พบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 จาํแนกตามขนาดโรงเรียน

โดยรวม เม่ือพิจารณาจาํแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ขนาดโรงเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ โรงเรียนขนาดกลาง 

(ร้อยละ 4.45) รองลงมาคือ โรงเรียนขนาดใหญ่ (ร้อยละ 4.44) และขนาดโรงเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ 

โรงเรียนขนาดเล็ก (ร้อยละ 4.01) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวดัขอนแก่น เขต 5 ตามความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลาง อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ ดา้น

การมุ่งสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ อยูใ่นระดบั

มาก ยกเวน้ ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี และดา้นการคาดหวงัต่อผลงานสูง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะ 

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 ทั้ง 3 ขนาดโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดั สาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 ผูว้จิยัผลการวจิยัในประเด็นท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
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 1. ผลการวิเคราะห์แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร

โรงเรียนเอกชน สังกดั สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมและราย

ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

      1.1 โดยรวม พบว่า ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

มีความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดัสํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การเป็นแบบอยา่งท่ีดี รองลงมา

คือ การสร้างและการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ การกระตุน้ทางปัญญา 

  1.2 รายด้าน พบว่า ด้านการเป็นแบบอย่างท่ีดี ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

เอกชน สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

(ร้อยละ 4.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แต่งกายภูมิฐาน ถูกกาลเทศะ (ร้อยละ 

4.76) รองลงมาคือ ทาํงานท่ีโปร่งใส เป็นท่ีไวใ้จของผูร่้วมงาน (ร้อยละ 4.69) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ รู้จกั

ปรับตวัใหใ้ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีทนัสมยั (ร้อยละ 4.07)  

   ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.45) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ยอมเสียสละและอุทิศเวลาใหก้ารทาํงานนอกเหนือเวลา

ทาํงานปกติ (ร้อยละ 4.61) รองลงมาคือ สร้างกลัยาณมิตรความผกูพนัร่วมกนัทาํงานอยา่งเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียว (ร้อย

ละ 4.57) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ใชค้วามสาํเร็จในแต่ละขั้นตอนมาเป็นเคร่ืองกระตุน้การทาํงาน (ร้อยละ 

4.04)  

  ด้านการกระตุ ้นทางปัญญา ว่าภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.23) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ให้ครูไดมี้ส่วนร่วมแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน (ร้อยละ 

4.32) รองลงมาคือ สนบัสนุนใหค้รูปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสมคัรใจแสดงออกไดเ้ต็มความสามารถ (ร้อยละ 4.31) 

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ส่งเสริมใหค้รูไดใ้ชก้ระบวนการวจิยัมาพฒันางาน (ร้อยละ 4.07)   

      ด้านการความมุ่งสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 

4.38) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ช่วยเหลือช้ีแนะ ใหค้าํปรึกษาในการปฏิบติังานแก่

ผูร่้วมงาน (ร้อยละ 4.51 S.D.0.50) รองลงมาคือ มีความห่วงใย เอ้ืออาทรกบัผูร่้วมงาน (ร้อยละ 4.51  S.D.0.61) 

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ มีการสาํรวจความตอ้งการก่อนจะมอบหมายใหป้ฏิบติั (ร้อยละ 4.19)  

  ดา้นการสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

สงักดั สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 

4.40) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการนาํแนวคิดและ

นวตักรรมมาใชพ้ฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ (ร้อยละ 4.58) รองลงมาคือ ส่งเสริม

สนับสนุนให้ครูประยุกต์ใชว้สัดุ เคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ (ร้อยละ 4.51) และขอ้ท่ีมี
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ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ สนบัสนุนให้เขียนขอ้ความวิสัยทศัน์ของโรงเรียน ท่ีแสดงไวใ้ห้เห็นอยา่งชดัเจน เช่น ป้าย

นิเทศต่างๆ (ร้อยละ 4.24)  

  ด้านการคาดหวงัต่อผลงานสูง ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกัด 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.36) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มุ่งมัน่ในการจะทาํงานใหส้าํเร็จ ตามกาํหนดเวลา (ร้อย

ละ 4.56)รองลงมาคือ เช่ือมัน่ในบุคลากรจะทาํงานท่ีรับผิดชอบให้ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมาย (ร้อยละ 4.49) 

และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ เช่ือมัน่ในการจดัทาํหลกัสูตรของสถานศึกษาใหเ้ป็นปัจจุบนั (ร้อยละ 4.24)  

  ดา้นการเอาชนะต่อการเปล่ียนแปลง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สังกดั 

สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จงัหวดัขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 4.35) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีความหนักแน่น อดทน เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

(ร้อยละ 4.56) รองลงมาคือ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมาสร้าแรงจูงใจกระตุน้ให้เกิดการเปล่ียนแปลง (ร้อยละ 

4.42) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ เปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีความติดแตกต่าง แสดงออกทางความคิดในการ

เปล่ียนแปลง (ร้อยละ 4.19) 

    

7. ข้อเสนอแนะ 

          7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

  7.1.1 ควรนาํเสนอผลการวิจยัเสนอต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

เพ่ือทราบผลการวจิยั และทราบแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง ดา้นภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  

  7.1.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ภาวะผู ้นําการเปล่ียนแปลงของผู ้บริหารโรงเรียนเอกชนกับ

ประสิทธิผลของโรงเรียน เพ่ือท่ีจะทาํใหท้ราบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร จะส่งผลต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนอยา่งไร 

  7.1.3 ส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากร ไดรั้บการพฒันาดา้นการศึกษาเพ่ิมเติม โดยการอบรม ประชุม 

สมัมนา 

            7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  7.2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 

  7.2.2 ควรศึกษากระบวนการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนอยา่งไรใหมี้ประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น” การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการ

ให้บริการของสํานักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จําแนกตามเพศและคณะ โดย

ทาํการศึกษาด้วยวิธีการสํารวจความพึงพอใจในการบริการ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2559 จาํนวน 235 คนเลือกโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีเคร่ืองมือ

ท่ีในการวจิยัเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั  

ผลการวจิยัพบวา่ 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ขอนแก่นโดยรวมความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาพบวา่ นักศึกษา

ท่ีมาใชบ้ริการมากท่ีสุดคือ คณะนิเทศศาสตร์และความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

 

คาํสําคญั: ความพึงพอใจ, สาํนกังานบริการการศึกษา, มหาวทิยาลยัศรีปทุมขอนแก่น 

 

ABSTRACT 

 The Research  of “ The study of student satisfaction in the service of the Office of Education 

Services Sripatum university khon kaen” This research aims to study the satisfaction of students in the service 

of the Office of Education, Sripatum university khon kaen by sex and party.  The research by means of 

satisfaction surveys in the services. The sample registered in the 2nd semester. 2559 academic year, 235 people 

selected by simple random sampling.  The tools in this research was satisfaction rating scale  

level 5. 
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 Student satisfaction in the service of the Office of Education Services. Sripatum university khon kaen 

overall satisfaction was high.  The comparison of the satisfaction of the students found that Students use the 

service most. Faculty of communication and satisfaction was high. 

 

KEYWORDS: Satisfaction,  Education offices, Sripatum University Khon Kaen. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ยคุปัจจุบนัเป็นยคุของการแข่งขนั หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ลว้นปรับตวัอยา่งรวดเร็ว ไม่เวน้แมแ้ต่กระทัง่

หน่วยงานภาคราชการก็ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน หน่ึงในการปรับตวัเพ่ือช่วยให้เกิดความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัก็คือ การปรับตวัเร่ืองของการบริการนั่นเอง เราจะการบริการอย่างไรในศตวรรษท่ี 21 (สุทธิชัย ปัญญ

โรจน,์ 2555) น่ีคือคาํถามท่ีหลายท่านสงสยั เน่ืองจากในยคุน้ีเกิดแนวคิดใหม่ๆ ทฤษฏีใหม่ๆ ข้ึน ซ่ึงแนวความคิดท่ี

เปล่ียนไปมีดังน้ี เม่ือก่อนหน่วยงานส่วนใหญ่มกัให้ความสําคญักับ Marketing (การตลาด) แต่ยุคปัจจุบันให้

ความสาํคญักบัเร่ืองของ  Service (บริการ)  โดยเนน้ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการตลอดชีพ  ไม่ใช่เพียงแค่ใชบ้ริการคร้ังแรก

และคร้ังเดียว  เนน้กระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมร่วมกบัลูกคา้ การบริการจึงเป็นจุดขายของธุรกิจในยคุปัจจุบนัและ

ยคุอนาคต  

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติไว ้4 

ประการ คือ 1. การจัดการเรียนการสอน 2. การวิจัย 3.การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 4. การทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม การดาํเนินการตามภารกิจทั้ง  4 ประการนั้นมีความสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาประเทศทั้งระยะ

สั้ นและระยะยาว มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหน่ึงท่ีมีการกาํหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในแนวทางเดียวกนักบัภารกิจหลกัทั้ง 4 ประการ ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากาํหนดและมี

นโยบายในการบริหารงานและพฒันาดา้นต่าง ๆ (ภาณุเดช เพียรความสุข และคณะ, 2558) สํานักงานบริการ

การศึกษาเป็นงานหลักของสถานศึกษาท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันาผูเ้รียน เป็นตัวกาํหนดปริมาณงานของ

สถานศึกษา การจดัสรรทรัพยากรให้แก่มหาวิทยาลยั คุณภาพของมหาวิทยาลยั และเคร่ืองช้ีวดัความสาํเร็จและมี

หนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนใหด้าํเนินไปตามขั้นตอนและเป็นไปตามแผนการศึกษาจนครบตามท่ีหลกัสูตร

กาํหนด สาํนกังานบริการการศึกษานั้นเป็นหน่วยงานหลกัของสถานศึกษาท่ีทาํหนา้ท่ี การให้บริการของบุคลากร

ในสาํนกังานบริการการศึกษา เช่น การใหค้าํแนะนาํ การอธิบาย การตอบขอ้คาํถามต่างเก่ียวกบัการเรียน การสอน 

และการให้ความช่วยเหลือนกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอนและส่ิงท่ีนกัศึกษาคาดหวงัมากท่ีสุดสําหรับการ

ทาํงานของพนกังานคือ การบริการท่ีใหค้วามเป็นกนัเองระหวา่งบุคลากรเพ่ือก่อใหเ้กิดความพึงพอใจกบันกัศึกษา 

โดยส่วนใหญ่นักศึกษาจะมีคาดหวงัจากการทํางานของบุคลากรสามารถจะช่วยเหลือและเป็นท่ีพ่ึงท่ีดีของ

นกัศึกษาและการทาํงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เช่น ให้บริการอยา่งเป็นกนัเองและเสมอภาค การดูแลเอา

ใจใส่นกัศึกษาและสนองความตอ้งการดว้ยความเป็นมิตร ความสะดวกรวดเร็ว การมีกิริยาวาจาสุภาพ การพดูดว้ย

นํ้ าเสียงท่ีนุ่มนวลและใชค้าํพูดท่ีสุภาพเป็นตน้ เพ่ือให้สอดรับกบัความตอ้งการของนักศึกษา สํานักงานบริการ

การศึกษา ได้พฒันาระบบการบริการมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการนาระบบบริการการศึกษา ซ่ึงเป็นระบบการ

ให้บริการแก่นักศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตมาใชเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและคณาจารยท่ี์มาใชบ้ริการ
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ถึงแมจ้ะมีการนาํเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นักศึกษาแต่การให้บริการถูกจาํกดัดว้ยปฏิทินทาง

การศึกษา ซ่ึงเป็นตวักาํหนดวนัในการปฏิบัติงาน การบริการท่ีตอ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระเบียบ

ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั บุคลากรผูใ้หบ้ริการและนกัศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชบ้ริการระบบบริการ

การศึกษาท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงมีผลต่อภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนใหแ้ก่บุคลากรท่ีใหบ้ริการ ดว้ยเหตุน้ีจึงทาํใหเ้กิดช่องวา่งต่อ

การบริการระหว่างบุคลากรและนักศึกษาซ่ึงเป็นผลสะทอ้นกลบัและเป็นตวัช้ีวดัระดบัความพึงพอใจท่ีบอกถึง

คุณภาพและมาตรฐานการใหบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา 

 ปัจจุบันบุคลากรในหน่วยงานไม่ว่าของรัฐหรือเอกชน ได้มีการต่ืนตัวในการให้บริการ กันอย่าง

กวา้งขวาง คน้หากลยุทธ์ต่าง ๆ มาให้บริการ และถือหลกัการการให้บริการท่ีดีต่อผูท่ี้มาใช้บริการทุกคน โดย

ปลูกฝังให้ทุกคนภายในในองค์กรมีหัวใจบริการ (Service Mind)  เป็นหลกัยึดสําหรับสร้างความตระหนักให้

เกิดข้ึนในจิตใจของผูใ้ห้บริการทุกคนการใชใ้จให้บริการเป็นหน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนและให้การบริการทุก

ส่วนงานท่ีประสานงานเขา้มาขอความร่วมมือในดา้นต่างๆ ทั้งส่วนงานภายในและภายนอก (ตรีเพ็ชร์ อํ่าเมือง

,2557) ดงันั้นการบริการจึงเป็นหัวใจสาํคญัของกองบริหารงานทัว่ไป แต่เน่ืองจากการให้การบริการในตา้นต่างๆ

บางคร้ังไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดทุ้กอยา่งเสมอไปดงันั้นจึงจะตอ้งมีการช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่สามารถ

ตอบสนองทุกอยา่งและทุกระดบัไดซ่ึ้งอาจมาจากหลายๆ ปัจจยั จึงควรศึกษาความหมายของการใหบ้ริการก่อนนาํ

แนวทางไปยึดถือปฏิบติัรวมทั้งหลกัการต่างๆ ท่ีสามารถนาํมาใชเ้พ่ือสร้างความประทบัใจในการให้บริการแก่

ลูกคา้ เน่ืองจากลูกคา้ของกองบริหารงานทัว่ไปมีทั้ง บุคคลทัว่ไปเจา้หนา้ท่ี บุคลากร นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาหรือผู ้

ท่ีมาติดต่องานทั้งภายในภายนอกและแขกของผูบ้ริหารเป็นตน้ การสร้างความประทบัใจคร้ังแรกเม่ือพบจะทาํให้

ภาพลกัษณ์ขององค์กรเป็นท่ีน่าจดจาํและระลึกถึงอยู่เสมอ ความคาดหวงัโดยทั่วไปของผูรั้บบริการไดแ้ก่ การ

ตอ้นรับท่ีอบอุ่น ให้ความสนใจและความเอาใจใส่ พูดจาสุภาพไพเราะ ซ่ึงจะทําให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าเขามี

ความสาํคญั เป็นผลใหเ้ขาเกิดความพอใจแต่การท่ีจะทาํใหเ้กิดความประทบัใจไดน้ั้นตอ้งทาํใหถึ้งขั้นท่ีผูรั้บบริการ

เกิดปีติยินดี นั่นคือตอ้งให้บริการท่ีบรรลุความคาดหวงัและเหนือความคาดหวงัข้ึนไปอีก การปฏิบัติตนของผู ้

ให้บริการดว้ยไมตรีต่อผูรั้บบริการ และความประทบัใจจากการตอ้นรับของเรายอ่มจะเป็นผลให้เขามาใชบ้ริการ

ของเราอีกแลว้ตวัเราและองคก์ารของเราก็ยอ่มจะประสบความกา้วหนา้ เราสามารถเติมไมตรีเขา้ไปในทุกงานท่ีทาํ 

เร่ิมตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อผูรั้บบริการ กล่าวง่ายๆ ก็คือวา่ “ตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา” และให้บริการตรงตาม

ความตอ้งการทุกวนัเม่ือเรามาถึงท่ีทาํงาน เราควรท้ิงปัญหาและเร่ืองราวส่วนตวัไวภ้ายนอก แลว้มุ่งทาํงานท่ีเรา

รับผิดชอบให้ดีท่ีสุด พร้อมท่ีจะช่วยเหลือส่ิงเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกเหนือจากงานของเราเพ่ือแสดงว่าเราเอาใจใส่

ผูรั้บบริการของเราอยา่งตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรีต่อเพ่ือนร่วมงานของเราไดเ้ช่นกนั ความมีอธัยาศยัไมตรีเป็น

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย บรรยากาศแห่งความเป็นมิตรอาจเกิดข้ึนไดเ้พียงรอยยิม้ท่ีเร่ิมจากตวัเราก่อน Service Mind นั้น

อยา่มองขา้มคุณสมบติัท่ีเป็นนามธรรม ท่ีรับรู้ไดผ้า่นความรู้สึก จึงไม่ใช่แค่ทาํงานตามหนา้ท่ี แต่ตอ้งแสดงออกให้

เห็นความเต็มใจ ตั้ งใจพร้อมให้บริการต่อเน่ือง โดยไม่ได้หวงัจบแค่ความพึงพอใจเท่านั้ น แต่ต้องสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีจนกลายเป็นความประทบัใจใหไ้ด ้"ใชใ้จบริการ" จึงเป็นคาํตอบของส่ิงน้ี 

 ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของ

สาํนกังานบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น วา่ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนกัศึกษา 

และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยูใ่นระดบัใด มีทศันคติต่อหน่วยงานท่ีมารับบริการอยา่งไร โดย
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ผูว้จิยัคาดวา่ผลการวจิยัท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานบริการการศึกษา สามารถนาํไปปรับปรุงการให้บริการ

ให้ดีข้ึน สามารถตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมารับบริการต่อไปเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัและ

ใหเ้กิดการพฒันาการบริหารงานและพฒันาดา้นต่าง ๆ ของสาํนกังานบริการการศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาในการให้บริการของสาํนกังานบริการการศึกษา มหาวิทยาลยั 

ศรีปทุม ขอนแก่น  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น  

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํแนวคิดของ (ปรียากร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีใช้

เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงานไดเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 เป็นการศึกษาโดยใชแ้บบแผนวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)โดยเร่ิมจากการรวบรวมขอ้มูล

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัต่างๆ เพ่ือนาํมาสร้างกรอบแนวคิด 

        4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 1,514 คน 
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ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส

ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ใหค้าํปรึกษาและขอ้แนะนาํ

มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ

ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ

มีการสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ

การใหบ้ริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ

ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น

การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์

ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย

ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว
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 กลุ่มตวัอย่าง 

 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 235 คน เลือกโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่ง

แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธีิใชต้ารางเลขสุ่ม 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรตน้ คือ  การใหบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น 

  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น 

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจัยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง

เคร่ืองมือสาํหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 แบบสอบถาม 

  1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

  2. ศึกษาและสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสาํนกังานบริการการศึกษามหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น 

  3. นําขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้มาสร้างคาํถามในแบบสอบถาม เสนอแบบต่อผูเ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 3 คน พิจารณาความตรงของเน้ือหา (Content Validity)  เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา การใช้

ภาษา แลว้ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงใหมี้ความถูกตอ้งตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ IOC เท่ากบั  0.8 

  4. นาํแบบสอบถามไปทดลองใชก้บันกัศึกษาในมหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่นท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 30 คนเพ่ือหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงและสอดคลอ้งกนัเพ่ือหา

คุณภาพเคร่ืองมือดงัน้ี 

   4.1 หาค่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ในแต่ละดา้น (Discrimination) โดยใช ้Item-total Correlation ค่า

อาํนาจจาํแนกท่ีตอ้งการมีค่าตั้งแต่ .20 ถึง.80 พบวา่ขอ้คาํถามมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.69 

   4.2 ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเป็นรายดา้นและทั้งฉบบัโดยใชว้ิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของ 

ครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่รายดา้นและทั้งฉบบัเท่ากบั 0.78 

  5. นําแบบสอบถาม จัดพิมพ์เตรียมความพร้อมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี 

กาํหนดไว ้

       4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

  1. ผูว้จิยัจดัทาํหนงัสือขอความร่วมมือในการทาํวจิยัจากบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีปทุม เพ่ือขอ

อนุญาตและขอความร่วมมือใหผู้ว้จิยัเก็บขอ้มูล ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนด 

  2. ผูว้จิยันาํแบบสอบถาม ไปยงักลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวด้ว้ยตนเอง พร้อมทั้งทาํความช้ีแจงใหผู้ต้อบ

คาํถามเขา้ใจในการตอบแบบสอบถาม ขณะท่ีมีนักศึกษามีลงทะเบียนเรียนและมาใชบ้ริการต่างๆ ท่ีสํานักงาน

บริการการศึกษาและผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
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  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัการวเิคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีใชว้ธีิการวเิคราะห์ โดยประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ซ่ึงสามารถจาํแนกการวเิคราะห์ขอ้มูลไดด้งัน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ เพศ คณะท่ีเรียน ลกัษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบ

วเิคราะห์ โดยวธีิการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการของสาํนกังานบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น นาํมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ลกัษณะคาํถามเป็นแบบ

มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั 

 5 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการการศึกษา อยู่ในระดับ 

มากท่ีสุด 

 4 หมายถึง ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึงคุณธรรม ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการให้บริการของสาํนกังานบริการการศึกษา อยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

 2 หมายถึง ความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสาํนักงานบริการการศึกษา อยู่ในระดับ 

นอ้ยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของขอ้มูล พิจารณาค่าเฉล่ีย ( x ̅) นาํค่าเฉล่ียท่ีไดม้าเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติักบั

เกณฑก์ารพิจารณาเพ่ือประเมินดงัน้ี  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545) 

 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการ

การศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการ

การศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการ

การศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการ

การศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการ

การศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา มหาวทิยาลยั

ศรีปทุม ขอนแก่น  แยกเพศ  คณะท่ีเรียน 
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ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์สถานภาพนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา  

 มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 126 53.62 

หญิง 109 46.38 

รวม 235 100.00 

 

 ผลการวจิยั พบวา่ โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.62 

 

ตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์สถานภาพนกัศึกษาท่ีมาใชบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา  

 มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น แยกคณะ 

คณะ จาํนวน ร้อยละ 

1. คณะบริหารธุรกิจ 25 10.64 

2. คณะนิเทศศาสตร์ 57 24.26 

3. ศิลปศาสตร์ 22 9.36 

4. นิติศาสตร์ 15 6.38 

5. บญัชี 50 21.28 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ 29 12.34 

7. วทิยาลยัโลจิสติกส์และ 

ซพัพลายเชน 
26 11.06 

8. วทิยาลยัการท่องเท่ียวและ 

การบริการ 
11 4.68 

รวม 235 100.00 

 

 ผลการวิจยั พบวา่ โดยส่วนใหญ่นักศึกษาท่ีมาใชบ้ริการของสํานักงานบริการการศึกษา เป็นนักศึกษา

คณะนิเทศศาสตร์ ร้อยละ 24.26  
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ตารางที ่3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา  

 มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น ผลปรากฏดงัน้ี 

ข้อ ความพงึพอใจ X� S.D. ระดบัการประเมิน 

1 ใหก้ารตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 4.23 0.62 มาก 

2 ผูใ้หบ้ริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ให้คาํปรึกษาและขอ้แนะนาํ 4.11 0.64 มาก 

3 มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ 4.10 0.64 มาก 

4 ผูใ้หบ้ริการสร้างความประทบัใจและความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ 4.09 0.63 มาก 

5 มีการสร้างความเขา้ใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 4.10 0.61 มาก 

6 การใหบ้ริการเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีประกาศ 4.12 0.62 มาก 

7 ใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น 4.16 0.63 มาก 

8 การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์ 4.15 0.62 มาก 

9 ใหบ้ริการตรงตามเวลานดัหมาย 4.18 0.61 มาก 

10 ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็ว 4.14 0.61 มาก 

รวม 4.14 0.62 มาก 

 

ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น อยูใ่นระดบั มาก คือ ขอ้ 1 ให้การตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัท่ีดี สุภาพ ยิม้แยม้แจ่มใส 

 X� = 4.23 , S.D = 0.62  ขอ้ 9 ให้บริการตรงตามเวลานัดหมาย  X� = 4.18 , S.D = 0.61  ขอ้ 7 ให้บริการดว้ยความ

เตม็ใจ ยนิดี กระตือรือร้น X� = 4.16 , S.D = 0.63  ขอ้ 8 การบริการมีความถูกตอ้ง แม่นยาํ ทนัเหตุการณ์  X� = 4.15, 

S.D = 0.62  ขอ้ 10 ให้บริการดว้ยความรวดเร็วตามลาํดบั X� = 4.14 , S.D = 0.61  ขอ้ 6 การให้บริการเป็นไปตาม

กาํหนดเวลาท่ีประกาศ X� = 4.12 , S.D = 0.62  ขอ้ 2 ผูใ้ห้บริการมีความรู้ ความเขา้ใจ ให้คาํปรึกษาและขอ้แนะนาํ 

X� = 4.12 , S.D = 0.64  ขอ้ 3 มีการแจง้ขั้นตอนและเง่ือนไขการบริการใหท้ราบ X� = 4.10 , S.D = 0.64  ขอ้ 5 มีการ

สร้างความเขา้ใจให้แก่ผูรั้บบริการ X� = 4.10 , S.D = 0.61  และ ขอ้ 4 ผูใ้ห้บริการสร้างความประทบัใจและความ

เขา้ใจท่ีดีแก่ผูม้าติดต่อ X� = 4.09 , S.D = 0.63  ตามลาํดบั   

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาพบวา่ภาพรวมคณะท่ีมาใชบ้ริการมีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบั มาก คือ  ตามลาํดบั คณะนิเทศศาสตร์  X� = 4.12, S.D = 0.63 , บญัชี X� = 4.11, S.D = 0.62, ศิลปศาสตร์X� = 

4.10, S.D = 0.63, คณะบริหารธุรกิจ  X� = 4.04, S.D = 0.63 , นิ ติศาสตร์  X� = 4.04, S.D = 0.63, เทคโนโลยี

สารสนเทศ  X� = 4.07, S.D = 0.62, วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน X� = 4.02, S.D = 0.64 และวิทยาลยัการ

ท่องเท่ียวและการบริการ X� = 4.01, S.D = 0.62  

 

6. อภิปรายผล  

 อภิปรายผลการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัอภิปรายในประเด็นจากวตัถุประสงคข์องการวิจยัและประเด็นอ่ืนๆ ท่ี

พบจากการวจิยั  ดงัน้ี 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของสํานักงานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ขอนแก่น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการให้บริการแบบแบบครบวงจร One-Stop Service ของ
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สาํนักงานบริการการศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม ขอนแก่นการให้บริการทุกอยา่งในการรับสมคัร ลงทะเบียน คาํ

ร้อง ให้คาํปรึกษา แกไ้ขปัญหาให้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งครบวงจรท่ีเดียว โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือให้การให้บริการมี

ความรวดเร็วข้ึน ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บความสะดวกและพึงพอใจต่อการใชบ้ริการ (พิษณุพร รุโจปการ, 2556) 

กล่าววา่ การให้บริการท่ีเป็นเลิศ และสร้างความประทบัใจให้กบัผูรั้บบริการไดน้ั้น ส่วนหน่ึงเกิดจาก “ระยะเวลา”

ท่ีใชใ้นการติดต่อเพ่ือรับบริการ หากการบริการใด ท่ีใชเ้วลาดาํเนินการไดอ้ยา่งรวดเร็ว จะเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํ

ใหผู้รั้บบริการ ไดรั้บความสะดวก และ ประหยดัเวลา จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจตามมาในท่ีสุด และหากขั้นตอน

ของการดาํเนินการไม่ยุง่ยากซบัซอ้น เหมือนในอดีต ท่ีอาจจะตอ้งเตรียมเอกสาร เพ่ือยื่นคาํร้องขอรับบริการ หรือ

จะตอ้งติดต่อกบัผูใ้ห้บริการ จาํนวนมาก เพ่ือให้ไดรั้บบริการเพียงหน่ึงส่ิง จะยิ่งทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความพึง

พอใจในการให้บริการของ บริษทั ห้าง ร้าน หรือ องคก์รนั้นๆ โดยการท่ีจะสามารถทาํให้ผูรั้บบริการมีความพึง

พ อ ใจกับ ก ารให้ บ ริก ารได้นั้ น  จะต้อ งมี ก ารป รับ ป รุงปั จจัย สู่ ค วาม สํ าเร็จใน  ส าม ปั จจัยห ลัก  คื อ   

1) บุคลากรผูใ้ห้บริการ  2) สถานท่ีส่ิงแวดลอ้ม 3) กระบวนการให้บริการ และการบริการ (Service) เป็นการให้

ความเพ่ือประโยชน์ของผูอ่ื้น การบริการท่ีดี ผูรั้บบริการก็จะไดรั้บความประทบัใจ และช่ืนชมองคก์ร ซ่ึงเป็นส่ิงดี

ส่ิงหน่ึงอนัเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบ้ืองหลงัความสําเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเคร่ืองมือ

สนบัสนุนงานดา้นต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพนัธ์ งานบริการวิชาการ เป็นตน้ ดงันั้น ถา้บริการดี ผูรั้บบริการเกิด

ความประทบัใจ ซ่ึงการบริการถือเป็นหนา้เป็นตาขององคก์ร ภาพลกัษณ์ขององคก์รก็จะดีไปดว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใหบ้ริการของสาํนกังานบริการการศึกษา 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม ขอนแก่น นาํไปพฒันาแลว้นาํมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการจดัการศึกษาและพฒันาการ

ใหบ้ริการการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน  

(2) มีแนวทางในการเสริมสร้างและพฒันาพฒันาการใหบ้ริการการศึกษาอยา่งชดัเจน เป็นรูปธรรม 

ควรมีการติดตาม และประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรพฒันาตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินเพ่ือครอบคลุมความหลากหลายในการใหบ้ริการและ

เขา้กบับริบทการศึกษาในปัจจุบนั 

(2) ควรพฒันาแนวทางการใหค้าํปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาแก่นกัศึกษา เพ่ือนาํมาพฒันาการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ทางการศึกษา 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้การตรวจสอบเกณฑว์ิธีการประเมินและไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจัยจนทาํให้การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จด้วยดี และขอขอบใจนักศึกษามหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ขอนแก่น ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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 คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ  ท่ีเป็นผลของการศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ี ผูศึ้กษาคน้ควา้ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชา

แสดงความกตญั�ูกตเวทิตา บิดา  มารดา  ครู  อาจารย ์ ท่ีใหก้ารอบรมสัง่สอน  ให้สติปัญญา  ความเช่ียวชาญและ

ผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีใหชี้วติท่ีดีงาม ให้เกิดปัญญา จนผูศึ้กษาคน้ควา้ประสบความสาํเร็จในการศึกษาและกา้วหนา้

ในหนา้ท่ีการงาน 
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บทคัดย่อ    

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาความสามารถออกเสียงภาษาจีน และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถ

ออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้สัทอกัษร

ภาษาจีนพินอิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  สายศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสาร

สาสน์วเิทศสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 รวม 20 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมด เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจัย ประกอบด้วย  (1) แผนการจัดการเรียนรู้สัทอักษรภาษาจีนพินอิน จาํนวน 5 แผน 15 ชั่วโมง (2) 

แบบทดสอบวดัความสามารถออกเสียงภาษาจีน ทั้ง 2 ฉบบั โดยแบบทดสอบฉบบัท่ี 1 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97  

และฉบบัท่ี 2 ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.76   การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐาน พิสยัค

วอไทน์และสถิตินอนพาราเมตริกแบบ Wilcoxon signed-ranks test ผลการวิจยัพบว่า (1) ความสามารถในการ

ออกเสียงภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอิน อยูใ่นเกณฑดี์

มาก (md = 82.00) เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้(2) ความสามารถในการออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการเรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอินสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: ความสามารถออกเสียงภาษาจีน การจดัการเรียนรู้แบบพินอิน 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study on Chinese pronunciation skill and to compare Chinese 

pronunciation skill of Mathayomsuksa 4 students between pre-test and post-test through Pinyin learning 

management. The sample of this research were 20 students in a section of Mathayomsuksa 4, Majoring in Art-
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Chinese from Sarasas Witaed Samut Prakarn School during the first semester in academic year of 2018. The 

research instruments were comprised of (1)  5 Pinyin learning management plans for 15 hours (2)  2 issues of 

Chinese pronunciation test. The first issue of Chinese pronunciation test was on the reliability of 0.97, and the 

second issue of Chinese pronunciation test was on the reliability of 0.76. The data were analyzed by percentage, 

median, and  Non-parametric statistic on Wilcoxon signed-ranks test. The results of the study indicated that (1) 

Chinese reading skill of Mathayomsuksa 4 students through Pinyin learning management was at the excellent 

level (md =  82.00) based on the assumption and (2) Mathayomsuksa 4 students’ Chinese pronunciation skill 

through Pinyin learning management was higher at the statistically significant level of .05. 

 

KEYWORDS: the pronunciation ability of chinese, learning management with pinyin 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

สําหรับประเทศไทยทางรัฐบาลจีนได้เข้ามาจัดตั้ งสถาบันขงจ้ือในประเทศไทยถึง 12 แห่ง และ                     

มีอาสาสมัครชาวจีนเดินทางเข้ามาทํางานในประเทศไทยกว่า 7,000 คนต่อปี เพ่ือเข้ามาพัฒนาและทําให ้               

คนไทยไดเ้กิดการเรียนรู้ภาษาจีนกลางไดอ้ย่างถูกตอ้งตามวิธีและไดม้าตรฐานตั้งแต่ขั้นเร่ิมตน้ทั้งดา้นการออก

เสียงภาษาจีนท่ีถูกตอ้งตามวธีิแบบแผนของเจา้ของภาษา และรวมถึงดา้นการเผยแพร่วฒันธรรมจีนในดา้นต่าง ๆ 

เพ่ือกระตุ ้นให้คนไทยมีความสนใจในด้านวฒันธรรมจีนมากข้ึน เช่น การเรียนศิลปะพู่กันจีน ศิลปะการตัด

กระดาษรูปจีน การเต้นระบําชนเผ่าจีน ศิลปะกังฟู ไทเก๊ก เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงิน                     

จากสาํนกังานส่งเสริมภาษาจีนสู่สากลแห่งประเทศจีนหรือฮัน่ป้ัน ภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ

ของจีน (สาํนกังานฮัน่ป้ันแห่งประเทศไทย : 2557) และสถาบนัขงจ้ือ ยงัมอบทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้กบันกัศึกษา 

ขา้ราชการ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนของประเทศนั้ น ๆ ให้ไปศึกษาต่อและเรียนรู้วฒันธรรมท่ีประเทศจีนอย่าง

ต่อเน่ือง โดยหากพิจารณาตวัเลข ในปี พ.ศ.2553-2554 จะพบวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งนกัศึกษาไปศึกษา

ต่อท่ีประเทศจีนมากท่ีสุดเป็นอนัดบัส่ี รองจากประเทศเกาหลีใต ้สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น  (กรพนชั ตั้งเข่ือนขนัธ์, 

2556) นอกจากน้ียงัมีโครงการความร่วมมือในการแลกเปล่ียนนักศึกษาและคณาจารย์ชาวไทยและจีนใน

สถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งสถาบนัขงจ้ือของทั้งสองประเทศอยา่งต่อเน่ือง และมีโรงเรียน

ในประเทศไทยเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนกลางหลายแห่ง ทั้งเป็นโรงเรียนของรัฐบาล และเอกชน  มี

การสอนภาษาจีนให้กบัคนไทยตั้งแต่ระดบัอนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนั้นจึงเห็นว่า

ประเทศไทยและจีนมีความสัมพนัธ์กันเสมือนพ่ีน้อง สถาบันขงจ้ือ จึงให้ความสําคญัในการเผยแพร่ความรู้

ทางด้านภาษาจีนกลางในประเทศไทยเป็นอย่างมาก รวมถึงเผยแพร่วฒันธรรมจีนในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย  

นอกจากนั้นประเทศจีนมีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษน้ี ภาษาจีนกลางไดรั้บความนิยม

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประเทศจีนไดเ้ปิดประเทศมากข้ึนจากเดิม ทาํใหเ้กิดการติดต่อส่ือสาร รวมไปถึงการทาํธุรกิจ

ขา้มประเทศมากข้ึน  

การติดต่อส่ือสารในอนาคต หรือเกิดจากความตอ้งการเรียนรู้วฒันธรรมของภาษานั้น ๆ (สรศกัด์ิ นิมิต

รัตนพร : 2556) จุดมุ่งหมายในการเรียนภาษา คือ เพ่ือการส่ือสาร การเรียนภาษาทุกภาษา พ้ืนฐานเบ้ืองตน้คือการ
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ออกเสียง ถา้ผูเ้รียนออกเสียงไม่ถูกตอ้ง ไม่เพียงแต่ทาํให้ผูฟั้งไม่เขา้ใจ ยงัส่งผลต่อการส่ือสารซ่ึงอาจจะนาํมาซ่ึง

ความผิดพลาด การออกเสียงจึงเก่ียวกบัการฟังและพูด ดงัน้ีจึงตอ้งฝึกการฟังและพูดใหถู้กตอ้งและชดัเจน อนัดบั

แรกในการเรียนภาษาจีนนั้น ตอ้งใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของการออกเสียง ถา้ครูผูส้อนสอนทกัษะการออกเสียงให้

ไดดี้ จะส่งผลดีต่อผูเ้รียนในอนาคต ทาํให้มีทกัษะท่ีดีในการส่ือสาร แต่ถา้สอนแลว้ผูเ้รียนไม่สามารถออกเสียง

ภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อาจส่งผลให้ผูเ้รียนไม่ชอบเรียนภาษาจีนได ้เพราะฉะนั้น ผูเ้รียนภาษาจีนไดดี้นั้น ข้ึนอยู่

กบัการเร่ิมเรียนการออกเสียงขั้นแรก 

ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงเก่ียวกบัการออกเสียงภาษาจีนอีกอยา่งคือ ผูเ้รียนตอ้งรู้ทกัษะการออกเสียงท่ีดี จึงจะทาํ

ใหส้ามารถส่ือสารและฟังผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขา้ใจ ผูเ้รียนตอ้งเขา้ใจหลกัการออกเสียงให้ถูกตอ้ง เพ่ือจะสามารถส่ือสาร

ในส่ิงท่ีตนเองอยากส่ือสารออกไปให้ผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจได ้ในการเรียนภาษาจีนผูเ้รียนตอ้งจาํคาํศพัท ์ถา้ไม่มีการ

ออกเสียงเขา้มาช่วยจะทาํให้ไม่สามารถจดจาํคาํศพัทน์ั้นได ้หรือถา้จาํไดอ้าจจาํไดเ้พียงสั้นๆ การไดอ้อกเสียงมาก 

ๆ และออกเสียงซํ้ าๆเป็นประจาํสมํ่าเสมอ จะทาํใหส้ามารถจดจาํคาํศพัทแ์ละความหมายไดดี้ข้ึน และทาํใหก้ารพูด

ภาษาจีนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน (Lu Jianji : 2553) 

สัทอักษรภาษาจีนพินอิน เป็นการสอนออกเสียงภาษาจีน ประกอบไปด้วย (声母 เซ่ิงหมู่) เสียง

พยญัชนะ （韵母 หยิ่นหมู่）สระ  และ（声调 เซ่ิงเตีย้ว）เสียงวรรณยกุต ์ ซ่ึงง่ายต่อการศึกษาภาษาจีน ท่ีจะ

สามารถทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ระบบการออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกตอ้งแม่นยาํ ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีสําคญัมาก 

สาํหรับผูท่ี้เร่ิมเรียนภาษาจีนกลาง เพราะจะช่วยให้ผูเ้รียนทราบถึงการออกเสียงภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ถา้การ

เรียนภาษาจีนโดยปราศจากพินอินแลว้ จะทาํให้ผูท่ี้เร่ิมเรียนภาษาจีนขาดความเขา้ใจดา้นในการออกเสียง เพราะ

จะเป็นการเรียนท่ีมีแต่อกัษรภาษาจีนอยา่งเดียว ถึงแมจ้ะเป็นเน้ือหาการเรียนคร้ังแรก ก็จะออกเสียงไม่เป็นและทาํ

ให้การเรียนภาษาจีนนั้นพบอุปสรรคทนัที เพราะไม่สามารถอ่านอกัษรภาษาจีนได ้เปรียบกบัชาวต่างชาติท่ีเรียน

ภาษาไทย ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้พยญัชนะ สระ และวรรณยกุตไ์ทยเสียก่อน เพ่ือจะสามารถช่วยในการออกเสียงให้

ถูกตอ้ง ส่วนพินอินนั้นจะยมือกัษรโรมนั เช่น b p m f a o e i u เป็นตน้ มาใชเ้ป็นสญัญาลกัษณ์แทนเสียงพยญัชนะ 

เสียงสระ และวรรณยกุตข์องภาษาจีนกลาง เน่ืองดว้ยอกัษรโรมนั จะมีความเหมือนตวัอกัษรภาษาองักฤษ ทาํให้

ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเรียนได้ง่ายข้ึน ตวัอกัษรโรมนัท่ีนํามาใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์แทนเสียงเท่านั้น 

อกัษรพินอินนัน่มีพยญัชนะ 23 คาํ มีสระ 36 คาํและเสียงวรรณยกุต ์4 เสียง ท่ีเป็นสญัลกัษณ์เคร่ืองหมาย “ – ”เสียง

ท่ี 1 (อิน) “ / ” เสียงท่ี 2 (หยัง่)  “ ˇ ” เสียงท่ี 3 (สั่ง) “  \ ” เสียงท่ี 4 (ชวี) ท่ีจะตอ้งนาํมารวมเสียงเขา้ดว้ยกนั โดยใช้

อกัษรพยญัชนะตวัหน้า มารวมเขา้กบัสระตวัหลงั จากนั้นจึงนาํวรรณยุกตเ์สียงมาใส่ไวใ้นตาํแหน่งของตวัสระ

ดา้นหลงั จึงทาํให้เกิดคาํหน่ึงคาํท่ีเป็นเสียงและความหมายออกมา ยกตวัอยา่ง เช่น เรานาํตวัพยญัชะตวั “b”(ปัว) 

และตวัสระ “a”(อา) รวมกบัเสียงวรรณยกุตเ์สียงท่ี 1（-）จะออกเสียงคาํวา่ “bā”     ( 爸 “ปา” ) ซ่ึงแปลวา่ “พ่อ” 

( ธิเบต เช้ือพรหม : 2560 ) 

 ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้แบบพินอิน ท่ีมีส่ือการสอนอยา่งการใชก้าร์ดคาํศพัทภ์าษาจีน ร่วมกบัการใช้

เคร่ืองบนัทึกเสียง ท่ีบนัทึกการออกเสียงของเจา้ของภาษาโดยตรง(ชาวจีนปักก่ิง) มาประสมผสานเขา้ดว้ยกนัใน

ทุกเน้ือหา  เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถรู้หลกัการออกเสียงภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนและสามารถซึมซับสําเนียง

ภาษาจีน (ปักก่ิง) ซ่ึงถือว่าเป็นท่ียอมรับกันทั้ งชาวจีนและคนทั่วโลกท่ีเรียนภาษาจีน ว่าเป็นสําเนียงภาษาจีนท่ี

ชดัเจนและไดม้าตรฐานท่ีสุดในประเทศจีน สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สายศิลป์ภาษาจีน ท่ีกาํลงัจะ
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เร่ิมตน้เรียนภาษาจีน การนาํการจดัการเรียนรู้สทัอกัษรจีนพินอิน น่าจะมีประโยชน์ในการเป็นพ้ืนฐานในการเรียน

ภาษาจีนต่อไป  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความสามารถออกเสียงภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้สัท

อกัษรจีนพินอิน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชั้นมธัยมปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนและหลงั

เรียน จากการจดัการเรียนรู้สทัอกัษรจีนพินอิน 

 

3. กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดาํเนินการวจิยั 

  4.1 ประเภทการวิจัย การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ผู ้วิจัยได้ทํา                

การทดลองโดยใชแ้บบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design (Fitz-Gibbon. 1987: 113) 

  4.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สายศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสารสาน์

วเิทศสมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 รวม 20 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมด                     

  4.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้สัทอักษร

ภาษาจีนพินอิน และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ ความสามารถออกเสียงภาษาจีน 

การจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอิน 

1. ขั้นนาํ  

  1.1 ทบทวนความรู้เดิม 

  1.2 เช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาใหม่ 

  1.3 นกัเรียนตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชภ้าษาจีน 

2. ขั้นสอน 

  2.1 เขา้ใจวิธีการออกเสียงภาษาจีน ตามหลกัการออกเสียง

พินอิน  

  2.2 ฝึกทกัษะออกเสียงภาษาจีน 

  2.3  ปฏิบติัการออกเสียงภาษาจีนไดถู้กตอ้ง 

3. ขั้นสรุป 

3.1 สรุปหลกัการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง 

3.2 ปรับปรุงถา้ยงัออกเสียงไม่ถูก 

   

ความสามารถออกเสียงภาษาจีน 
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              4.4 ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิจัย 1 เดือน (กรกฎาคม 2561) โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน                  

ใชเ้วลาคร้ังละ 3 ชัว่โมง รวมเป็นเวลา 15 ชัว่โมง 

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ 

  (1) แผนจัดการเรียนรู้สัทอกัษรจีนพินอิน เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ทาํการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ และส่ือการสอนทั้งการ์ดคาํศพัท์พินอินและเคร่ืองบนัทึกเสียง

ของเจ้าของภาษา (ชาวปักก่ิง) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การ

ประเมินออกเป็น 5 ระดบั พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 พยญัชนะพินอิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.80 ) แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 สระพินอิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.75) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 การผสมเสียงวรรณยกุตพิ์นอินทั้ง 4 เสียง มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 

4.78) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 ครอบครัวของฉัน มีความเหมาะสม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.77) แผนการ

จดัการเรียนรู้ท่ี 5 ร่างกายของฉัน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.77) โดยมีความเหมาะสมใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.77 ) 

  (2) แบบทดสอบวดัความสามารถออกเสียงภาษาจีน โดยมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 

2 ฉบับ ออกเสียงตามคาํในแบบทดสอบท่ีกาํหนด และทําการบันทึกเสียงในห้องปฏิบัติการ (Sound Lab) มี

ทั้งหมด 5 เร่ือง รวมทั้งหมด 90 ขอ้ ไดแ้ก่ 

  แบบทดสอบฉบับที่ 1 การออกเสียง มีลกัษณะเป็นแบบทดสอบท่ีให้นักเรียนไดท้าํการทดสอบ

ออกเสียงพยญัชนะ สระ และการรวมเสียงวรรณยกุต ์ รวมทั้งหมด 80 ขอ้ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

  ชุดตวัพยญัชนะพินอิน จาํนวน 23 คาํ  ชุดตวัสระพิน จาํนวน 36 คาํ  ชุดการผสมเสียงวรรณยกุต์

พินอินทั้ง 4 เสียง จาํนวน 21 ขอ้ จากนั้นออกเสียงลงในเทปบนัทึกเสียง  

  แบบทดสอบฉบับที ่2 การตอบคาํถามและการพดูบรรยาย รวมทั้งหมด 10 ขอ้ มีลกัษณะดงัน้ี 

  การตอบคาํถามเก่ียวกบัครอบครัวของฉัน มีลกัษณะฟังคาํถามจากเคร่ืองบนัทึกเสียง 2 รอบ แลว้

ตอบคาํถามเป็นภาษาจีน จาํนวน 5 ขอ้ และการบรรยายร่างกายของฉนั มีลกัษณะเป็นการให้ดูรูปภาพแลว้บรรยาย

เปรียบเทียบความแตกต่างของ 2 รูปภาพเป็นภาษาจีน จาํนวน 5 ขอ้ จากนั้นออกเสียงลงในเทปบนัทึกเสียง 

  แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2  ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ไดท้าํการประเมินความเท่ียงตรง (IOC) ได้

ค่าดชันีอยูท่ี่ 0.67-1.00 และ 0.66-1.00 

   การนําแบบทดสอบวดัความสามารถออกเสียงภาษาจีน ไปทดลองใชก้ับนักเรียนนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสารสาสน์วเิทศสมุทรปราการ (แผนกIEP) จาํนวน 30 คน  แบบทดสอบฉบบัท่ี 1 ไดค้่า

ความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.27-0.73  มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) เท่ากบั 0.26-0.86  และหาค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97  

และฉบบัท่ี 2 ไดค้่าความยากง่าย (p) เท่ากบั 0.37-0.67  มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) เท่ากบั 0.26-0.73 และหาค่าความ

เช่ือมัน่เท่ากบั 0.76  

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

       เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอนภาษาจีนแก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยผูว้จิยัทาํการสอนตาม

แผนการจดัการเรียนรู้แบบพินอินทั้งหมด 5 แผน เป็นเวลา 15 ชัว่โมง 
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  4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

                (1) สถิติจาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐานและพิสยัควอไทน์ 

                (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ สถิตินอนพาราเมตริก แบบ Wilcoxon signed - ranks test 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

  (1) การศึกษาความสามารถออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัดการ

เรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอิน มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 1 

  

ตารางที ่1   จาํนวน ร้อยละ มธัยฐาน และพิสัยระหวา่งควอไทล ์ของผลการศึกษาความสามารถออกเสียงภาษาจีน 

 ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสารสาน์วเิทศศึกษาสมุทรปราการ จากการจดัการ 

 เรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอิน จาํแนกตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตร 

 แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551  

 

 จากตารางท่ี 1  พบวา่ ผลการศึกษาความสามารถออกเสียงภาษาจีน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

จากการจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอิน โดยรวมอยูท่ี่ (md = 82.00) ทั้ งหมดมีจาํนวน 90 ขอ้ และนกัเรียน

ทั้งหมด 20 คน มีคะแนนอยูท่ี่ 72-90 คะแนน คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 100 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีมาก 

    ฉบบัท่ี1 ( การออกเสียง) อยูท่ี่  (md=74.00) )  มีจาํนวน 80 ขอ้ และนกัเรียนทั้งหมด  20 คน มีคะแนน

อยูท่ี่ 64-80 คะแนน คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 100 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีมาก 

  ฉบบัท่ี 2 (การตอบคาํถามและการบรรยาย) อยูท่ี่ (md =8.00) มีจาํนวน 10 ขอ้ และนกัเรียนทั้งหมด 20 

คน มีนกัเรียนจาํนวน 9 คน มีคะแนนอยูท่ี่ 9-10 คะแนน คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 45 และมีนกัเรียนจาํนวน 9 คน มี

คะแนนอยูท่ี่ 7-8 คะแนน คิดเป็นจาํนวนร้อยละ 45 และมีจาํนวนนกัเรียน 2 คน มีคะแนนอยูท่ี่ 5-6 คะแนน คิดเป็น

จาํนวนร้อยละ 10 ซ่ึงถือวา่มีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดี 

 

 

เกณฑ ์ ระดบั 

ฉบบัท่ี 1  

การออกเสียง 

ฉบบัท่ี 2  

การตอบคาํถามและการบรรยาย 
รวม 

คะแนน จาํนวน  ร้อยละ คะแนน จาํนวน  ร้อยละ คะแนน จาํนวน  ร้อยละ 

80 -100 ดีมาก 64-80 20 100 9-10 9 45.00 72-90 20 100 

70 - 79 ดี 48-63 - - 7-8 9 45.00 54-71 - - 

60 - 69 ปานกลาง 32-47 - - 5-6 2 10.00 36-53 - - 

50 - 59 ปรับปรุง 16-31 - - 3-4 - - 18-35 - - 

0 - 49 ตํ่ากวา่เกณฑ ์ 0-15 - - 0-2 - - 0-17 - - 

รวม  20 100  20 100  20 100 

มธัยฐาน 74.00 8.00 82.00 

พิสัยระหวา่งควอไทล ์ 7.75 1.00 8 
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 (2) ผลเปรียบเทียบความสามารถออกเสียงภาษาจีนดา้นการออกเสียงของของนกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี 4

ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอิน มีผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถออกเสียงภาษาจีนดา้นการออกเสียงของนกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี 4 

          ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอิน  

การทดสอบ 𝐱𝐱� S.D. Z sig 

ก่อนเรียน 21.30 16.09 
3.922 .000 

หลงัเรียน 74.00 4.24 

   

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความสามารถในการออกเสียงภาษาจีนด้านการออกเสียงของนักเรียนชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4  ภายหลงัจากการเรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอินสูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

 (3) ผลเปรียบเทียบความสามารถออกเสียงภาษาจีนด้านการตอบคาํถามและการพูดบรรยายของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอิน  มีผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความสามารถออกเสียงภาษาจีนดา้นการตอบคาํถามและการพดูบรรยายของ 

  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนจากการจดัการเรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอิน  

การทดสอบ 𝐱𝐱� S.D. Z sig 

ก่อนเรียน 2.80 1.32 
3.939 .000 

หลงัเรียน 8.25 1.21 

   

 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ความสามารถในการออกเสียงภาษาจีนดา้นการตอบคาํถามและการพูดบรรยาย 

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอินสูงข้ึน อยา่งมีนัยสาํคญั

ทางสถิติ ท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 ผลการศึกษาความสามารถออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จากการจัด              

การเรียนรู้สทัอกัษรภาษาจีนพินอิน ตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน, 2557) อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ทุกคน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ 

แผนการจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอินท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญวา่มีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัดีมาก ทั้งน้ี สทัอกัษรภาษาจีนพินอิน เป็นระบบในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ดว้ย

ตวัอกัษรโรมนั ความหมายของพินอิน คือ การรวมเสียงเขา้กนั การเขียนเสียงแบบสัทศาสตร์ การสะกด การถ่าย

ทอดเสียง และการทบัศพัท์ (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (2551 : 1) โดย
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ผูว้ิจยัไดด้าํเนินจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นนาํ เป็นการทบทวน

ความรู้เดิม และเช่ือมโยงเขา้สู่เน้ือหาใหม่  รวมทั้งการสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชภ้าษาจีน 2) ขั้น

สอน มุ่งให้นักเรียนได้เข้าใจวิธีการออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องตามหลักการออกเสียงพินอิน ทั้ งตัว

พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์รวมถึงการรวมเสียงทั้ง 4 เสียงเขา้ดว้ยกนั เป็นคาํท่ีสมบูรณ์ร่วมถึงการตอบคาํถามและ

การบรรยาย ซ่ึงจะใชก้าร์ดคาํศพัทรู์ปภาพมาเขา้ประกอบกบัการออกเสียง เพ่ือออกเสียงภาษาจีนให้เหมือนหรือ

ใกลเ้คียงกบัสาํเนียงเจา้ของภาษา (ชาวปักก่ิง)  โดยออกเสียงตามเคร่ืองบนัทึกเสียงเจา้ของภาษา (ชาวปักก่ิง)  เป็น

วธีิท่ีทาํให้นกัเรียนออกเสียงภาษาจีนไดถู้กตอ้งและทาํให้นกัเรียนไดเ้ห็นการ์ดคาํศพัทแ์ละรูปภาพประกอบท่ีเป็น

รูปธรรม นกัเรียนจึงมีความเขา้ใจในการเรียนดา้นการออกเสียงมากข้ึน และยงัทาํให้นกัเรียนไดฟั้งการออกเสียง

ภาษาจีนท่ีถูกตอ้ง  เพราะการออกเสียงท่ีผิดเพ้ียนไปนิดเดียวก็อาจจะทาํให้ความหมายนั้นผิดไปดว้ย 3) ขั้นสรุป 

เป็นการทดลองให้นกัเรียนออกเสียง ปรับปรุง ในกรณีถา้ยงัออกเสียงไม่ถูกตอ้ง และสรุปการออกเสียงท่ีถูกตอ้ง

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นิตยา สุวรรณศรี ( 2539 :70 ) การอ่านออกเสียงภาษาจีนอย่างถูกวิธี ตอ้งอาศัย

องคป์ระกอบหลายๆอยา่ง เช่น การฝึกซํ้ า ๆ ทบทวนบ่อย ๆ จึงทาํใหผู้เ้รียนจดจาํได ้ฟังเขา้ใจ พดู อ่านและเขียนได้

อยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว และวิธีท่ีจะฝึกทกัษะทางภาษาไดดี้อีกอยา่งหน่ึงคือ การฝึกทกัษะการพูดบทสนทนาท่ี

เรียบง่ายและสามารถนาํมาใชจ้ริงไดใ้นชีวิตประจาํวนั  เพ่ือสร้างความคุน้เคยในดา้นการออกเสียงภาษาจีนและ

เกิดเป็นทักษะในด้านการพูด ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความกลา้ในการพูดภาษาจีน สามารถพฒันาด้านการออกเสียง

ภาษาจีนไดเ้ป็นอยา่งดี และยงัสามารถพฒันาระดบัความรู้ดา้นภาษาจีนไดดี้อีกทางหน่ึง  

 6.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงภาษาจีน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4            

สายศิลป์ภาษาจีนภายหลงัจากการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอินสูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05                                     

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ แผนการจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอินท่ีผูว้ิจยัได้

สร้างข้ึน ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ทั้ งน้ีการเรียนรู้สัทอกัษร

ภาษาจีนพินอิน เป็นการเรียนพูดอยา่งเดียว การอ่านคาํต่าง ๆ จะใชต้วัอกัษรภาษาองักฤษเพ่ือกาํหนดการออกเสียง 

(ศูนยเ์ทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2547 :11) ทั้ งน้ี เอกสัณห์ ชินอคัรพงษ์ (2555 : 63) ได้

กล่าวถึงความสําคญัของการออกเสียงทางภาษาไวว้่า ประเด็นแรก การศึกษาภาษาต่างประเทศจะตอ้งเร่ิมจาก

การศึกษาระบบเสียงก่อน“เสียง”เป็นเร่ืองยากท่ีสุดและจะตอ้งให้ความสาํคญัมากท่ีสุดดว้ยเป็นเร่ืองยากท่ีสุดและ             

จะตอ้งให้ความสําคญัมากท่ีสุดดว้ย สอดคลอ้งกบั กนกวรรณ ทบัสีรัก ( 2559 ) ไดศึ้กษาการพฒันาการอ่านออก

เสียงภาษาจีน โดยใช้เกมประกอบแบบฝึกทักษะสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใช ้           

ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนสตรีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นการอ่านออกเสียงโดยใช ้เกม  2 )แบบฝึกทกัษะดา้นการอ่านออกเสียงโดยใชเ้กณฑจ์าํนวน 

5 ชุด 3) แบบวดัความสามารถดา้นการออกเสียงภาษาจีนจาํนวน 30 ขอ้  พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน

เรียนกบัหลงัเรียนพบวา่ หลงัจากท่ีนกัเรียนเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้และการอ่านออกเสียง โดยใชเ้กมประกอบ

แบบฝึกส่งผลใหน้กัเรียนมีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) ควรมีการส่งเสริมครูผูส้อนให้มีการใชก้ารจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอินท่ีมีส่ือการ

สอนอยา่งการใชก้าร์ดคาํศพัท์ภาษาจีน ร่วมกบัการใชเ้คร่ืองบนัทึกเสียง ท่ีบนัทึกการออกเสียงของเจา้ของภาษา

โดยตรง (ชาวจีนปักก่ิง) มาประสมผสานกบัการจดัการเรียนรู้ 

   (2) ครูผูส้อนควรใชก้ารจดัการเรียนรู้สัทอกัษรภาษาจีนพินอิน ร่วมกบัการสอนบทสนทนาท่ีสาม

รถใชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนัจากเร่ืองใกลต้วั  เช่นการทกัทาย การซ้ือของ การถามทาง หรือการถามความชอบต่างๆ  

จนไปถึงเร่ืองไกลตวั เช่น ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ เป็นตน้ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

   ควรมีการนาํการพฒันาการจดัการเรียนรู้สพินอินผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการอ่าน

ออกเสียงภาษาจีน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอกราบขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ และท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนนัท ์ศลโกสุม       

อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยัท่ีมอบความรู้ ให้ความปรึกษาและช่วยเหลือ จนทาํให้งานวิจยัในคร้ังน้ีสาํเร็จและลุล่วง

ไปดว้ยดี           
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์4 ขอ้ คือ (1) เพ่ือพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียง

ไก่ไข่อินทรียส์าํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 (2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะ

สั้ น (3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น และ (4) เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งก่อนและหลงัจากการเรียนโดยใช้

หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 20 คน ท่ีไดม้าจากการสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 3 ฉบบั คือ (1) หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่

อินทรีย ์(2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์และ (3) แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ

วิจัยคร้ังน้ีใช้ระยะเวลา 6 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิ t-test แบบ Dependent Samples ผลการวจิยัพบวา่ (1) ประสิทธิภาพของ

หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียมี์ประสิทธิภาพ 80.52/84.25 เป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีกาํหนดไว ้(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคิดเป็นร้อย

ละ 80.52 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้และ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ย

หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียค์ะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

คาํสําคญั: การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น   ประสิทธิภาพของหลกัสูตร   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to develop a short-term vocational training curriculum (2) to 

study the efficiency of a short-term vocational training curriculum, (3) to investigate the learning achievement 

by using a short-term vocational training curriculum, and (4) to compare the learning achievement between pre-

test and post-test through the short-term vocational training curriculum on raising organic layer chicken for 

Mathayomsuksa 3 students. The sample of this study consisted of 20 Mathayomsuksa 3 students from Sattahip 

Wittayakhom School at Sattahip District in Chonburi Province. The instruments were used in this study (1) the 

short-time vocational training curriculum on raising organic layer chickens for Mathayomsuksa 3 students; and 

(2) the learning achievement test on the short-term vocational training curriculum. This study was conducted 6 

months. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and hypothesis test by using t-test for 

Dependent Samples. The finding revealed that (1) the efficiency of a short-term vocational training curriculum 

on  raising organic layer chickens for Mathayomsuksa 3 students had the efficiency on the standard criteria of 

80.52/84.25 based on the assumption, (2) the Mathayomsuksa 3 students’ learning achievement had the 

efficiency of 80.52 %, and (3) the comparing of the students’ learning achievement through the short-term 

vocational training curriculum on raising  organic layer chicken for Mathayomsuksa 3 students in the post-test 

was higher than pre-test at the statistical significant level of .05.  

 

KEYWORDS:  Development of a short-term vocational training curriculum, Efficiency of curriculum,  

          Learning achievement 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พทุธศกัราช 2551 เนน้ความสาํคญัของการจดัการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

วิชาชีพให้สอดคลอ้งกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือผลิตและพฒันา

กาํลงัคนระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยใีหมี้คุณภาพและมาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ตลาดแรงงาน เป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สูงข้ึน โดยนาํความรู้ในทางทฤษฎีท่ีเป็นสากลและภูมิปัญญาไทย

มาใชพ้ฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ ความสามารถทางดา้นปฏิบติัและมีสมรรถนะจนสามารถนาํไปใชป้ระกอบอาชีพใน

ลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพอิสระได ้จึงไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาไว ้3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี หลกัสูตรท่ีจดัข้ึนประกอบดว้ยหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วชิาชีพ หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง หลกัสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี รวมทั้งหลกัสูตรท่ีจดัข้ึนเพ่ือ

ความรู้หรือทกัษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ในรูปแบบของโครงการหรือสาํหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

(พระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา, 2551) การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการอาชีวศึกษาเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและฝึก

ปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เพ่ือให้ผูเ้รียนประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะในวิชาการท่ีสมัพนัธ์กบัวิชาชีพในการวางแผน 

แกปั้ญหา และดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม (สาํนกันโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)  
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 การพฒันาหลกัสูตรมีความหมายใน 2 ลกัษณะ คือ การสร้างหลกัสูตรข้ึนมาใหม่เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ และการปรับปรุงหลกัสูตรเป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มี

ความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งข้ึน (Good, 1973; Saylor & Alexander, 1974) หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหลกัสูตรการศึกษานอกระบบท่ีพฒันาข้ึนเพ่ือฝึกอบรมวิชาชีพ

ให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ 

และอาชีพส่วนตวัหรือถ่ายโอนหน่วยการเรียนไปยงัหลกัสูตรในระบบโรงเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่หลกัสูตรประกอบดว้ย

ภาคทฤษฎีและปฏิบติั โดยเน้นหนักไปท่ีภาคปฏิบติัเพ่ือให้ผูศึ้กษาไดน้ําไปใชไ้ดจ้ริงเม่ือเรียนจบหลกัสูตร ในปี 

พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษาไดอ้นุญาตให้สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมข้ึนเองได ้ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา

เป็นผูพิ้จารณาอนุมัติใช้หลกัสูตร เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัในการพฒันาหลกัสูตรได้ทัน และสอดคลอ้งกับความ

ตอ้งการของสงัคมในช่วงเวลานั้นๆ (สาํนกัมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2549)  

 โครงการสอนวิชาชีพแกนมัธยม เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากบัโรงเรียนในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยนาํหลกัสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพไปสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา (ณัชชารีย ์วิเชียรรัตน์, 2557) ในการน้ี

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไดท้าํความร่วมมือกบัโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จดัทาํโครงการการเรียนรายวิชา

สะสมหน่วยกิตเตรียมอาชีวศึกษา เป็นแนวทางหน่ึงในการเพ่ิมโอกาสการเรียนด้านอาชีวศึกษาให้กับนักเรียน

มธัยมศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาต่อหลกัสูตรอาชีวศึกษาตามความถนดัและความสนใจ (วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี

ชลบุรี, 2560) 

 สภาพทอ้งถ่ินของจงัหวดัชลบุรี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ไดแ้ก่  การปลูกพืชและ

เล้ียงสัตว ์การเล้ียงไก่ไข่เป็นอาชีพหน่ึงท่ีมีประชาชนประกอบอาชีพน้ีเป็นจาํนวนมาก แต่เป็นการเล้ียงแบบหนาแน่น

บนกรงตบั ท่ีมีผลต่อสวสัดิภาพของไก่ไข่ ประกอบกบัในปัจจุบนัผูบ้ริโภคให้ความสาํคญัต่อการบริโภคปศุสัตว์

อินทรียท่ี์ไม่ใชส้ารเคมีในการเล้ียง เช่น ยาปฏิชีวนะ ท่ีอาจตกคา้งในผลิตภณัฑ์ ทาํให้ผูบ้ริโภคด้ือยา  และก่อให้เกิด

โรคมะเร็งได ้ 

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์สาํหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ครูผูส้อนจึงไดพ้ฒันาหลกัสูตรน้ีข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเล้ียง

ตนเองในทอ้งถ่ิน และพฒันาไปสู่ธุรกิจไดใ้นอนาคต ตลอดจนสามารถแนะนาํผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่งผลให้เกิด

อาชีพการเล้ียงไก่ไข่อินทรียเ์พ่ิมมากข้ึน 
 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์าํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

(2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาก

การเรียนโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่งก่อนและหลงัจาก

การเรียนโดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. สมมติฐานการวจัิย 

 (1) หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นเร่ืองการเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์าํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

 (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์ําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ใน

ระดบัดีตามเกณฑก์ารวดัผลประเมินผลของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 

 (3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์าํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนน

หลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5. วธีิดําเนินการวจัิย 

  5.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการ ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดยการวดัผลก่อนเรียนและ

หลงัเรียน (one group pre-test post-test design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล, 2540) ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

Pre-test Treatment Post-test 

T1 X T2 

 

 5.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนสตัหีบวทิยาคม อาํเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน 20 คน ท่ี

ไดจ้ากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  

  5.3 ตวัแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ ตวัแปรอิสระ จาํนวน 1 ตวัแปร คือ หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น  เร่ือง 

การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์ส่วนตวัแปรตามมีจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง

การเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์าํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น 

เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  

เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์

ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพ

ระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์
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  5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 6 เดือน (เมษายน - ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 วดัผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียน ระยะท่ี 2 จดักิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การ

เล้ียงไก่ไข่อินทรียส์าํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และระยะท่ี 3 วดัผลการเรียนรู้ของนกัเรียนหลงัเรียน 

  5.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีจาํนวน 3 ฉบบั ไดแ้ก่ 

  (1) หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์มี 4 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 

หลกัการปศุสตัวอิ์นทรีย ์พนัธ์ุและลกัษณะประจาํพนัธ์ุไก่ไข่อินทรีย ์การจดัการเล้ียงดูไก่ไข่อินทรีย ์และการบนัทึก

ขอ้มูลการเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์จาํนวน 12 ชัว่โมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 4 ชัว่โมง และภาคปฏิบติั 8 ชัว่โมง หลกัสูตรได้

ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ผลการประเมินความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.57 และนาํไปทดลองใชเ้พ่ือหาประสิทธิภาพกบันกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพปีท่ี 3 

ผลการทดลอง พบวา่ หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) = 81.22/83.25 

 (2) แผนจดัการเรียนรู้ เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์มี 7 แผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ หลกัการปศุ

สตัวอิ์นทรีย ์พนัธ์ุและลกัษณะประจาํพนัธ์ุไก่ไข่อินทรีย ์การจดักกลูกไก่ การทาํกากมนัสาํปะหลงัหมกัยีสต ์การทาํ

นํ้ าหมกัชีวภาพ การคดัไก่ไม่ไข่ออกจากฝูง และการบนัทึกขอ้มูลการเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์เสนอใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 

3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมิน

แผน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) โดยกาํหนดเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดบั ผลการ

ประเมินความเหมาะสมโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.74 

 (3) แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนดา้นความรู้ใชป้ระเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยท่ี 1, 2 และ 4  และแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น

ทกัษะปฏิบติั ใชป้ระเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหน่วยท่ี 3 โดยแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิไดผ้่านการตรวจสอบโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน ประเมินความสอดคลอ้ง พบวา่ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective 

congruence: IOC) ของแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้เท่ากบั 0.67 - 1.00 และแบบประเมินผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะปฏิบติัเท่ากบั 1.00  

  5.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  (1) คะแนนก่อนเรียน และหลงัเรียนเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้

จาํนวน 7 แผน แต่ละแผนจดัการเรียนรู้เก็บคะแนนก่อนเรียน 15 คะแนน และหลงัเรียน 15 คะแนน รวมเป็น 105 

คะแนน โดยใชแ้บบประเมินผลสมัฤทธ์ิดา้นความรู้ และแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิดา้นทกัษะปฏิบติั 

  (2) คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เม่ือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเรียนจบหลกัสูตรการฝึกอบรมทาํการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกคร้ังหน่ึง โดยใชแ้บบประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านความรู้และแบบประเมินผล

สมัฤทธ์ิดา้นทกัษะปฏิบติั 

  5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  (2) สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานดว้ยวธีิ t-test แบบ Dependent Samples  
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6. สรุปผลการวจัิย 

 6.1 ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์ําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวจิยัแสดงในตารางท่ี 2 พบวา่ หลกัสูตรมีประสิทธิภาพ 80.52/84.25  

 

ตารางที ่2 ประสิทธิภาพหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์ 

คนท่ี 

คะแนนระหวา่งเรียน 1/ (หน่วยการเรียนรู้ท่ี) คะแนนหลงัเรียน 

1 2 3 4 รวม 

(105) 
x� S.D. ร้อยละ 

คะแนน 

(20) 
ร้อยละ 

 (15)  (15)  (15)  (15) (15) (15) (15) 

1 10 11 12 12 10 13 14 82 13.29 1.38 78.10 15 75.00 

2 13 10 13 11 13 13 12 85 13.00 0.58 80.95 14 70.00 

3 13 12 10 12 13 11 12 83 14.00 0.82 79.05 18 90.00 

4 12 12 12 12 13 12 12 85 13.43 0.98 80.95 18 90.00 

5 12 13 13 13 12 12 12 87 14.00 0.82 82.86 16 80.00 

6 13 12 13 13 11 11 12 85 12.57 1.27 80.95 17 85.00 

7 11 13 12 11 13 10 10 80 13.29 1.25 76.19 16 80.00 

8 11 10 14 12 14 10 12 83 13.29 1.80 79.05 17 85.00 

9 12 12 13 10 12 12 11 82 13.57 1.62 78.10 15 75.00 

10 12 12 13 11 10 13 12 83 13.43 1.13 79.05 17 85.00 

11 14 14 11 12 10 13 12 86 14.29 0.76 81.90 18 90.00 

12 11 12 13 14 12 12 10 84 13.71 1.38 80.00 18 90.00 

13 12 13 12 13 11 13 12 86 13.71 1.25 81.90 15 75.00 

14 10 13 10 12 12 14 13 84 13.86 0.90 80.00 18 90.00 

15 12 13 12 12 13 12 12 86 13.43 1.13 81.90 17 85.00 

16 14 12 11 13 12 13 12 87 12.71 1.38 82.86 18 90.00 

17 11 12 12 12 12 12 12 83 13.86 1.07 79.05 16 80.00 

18 13 11 11 12 12 12 14 85 14.00 1.15 80.95 19 95.00 

19 12 13 12 14 11 14 12 88 13.14 0.90 83.81 18 90.00 

20 12 12 12 12 14 12 13 87 13.29 1.25 82.86 17 85.00 

เฉล่ียร้อยละ 13.49  80.52  84.25 

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2    = 80.52/84.25  
1/ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1, 2 และ 4 ประเมินโดยใชแ้บบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความรู้ 

   หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ประเมินโดยใชแ้บบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นทกัษะปฏิบติั 
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 จากขอ้มูลในตารางท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียท่ี์ผา่น

การทดลองหาประสิทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบระหวา่งเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 80.52 และร้อยละ

ของคะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 84.25 แสดงวา่หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง

การเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์าํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 80.52/84.25 ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

 6.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วยหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนร้อยละ 100 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ระดบัดีข้ึนไป  

 

ตารางที่ 3  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากการเรียนโดยใช ้

 หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์

นกัเรียน 

คนท่ี 

คะแนนก่อน

เรียน (105) 
ร้อยละ ระดบั 

คะแนนหลงั

เรียน (105) 
ร้อยละ ระดบั 

1 45 42.86 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 82 78.10 ดี 

2 39 37.14 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 85 80.95 ดีมาก 

3 42 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 83 79.05 ดี 

4 44 41.90 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 85 80.95 ดีมาก 

5 42 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 87 82.86 ดีมาก 

6 41 39.05 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 85 80.95 ดีมาก 

7 38 36.19 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 80 76.19 ดี 

8 44 41.90 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 83 79.05 ดี 

9 44 41.90 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 82 78.10 ดี 

10 42 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 83 79.05 ดี 

11 45 42.86 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 86 81.90 ดีมาก 

12 43 40.95 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 84 80.00 ดีมาก 

13 42 40.00 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 86 81.90 ดีมาก 

14 44 41.90 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 84 80.00 ดีมาก 

15 40 38.10 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 86 81.90 ดีมาก 

16 41 39.05 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 87 82.86 ดีมาก 

17 44 41.90 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 83 79.05 ดี 

18 49 46.67 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 85 80.95 ดีมาก 

19 38 36.19 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 88 83.81 ดีมาก 

20 39 37.14 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์ 87 82.86 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียของร้อยละ 40.29 ต ํ่ากวา่เกณฑ ์  80.52 ดีมาก 

 

 จากขอ้มูลในตารางท่ี 3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะ

สั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์าํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกวา่ระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้โดยมีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 80.52  
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 6.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัจากการเรียน

โดยใชห้ลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียผ์ลการวิจยัแสดงในตารางท่ี 4 พบว่า การ

ฝึกอบรมโดยใชห้ลกัสูตรการเล้ียงไก่ไข่อินทรียท่ี์พฒันาข้ึน มีผลทาํให้คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียน

อยา่งนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั .05  
 

ตารางที ่4  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัการเรียนโดยใช ้

 หลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย ์

การทดสอบ n คะแนนเตม็ x� S.D. di sig 

ก่อนเรียน 20 105 42.30 2.74 42.25 0.000 

หลงัเรียน 20 20 84.25 2.06 

 

 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยหลกัสูตรฝึกอบรมวชิาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่

อินทรียส์าํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนหลงัการเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

 

7. อภิปรายผล  

 7.1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่  3 พบว่า ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์ มี

ประสิทธิภาพ 80.52/84.25 เป็นไปตามสมมุติฐานท่ีกาํหนดไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสร้างและพฒันา

หลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ นอย่างเป็นระบบ โดยใช้แบบอย่างจากหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ นของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 

นอกจากน้ียงัมีการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตรโดยผูเ้ช่ียวชาญ และนาํไปทดลองใชก่้อนนาํไปใชจ้ริง จึงทาํ

ให้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 มี

ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสงดั อุทรานันท์ (2532) ท่ีกล่าววา่ การพฒันาหลกัสูตรก่อนนาํไปใชจ้ริง 

การดาํเนินงานในขั้นการประเมินความเหมาะสมของหลกัสูตร ช่วยให้ได้หลกัสูตรท่ีตอบสนองต่อสภาพความ

ตอ้งการของผูเ้ขา้รับการอบรม  

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนด้วยหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การเลีย้งไก่ไข่อินทรีย์ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 80.52 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนด ซ่ึงเป็นระดบัท่ีสูงเม่ือเปรียบเทียบ

กับคะแนนก่อนเรียนท่ีนักเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 40.29 สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม มีพ้ืนความรู้ดา้นการเล้ียงไก่ไข่อินทรียน์้อยมาก และเม่ือจดัการเรียนโดยใชห้ลกัสูตรท่ี

พฒันาข้ึนมีผลทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอย่างเห็นไดช้ดั ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากการท่ีผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการสร้างและพฒันาหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ และสังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง

หลากหลาย นกัเรียนท่ีเขา้รับการอบรมมีความสนใจดา้นวชิาชีพเกษตร ตลอดจนหลกัสูตรฝึกอบรมเนน้การปฏิบติั

เป็นส่วนใหญ่ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของวิภา แสนบัณฑิต (2545) ท่ีพฒันาหลกัสูตรท้องถ่ินเร่ืองการปลูกบัวผนั
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สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่หลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินและเหมาะสมกบัผูเ้รียน ผูเ้รียน

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจาํวนัไดจ้ริง ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 7.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังจากการเรียน 

โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะส้ัน เร่ือง การเลีย้งไก่ไข่อินทรีย์ พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจมีผลมาจากการท่ีจดัการฝึกอบรมดว้ยวิธีกระบวนการกลุ่ม

สัมพนัธ์เป็นรูปแบบหน่ึงการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีนาํความรู้ไปสู่การ

ปฏิบติั มีขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสมาชิกกลุ่ม และไดล้งมือปฏิบติัจริง (learning by doing) โดยเนน้ให้ผูเ้ขา้

รับการฝึกอบรมทํางานเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้ารับการอบรมท่ีมี

ความสามารถทางการเรียนในระดบัสูงไดช่้วยเหลือและอธิบายเน้ือหาใหก้บัเพ่ือนในกลุ่ม ทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ี

เรียนอ่อนกว่ามีกาํลังใจในการพฒันาตนเอง ช่วยกันคิดคน้ อภิปราย แสดงความคิดเห็นร่วมกัน สอดคล้องกับ

งานวิจยัของ นราภรณ์ ฟองสวสัด์ิ (2544) ท่ีไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม

วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพปีท่ี 2 โดยการเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม

และการเรียนปกติ ท่ีวิทยาลยัเทคโนโลยโีปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา

กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมหลงัการเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากน้ี การ

ทาํงานกลุ่มทาํให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความสุขกบัการเรียนรู้อยา่งเห็นไดช้ดัจากกระบวนทาํงานร่วมกนัภายในกลุ่ม 

ครูผูส้อนจะอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เป็นผูช้ี้แนะ

แนวทางในการคน้ควา้ รวมทั้งคอยใหค้วามช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุนอยา่งใกลชิ้ด ส่วนการจดัการฝึกอบรมท่ี

ให้เน้ือหามากกวา่กิจกรรมทาํให้ผูเ้รียนขาดความรู้ ความเขา้ใจ และเบ่ือหน่ายต่อการเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของสุวมิล เด่นสมุทร (2554) ท่ีพบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เม่ือเรียนดว้ยวธีิแบบกลุ่มสมัพนัธ์ 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้ นเร่ืองการเล้ียงไก่ไข่อินทรีย์สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 นั้นควรมีตวัอยา่งภาพประกอบและภาพเคล่ือนไหวเก่ียวกบัหัวขอ้การฝึกอบรมต่างๆ ให้มากเพ่ิมข้ึน

เพ่ือเพ่ิมความสนใจแก่ผูเ้รียน 

(2) ควรปรับระยะเวลาในการเรียนให้มากข้ึนเพ่ือให้ผูเ้รียนได้ทาํกิจกรรมระหว่างเรียนได้อย่างเต็มท่ี 

เช่นการจดักกลูกไก่ การทาํกากมนัสาํปะหลงัหมกัยสีต ์การบนัทึกขอ้มูล เป็นตน้ 

(3) การจัดการฝึกอบรมกับนักเรียนควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดี ผูส้อนตอ้งเอาใจใส่ผูเ้ขา้รับการ

อบรมอยา่งใกลชิ้ด ให้ไดฝึ้กปฏิบติัจนเกิดผลตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล และใหผู้เ้ขา้รับการอบรมทุกคนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทุกอยา่งจนเกิดการเรียนรู้ และนาํไปสู่การพฒันาศกัยภาพของตนเอง  

 8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงไก่ไข่อินทรียส์าํหรับนกัเรียนระดบัชั้น

อ่ืนๆรวมทั้งนกัศึกษาสาขาวชิาอ่ืนๆ ตลอดจนเกษตรกรผูส้นใจ 
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(2) ควรมีการสร้างและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เร่ือง การเล้ียงปศุสตัวอิ์นทรียอ่ื์น เช่น 

การเล้ียงหมูหลุมอินทรีย ์การเล้ียงไก่เน้ืออินทรีย ์เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะ

ของขา้ราชการครู ในเขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) เพ่ือ

เปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครูในเขตอาํเภอบา้นแพว้ 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยจาํแนกตามตาํแหน่ง  ประสบการณ์ทาํงาน  และ

ขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ขา้ราชการครูโรงเรียนในเขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จาํนวน  29  คน และครูผูส้อน จาํนวน 182 

คน รวมทั้งส้ิน 211 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใชส้ถิติทดสอบค่า t-test (Independent Samples) 

และวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way anova  กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิตท่ี .05  

                 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ใน

เขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  โดยภาพรวมระดบัการใชห้ลกั

ธรรมาภิบาลอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นหลกัคุณธรรม   รองลงมา ไดแ้ก่ หลกัความโปร่งใส   

และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ด้านหลกัความรับผิดชอบ  2) เปรียบเทียบการใช้หลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครูในเขตอาํเภอบ้านแพว้สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาครโดยจาํแนกตามตาํแหน่ง  และขนาดโรงเรียน   โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

mailto:kaewraksapongsiri@gmail.com
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจาํแนกตามประสบการณ์ ในดา้น หลกัความโปร่งใส  มีความแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

คําสําคัญ :   การใชห้ลกัธรรมาภิบาล / การบริหารสถานศึกษา / ทศันะของขา้ราชการครู / เขตอาํเภอบา้นแพว้

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were :  1 )  to study the usage of the good governance  of school 

administrators in the attitude of government teachers in Ban Phaeo district under the Samut Sakhon primary 

educational service area office, and 2 )  to compare the usage of the good governance of school administrators in 

the attitude of government teachers in Ban Phaeo district under the Samut Sakhon primary educational service 

area office which was classified by position, working experience, and school size.  The sample consisted of 29 

deputy directors and 182 government teachers in 211 totally who were in Ban Phaeo district under Samut Sakhon 

Primary Educational Service Area office. The instrument was as a questionnaire. The statistics used for analysis 

were percentage, mean, standard deviation, independent sample t- test, and one- way analysis of variance.  The 

significance level was .05. 

The research findings were as follow: 1) The usage of the good governance of school administrators in 

the attitude of government teachers in Ban Phaeo district under the Samut Sakhon primary educational service 

area office, overall of the operation was at a high level.  When inspecting at individual aspect, it was found that 

the highest rated aspect was the morality, followed by transparency, and responsibility. 2) The comparison of the 

usage of the good governance of school administrators in the attitude of government teachers in Ban Phaeo district 

under the Samut Sakhon primary educational service area office, overall revealed no differences in the statistical 

significant for position and school size.  On the other hand, the comparison which was classified by working 

experience, in transparency, there was at .01 level of significance. 

 

KEYWORDS:  The Usage of the Good Governance/  School Administration/  the Attitude of Government 

Teachers/ In Ban Phaeo District under the Samut Sakhon Primary Educational Service Area 

Office 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษานบัวา่เป็นบุคคลท่ีมีความสาํคญัท่ีสุดในการดาํเนินงานต่างๆในโรงเรียนให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีได้กําหนดไวต้้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย(สุภาพร คาํสําแดง :2556, หน้า 2) โดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาจะตอ้งรับผิดชอบควบคุมกาํกบัดูแลการจดัการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย

บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนตอ้งปฏิบติังานใกลชิ้ดกบัครูผูส้อนและนกัเรียนมาก
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ท่ีสุด คุณภาพของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมความสามารถในการ

บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นสาํคญั(ปรัชญา เวสารัชช ์.2554:10 ) 

 หลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีพ. ศ. 2542 ไดจ้าํแนกธรรมาภิบาลเป็น 6 ดา้นคือ

ดา้นนิติธรรมดา้นคุณธรรมดา้นความโปร่งใสดา้นการมีส่วนร่วมดา้นความรับผิดชอบและดา้นความคุม้ค่าเพ่ือให้

การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจเป้าหมายมีประสิทธิภาพเกิด

ความคุม้ค่า รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ่าเสมอซ่ึงตอ้งใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

  จากการศึกษางานท่ีกล่าวมา พบว่า ผูบ้ริหารมีความสําคญัต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก การท่ี

ผูบ้ริหารเป็นผูมี้การบริหารงานโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานบุคลากรมีความ

พึงพอใจและยนิดีท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความเตม็ใจเตม็ความสามารถการบริหารจดัการท่ีดีตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ

หลกันิติธรรม คุณธรรม การมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบและดา้นความคุม้ค่าพร้อมรับการ

ตรวจสอบไดเ้สมอจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นองคก์รท่ีมีความเจริญกา้วหนา้และมีคุณภาพ อยา่ง

ย ัง่ยืนเป็นแนวทาง ของการพฒันา เพ่ือนาํไปปฏิบติัจนเกิดผลต่อการพฒันาอยา่งแทจ้ริง ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษา

การใช้หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขตอาํเภอบ้านแพว้ สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหาร

สถานศึกษาและพฒันาองคก์ารต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

             (1) เพ่ือศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขตอาํเภอ

บา้นแพว้ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 (2) เพ่ือเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขต

อําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยจําแนกตามตําแหน่ง 

ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรียน 

  

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดส้รุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบั

การวจิยัในคร้ังน้ีดงัน้ี 
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1. ตาํแหน่ง 

    - รองผูอ้าํนวยการ 

    - ครูผูส้อน 

2. ประสบการณ์ทาํงาน 

    - ต ํ่ากวา่ 1 – 9 ปี 

    - ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป 

3. ขนาดของโรงเรียน 

    - ขนาดเลก็  

    - ขนาดกลาง 

    - ขนาดใหญ่ 

    - ขนาดใหญ่พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1. หลกันิติธรรม 

2. หลกัคุณธรรม 

3. หลกัความโปร่งใส 

4. หลกัการมีส่วนร่วม 

5. หลกัความรับผดิชอบ 

6. หลกัความคุม้ค่า 

ท่ีมา: ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ

บริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดีพ.ศ.2542 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ รองผูอ้าํนวยการและขา้ราชการครูในโรงเรียนอาํเภอบา้นแพว้  สงักดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนทั้งหมด 29  โรงเรียน ขา้ราชการครูทั้ งหมด 

จาํนวน 466 คน (ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2560)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการคาํนวณของ เครจซีและมอร์แกน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  211  คน 

4.2 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 1.  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยตาํแหน่ง,ประสบการณ์ทาํงานและขนาด

โรงเรียน 

 2.  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่  

หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบและหลกัความคุม้ค่า 

4.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างงานวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดังน้ีตอนท่ี 1) เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับสถานสภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประกอบดว้ยดว้ยตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงานและขนาดโรงเรียน ตอนท่ี 2) เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบั

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะขา้ราชการครู ในอาํเภอบา้นแพว้  สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือ

ตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา โดยผ่านการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน และนาํมา

วิเคราะห์ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม
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เท่ากบั 1.00 และนาํขอ้คาํถามมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใชว้ิธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.994 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

      1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ผูบ้ริหารโรงเรียน

ในเขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ขอ้มูล  

    2. ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บขอ้มูล ไปยงัโรงเรียนใน

เขตอาํเภอบา้นแพว้ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีประถมศึกษาสมุทรสาคร   

       3. ผูว้จิยัเก็บแบบสอบถามคืน โดยผูว้ิจยัไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง พร้อมตรวจสอบความ

ถูกตอ้ง ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

      4. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ นาํไป

วเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแลว้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

ดว้ยวธีิทางสถิติตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

1.  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมา

วเิคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี และหาร้อยละ  

2.  นาํขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะขา้ราชการครู ในอาํเภอบา้นแพว้  สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
            

5. สรุปผลการวจัิย 

1. ระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในอาํเภอบา้นแพว้  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (x�= 4.24 , 

S.D. = 0.22 ) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลกัคุณธรรม (x� = 4.29 , S.D. = 0.36 )  

รองลงมาคือ หลกัความโปร่งใส (x� = 4.27 , S.D. = 0.33 ) และหลกัความรับผิดชอบมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (x�= 4.19 , 

S.D. = 0.24 ) 

 

ตารางที ่5.1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวม 

การใช้หลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา x� S.D. แปลผล 

1. หลกันิติธรรม 4.19 0.33 มาก 

2. หลกัคุณธรรม 4.29 0.36 มาก 

3. หลกัความโปร่งใส 4.27 0.33 มาก 

4. หลกัการมีส่วนร่วม 4.26 0.28 มาก 

5. หลกัความรับผดิชอบ 4.19 0.24 มาก 

4. หลกัความคุม้ค่า 4.25 0.25 มาก 

รวมเฉลีย่ 4.24 0.22 มาก 
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         2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของ

ขา้ราชการครู ในเขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกตาม

ตาํแหน่งในการปฏิบติังานของ ครูผูส้อน โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางท่ี 5.2 ค่าเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขต

อาํเภอบา้นแพว้ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกตามตาํแหน่ง 
 

การใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

ตาํแหน่งการปฎิบติังาน 

รองผูอ้าํนวยการ

n=29 

ครู 

n=182 t p 

X� S.D X� S.D 

1.หลกันิติธรรม 4.16 0.30 4.19 0.33 .47 .63 

2.หลกัคุณธรรม 4.27 0.34 4.30 0.36 .39 .69 

3.หลกัความโปร่งใส 4.26 0.31 4.28 0.33 .26 .79 

4.หลกัการมีส่วนร่วม 4.24 0.27 4.26 0.28 .35 .72 

5.หลกัความรับผดิชอบ 4.20 0.25 4.19 0.24 .17 .86 

6.หลกัความคุม้ค่า 4.24 0.25 4.25 0.25 .22 .82 

รวม 4.23 0.22 4.24 0.23 .36 .71 
 

 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของ

ขา้ราชการครู ในเขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกตาม

ประสบการณ์ทาํงาน โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นหลกั

ความโปร่งใสซ่ึงแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 

 

ตารางที ่5.3  ค่าเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขต

อําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตาม

ประสบการณ์ 

การใชห้ลกัธรรมาภิบาล 

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

1-9 ปี 

n=146 

10ปีข้ึนไป 

n=65 t p 

X� S.D X� S.D 

1.หลกันิติธรรม 4.17 0.31 4.23 0.35 -1.10 .27 

2.หลกัคุณธรรม 4.31 0.37 4.26 0.33 .90 .36 

3.หลกัความโปร่งใส 4.23 0.32 4.38 0.32 -3.07 .00** 

4.หลกัการมีส่วนร่วม 4.24 0.27 4.30 0.29 -1.35 .17 

5.หลกัความรับผดิชอบ 4.18 0.23 4.21 0.27 -.66 .50 

6.หลกัความคุม้ค่า 4.25 0.25 4.25 0.24 -.103 .91 

รวม 4.23 0.22 4.27 0.23 -1.17 .24 

**นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของ

ขา้ราชการครู ในเขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ตารางท่ี 5.4 ค่าเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขต

อาํเภอบา้นแพว้ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

 การใชห้ลกัธรรมาภิบาล SS df MS F P 

 ภาพรวม      

 ระหวา่งกลุ่ม .07 2 .03 .72 .48 

 ภายในกลุ่ม 10.89 208 .05   

 รวม 10.97 210    

 

6. อภิปรายผล  

ระดบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขตอาํเภอบา้น

แพว้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

รายละเอียด พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  หลกัคุณธรรม รองลงมาคือ หลกัความโปร่งใส และลาํดบัสุดทา้ยคือ

หลกัความรับผิดชอบ เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู โดยใชห้ลกัคุณธรรม ใน

เขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับของขา้ราชการครู ผูป้กครอง ซ่ึงเห็นไดจ้าก ทกัษะกระบวนการ

บริหารการสอดแทรกวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ในคราวประชุมประจาํเดือนและท่ีสาํคญัรัฐบาลไดมี้ประกาศวาระ

แห่งชาติดา้นจริยธรรมและการป้องกนัการทุจริตและไม่ชอบในภาครัฐ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัชลทิชา  ล้ิม

สกลุศิริรัตน์ (2551)  ไดศึ้กษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยพบวา่การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโดยใชห้ลกัคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก 

การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู โดยใชห้ลกัความโปร่งใส 

ในเขตอาํเภอบา้นแพว้ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาไดก้าํหนด ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอยา่งเป็นระบบขา้ราชการสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลของสถานศึกษาได ้สร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนันทพล  เรืองริวงศ์ 

(2552)  ไดศึ้กษาการบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช โดยพบวา่การ

ใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโดยใชห้ลกัความโปร่งใส อยูใ่นระดบัมาก 

       การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู โดยใช้หลักความ

รับผิดชอบ ในเขตอาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูใ่นระดบัมาก 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตระหนกัในหนา้ท่ี กาํหนดผูรั้บผิดชอบงานชดัเจนเพ่ือให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิต่อภารกิจของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทพล  เรืองริวงศ ์(2552)  ไดศึ้กษาการบริหาร
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โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายเทวาธิราช โดยพบว่าการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารโดยใชห้ลกัความรับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก  

การเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขต

อาํเภอบา้นแพว้ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกโดยตาํแหน่ง โดยรวมและ

รายดา้นไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระสกล ฐานธมฺโม

(2556) ไดศึ้กษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในจงัหวดันครสวรรค์   

การเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในจงัหวดันครสวรรค ์ จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีระดับการศึกาต่างกัน มีความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั .01 สําหรับในดา้นเพศ อาย ุตาํแหน่ง และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง มีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกนั  

การเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขต

อาํเภอบา้นแพว้ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกโดยประสบการณ์การทาํงาน 

โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นหลกัความโปร่งใสซ่ึงแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระสกล ฐานธมฺโม  (2556) ไดศึ้กษาการ

บริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในจงัหวดันครสวรรค ์การเปรียบเทียบการใช้

หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในจงัหวดันครสวรรค ์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่อการบริหาร

สถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 

สําหรับในด้านเพศ,อายุ,ตาํแหน่ง,และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และยงั

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศจี รวยพงษ ์(2556) ไดศึ้กษาการศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลบริหารงานตามความ

คิดเห็นของครูโรงเรียนเมืองพทัยา พบวา่ ดา้นประสบการณ์การสอนต่างกีนมีความเส่ียงต่อการใชห้ลกัธรรมาภิ

บาลบริหารงานของโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้หลกัความโปร่งใสท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

การเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ในเขต

อาํเภอบ้านแพว้ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกโดยขนาดของโรงเรียน 

โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พระสกล 

ฐานธมฺโม (2556)ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในจังหวดั

นครสวรรค์   การเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในจังหวดั

นครสวรรค ์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีระดบัการศึกาต่างกนั มีความคิดเห็น

ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สาํหรับในดา้นเพศ,อาย,ุตาํแหน่ง,และระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง มีความ

คิดเห็นไม่แตกต่างกนั  
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7. ข้อเสนอแนะ 

            7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

   (1) การใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู ส่วนใหญ่มีการใช้

หลกัธรรมาภิบาลอยู่ในระดบัมากทั้ง 6 ดา้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าขา้ราชการครูในโรงเรียนในเขตอาํเภอบา้นแพว้ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้ความสําคญักับการใช้หลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาทั้ง 6 ดา้น ผลการวิจยัน้ีสะทอ้นให้เห็นวา่ ดา้นหลกันิติธรรม ผูบ้ริหารโรงเรียนควรกาํหนด

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียนมีความเป็นธรรมและ เป็นท่ียอมรับของครูทุกคนในโรงเรียนและชุมชน  

ดา้นความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรแสดงความกระตือรือร้นท่ีจะร่วมแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน

ร่วมกับเพ่ือนครู เพ่ือให้การปฏิบัติงานดาํเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านหลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหาร

โรงเรียนควรผูน้ําในการจดักิจกรรมระดมทุนจากภายนอกสถานศึกษา จัดทาํงบประมาณ จัดการทรัพยากรท่ี

จาํเป็น เพ่ือนาํมาพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

                   (2) การเปรียบเทียบการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าข้าราชการครูในโรงเรียนในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยมีการจาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงานและขนาดโรงเรียน จาก

ผลการวจิยัน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ มีการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและความสามารถในการแสวงหาความรู้มากข้ึน ทั้งท่ีเป็น

ผลมาจากการพฒันาระบบขา้ราชการทั้งระบบอยา่งสมํ่าเสมอ             

            7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

            (1) ควรศึกษาการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของขา้ราชการครู จากกลุ่ม

ตวัอยา่งในระดบัอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป 

         (2) ควรศึกษากลยทุธ์ในการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ
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 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพทุธศาสนา เร่ือง อทิธิบาท 4  ของนักเรียน                 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพุทธศาสนา เร่ือง อิทธิบาท  4 

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเร่ือง อิทธิบาท 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ชั้นปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัตะกลํ่า กรุงเทพมหานคร จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 35 คน ใช้วิธีการสุ่ม 

แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้

กิจกรรมกลุ่ม 8 แผน 18 ชั่วโมง มีการตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรง อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.21)            

จาก 5 ระดับ (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง อิทธิบาท 4 เป็นขอ้สอบปรนัย แบบ 4 ตวัเลือก 

ความเท่ียงตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  ได้ค่า 0.67-1.00  แบบทดสอบมีค่าความยากง่าย 

ระหวา่ง 0.56-0.75 ค่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง 0.25 - 0.87 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.94 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที ( t-test for Dependent Samples) ผลการวิจยัพบว่า                 

(1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเร่ืองอิทธิบาท 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม อยูใ่น

ระดบัดีเยี่ยม (x�=24.31) (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเร่ือง อิทธิบาท 4 หลงัการจดัการเรียนรู้

โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

   

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม , อิทธิบาท  4 , ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study on leaming achievement in Buddhist Principle subject of Iddhipada 4  to 

compare on leaming achievement in Buddhist Principle subject of Iddhipada 4 for Prathomsuksa 4 students 

between pre-test and post-test through group discussion learning management. The sample of this study was 35 

students in a section of Prathomsuksa 4 from Wat Ta Klum School in Bangkok Metropolitan using cluster 

Random Sampling Method. The research instruments consisted of (1)  the 8 lesson management plans for 18 

hours which had validity at the highest level (x�=  4.21)  from 5 level  (2)   a leaming achievement Buddhist 

Principle subject of  Iddhipada 4 in multiple 4 choices test. The validity of Index of Item Objective Congruence 

(IOC) was 0.67-1.00.  Item of difficulty (P) was between   0.56-0.75. Discrimination was between 0.25 - 0.87 

,and reliability was 0. 94.  The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for 

Dependent Samples.  The results found that ( 1)  the leaming achievement in Buddhist Principle subject of  

Iddhipada 4 through group discussion learning management was at the excellent level ( x�= 24. 31) .  ( 2)  the 

leaming achievement in Buddhist Principle subject of Iddhipada 4 through group discussion learning 

management of postest was higher than postest at the statistically significant level of.01. 

 

KEYWORDS: Group discussion learning management, Iddhipada 4 , leaming achievement. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย  

 การศึกษาทั่วโลกได้มีการเปล่ียนแปลงไปมากตามกระแสโลกาภิวตัน์  ทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  

วฒันธรรม  เทคโนโลยีและระบบการส่ือสาร การพฒันาประเทศจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหน้าดา้น

ต่างๆ โดยจะตอ้งให้ความสําคญักบัการศึกษา  เพราะการศึกษาเป็นรากฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดในการสร้างสรรคค์วาม

เจริญก้าวหน้าและทาํให้สามารถแก้ไขปัญหาในดา้นต่าง ๆ ของสังคมไดบ้ทบาทของการศึกษาจะตอ้งพฒันา

ผูเ้รียนให้มีความสามารถ มีระบบยทุธวธีิในการคิด รู้จกัแสวงหาขอ้มูล ประมวลผล จดัระบบขอ้มูลและตดัสินใจ

ดว้ยตนเอง ดงันั้นระบบการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จะเอ้ือต่อการพฒันาศกัยภาพและความสามารถ ตลอดจน

คุณลกัษณะต่าง ๆ ของคนในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12-15 พ.ศ. 2560-2579 

กล่าวไวว้า่ การจดัการศึกษาจะตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 

ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรม ในการดาํรงชีวติมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพ่ึงตนเอง 

มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ือง และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

(สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) จากผลงานวิจยัของ พยงุศกัด์ิ จนัทร์สุรินทร์(2541) พบวา่การจดัการ

เรียนรู้ท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน่ืองจากครูผูส้อนยงัเนน้การจดัการ

เรียนรู้แบบครูเป็นศูนยก์ลางและยึดเน้ือหาเป็นหลกั เน้นการท่องจาํ มากกว่าการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลและ

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง มีทกัษะการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ส่งผลให้สมรรถนะของผูเ้รียนในดา้นความรู้ 

และความคิดอยู่ในระดับตํ่าผูเ้รียนส่วนใหญ่ทําขอ้สอบอตันัยและขอ้สอบท่ีเป็นการอธิบายความได้น้อยมาก 

เน่ืองมาจากขาดการปลูกฝังใหรั้กในการเรียนรู้การอ่านหนงัสือ การศึกษาคน้ควา้ การคิดวเิคราะห์ดว้ยตนเอง  
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 การจดัการศึกษาในดา้นพระพทุธศาสนานั้นเป็นวชิาพ้ืนฐาน  จดัอยูใ่นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อีกอยา่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติไทยมาอยา่งยาวนาน   วิถีชีวิต

ของคนไทย วฒันธรรม โดยส่วนมากไดรั้บอิทธิพลมาจากพระพทุธศาสนาดว้ยความสาํคญัของพระพทุธศาสนาท่ี

มีต่อสังคมไทยดงักล่าวมาน้ีดงันั้น การพฒันาผูเ้รียนให้มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึก

ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก วชิาพระพทุธศาสนาจึงถือวา่มีความสาํคญัมาก แต่จากสภาพปัญหา

เก่ียวกบัวิธีการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยเฉพาะเน้ือหาเก่ียวกบัวิชา

พระพทุธศาสนา พบวา่ ครูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนไดสื้บคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ

ให้การอธิบายเพ่ิมเติมของผูส้อน แต่การสอนตอ้งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัถือว่าผูเ้รียนสําคญัท่ีสุด แต่ผูเ้รียนนั้นยงั

ขาดความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ และทักษะท่ีจาํเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น การใฝ่เรียนรู้ ใฝ่คิด คิดอย่าง

สร้างสรรค ์คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ซ่ึงนัน่เป็นสาเหตุท่ีการศึกษาของไทยไม่รุดหนา้ และนัน่เป็นเพราะการศึกษา

ของไทยยงัไม่ไดเ้ติมเต็มทางดา้นจิตสาํนึกของการมีส่วนร่วม ไม่มีความเอาจริงเอาจงัในส่ิงท่ีเรียนรู้ ไม่เห็นคุณค่า

ในส่ิงท่ีเรียน จึงทาํให้ขาดความเพียร หนกัไม่เอาเบาไม่สู้ จึงทาํให้ไม่เอาใจใส่ต่อการเรียน ซ่ึงทาํใหก้ารศึกษาของ

คนไทยไปไม่ถึงจุดหมาย และเด็กไทยในปัจจุบนันกัเรียนยงัขาดความเอาใจใส่ความรับผิดชอบ การใฝ่เรียน ใฝ่คิด 

คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จึงทาํให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า (นพพร พานิชสุข, 

2556)   

จากประสบการณ์ของนักการศึกษาท่ีได้นํากิจกรรมกลุ่มไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

ต่างประเทศพบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มช่วยสร้างโอกาสให้เกิดความรู้ท่ีผูเ้รียนไดเ้ป็นผูมี้ส่วนร่วม

ในกระบวนการพฒันาทกัษะทางปัญญาของตนเอง ช่วยใหผู้เ้รียนไดค้น้พบความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะและความ

เขา้ใจท่ีไดเ้รียนในห้องเรียนกบัชีวิตจริง และเป็นการเปิดโอกาสท่ีสําคญัในการเรียนแบบร่วมมือ มีการพฒันา

พฤติกรรมทางสงัคมและความสามารถในการทาํงานร่วมกนั ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน ความสมัพนัธ์

ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน และความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัไดรั้บการปรับปรุงให้ดีข้ึน ผูเ้รียนเกิดความ

ประทบัใจและบนัทึกแนวคิดของตนโดยผ่านส่ือต่างๆ ผลการเรียนรู้ช่วยเพ่ิมความรู้สึกประสบความสาํเร็จและ

ช่วยสร้างความมัน่ใจแก่ผูเ้รียน ผูเ้รียนทุกคนเกิดความสนุกสนานในการเรียนสนใจเรียน และมีความพึงพอใจการ

เรียนเพ่ิมข้ึน (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล,2556) 

การสอนอีกวิธีหน่ึงคือ การสอนโดยให้ทาํงานเป็นกลุ่ม นกัเรียนจะมีความเอาใจใส่ให้ความร่วมมือกบั

เพ่ือน มีความพยายามเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาทาํได้

หลายวิธี การเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ กิจกรรมกลุ่ม เป็นตน้ การท่ีจะใช้กิจกรรมกลุ่ม ในการศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา  ซ่ึงกิจกรรมกลุ่มเป็นวิธีท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกัน

วางแผน มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม คมเพชร ฉัตรศุภกุล(2558) กล่าววา่ พลวตั

แห่งกลุ่ม (Group dynamics) จะช่วยอธิบายการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีปรากฏข้ึนภายในกลุ่มจะเก่ียวขอ้งเก่ียวกบั

การศึกษาพลงัหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มในส่วนรวมและกระบวนการตีความหมายของพฤติกรรมของ

บุคคลแต่ละคนโดยอาศยัประสบการณ์ของกลุ่ม พลวตัแห่งกลุ่มยงัช่วยใหเ้ขา้ใจกระบวนการในการทาํงานร่วมกนั

การเลือกจุดมุ่งหมายของกลุ่ม การเสนอแนะและประเมินผลวิธีดาํเนินการ การตดัสินใจการวางแผนเพ่ือการ

ปฏิบติัและการดาํเนินการตามแผนนั้น  ซ่ึงช่วยให้มีความคุน้เคยกบัการเป็นผูน้ํา การเป็นสมาชิกช่วยให้บุคคล
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สามารถฝึกฝนตนเองและผูอ่ื้นเพ่ือประโยชน์ต่อกลุ่มให้สามารถวดัและประเมินความก้าวหน้าได้ การจัดการ

เรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มน่าจะนาํมาแกปั้ญหาไดเ้ก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพุทธศาสนาของเด็กได ้

โดยการนํามาทดลองใช้กับเด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนและมีการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัมากข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเป็นไป

ตามศกัยภาพท่ีตนมีอยู ่โดยการนาํกิจกรรมกลุ่มมาใชเ้พ่ือพฒันาใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ จากการใชกิ้จกรรมกลุ่ม

เป็นกระบวนการช่วยเหลือนกัเรียน โดยเนน้ให้นกัเรียนไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้ตระหนกัถึงพฤติกรรมท่ีมี

ปัญหาทางดา้นการเรียน ฉะนั้นการสร้างผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จึงมีความมุ่งหวงัจะสามารถ

ช่วยเหลือนักเรียนให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรู้ของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยการพัฒนาทาง

สติปัญญาและจิตใจอยา่งมีประสิทธิภาพต่อการเรียนวชิาพระพทุธศาสนาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

             1. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเร่ืองอิทธิบาท 4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 

             2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาเร่ืองอิทธิบาท 4 ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 

 

3. กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

       กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัสนใจศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพทุธศาสนาเร่ืองอิทธิบาท 

4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมกลุ่ม ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 

1. ขั้นเตรียมการและการแบ่งกลุ่ม 

2. ขั้นสอน ช้ีแนะหลกัธรรม    

3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม การปฏิบติัการ                       

โดยใชกิ้จกรรม (อภิปรายกลุ่ม - บทบาท

สมมุติ - เกม )    

 4. ขั้นอภิปรายสรุป รวมกนัระหวา่ง

ผูส้อนกบันกัเรียน 

5. ขั้นประเมินผลจากผลงานและการทาํ

กิจกรรมกลุ่ม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วชิาพระพุทธศาสนา  

เร่ืองอิทธิบาท 4 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

       การวิจัยออกแบบโดยใช้การวิจัยการวดัผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test 

Design) (ปรีชา เนาวเ์ยน็ผล,2556) สมมติฐานของการวิจยัคือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เร่ือง

อิทธิบาท 4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 

 4.2 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัตะกลํ่า กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2561 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในกลุ่ม

(Sampling Uni)โดยใชก้ารจบัฉลาก 1 หอ้งเรียน จาํนวน 35 คน    

 4.3 ตวัแปรทีใ่ช้ในการวจิยั    

 ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 

 ตวัแปรตามไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพทุธศาสนา เร่ืองอิทธิบาท 4          

               4.4 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย จาํนวน 2 เดือน (สิงหาคม – กนัยายน 2561) โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 

8 แผน จาํนวน 18 ชัว่โมง คร้ังละ 1 ชัว่โมง  

 4.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั มีจาํนวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

 (1) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชป้ระกอบการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม เร่ืองอิทธิบาท  4 

ไดรั้บการตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผูเ้ช่ียวชาญพบวา่มีความถูกตอ้ง เหมาะสม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.21 ) 

 (2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบมี 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  ตั้งแต่ 0.67-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของ

แบบทดสอบโดยนาํไปทดสอบใชก้บันกัเรียน จาํนวน 35 คน พบวา่มีค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.56-0.75 ค่า

อาํนาจจาํแนก อยูร่ะหวา่ง 0.25 - 0.87 และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.94   

 4.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 8 แผน  จาํนวน  18 

ชัว่โมง มีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน  

 4.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

  (1) สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

  (2) สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ สถิติทดสอบที ( t-test for Dependent Samples) 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

  5.1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพทุธศาสนาเร่ืองอิทธิบาท 4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ภายหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม ผลดงัตารางท่ี 1  
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ตารางที ่1  จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพทุธศาสนา  

 เร่ือง อิทธิบาท 4 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัจากการจดัการเรียนรู้โดยการใชกิ้จกรรมกลุ่ม   

 จาํแนกตามเกณฑก์ารวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของ หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 พทุธศกัราช  2551 

เกณฑ ์ ระดบั คะแนน จาํนวน ร้อยละ x� SD 

80 - 100 ดีเยี่ยม 24-30 22 62.86 24.31 2.10 

70 - 79 ดี 20-23 13 37.14   

รวม ดีเยี่ยม  35 100   

  

 จากตารางท่ี 1  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภายหลงัจากการจดัการ

เรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม (x�= 24.31) และมีนกัเรียนร้อยละ 62.85  อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  ร้อยละ 31.14 

อยูใ่นระดบัดี 

 5.2  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพทุธศาสนา เร่ือง อิทธิบาท 4 ท่ี ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนและหลงั การจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม ผลดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพทุธศาสนา เร่ือง อิทธิบาท 4 ของนกัเรียน 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม 

การทดสอบ x� SD df    t Sig 

ก่อนเรียน 12.00 2.86 34 30.69 .000 

หลงัเรียน 24.31 2.10   

 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เร่ือง อิทธิบาท 4 ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงั การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ         

ท่ีระดบั .05 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการวจิยัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพทุธศาสนาท่ีจดัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัตะกลํ่า กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได ้ ดงัน้ี  

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เร่ือง อิทธิบาท 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่มนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ฐิตนาฎ เหลืองอ่อน (2557) ไดศึ้กษาผลการให้

คาํปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมและการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติเพ่ือพฒันาฉนัทะ

ในการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีคะแนนฉันทะใน
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การเรียนตํ่ากวา่เปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 25 จาํนวน 34 คน แลว้สุ่มอยา่งง่ายและสอบถามความสมคัรใจไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 18 คน และสุ่มอยา่งง่ายอีกคร้ังเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6 

คน ดาํเนินการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดรั้บการให้คาํปรึกษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ

พฤติกรรม กลุ่มทดลองท่ี 2 ไดรั้บการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติการเก็บขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการ

ทดลอง หลงัการทดลอง และติดตามผล ผลการวิจยัพบวา่ มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการทดลองกบัระยะเวลาของ

การทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีฉันทะในการเรียนระยะหลงั

การทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าระยะก่อนการทดลอง และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ผลการวิจยัอาจสรุปไดว้า่ เม่ือบุคคลใดมีคุณธรรมดา้นฉันทะ ยอ่มพบคุณธรรมดา้น วิริยะ จิตตะ และ

วมิงัสารวมอยูด่ว้ยเช่นเดียวกนั และเม่ือพบคุณธรรมดา้นใดดา้นหน่ึงของอิทธิบาท 4 ก็จะพบคุณธรรมอีก 3 ดา้น

อยู่ด้วย ซ่ึงเม่ือบุคคลใดมีคุณธรรมด้านฉันทะก็ย่อมน้อมนําให้เกิดวิริยะ จิตตะและวิมังสา ในการเรียนวิชา

พระพทุธศาสนาให ้    ประสบความสาํเร็จในการเรียนท่ีนกัเรียนมุ่งหวงัไว ้

 2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาพระพทุธศาสนาเร่ือง อิทธิบาท 4 ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างก่อนและหลงัเรียน จากการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมกลุ่ม พบว่านักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพระพุทธศาสนาเร่ืองอิทธิบาท 4 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จิรุตถ ์ภู่เจริญ (2551) ไดศึ้กษาผลการใชกิ้จกรรมกลุ่มท่ีส่งผลต่ออตัมโนทศัน์ของ

นกัศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินในมหาวทิยาลยัราชภฏั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน

เม่ือทดลองใช้กิจกรรมกลุ่มแลว้ส่งผลอตัมโนทัศน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะพฤติกรรม      

ดา้นสติปัญญาของนกัศึกษา ดา้นรูปร่างและคุณลกัษณะ ดา้นความสุขและความพึงพอใจ สาํหรับดา้นผลอตัมโน

ทศัน์ดา้นความวิตกกงัวล และลกัษะความเป็นคนน่านิยม มีระดบัอยู่ในระดบัปานกลาง และนักศึกษาท่ีมีความ

บกพร่องทาการได้ยิน  หลังจากทํากิจกรรมกลุ่มแล้ว มีอัตมโนทัศน์มากกว่าก่อนการทํากิจกรรมกลุ่ม                 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 การนํากิจกรรมกลุ่มไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผูส้อนควรคาํนึงถึงวิธีการการจัดการเรียนรู้แบบ

กิจกรรมกลุ่มใหค้ละความสามารถกนัและตอ้งศึกษาการทาํกิจกรรมกลุ่มใหเ้ขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นการดูแลนกัเรียน

ไดอ้ยา่งทัว่ถึงเพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

  ควรมีการวิจัยโดยใช้กิจกรรมกลุ่มในการพฒันานักเรียนในสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนาและ

วฒันธรรมในหวัขอ้อ่ืนๆ  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา  1)ระดบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหาร 2) ระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารโรงเรียนตามหลกัธรร

มาภิบาลของผูบ้ริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดสํานักสังกัดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ทาํการเก็บขอ้มูลจากครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกัสงักดั

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยม ศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 25 โรงเรียน จาํนวน 344 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้

คือแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั (Pearson’s correlation) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

  ผลการศึกษาสรุปว่า 1) ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด 2) ระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 จังหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการ

บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบวา่ การบริหารตามหลกัธรร

มาภิบาลของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

http://www.spm6.go.th/
http://www.spm6.go.th/
mailto:sunya47025@gmail.com
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สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

คาํสําคญั:  การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร / การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ /โรงเรียนมธัยมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were to study  1)  the levels of good governance behavior of secondary 

school administrators, 2)  the level of learning organization of secondary schools, And 3 )  the relationship 

between Schools Administration based on good governance of administrators and learning organization in 

secondary schools, under the Office of the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. Data collection 

from secondary school teachers, under the Office of the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. 

There were 344 teachers of 25 schools.  The tool was used was a questionnaire.  The reliability of the 

questionnaire was 0. 95.  Data analyzing was used frequency, percentage, mean, standard deviation, and 

Pearson's correlation (Pearson's correlation) at a level of 0.05 significance level. 

 The results of this study showed that 1) the level of administrative behaviors under the good 

governance of school administrators, under the Office of the Secondary Educational Office Area 6, Samut 

Prakan.  The study indicated that the overall is at the highest level.  2) level of Learning Organization of 

secondary school, under the Office of the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. The research 

found that the overall is at the highest level. 3)the Relationship Between School Administration Based on Good 

Governance of Administrators and Learning Organization in Secondary School, under the Office of the 

Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan.  The study indicated that the administration of good 

governance has the same relationship with the learning organization in secondary schools under the Office of 

the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. The statistical significance at a level of 0.05 level, the 

overall is at the highest level. 

 

KEYWORDS: Good governance of administrators/ learning organization/ Secondary Schools, under the Office 

of the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ผูบ้ริหารโรงเรียนซ่ึงเป็นหัวหน้าสถานศึกษา จึงเป็นผูมี้บทบาทสําคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาการศึกษา

และสร้างความมีประสิทธิผลของโรงเรียน จึงควรนําหลกัธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหาร และจดัการ

ศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบัโรงเรียน เพ่ือให้การบริหาการศึกษามีการพฒันาในทิศทางท่ีดียิง่ข้ึน การ

บริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาล เป็นการบริหารท่ีเน้นความโปร่งใสตรวจสอบไดค้วามรับผิดชอบ การ
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ประพฤติชอบ การมีส่วนร่วม และกระบวนการยติุธรรม เพ่ือปลูกฝังให้ผูร่้วมงาน เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม รู้จกั

สิทธิและหน้าท่ี รู้คุณค่าของส่ิงแวดลอ้มและผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งตระหนักในการบริหารงานให้มีความ

โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552) ภายใตห้ลกัการสร้างธรร

มาภิบาลท่ีดีมีองคป์ระกอบ 6 หลกั ไดแ้ก่ หลกัความคุม้ค่า หลกัความรับผิดชอบ หลกัความมีส่วนร่วม หลกัความ

โปร่งใส หลักนิติธรรมและหลักคุณธรรม ดังนั้ น ผู ้บริหารท่ีดีจะต้องเป็นผู ้มีความรู้ ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน และพยายามทําตนให้เป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาของผูร่้วมงานหรือผูใ้ต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง ใน

ขณะเดียวกนั แนวคิดเร่ืองการบริหารท่ีดีจากต่างประเทศไดเ้ผยแพร่เขา้สู่สงัคมไทย โดยนกัคิด นกัวชิาการ องคก์ร

พฒันาต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางแนวทางการปรับปรุง การบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงเพ่ือกาํหนดหลกัเกณฑข์องสงัคมใหม่ (พระมหาลาํพึง ธีรปัญโญ, 2554) 

 จากการศึกษางานท่ีกล่าวมา พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์าร

แห่งการเรียนรู้ของวทิยาลยั ผูบ้ริหารตอ้งมีมาตรฐานการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ริหาร มีวางแผน

งานขององคก์ารไดอ้ย่างมียทุธศาสตร์ เหมาะสมกบัเง่ือนไขขอ้จาํกดัของผูเ้รียน ครู ผูร่้วมงาน ชุมชน ทรัพยากร

และส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบันโยบาย แนวทาง เป้าหมายของการพฒันา เพ่ือนาํไปปฏิบติัจนเกิดผลต่อการพฒันา

อยา่งแทจ้ริงนาํไปสู่ผลของการพฒันา ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารโรงเรียนตาม

หลกัธรรมาภิบาลกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสาํนกัสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารสถานศึกษาและ

พฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สาํนกัสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ  

 2. เพ่ือศึกษาระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกัสงักดัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ  

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั

สมุทรปราการ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ใช้แนวคิด การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บริหาร แนวคิดของ

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สาํนกังาน ก.พ.ร.) (2552) และการเป็นองคก์ารแห่งการการเรียนรู้ 

เพ่ือสร้างการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning School) ตามกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การศึกษาค้นควา้ในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกัสงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ 

 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 25 โรงเรียน จาํนวน 2,456 คน กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 25 โรงเรียน กาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) และกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร จาํนวน 344 คน 

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาความสัมพนัธ์การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักสังกดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั

สมุทรปราการ ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 1. การบริหารตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย หลกันิติธรรม  หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน

ร่วม หลกัความรับผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า 2. การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีองคป์ระกอบ 5 ดา้น ประกอบดว้ย 

ความรอบรู้ส่วนตน แบบแผนทางความคิด วสิยัทศัน์ร่วม การเรียนรู้เป็นทีม การคิดเชิงระบบ 

    4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวดัสมุทรปราการ   แบบสอบถามท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน แบ่ง

ออกเป็น  3 ตอน และนาํแบบสอบถามท่ีแกไ้ขปรับปรุงแลว้เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงและความถูกต้อง และนํามาวิเคราะห์ด้วยดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 

Congruence : IOC)  และนาํขอ้คาํถามมาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม  โดยใชว้ธีิหา
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ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบคั ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั Reliability สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั

ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติการหาความสมัพนัธ์ ของเพียร์สนั 

      4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ส่งแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยผูศึ้กษาเดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง และตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือนาํไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้าํนวณหาค่าความถ่ี (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage) วเิคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอเป็นตาราง  วเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรร

มาภิบาลของผูบ้ริหาร โดยใชค้่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ขอ้มูลการเป็นองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ โดยใช้

ค่าเฉล่ีย (x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลค่าเฉล่ียวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็น องคก์ารแห่งการเรียนรู้โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั สมุทรปราการ โดยใชส้หสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 

5. สรุปผลการวจัิย 

 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  เป็นเพศ

หญิง จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 52.03 และเพศชาย จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 47.97 และมีอาย ุ36 – 45 

ปี มากท่ีสุด จาํนวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 44.48 รองลงมา คือ 26 – 35 ปี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56 

อาย ุมากกว่า 45 ปี จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 14.24 ลาํดบัสุดทา้ย คือ น้อยกว่า 25 ปี จาํนวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.72 ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มากท่ีสุด จาํนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 60.47 รองลงมา คือ ปริญญาโท 

จาํนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 36.63 และลาํดับสุดท้าย คือ ปริญญาเอก จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.91                 

ตามลาํดบั  
 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิ

บาล ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั

สมุทรปราการ ในภาพรวม  

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ( x )  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. หลกันิติธรรม 4.78 0.20 มากท่ีสุด 

2. หลกัคุณธรรม  4.78 0.21 มากท่ีสุด 

3. หลกัความโปร่งใส  4.85 0.20 มากท่ีสุด 

4. หลกัการมีส่วนร่วม  4.78 0.20 มากท่ีสุด 

5. หลกัความรับผดิชอบ 4.80 0.24 มากท่ีสุด 

6. หลกัความคุม้ค่า 4.85 0.20 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.64 0.16 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า พฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร โรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด        

( x = 4.64, S.D. = 0.16) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ หลักความโปร่งใส                 

( x  =4.85, S.D. = 0.20) และหลักความคุ้มค่า (x =4.85, S.D. = 0.20) รองลงมา คือหลักความรับผิดชอบ                

( x  =4.80, S.D. = 0.24) และลาํดบัสุดท้าย คือ หลกันิติธรรม (x =4.78, S.D. =0.20) และหลักการมีส่วนร่วม               

( x  =4.78, S.D. = 0.20) ตามลาํดบั 

 

ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน มธัยมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวม 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ( x )  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

1. ความรอบรู้   4.82 0.24 มากท่ีสุด 

2. แบบแผนทางความคิด  4.86 0.22 มากท่ีสุด 

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ( x )  S.D. ระดบัความพึงพอใจ 

3. วสัิยทศัน์ร่วม  4.83 0.23 มากท่ีสุด 

4. การเรียนรู้เป็นทีม  4.85 0.17 มากท่ีสุด 

5. การคิดเป็นระบบ 4.78 0.22 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.83 0.16 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x  =4.83, S.D. = 0.16) 

เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ แบบแผนทางความคิด ( x  =4.86, S.D. = 0.22) 

รองลงมา คือ การเรียนรู้เป็นทีม (x =4.85, S.D. = 0.17) และลาํดบัสุดทา้ย คือ การคิดเป็นระบบ ( x  =4.78, S.D. = 

0.22) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่3   แสดงความสัมพนัธ์การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ 

ในภาพรวม 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 

ของผูบ้ริหาร 

การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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r 

1. หลกันิติธรรม .466* .322* .591* .512* .783* .724* .000 สูง 

2. หลกัคุณธรรม  .383* .535* .658* .260* .578* .666* .000 สูง 

3. หลกัความโปร่งใส  .626* .923* .354* .700* .476* .822* .000 สูง 

4. หลกัการมีส่วนร่วม  .603* .346* .692* .320* .779* .758* .000 สูง 

5. หลกัความรับผดิชอบ .349* .275* .266* .257* .397* .421* .000 สูง 

6. หลกัความคุม้ค่า .626* .923* .354* .700* .476* .822* .000 สูง 

ภาพรวม .891* .000 สูงท่ีสุด 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา่การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบั

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูงท่ีสุด (r = 0. 891) ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ด้านหลักนิติธรรม มีความสัมพนัธ์ทิศทาง

เดียวกนักบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูงท่ีสุด               

(r = 0. 724) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ด้านหลักคุณธรรม มี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน

ภาพรวมอยูร่ะดบัสูง (r = 0. 666) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 

ด้านหลักความโปร่งใส มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูงท่ีสุด (r = 0. 822) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การบริหารตามหลกั

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูงท่ีสุด (r = 0. 758) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ด้านหลักความรับผดิชอบ มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั

กบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูป่านกลาง (r = 0. 421) ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ด้านหลกัความคุ้มค่า มีความสมัพนัธ์

ทิศทางเดียวกนักบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูง

ท่ีสุด (r = 0. 822) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
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ตารางที ่4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ ผูบ้ริหารกบั

การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสานกังานเขต พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวม 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
สมมติฐาน 

r p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

1. หลกันิติธรรม .724* .000 สูงท่ีสุด √ 

2. หลกัคุณธรรม  .666* .000 สูง √ 

3. หลกัความโปร่งใส  .822* .000 สูงท่ีสุด √ 

4. หลกัการมีส่วนร่วม  .758* .000 สูงท่ีสุด √ 

5. หลกัความรับผดิชอบ .421* .000 ปานกลาง √ 

6. หลกัความคุม้ค่า .822* .000 สูงท่ีสุด √ 

ภาพรวม .891* .000 สูงท่ีสุด √ 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

  จากตารางท่ี  4 สามารถสรุปได้ว่าการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู ้บ ริหาร ในทุกด้านมี

ความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัสูงท่ีสุด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยัการศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั

สมุทรปราการในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ  

 การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร ในทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั

สมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมีการกาํหนดกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบั ของโรงเรียน เป็นขอ้ตกลงร่วมกนั

ระหว่างครูกับผูบ้ริหารโรงเรียนและสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ พเยาว ์สุดรัก (2553) 

ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซ่ึงพบวา่ ความสัมพนัธ์สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์เชิง

บวกกับสภาพการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .01 อยู่ในระดบัมาก โดยสมรรถนะ

ความรู้และความสามารถซ่ึงเป็นส่วนการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ ด้านหลักคุณธรรม มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน
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มธัยมศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารปฏิบติังานโดย

ยดึมัน่ความถูกตอ้งและดีงามเป็นแบบอยา่งแก่ครู ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูมีระเบียบวนิยัประกอบอาชีพสุจริต

จนเป็นนิสัย มีการเขา้สังคม ให้ความช่วยเหลือ และมีการโน้มน้าวจิตใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กานดา 

จนัทร์สวสัด์ิ (2552) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ํากับการบริหารสถานศึกษาสู่องค์การแห่งการ

เรียนรู้ของผูบ้ริหารระดบัปฐมวยัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัปฐมวยั

จงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยคือ ดา้นการ

ยอมรับนับถือดา้นการรู้จกัปรับปรุงแกไ้ข ดา้นการเขา้สงัคม ดา้นการให้ความช่วยเหลือ ดา้นการโน้มน้าวจิตใจ 

ดา้นการประสานงาน และดา้นการมีความคิดริเร่ิมโดยพฤติกรรมผูน้ํา เป็นการปฏิบติัตนท่ีดี ด้านการให้ความ

ช่วยเหลือ ดา้นการโนม้นา้วจิตใจ ดา้นการประสานงาน และดา้นการมีความคิดริเร่ิม มีความรักศรัทธาและซ่ือสตัย์

สุจริต ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ด้าน

หลักความโปร่งใส มีความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกันกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ในภาพรวมอยู่ระดับสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งรับทราบขอ้มูลอยา่งกวา้งขวาง รวดเร็วและทนัเหตุการณ์ มีการวางนโยบายการทางานต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของนงนภสั เท่ียงกมล (2550) กล่าวว่า ความโปร่งใส การตดัสินใจและการบงัคบัใชต้อ้ง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบซ่ึงหมายรวมถึง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและรับได้อย่างเป็นอิสรเสรี จากผู ้ท่ีได้รับ

ผลกระทบโดยตรง จากการตดัสินใจ และการบงัคบัใชก้ฎระเบียบดงักล่าว ซ่ึงหมายถึงตอ้งมีการจดัหาขอ้มูลอยา่ง

พอเพียงในรูปท่ีสามารถเขา้ใจง่ายจากส่ือทุกชนิด สถาบนัพระปกเกลา้ (2556) กล่าววา่ ความโปร่งใสขอ้มูลต่าง ๆ 

ตอ้งตรงกบัขอ้เท็จจริงของการดาํเนินการและสามารถตรวจ สอบไดเ้ปิดเผยชดัเจนและเป็นไปตามท่ีกาํหนด ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ด้านหลกัการมี

ส่วนร่วม มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ใน

ภาพรวมอยูร่ะดบัสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสนับสนุนให้ทุกฝ่ายม

ส่วนร่วมสร้างความร่วมมือ ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนในการพฒันาโรงเรียนในทุกดา้น มีการสนับสนุนให้ครู 

ผูป้กครอง นักเรียน และชุมชน ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานในส่ิงท่ีแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2552) กล่าววา่ หลกัการมีส่วน

ร่วม ความสัมฤทธ์ิผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นของ

ประชาชนในการดาํเนินเร่ืองต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเขา้มามีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

รับรู้ และเสนอความเห็นการตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศไม่ว่าด้วยการแสดงความเห็นการไต่

สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์และการแสดงประชามติ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ด้านหลักความรับผดิชอบ มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั

สมุทรปราการ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูป่านกลาง ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมถวลิ ศิลปะคนธรรพ ์(2556) ศึกษาภาวะผูน้าํทางวชิาการของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยภาวะผูน้าํทางวิชาการของผูบ้ริหาร เป็น

การนาความรู้ ทกัษะต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้มีการพฒันาวิชาชีพ พฒันาและสร้างมาตรฐานดา้นวิชาการ ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านหลักความคุ้มค่า มี

ความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนักบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในภาพรวมอยูร่ะดบัสูง

ท่ีสุด ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารมอบหมายงานให้ครูแต่ละคนปฏิบติังานตรง

กบัความสามารถ กาํหนดให้การจัดการเรียนการสอน และการใชจ่้ายด้วยความคุม้ค่า ไดป้ระโยชน์สูงสุด ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552) กล่าววา่ เป็นการบริหารจดัการ 

และใชท้รัพยากรท่ีมีจาํกดั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมโดยรณรงคใ์ห้คนไทยมีความประหยดัใชข้อง

อย่างคุ ้มค่ าสร้างสรรค์ สินค้าและบริการท่ี มี คุณภาพสามารถแข่งขันได้ใน เวทีนานาชาติและพัฒ นา

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมบูรณ์ย ัง่ยนื ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกบัการ

เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารกับการ เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 จงัหวดั

สมุทรปราการ ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา ผูว้จิยัใหข้อ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี  

 1. ระดบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกันิติธรรม ผูบ้ริหารโรงเรียนควรกาํหนด

กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของโรงเรียนมีความเป็นธรรมและ เป็นท่ียอมรับของครูทุกคนในโรงเรียนและชุมชน  

 2. ระดบัพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นหลกัการมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารตอ้งสนบัสนุน

ใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือ ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนในการพฒันา โรงเรียนในทุกดา้น  

 3. ระดับพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักคุณธรรม ผู ้บริหาร ต้องมีการ

บริหารงานความสมัพนัธ์ชุมชนโดยใชห้ลกัในการสร้างมนุษยสมัพนัธ์  

 4. ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านความรอบรู้ส่วนตน ผูบ้ริหารต้องมีการเข้ารับการ 

ฝึกอบรม แสวงหาขอ้มูล ศึกษางานวจิยั เอกสารต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ความสามารถ มี ทกัษะในการปฏิบติังาน

อยูเ่สมอ  

 5. ระดับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ด้านการคิดเป็นระบบ ผู ้บริหารต้องนําความรู้และ 

ประสบการณ์ของตนจดัเป็นองคร์วมเพ่ือแกปั้ญหาหรือวางแผนและจดัวางความคิดเป็นระบบ 
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 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัหลกัการท่ีสําคญัท่ีจะพฒันาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไดต้่อไป  

2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาองค์การให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้

ของโรงเรียน ซ่ึงอาจจะมีปัจจยัอ่ืน ซ่ึงจะทาํใหส้ถานศึกษาเป็น องคก์ารแห่งการเรียนรู้ในอนาคตไดห้รือไม่ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงไดด้้วยดี  เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจาก ดร.อุไรรัตน์  แยม้ชุติ  

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ท่ีกรุณาใหค้าํแนะนาํปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอา

ใจใส่อยา่งดียิ่ง  ผูว้ิจยัตระหนกัถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย ์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่ง

สูงไว ้ณ ท่ีน้ี  

 ขอขอบพระคุณกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือวิจยั รวมถึงขอขอบพระคุณผูใ้ห้ความร่วมมือท่ีให้ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการทําวิจยั  ตลอดจน คณะ

ผูบ้ริหารและคณะครู ทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทาํใหง้านวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ทีม่ต่ีอ

ความสามารถในการเขยีนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์และเจตคติต่อการเขยีนร้อยกรอง 

เชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

EFFECTS OF USING GENRE-BASED CONCEPT ALONG WITH 

SYNECTICS TEACHING METHOD ON POETRY WRITING ABILITY AND 

ATTITUDE TOWARD CREATIVE POETRY WRITING OF 

MATTHAYOMSUKSA V STUDENTS. 
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E-mail: maew_kate@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์อง

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อย

กรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพ่ือวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อย

กรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบั

รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 4) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัอินทาราม จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน

จาํนวน 30 คน ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดาํเนินการทดลองแบบ One Group Pretest 

- Posttest Design ใชเ้วลาทดลองจาํนวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิด

อรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ แบบทดสอบวดัความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค์ และแบบวดัเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ สถิติท่ีใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบดว้ยคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent samples 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นไปตามเกณฑ ์

โดยมีค่าร้อยละ 80.20 3) งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 4) เจตคติต่อ

การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถ

ฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์อยูใ่นระดบัดีมาก 

 

คาํสําคญั:  แนวคิดอรรถฐาน, รูปแบบการสอนซินเนคติกส์, การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค,์ เจตคติต่อการเขียน 

 ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์

 

ABSTRACT 

This research aims to 1) compare Matthayomsuksa V students’ creative poetry writing ability before 

and after studying 2) compare Matthayomsuksa V students’ creative poetry writing ability with the criterion of 

80 percent 3) to analyze Matthayomsuksa V students’ pieces of creative poetry writing of whom were taught by 

using genre-based concept along with synectics teaching method 4)  to study attitude toward creative poetry 

writing of Matthayomsuksa V Students who were taught by using genre-based concept along with synectics 

teaching method. 

Sample group were 30 Matthayomsuksa V students of one classroom in Wat Intharam School. They 

were chosen by purposive sampling method.  This research experiment was conducted by using One Group 

Pretest – Posttest Design in 12 periods, 50 minutes per period. 

Research instruments were the lesson plans on creative poetry writing by using genre-based concept 

along with synetics teaching method, a paper tests on creative poetry writing, and  an attitude tests on creative 

poetry writing. Statistical tools used in data analysis were average score (x ̅), standard deviation (SD), t-test for 

dependent samples and one group t-test 

The results showed that 1)  the creative poetry writing ability after studying of Matthayomsuksa V 

students who were taught by using genre-based concept along with synectics teaching method was . 05 

significantly higher than before studying 2)  the creative poetry writing ability of Matthayomsuksa V students 

who were taught by using genre-based concept along with synectics teaching method was higher than the level 

of 80 percent 3) the creative poetry of the students meets the criteria 4) the attitude towards the creative poetry 

writing ability of Matthayomsuksa V students who were taught by using genre-based concept along with 

synectics teaching method was high. 

 

KEYWORDS :  Genre-based concept, Synectics teaching method, Creative poetry writing, Attitude toward  

 creative poetry writing 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 งานเขียนร้อยกรองมีความสาํคญัในดา้นการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารในเชิงศิลปะและใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 

รวมทั้งในบริบทการศึกษาก็ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการเขียนร้อยกรองเช่นกนั โดยกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 2) 

ได้กําหนดให้การแต่งบทประพนัธ์เป็นหน่ึงในสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551 สาํหรับผูเ้รียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แต่จากการสงัเกตพบวา่การเรียนการสอนการ

เขียนร้อยกรองส่วนใหญ่นั้นยงัประสบปัญหา เน่ืองจากผลสัมฤทธ์ิของการจดัการเรียนรู้ในดา้นการเขียน    ร้อย

กรองเชิงสร้างสรรคย์งัไม่ประสบความสําเร็จเท่าท่ีควร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจรินทร์ งามแมน้ (2553: 4) ท่ี

พบวา่ส่วนใหญ่นักเรียนขาดทกัษะการเขียนคาํประพนัธ์ ขาดการฝึกจดัระบบความคิดในการส่ือสาร ขาดการฝึก

จดัวางคาํให้เหมาะสมกบับริบทและฉันทลกัษณ์ รวมทั้งไม่มีแนวความคิดหรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ีจะใชส้ร้าง

แรงบนัดาลใจในการเขียนร้อยกรอง ซ่ึงปัญหาดงักล่าวอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ สาเหตุจากผูเ้รียน ท่ีขาด

ความรู้พ้ืนฐานในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์ขาดเจตคติท่ีดีต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์และขาด

ความเอาใจใส่ในการฝึกฝน และสาเหตจุากครูผูส้อนท่ีขาดกลวิธีและเทคนิควิธีการสอนท่ีน่าสนใจ เป็นระบบ ท่ี

สามารถช่วยกระตุน้ความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียนร้อยกรองใหก้บัผูเ้รียนได ้

ดว้ยเหตุน้ี การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์

ครูผูส้อนจาํเป็นจะตอ้งมีวิธีการหรือกระบวนการในการจดัการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน มุ่งเน้นให้

ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจลกัษณะคาํประพนัธ์ของร้อยกรองแต่ละประเภท ในขณะเดียวกนัก็สามารถเลือกสรร

คาํและแนวความคิดเชิงสร้างสรรคม์าใชใ้นการเขียนร้อยกรองได ้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการจาก

เอกสารงานวิจัยต่างๆ พบว่าแนวคิดอรรถฐาน เป็นแนวความคิดของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา มี

ลกัษณะของการเรียนรู้ท่ีสําคัญคือการเน้นลักษณะของโครงสร้างการดาํเนินเน้ือความ (schematic structure) 

รวมทั้งลกัษณะของภาษา (linguistic features) ท่ีใชใ้นชนิดของเน้ือความ หรืออรรถลกัษณ์ (genre) ประเภทต่าง ๆ 

ตามจุดมุ่งหมายของการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั (เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์. 2550: 50) โดยขั้นตอนการจดัการเรียนการ

สอนตามแนวคิดอรรถฐานแบ่งออกเป็น 3 ขั้น (Callaghan&Knapp. 1989) คือ ขั้นการให้รูปแบบ ขั้นการตกลง

ร่วมกันเก่ียวกับเน้ือความ และขั้นการสร้างเน้ือความร่วมกันในกลุ่มและโดยอิสระ จากการศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิดอรรถฐาน พบวา่ไดมี้ผูน้าํทฤษฎีดงักล่าวไปใชใ้นการพฒันาความสามารถดา้นการเขียน 

ดังท่ีอินทร์วุธ เกษตระชนม์ (2551: 96) ได้ศึกษาผลของการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานท่ีมีต่อ

ความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรียงความ

เชิงสร้างสรรคแ์ละความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ี

ไดรั้บการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรคแ์ละความคิด

สร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนการเขียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 การนํา

แนวคิดอรรถฐานมาใชใ้นการสอนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคจ์ะช่วยทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจโครงสร้างของเร่ืองเล่า

หรือบรรยายเชิงจินตนาการ 

รูปแบบการสอนซินเนคติกส์หรือรูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค ์เป็นการสอนท่ี

มุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรคโ์ดยใชว้ธีิเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงท่ีนาํมาเปรียบเทียบนั้นไม่จดัอยูใ่น
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ประเภทเดียวกนั ทาํให้สามารถคิดไดอ้ย่างกวา้งขวางและเป็นอิสระ โดยมีแนวความคิดใหม่ใน 3 แบบ คือ การ

เปรียบเทียบแบบตรง การเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ และการเปรียบเทียบคาํคู่ขดัแยง้ โดยใหผู้เ้รียนคิดพิจารณา

และเปรียบเทียบอยา่งละเอียด และเป็นระบบท่ีมุ่งพฒันาให้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรคโ์ดยใชว้ิธีเปรียบเทียบส่ิง

ต่าง ๆ ซ่ึงส่ิงท่ีนาํมาเปรียบเทียบนั้นไม่จดัอยู่ในประเภทเดียวกนั ทาํให้สามารถคิดไดอ้ย่างกวา้งขวางและเป็น

อิสระ (ทิศนา แขมมณี. 2556: 252 และ สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ 2545: 154) โดยขั้นตอนการจดัการเรียนการ

สอนตามรูปแบบการสอนซินเนคติกส์แบ่งออกเป็น 6 ขั้น (ทิศนา แขมมณี. 2556: 253) คือ ขั้นนาํ ขั้นการสร้าง

อุปมาแบบตรงหรือเปรียบเทียบแบบตรง ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรือเปรียบเทียบบุคคลกบัส่ิงของ ขั้นการสร้าง

อุปมาคาํคู่ขดัแยง้ ขั้นการอธิบายความหมายของคาํคู่ขดัแยง้ และขั้นการนาํความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน จาก

การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบวา่ไดมี้ผูน้าํรูปแบบการสอนดงักล่าวไป

ใช้ในการพฒันาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ดังท่ีอาจิยา หลิมกุล (2556: 55) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง

ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิตท่ีจดัการเรียนการสอนตามรูปแบบ    

ซินเนคติกส์ ผลการวจิยัพบวา่ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรคห์ลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และความคิดเห็นของนักศึกษาระดบัปริญญาบัณฑิตท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนตาม

รูปแบบซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

กล่าวโดยสรุป แนวคิดอรรถฐาน เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาอรรถลกัษณ์หรือลกัษณะของงาน

เขียนประเภทต่าง ๆ  ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจโครงร้างของเร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการได้

มากข้ึน ส่วนรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบการสอนท่ีจะช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 

หลงัจากท่ีนกัเรียนรู้กฎหรือทฤษฎีมาก่อนแลว้ ดงันั้น เม่ือนาํทฤษฎีและรูปแบบการสอนทั้งสองวิธีเขา้มารวมกนั 

จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขียนร้อยกรองท่ีถูกต้องตามรูปแบบงานเขียน และมีเน้ือความและการใช้ภาษาท่ี

สร้างสรรคไ์ด ้ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการ

สอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือ

พฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์รวมทั้งสร้างเสริมเจตคติท่ีดีของผูเ้รียน

ต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และนําผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

(2) ) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

5 กบัเกณฑร้์อยละ 80 

(3) เพ่ือวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 

(4) เพ่ือศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

   
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

  งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ (Pre Experimental Research) มีกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียวโดย

ผูว้จิยัเลือกแบบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest – Posttest Design ดงัแบบแผนการทดลองน้ี 

Time 

E-Group 
1 2 3 

O₁ X O₂ 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการทําวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัอินทาราม สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จาํนวน 7 หอ้งเรียน รวม 167 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 3 โรงเรียนวดัอินทาราม  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จาํนวน 30 คน ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) โดยเป็นนกัเรียนท่ีเลือกเรียนในรายวชิาการเขียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

 ตวัแปรจดักระทาํ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอน ซินเนคติกส์ 

และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์และเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค ์

      4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  1.แผนการจดัการเรียนรู้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคต์ามแนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการ

สอนซินเนคติกส์ จาํนวน 4 แผน รวมทั้งส้ิน 10 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที มีค่า IOC เท่ากบั 0.86 

  2.แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์เป็นแบบทดสอบอตันยั จาํนวน 

2 ขอ้ สาํหรับใชใ้นการทดสอบความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคก่์อนเรียนและหลงัเรียน มีค่า 

IOC เท่ากบั 0.83 มีค่าความยากง่าย เท่ากบั 0.53 และมีค่าอาํนาจจาํแนก เท่ากบั 0.66 

  3.เกณฑก์ารประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคซ่ึ์งครอบคลุมองคป์ระกอบ

ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคท่ี์กาํหนดไวใ้นงานวิจยั โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ดา้นฉันท

เจตคติต่อการเขียนร้อยกรอง 

เชิงสร้างสรรค ์

ความสามารถในการเขียน 

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์ 

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด 

อรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอน 

ซินเนคติกส์ 
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ลกัษณ์ร้อยกรอง ด้านเน้ือหาและการนําเสนอแนวคิด และด้านการใช้ภาษา มีค่า IOC เท่ากับ 0.75 และมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.88 

  4.แบบวดัเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบสอบถามความรู้สึกของผูเ้รียน 

จาํนวน 17 ขอ้ สําหรับใชใ้นการสอบถามเพ่ือวดัเจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์โดย

แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นความคิดเก่ียวกบัการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ดา้นความรู้สึกเก่ียวกบัการเขียนร้อย

กรองเชิงสร้างสรรค ์และดา้นพฤติกรรมการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์

        4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

  1.ทดสอบก่อนเรียนกบักลุ่มทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค ์แบบอตันยั จาํนวน 1 ขอ้ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพ่ือเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้  

  2.ดาํเนินการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 รายวิชาการเขียนซ่ึงเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม โดย

ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสอนตามแนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ จาํนวน 10 คาบ คาบละ 50 

นาที ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้ในงานวิจยัดงักล่าวจะมาจากผลการตรวจงานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ท่ีผูเ้รียนเขียน

หลงัจากเรียนจบเน้ือหาแลว้ 

  3.ทดสอบหลงัเรียนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรค ์แบบอตันยั จาํนวน 1 ขอ้ รวมทั้งแบบวดัเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคท่ี์ผูว้จิยัสร้างข้ึน 

  4.ตรวจผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์แบบทดสอบและแบบวดัเจตคติ แลว้นาํคะแนนท่ี

ไดม้าวเิคราะห์โดยใชว้ธีิการทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

  5.วิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมิน

ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 1.คาํนวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2.เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ระหวา่งก่อนเรียนและ

หลงัเรียน โดยใชก้ารทดสอบค่าทีท่ีไม่เป็นอิสระต่อกนั t-test for dependent samples 

 3.เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิง

สร้างสรรคข์องนกัเรียนโดยเทียบกบัเกณฑท่ี์ตั้งไวท่ี้ร้อยละ 80 โดยใชก้ารทดสอบค่าทีแบบ one sample t-test 

 4.ศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์โดยใชค้่าสถิติพ้ืนฐาน 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

 1.ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ความสามารถในการเขียน 

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์
N 

คะแนน

เตม็ 
x� S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 100 42.00 16.75 
12.56* 0.000 

หลงัเรียน 30 100 80.20 9.01 

 

 2.ความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าร้อยละ 80.20 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑร้์อยละ 

80 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

 กบัเกณฑร้์อยละ 80 

  
N คะแนนเตม็ Mean S.D. % of Mean t 

Sig. 

(1-tailed) 

หลงัเรียน 30 100 80.20 9.015 80.20 0.12 0.4521 

 

3.งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

4.เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์อยูใ่นระดบัดีมาก ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ผลการศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ 

 การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ 

กลุ่มทดลอง 
เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์

n 𝐱𝐱� S.D. แปลผล 

หลงัการทดลอง 30 4.43 0.57 มาก 

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้เพ่ือศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐาน

ร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ท่ีมีต่อความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค ์และเจตคติต่อการเขียน

ร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ผูว้จิยัไดอ้ภิปรายผลตามลาํดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 ด้านความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

 ผลการวจิยัพบวา่ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
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อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองเท่ากบั ร้อยละ 80.20 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจากเหตุผล 2 ประการ ดงัน้ี  

1.นักเรียนสามารถเขียนบทร้อยกรองผ่านโครงสร้างของเร่ืองเล่าหรือบรรยายเชิงจินตนาการ ซ่ึงเป็น

แบบแผนหรืออรรถลกัษณ์ตามแนวการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดอรรถฐาน ท่ีใหค้วามสาํคญัเร่ืองอรรถลกัษณ์ของ

งานเขียน นักเรียนจะได้เรียนรู้อรรถลกัษณ์ซ่ึงมีลาํดับของโครงสร้างการดําเนินเน้ือความอย่างเป็นขั้นตอน 

(เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ 2550: 54) เม่ือนกัเรียนเขา้ใจอรรถลกัษณ์ของงานเขียนร้อยกรองแลว้จึงสามารถนาํความรู้

นั้นเป็นพ้ืนฐานไปใชใ้นการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อินทร์วธุ เกษตระชนม ์

(2551: 94-100) พบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียน

เรียงความเชิงสร้างสรรคแ์ละความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่ก่อนการทดลองและสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนการ

เขียนดว้ยวิธีปกติอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะเห็นไดว้า่แนวคิดอรรถฐานเป็นพ้ืนฐานของการจดัการ

เรียนรู้เพ่ือทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจลกัษณะของงานเขียนร้อยกรองแต่ละชนิดได ้เม่ือนักเรียนมีพ้ืนฐานดงักล่าวแลว้จึง

สามารถจดัการเรียนรู้ขั้นต่อไปเพ่ือพฒันาทกัษะกระบวนการคิดสร้างสรรคแ์ลว้ถ่ายทอดเป็นงานเขียนร้อยกรอง

ได ้

 2.การสอนตามแนวคิดอรรถฐานและรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ช่วยให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการคิดประเด็นการเขียน ทําให้นักเรียนสามารถเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยนกัเรียนจะไดรั้บการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นดา้นการนาํเสนอเน้ือหาและแนวคิดของร้อย

กรองผ่านกระบวนการเรียนรู้ในงานวจิยั ทาํให้นกัเรียนสามารถนาํเสนอเน้ือหาและแนวคิดจากหัวขอ้ท่ีไดรั้บได้

อยา่งสร้างสรรค ์สามารถขยายกรอบความคิดและนาํเสนอมุมมองใหม่ไดอ้ยา่งมีเอกภาพ นอกจากน้ี ยงัช่วยพฒันา

ความสามารถในดา้นการใชภ้าษาอยา่งสร้างสรรคผ์่านกระบวนการเรียนรู้ในงานวิจยัเน่ืองจากรูปแบบการสอน

แบบซินเนคติกส์เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งเนน้การพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์ห้กบัผูเ้รียนจึงมุ่งเนน้ให้นกัเรียน

เปิดมุมมองทางความคิดใหม่ ใชก้ารเช่ือมโยงจากความยอ้นแยง้หรือความแตกต่างของคาํแลว้นาํมาผนวกเขา้เป็น

กรอบแนวคิดในการนาํเสนอในมิติใหม่ จึงทาํให้เกิดเป็นผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคท่ี์มีเน้ือหาท่ีมี

ความสร้างสรรค ์ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2556: 252-253) กล่าววา่ รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ไดมุ่้งพฒันา

ความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดแนวคิดใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม รวมทั้งสามารถนาํความคิดใหม่

นั้นไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปวติรา กิจจานุมาศ (2559: 77-78) พบวา่ ความสามารถ

ในการเขียนร้อยแกว้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการสอนโดยวธีิการสอนแบบซินเนคติกส์ มีคะแนน

หลงัเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถในการเขียนร้อยแกว้ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระหว่างกลุ่มท่ีเรียนโดยใชว้ิธีการสอนแบบซินเนคติกส์กบัวิธีการสอนแบบปกติ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากขอ้มูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอน        

ซินเนคติกส์ เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถสร้างความเขา้ใจพ้ืนฐานเร่ืองโครงสร้างของเร่ืองเล่าหรือ

บรรยายเชิงจินตนาการและสามารถสร้างมุมมองความคิดสร้างสรรคใ์หม่ให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํ

ใหผู้เ้รียนสามารถเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้
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 ด้านเจตคตต่ิอการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ 

ผลการวจิยัพบวา่เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์อยูใ่นระดบัดีมาก แสดงให้เห็นวา่

นกัเรียนเกิดความเขา้ใจความรู้พ้ืนฐานของงานเขียนร้อยกรอง มีความสนใจและเห็นคุณค่าของงานเขียนร้อยกรอง 

ส่งผลให้มีเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคใ์นระดบัดีมาก ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อ

การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้ดงักล่าวทาํให้ผูเ้รียนสามารถเขียนงาน

เขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมเจตคติท่ีดีได ้ดงัท่ี ศิริกาญจน์ โกสุมภ ์และดารณี คาํวจันัง (2544: 81) 

กล่าววา่ แนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ครูผูส้อนสามารถดาํเนินการโดยการ

จดัประสบการณ์หรือส่ิงเร้ามากระตุน้ใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามคิดตามองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์พร้อมทั้ง

เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้อิสระในการแสดงออกดว้ยการพูดหรือการกระทาํตามจินตนาการและความพึงพอใจ

ของผูเ้รียน โดยแนวคิดอรรถฐานเป็นแนวคิดท่ีทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บความสนุกสนาน พฒันาทกัษะทางภาษาอยา่ง

เป็นธรรมชาติ เนน้ความเขา้ใจความหมายหรือความคิดรวบยอด และมีโอกาสแสดงความสามารถเฉพาะดา้นและ

เกิดความคิดสร้างสรรคไ์ดห้ลายรูปแบบจากกิจกรรมท่ีกาํหนดไว ้(อินทร์วธุ เกษตระชนม ์2551: 24) ส่วนรูปแบบ

การสอนซินเนคติกส์เป็นรูปแบบการสอนท่ีมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค ์โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบส่ิงต่าง ๆ ท่ีไม่

น่าจะนาํมาเปรียบเทียบ ทาํใหผู้คิ้ดเป็นอิสระจากกฎเกณฑใ์นสงัคม และสามารถคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง รูปแบบการ

สอนน้ีจึงเหมาะสําหรับสอนการเขียน การแกปั้ญหา และความคิดสร้างสรรค ์(ชาญชยั ยมดิษฐ์ 2548: 126-127) 

เม่ือนาํแนวคิดอรรถฐานมาใชร่้วมกบัการสอนซินเนคติกส์จึงทาํใหเ้กิดแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหม่

ท่ีสร้างบรรยากาศภายในหอ้งเรียน ทาํใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคไ์ด ้สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สาลิกา หารประทุม (2558: 43-47) พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการสอนเขียนดว้ยวิธี Process 

Genre Approach ในระดบัมากท่ีสุด และงานวจิยัของ จรรยา ปิตรัมย ์(2556: 134-137) พบวา่ ความพึงพอใจต่อการ

เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใชก้ารเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 จากขอ้มูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่วมกับรูปแบบการสอน        

ซินเนคติกส์ สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาเจตคติท่ีดีต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รียนได ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการวิจยัท่ีพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนค

ติกส์ทาํให้ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ดีข้ึน แต่ควรมีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัระหว่างการ

จดัการเรียนรู้ เพ่ือใหน้กัเรียนรับทราบขอ้บกพร่องหรือขอ้เสนอแนะมาใชใ้นการพฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 

(2) ครูผูส้อนควรส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ไม่ควรปิดกั้นความ

คิดเห็นของนกัเรียน ซ่ึงอาจส่งผลต่อความคิดและผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคข์องนกัเรียน  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) จากผลการวิจยัท่ีพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนค

ติกส์ทาํใหค้วามสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคดี์ข้ึน จึงควรมีการศึกษาวา่กระบวนการจดัการเรียนรู้

ดงักล่าวมีส่วนช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรคด์ว้ยหรือไม่ 

(2) จากผลการวิจยัท่ีพบวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดอรรถฐานร่วมกบัรูปแบบการสอนซินเนค

ติกส์ทาํให้ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรคดี์ข้ึน จึงควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใช้

แนวคิดดงักล่าวท่ีมีผลต่อตวัแปรอ่ืน  เช่น การเขียนร้อยแกว้เชิงสร้างสรรค ์ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค ์

เป็นตน้  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.ศุภวรรณ สจัจพิบูล และทุกท่านผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

9. เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

จรรยา ปิตรัมย.์  (2556).  การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้

การเรียนรู้แบบซินเนคตกิส์ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3.  วทิยานิพนธ์ ค.ม. (หลกัสูตร             

และการสอน).   บุรีรัมย:์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์ 

จรินทร์ งามแมน้.  (2553).  การพฒันาแบบฝึกการเขียนคาํประพนัธ์กลอนสุภาพและกาพย์ยานี 11 สําหรับ

นักเรียนประกาศนียบตัรวชิาชีพ ช้ันปีที ่1.  วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย).  นครปฐม:    

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

ชาญชยั ยมดิษฐ.์  (2548).  เทคนิคและวธีิการสอนร่วมสมยั.  กรุงเทพฯ: หลกัพิมพ.์ 

ทิศนา แขมมณี.  (2556).  ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจดักระบวนการเรียนรู้ทีม่ปีระสิทธิภาพ.                       

พิมพค์ร้ังท่ี 17.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ปวติรา กิจจานุมาศ.  (2559).  การเปรียบเทยีบความสามารถในการเขียนร้อยแก้วของนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 

ระหว่างวธีิการสอนแบบซินเนคตกิส์กบัวธีิการสอนแบบปกต.ิ  วทิยานิพนธ์ ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย).  

กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง.  

ศิริกาญจน์ โกสุมภ ์และดารณี คาํวจันงั.  (2544).  สอนเดก็ให้คดิเป็น.  กรุงเทพฯ: ทิปส์พบับลิเคชัน่. 

สาลิกา หารประทุม.  (2558).  กจิกรรมการสอนด้วยวธีิอรรถฐานกระบวนการ  เพ่ือพฒันาความสามารถใน               

การเขียนเร่ืองสร้างแรงบันดาลใจของนิสิต.  วทิยานิพนธ์ กศ.ม. (การสอนภาษาองักฤษ).  มหาสารคาม: 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  

สุคนธ์ สินธพานนท ์และคณะ.  (2545).  การจดักระบวนการเรียนรู้ : เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  

กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1742 

เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช.์  (2550).  การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา : กลยุทธ์สู่ความสําเร็จในการพฒันาการรู้

หนังสือเพ่ือปวงชน.  พิมพค์ร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโรตารีแห่งประเทศไทย. 

อาจิยา หลิมกลุ.  (2556).  การศึกษาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑติที่

จดัการเรียนการสอนตามรูปแบบซินเนคตกิส์.  วทิยานิพนธ์. ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย).  นครปฐม: 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร.  

อินทร์วธุ เกษตระชนม.์  (2551).  ผลของการสอนการเขียนตามแนวคดิอรรถฐานทีม่ต่ีอความสามารถในการเขียน

เรียงความเชิงสร้างสรรค์และความคดิสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5.  วทิยานิพนธ์ ค.ม. 

(การสอนและเทคโนโลยกีารศึกษา).  กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

Callaghan, M., & Knapp, P. (1989). The discussion genre. Language and Social Power Project, Met East 

DSP, Sydney. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1743 

การศึกษาการบริหารเพ่ือการเปลีย่นแปลงของโรงเรียนปงพฒันาวทิยาคม 

ให้เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 

A Study of The Administration for Changing of Pongpattanawittayakhom School 

for World-class Standard School  

 

พชัรีภรณ์ ส่องเนตร 

ครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 

E-mail: patchareeporn.son@crru.ac.th 

ดร.สมเกยีรติ ตุ่นแก้ว 

อาจารย์ประจําหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 

E-mail: somkiet.tun@crru.ac.th 

ผศ.ดร.ประเวศ เวชชะ 

อาจารย์ประจําหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 

E-mail: em_prawet_w@crru.ac.th 

ดร.สุวดี อุปปินใจ 

อาจารย์ประจําหลกัสูตรครุศาสตรดุษฎบีัณฑิต มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 

E-mail: suwadee123@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาํเนินการการบริหารของ

โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) ศึกษาสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหาร

เพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปงพฒันาวทิยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชากรท่ีใชใ้นการ

วจิยั คือ ผูบ้ริหาร หัวหนา้กลุ่มงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม จาํนวน 58 คน 

โดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพปัจจุบนัของการดาํเนินการการบริหารของโรงเรียนปงพฒันาวทิยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยใชก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพทั้งหมด 7 หมวด พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก         

µ = 3.76 (σ = 0.81) หากพิจารณาตามรายการแลว้พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุดคือหมวด 5 การมุ่งเนน้ครูและบุคลากร อยู่

ในระดบัมาก µ = 3.82 (σ = 0.85) และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือหมวด 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย อยูใ่น

ระดบัมาก µ = 3.72 (σ = 0.80) 

mailto:somkiet.tun@crru.ac.th
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2. สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้เป็นไป

ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพทั้งหมด 7 หมวด พบวา่ ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมากµ= 4.68 (σ = 0.56) หากพิจารณาตามรายการแลว้พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นหมวด 1 การนาํองคก์ร 

อยู่ในระดบัมากท่ีสุดµ= 4.71 (σ = 0.52) และค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือหมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ

ความรู้ของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดµ=  4.65 (σ = 0.58) 
 

คาํสําคญั: การบริหาร โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were:  1)  to examine the current administration circumstance of Pong 

Pattana Wittayakhom School for world-class standard school, and 2)  to investigate the desired administration 

circumstance of Pong Pattana Wittayakhom School for world-class standard school.  The population, was 

selected by purposive sampling, was 58 participants including school administrators, chiefs of job cluster, 

teachers, and educational personnel in Pong Pattana Wittayakhom School.  The research instrument was 

questionnaire, and the statistics for data analysis was mean and standard deviation. The results showed that: 

1. The current administration circumstance of Pong Pattana Wittayakhom School for world-class 

standard school based on 7 aspects of quality assurance system, the overall was rated at a high level (µ = 3.76, 

σ =  0 .8 1 ). For individual aspect analysis, the aspect holding the highest mean and rated at a high level was 

Domain No.5 focusing on teachers and personnel µ =  3.82 (σ =  0 .85), while the aspect holding the lowest 

mean and rated at a high level was Domain No.3 focusing on students and stakeholders (µ = 3.72, σ = 0.80). 

2. The desired administration circumstance for transformation of Pong Pattana Wittayakhom 

School for world-class standard school based on 7 aspects of quality assurance system, the  overall, was rated at 

a  high level (µ = 4.68, σ = 0.56). For individual aspect analysis, the aspect holding the highest mean and rated 

at  the highest level was aspect No.1 Leading (µ = 4.71, σ = 0.52), while the aspect holding the lowest mean 

and rated at the highest level was aspect No.4 Measurement, Analysis, Knowledge Management of the School 

(µ =  4.65, σ = 0.58). 

 

Keywords: Administration, World-class Standard School 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในปัจจุบนัคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยนั้นหากเปรียบเทียบกบันานาประเทศแลว้ จะเห็นไดว้่า

การจดัการศึกษาของไทยใชง้บประมาณท่ีสูงกวา่แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของเด็กไทยกลบัดอ้ยกวา่ (โครงการ

พฒันาแห่งสหประชาชาติประจาํประเทศไทย, 2550, หนา้ 7) และอีกหน่ึงปัญหาสาํคญัคือการบริหารการศึกษาใน

ภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการนั้ นเป็นการรวมอาํนาจไวท่ี้ส่วนกลาง ขาดเอกภาพในการบริหาร ขาดทั้ ง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระบบการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาก็ยงัขาดการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน ขาดการพฒันานโยบายท่ีต่อเน่ืองและเป็นระบบ อีกทั้งยงัขาดความเช่ือมโยงกบัองคก์รหรือหน่วยงาน

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย (อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หน้า 101) โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นการบริหารจัดการ

โรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพ ซ่ึงเป็นกลไกสําคญัท่ีจะผลกัดนัการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล จะทาํให้เกิด

คุณลกัษณะต่อการจดัการเรียนการสอน อนัจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนอนัเป็นเป้าหมายปลายทางของการจดั

การศึกษา ระบบบริหารจดัการ ไดรั้บการยอมรับวา่เป็นระบบท่ีจะพฒันาองคก์รให้มีผลการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ 

โดยอิงแนวทางการดาํเนินงานตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาพฒันาขีด

ความสามารถดา้นการบริหารจดัการโรงเรียน เพ่ือให้มีวิธีการปฏิบติัและผลการดาํเนินการในระดบัมาตรฐานโลก 

เน่ืองจากระบบดงักล่าวมีพ้ืนฐานงดา้นเทคนิคและกระบวนการตดัสินรางวลัเช่นเดียวกบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ

ของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA) ซ่ึงเป็นตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติ

ท่ีประเทศต่างๆทั่วโลกนํามาประยุกต์ใช้โดยเรียกช่ือท่ีแตกต่างกันออกไป ประเทศไทยจึงนํามาใช้ในด้าน

การศึกษาเรียกรางวลัน้ีวา่ Thailand Quality Award (TQA) โดยมีแนวทางดงักล่าวประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียน สถาบนั 

และสถานศึกษาต่างๆ โดยยึดหลกัการดาํเนินงานเชิงระบบเพ่ือช่วยให้โรงเรียนสร้างการเปล่ียนแปลงอย่างเป็น

ระบบ และเพ่ือผลการดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หนา้ 1-3)  

โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมแต่เดิมไดรั้บการพฒันาโรงเรียนในระดบัอาํเภอ ให้เป็นโรงเรียนตน้แบบใน

ฝัน ท่ีเป็นตวัอย่างการจดัการศึกษาในระดบัอาํเภอท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชั้นนําในระดบั

จงัหวดั ให้เด็กและเยาวชนในชนบทมีโอกาสเขา้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ต่อมาไดมี้โครงการโรงเรียนในฝันสู่

มาตรฐานสากล ซ่ึงเป็นโครงการท่ีนาํเอาเกณฑค์วามเป็นเลิศของการศึกษามาใชเ้พ่ือขบัเคล่ือนการบริหารจดัการ

โรงเรียน เพ่ือให้มีแนวทางพฒันาและสร้างนวตักรรมในการเรียนรู้กบักลุ่มโรงเรียนในฝัน เพ่ือให้มีการพฒันาท่ี

ต่อเน่ืองและยัง่ยืน สามารถพฒันาต่อยอดสู่มาตรฐานสากล และมุ่งเนน้การพฒันาประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้

และการบริหารจดัการเพ่ือความยัง่ยืน จึงไดมี้การนาํโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงเป็นนวตักรรมการจดัการศึกษาท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนาํมาใชเ้ป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดบัการจดัการศึกษาให้มี

คุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงเท่ากบัสากล 

จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดขา้งต้น ผูว้ิจัยจึงต้องการศึกษาสภาพการดําเนินการการบริหารของโรงเรียน                 

ปงพฒันาวทิยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด 

ไดแ้ก่ 1) การนาํองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4) การวดั การ

วิเคราะห์ และการจดัการความรู้ของโรงเรียน 5) การมุ่งเน้นครูและบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบติังาน และ                 

7) ผลลพัธ์ เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือการเปล่ียนแปลงใหโ้รงเรียนปงพฒันาวทิยาคมไปสู่

โรงเรียนมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ไดร้างวลัคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ในโครงการยกระดบัคุณภาพสู่มาตรฐานสากลต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของการดาํเนินการการบริหารของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้เป็นไปตาม

โรงเรียนมาตรฐานสากล 

2. เพ่ือศึกษาสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปงพฒันาวทิยาคมให้

เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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3. กรอบแนวคิดในการวจัิย    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การศึกษาวจิยัเร่ือง การศึกษาสภาพการดาํเนินการการบริหารของโรงเรียนปงพฒันาวทิยาคมให้เป็นไป

ตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูว้จิยัใชว้ธีิการศึกษาการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

        4.2 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน              

ปงพฒันาวทิยาคม จาํนวน 58 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง  

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 

  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ 1) สภาพปัจจุบันของการดาํเนินการการบริหารของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้

เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล และ 2) สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน

ปงพฒันาวทิยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การบริหารโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง 7 

หมวด ไดแ้ก่ 1) การนาํองคก์ร 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 4) การวดั 

การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ของโรงเรียน 5) การมุ่งเนน้ครูและบุคลากร 6) การมุ่งเนน้การปฏิบติังาน และ 

7) ผลลพัธ์ 

   

 

 ตวัแปรตาม 

การบริหารโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมให้

เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง 7 หมวด 

ไดแ้ก่  

1) การนาํองคก์ร  

2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์  

3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

4) การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการ

ความรู้ของโรงเรียน  

5) การมุ่งเนน้ครูและบุคลากร 

6) การมุ่งเนน้การปฏิบติังาน  

7) ผลลพัธ์ 

 ตวัแปรต้น 

สภาพ ปั จจุบัน ของการดําเนิ น การการ

บริหารของโรงเรียนปงพัฒ นาวิทยาคมให้

เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้

เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตามความคิดเห็นของ 

- ผูบ้ริหาร 

- หวัหนา้กลุ่มงาน 

- ครู 

- บุคลากรทางการศึกษา 
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4.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามซ่ึงผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนเพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบนัของ

การดาํเนินการการบริหารของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล และศึกษาสภาพ

ท่ีพึงประสงค์ของการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็นไปตามโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยใชก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด ไดแ้ก่ 1) การนาํองค์กร 2) การวางแผน

เชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวดั การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของ

โรงเรียน 5) การมุ่งเน้นครูและบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบติังาน และ 7) ผลลพัธ์ ซ่ึงผลจากการตรวจสอบ 

ผูว้ิจยันาํมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคร์ายขอ้ (Index of Item – Objective Congruence) : (IOC) 

ไดค้่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.85 ถึง 1.0 

4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

1. ผูว้ิจยัดาํเนินการขอหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงรายถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนปงพฒันา

วทิยาคม เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูล เม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

2. นาํแบบสอบถามจาํนวน 58 ชุด เพ่ือเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร หัวหน้ากลุ่ม

งาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดว้ยตนเอง เม่ือเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

3. รวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองท่ีไดรั้บคืนจากโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม อาํเภอปง จงัหวดั

พะเยา โดยอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 58 ชุด เม่ือเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS มีการวิเคราะห์ดว้ยกระบวนการ

ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ส่วนท่ีเป็นสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชส้ถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี 

(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. ส่วนท่ีเป็นขอ้คาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย (mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

3. ส่วนท่ีเป็นเน้ือหาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมในคาํถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์

เน้ือหา(Content Analysis) สรุปประเด็น สาระสาํคญัเป็นความเรียง 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

5.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ ตาํแหน่ง อายุ วฒิุการศึกษา 

และประสบการณ์ในการทาํงาน จากผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมดจาํนวน 58 คน พบวา่ เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 

39.70 เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.30 ตาํแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นครูคิดเป็นร้อยละ 81.00  มีอายุ อยูใ่นช่วงระหวา่ง 

30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.40 วฒิุการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 44.80 ประสบการณ์ในการ

ทาํงาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 5 ปี และ 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.30  
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5.2 ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของการดาํเนินการการบริหารของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้

เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปง

พฒันาวทิยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบนัของการดาํเนินการการบริหารของโรงเรียน         

 ปงพฒันาวทิยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาพรวมและรายหมวด 

หมวด รายการ  µ  σ แปลผล 

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7 

การนาํองคก์ร 

การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ของโรงเรียน 

การมุ่งเนน้ครูและบุคลากร 

การมุ่งเนน้การปฏิบติังาน 

ผลลพัธ์ 

3.77 

3.74 

3.72 

3.74 

3.82 

3.74 

3.78 

0.80 

0.87 

0.80 

0.64 

0.85 

0.86 

0.87 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.76 0.81 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่าค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพปัจจุบันของการดาํเนินการการ

บริหารของโรงเรียนปงพฒันาวทิยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบ

คุณภาพทั้งหมด 7 หมวด พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก µ = 3.76 (σ = 0.81) หากพิจารณาตามรายการแลว้

พบว่า ค่าเฉล่ียสูงสุดคือหมวด 5 การมุ่งเน้นครูและบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก µ = 3.82 (σ = 0.85) และค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุดคือหมวด 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มี อยูใ่นระดบัมาก µ = 3.72 (σ = 0.80) 

 

ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของ 

 โรงเรียนปงพฒันาวทิยาคมใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาพรวมและรายหมวด 

หมวด รายการ  µ  σ แปลผล 

หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หมวด 6

หมวด 7 

การนาํองคก์ร 

การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ของโรงเรียน 

การมุ่งเนน้ครูและบุคลากร 

การมุ่งเนน้การปฏิบติังาน 

ผลลพัธ์ 

4.71 

4.71 

4.66 

4.65 

4.70 

4.67 

4.68 

0.52 

0.54 

0.58 

0.58 

0.56 

0.57 

0.58 

มากท่ีสุด

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.68 0.56 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า สภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปงพฒันา

วิทยาคมให้เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชก้ารบริหารจัดการดว้ยระบบคุณภาพทั้ งหมด 7 หมวด 

พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก µ = 4.68 (σ = 0.56) หากพิจราณาตามรายการแลว้พบวา่ ค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่น

หมวด 1 การนาํองค์กร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด µ =  4.71 (σ = 0.52) และค่าเฉล่ียตํ่าท่ีสุดคือหมวด 4 การวดั การ

วเิคราะห์ และการจดัการความรู้ของโรงเรียน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด µ =  4.65 (σ = 0.58) 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาสภาพการดาํเนินการการบริหารของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้เป็นไปตามโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยมีสภาพปัจจุบนัของการดาํเนินการการบริหารของโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคมให้เป็นไปตาม

โรงเรียนมาตรฐานสากล อยูใ่นระดบัมาก อยูใ่นหมวด 5 การมุ่งเนน้ครูและบุคลากร พบวา่โรงเรียนมีการส่งเสริม

สนับสนุนครูและบุคลากรในการอบรมให้ความรู้ พฒันาความรู้ความสามารถและศกัยภาพของครูและบุคลากร

เพ่ือนาํมาพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน มีการจดัทาํแผน/โครงการ/กิจกรรมระบบการเรียนรู้และพฒันาครูและ

บุคลากร มีการสรรหา จดัจา้งครูและบุคลากร โดยวิเคราะห์ความตอ้งการกาํลงัคนท่ีมีคุณลกัษณะและทกัษะตรง

ตามขอบข่ายงาน และสมรรถนะหลกัท่ีตอ้งการดว้ยระบบคุณธรรมและผลประโยชน์ของโรงเรียน ตลอดจนมีการ

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้และพฒันาครูและบุคลากร ส่วนสภาพท่ีพึงประสงค์

ของการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนปงพฒันาวทิยาคมให้เป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด อยูใ่นหมวด 1 การนาํองคก์ร พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมและ

เป้าประสงค์จากการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผูเ้รียน ตลอดจนผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียน  ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนเพ่ือให้

เกิดการปรับปรุงผลการดาํเนินการ การบรรลุพนัธกิจและวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์รวมทั้งส่งเสริมและกาํกบัให้

บุคลากรประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีจริยธรรม โรงเรียนมีกิจกรรมสาํคญัท่ีเขา้ไปมีส่วนร่วม

และสนบัสนุนกบัชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ และผูบ้ริหารมีการกาํกบัดูแลบุคลากรให้ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จาํเริญ รัตนบุรี. 2557. 

ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารจดัการระบบคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA โรงเรียนมาตรฐานสากล สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 พบว่า  การนําองค์กร (Leadership) โรงเรียนมาตรฐานสากลกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินงานของโรงเรยน กาํหนดแผนกลยทุธ์และปรับปรุงแผนกลยทุธ์แผนปฏิบติังานกิจกรรมต่างๆใหส้อดคลอ้ง

กับสภาพการณ์ปัจจุบันและบรรลุวิสัยทัศน์พัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนการพัฒนาหลักสูตรสู่

มาตรฐานสากล และการส่งเสริมนกัเรียนใหมี้ผลงานสู่ระดบัชาติ การสร้างบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมและบงัคบัให้มี

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมโรงเรียนได้จัดระบบการนิเทศติดตามงานตามกระบวนการ 

PDCA อยา่งเป็นรูปธรรมสนบัสนุนและสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนท่ีสาํคญัของโรงเรียนอยา่งจริงจงั ส่งเสริม

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยบุคลากรและนักเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน และการมุ่งเน้นบุคลากร 

(Faculty and Staff Focus) โรงเรียนมาตรฐานสากลวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและการคาดการณ์การเปล่ียนแปลงใน

อนาคต โดยคาํนึงถึงการตอบสนองความท้าทายเชิงกลยทุธ์และความคล่องตวัในการเปล่ียนแปลง บริหารการ

เปล่ียนแปลงอยา่งมีคุณภาพ พฒันาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจใหก้บับุคลากรพฒันาตนเองตามศกัยภาพ พิจารณา
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เล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรโดยใชห้ลกัคุณธรรมและหลกัความสามารถยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคลากรในโอกาส

สําคญัอย่างต่อเน่ืองพฒันาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เขา้รับการแบรมประชุมสัมมนา

ต่างๆเปิดโอกาสให้บุคลากรไดท้าํงานตามความถนดัและใหแ้สดงศกัยภาพในการทาํงานของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

ตามความสามารถสร้างบรรยากาศในการทาํงานให้เก้ือหนุนต่อการทาํงาน และยงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

มนตช์ยั ปาณธูป. 2557. ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาอยา่งมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานรางวลั

คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีพฒันาอยา่งเขม้ขน้ พบวา่ สภาพการดาํเนินงานการบริหาร

จดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีพฒันาอยา่งเขม้ขน้ พบวา่ การนาํองคก์รท่ีดี 

ควรประกอบดว้ย การท่ีโรงเรียนมีวฒันธรรมองคก์รท่ีดี มีการกาํหนดวสิัยทศัน์ในการทาํงาน บุคลากรทุกฝ่ายใน

องค์กรมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางในการพฒันาองค์กร ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรอย่าง

ต่อเน่ืองและบุคลากรทุกฝ่ายมีวฒันธรรมในการปฏิบติังานร่วมกนั เกิดความรัก ความผูกพนัในองคก์ร และการ

มุ่งเนน้ผูป้ฏิบติัการ โรงเรียนควรเสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานให้แก่บุคลากรภายในอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดความรู้สึกรัก ผูกพนัและศรัทธาในโรงเรียน โดยร่วมกนัปฏิบติังานอยา่งเต็มศกัยภาพ

ของตนจนเป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ีดี 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

นาํความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางใหโ้รงเรียนปงพฒันาวทิยาคมมีการดาํเนินการการ

บริหารใหเ้ป็นไปตามโรงเรียนมาตรฐานสากลไปปรับใชใ้นการบริหารโรงเรียนในดา้นการนาํองคก์ร การวางแผน

เชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ของโรงเรียน 

การมุ่งเน้นครูและบุคลากร และการมุ่งเน้นการปฏิบติังานให้มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพฒันาข้ึนและ

ยกระดบัคุณภาพของสถานศึกษาใหไ้ปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีความรู้

ความสามารถควรส่งเสริมใหมี้การพฒันาวชิาชีพใหมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละดา้นให้มากข้ึน เพ่ือนาํมาปรับ

ใชใ้นการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการศึกษาขอ้มูลดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการท่ีมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ 

การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นตน้ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกในการบริหารจดัการ

โรงเรียนตามมาตรฐานสากลในบริบทท่ีแตกต่างกนั 
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บทคัดย่อ 

1. งานวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 มีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษา พฤติกรรมการบริหารการศึกษา

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม สําหรับเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จาํนวนทั้งส้ิน 184 คน โดยประมวลผล

ขอ้มูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้ในการวิเคราะห์ของมูลทางสถิติ (SPSS) เพ่ือทาํการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าวิกฤตที (t – test แบบ 

Independent samples) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One- way ANOVA)  

ผลการวจิยัปรากฏดงัน้ี ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาโท มีวาระใน

การดาํรงตาํแหน่ง 1 วาระ และ 3 วาระ และสงักดัอยูใ่นโรงเรียนขนาดเลก็มากท่ีสุด   

1. พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหาร

การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีพฤติ
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ABSTRACT 

This research “ THE EDUCATIONAL ADMINISTRATION BEHAVIORS BASED ON GOOD 

GOVERNANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF CHAIYAPHUM PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA 3”  the objectives of this research  

1) To study the education administration behaviors based on good governance of school administrators 

under the office of Chaiyaphum primary education service area 3.  2)  To compare the education administration 

behaviors based on good governance of school administrators under the office of Chaiyaphum primary education 

service area 3.  The research design uses quantitative research and using the questionnaire for collecting the data 

from 184 administrators.   The results of the research as follows; Mostly school administrators have a master 

degree, holding a position for 2 terms and 3 terms. And they are belonging in the smallest school.   

1. The behavior of Educational Administration in good governance of the school administrators, under 

the Primary Educational Service Area of Chaiyaphum area 3.  The several and overall showed that the school 

administrators have a good overall behavior of Educational Administration.  After review each aspect found that 

the mainly part that they doing good is the morality, following with the rule of law and the participation while 

the part that they doing less is cost effectiveness or Economy. 

2. Comparison on the behavior of Educational Administration, under the Primary Educational Service 

Area of Chaiyaphum area 3. They have been separated by the education level, position holding term, and the size 

of school. For the overall part and each aspect showed that the behavior of Educational Administration following 

the good governance have a different significantly statistic at level 0 . 0 2 .  However, after reviewing and 

considering we found that all the parts have the behavior of Educational Administration following the good 

governance not different any more. 

 

Keywords : The educational behaviors, education based on good governance, school administrators.  
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ระบบการบริหารและการจดัการบา้นเมืองตามหลกัธรรมาภิบาล หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ของ

องค์การท่ีจะดาํเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน โดยผูบ้ริหารของแต่ละองคก์ารจะตอ้งวางนโยบายเก่ียวกบัดา้นรัฐ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 

ดา้นผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นองค์การ และดา้นผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งกาํหนดแนวทางปฏิบติัและ

มาตรการหรือโครงการ เพ่ือใหบ้รรลุผลตามนโยบายขององคก์าร (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 

2551) ซ่ึงนโยบายการกาํกบัดูแลองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาลนั้นนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการเปล่ียนแปลงระบบการ

บริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทย ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดก้าํหนดไวใ้นมาตรา 78 วรรค 

(4) และ (5) ทั้ งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นาํไปใชใ้นการยกระดบัและพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการให้เป็นหน่วยงานท่ีมีผลการปฏิบติังานสูง และมีมาตรฐานการทาํงานเทียบเคียงกับ

มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  

 ปัจจุบนัวิวฒันาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลให้สังคมไทยมีการ

เปล่ียนแปลงต่อสถานการณ์ต่างๆอยา่งรวดเร็ว ค่านิยมและทศันคติของคนในสงัคมไทยจึงมีความแตกต่างจากใน

อดีตท่ีผ่านมา ดงันั้น จึงตอ้งมีการเร่งปรับเปล่ียนโครงสร้างทางการศึกษาให้กา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลง โดยมี

สถานศึกษาเป็นตวัช่วยในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ อบรม สัง่สอนคนในสงัคมใหเ้ป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า เน่ืองจาก

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัท่ีสุดในการพฒันาบุคคลในชาติใหรู้้จกัวิธีการพร้อมรับและปรับตวัใหก้า้วทนัและ

เหมาะสมต่อสถานการณ์ ตลอดจนพฒันาทักษะ ฝีมือ ความรู้ และความชาํนาญการของคนในสังคมไทยให้

สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั ดงันั้นจึงสามารถกล่าวไดว้่า หลกัธรรมาภิบาลกบัการศึกษานับเป็น

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ.2545  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นองค์กรท่ีมีนโยบายส่งเสริมการบริหาร

จดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาลใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาในสงักดั เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 

โดยยึดหลกัการกระจายอาํนาจหลกัธรรมาภิบาล และเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามแนวทางการพฒันา

สถานศึกษาคุณภาพสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 เห็นไดจ้ากนโยบายการพฒันาการ

บริหารการการศึกษาท่ีเน้นยุทธศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยผู ้อ ํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ร่วมกบั ผูอ้าํนวยการคุรุสภาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ไดจ้ดัทาํการเร่งปฏิรูป

การศึกษาในพ้ืนท่ีนาํร่องในพ้ืนท่ีจงัหวดัชยัภูมิ เขต 3 รับปีการศึกษา 2554 โดยการใชห้ลกัสูตรการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา “เนน้หลกัส่งเสริมธรรมาภิบาล” ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของผูบ้ริหารและครูให้มากข้ึน มีนโยบายในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุม และมี

เป้าหมายเพ่ือให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซ่ึงสถานศึกษาในสังกัดจะต้องทําการปรับเปล่ียน

วฒันธรรมองคก์รหรือแบบการทาํงานของสถานศึกษาจากท่ีเคยไดรั้บหรือรอคาํสั่งจากหน่วยงานระดบัสูงกวา่มา

เป็นการบริหารตนเองและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน ในการ

เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาโดยตรงมากข้ึน และผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการ
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พฒันาการศึกษาของโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ตามความคาดหวงัของสังคม ชุมชน ผูป้กครอง และนักเรียน 

(สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3, 2555)  

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็น พฤติกรรมการบริหารการศึกษา

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 และการ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จาํแนกตาม ระดบัการศึกษา วาระการดาํรงตาํแหน่ง และขนาดของโรงเรียน 

ซ่ึงจะทําให้ได้องค์ความรู้ในเร่ืองของพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 และขอ้มูลท่ีไดย้งัเป็นประโยชน์ใหแ้ก่สงักดั

สํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนําไปเป็นแนวทางในการ

กาํหนดมาตรการและแผนงาน รวมทั้งการวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนการดาํเนินการบริหารการศึกษาตาม

หลกัธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนัก

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สงักดัสาํนกัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จาํแนกตาม ระดบัการศึกษา วาระการดาํรงตาํแหน่ง และ

ขนาดของโรงเรียน 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิ

บาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ประกอบดว้ย  

6 หลกั ไดแ้ก่ 

1 หลกันิติธรรม  

2. หลกัคุณธรรม  

3. หลกัความโปร่งใส  

4. หลกัการมีส่วนร่วม  

5. หลกัความรับผดิชอบ  

6. หลกัความคุม้ค่า 

ตัวแปรต้น 

1. ระดบัการศึกษา 

2. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

3. ขนาดของโรงเรียน 

- โรงเรียนขนาดเลก็ 

- โรงเรียนขนาดกลาง 

- โรงเรียนขนาดใหญ่ 
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4. การดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากร คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 

โดยมีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 184 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมดตามจาํนวนประชากร โดยผูว้ิจัยใช้วิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือ ผูว้จิยัทาํการเลือกเจาะจงกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 2 ทั้งหมด จาํนวนทั้งส้ิน 184 คน  

2.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือสาํหรับเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือใชใ้นการสอบถามเก่ียวกบัการ

บริหารโรงเรียนตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 

ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และวิธีการสร้างแบบสอบถาม โดยทาํการกาํหนดกรอบ

แนวคิดและเน้ือหาตามวตัถุประสงค ์เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาและเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม 

ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

1. สร้างแบบสอบถามโดยปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา จากนั้นนาํแบบสอบถามทดสอบความตรง

ดา้นเน้ือหา โดยดาํเนินการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา การนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) และ

การนาํแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ลว้มาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน  

2. สร้างแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และสร้างคู่มือลงรหสั 

3. อดัสาํเนาแบบสอบถามตามจาํนวนท่ีตอ้งใช ้และตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบร้อยของ

แบบสมัภาษณ์ ก่อนนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูล 

ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน  

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (SecondaryData) ซ่ึงเป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล

จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารจากแหล่งความรู้ต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  

2. ผูว้ิจยัประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เพ่ือ

ขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 3 

3. ผูว้ิจยัส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ไปยงัโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 3 เพ่ือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเวลาต่อไป 

4. ผูว้ิจยัติดตามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง ตลอดจนตรวจสอบความถูกตอ้ง และ

ความครบถว้นของแบบสอบถาม  
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5. เม่ือผูว้ิจยัตรวจสอบขอ้มูลแลว้ พบวา่ขอ้มูลไม่ครบถว้น ผูว้ิจยัจึงทาํการขอความอนุเคราะห์ใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีตกหล่นเพ่ิมเติม ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ เพ่ือจะนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ในขั้นตอน

ต่อไป 

 4. สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลแลว้ มาลงรหัส

ขอ้มูลตามคู่มือการลงรหสั  

2. ผูว้ิจัยนําขอ้มูลท่ีได ้มาประมวลผลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช้ในการ

วเิคราะห์ของมูลทางสถิติ (SPSS)  

3. ขอ้มูลหลกัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง 

ผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ดงัน้ี 

 - แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา วาระการดาํรง และขนาดของ

โรงเรียน โดยทาํการวเิคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage)  

- แบบสอบถามตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกั ธรรมาภิบาล

ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 โดยทาํการวิเคราะห์การหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของคะแนน 

และพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียแบบอิงเกณฑ ์ 

        4. วเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จาํแนกตาม ประสบการณ์การทาํงาน วาระการดาํรง

ตาํแหน่ง โดยใชก้ารทดสอบค่าวกิฤตที (t – test แบบ Independent samples) 

        5. วเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใชก้ารวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One- way ANOVA) เม่ือพบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจะ

ทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 

5. สรุปผลการวจัิย  

การศึกษา พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีปฏิบติังานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จาํนวนทั้งส้ิน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดั

โรงเรียนขนาดเล็ก จาํนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 36 สังกดัโรงเรียนขนาดกลางจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 35 

และสงักดัโรงเรียนขนาดใหญ่ จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 29 มีระดบัการศึกษาปริญญาโทจาํนวน จาํนวน 98 

คน คิดเป็นร้อยละ 53 ปริญญาเอก จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 47 นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วน

ใหญ่มีวาระในการดาํรงตาํแหน่ง 1 วาระจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26 วาระในการดาํรงตาํแหน่ง 2 วาระ 
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จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 26 วาระในการดาํรงตาํแหน่ง 3 วาระ จาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และอ่ืนๆ 

จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22 

2. พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยรวมและรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหาร

การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีพฤติ

กรรมการบริหารการศึกษาดา้นหลกัคุณธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือหลกันิติธรรม และหลกัการมีส่วนร่วม  

2.1 ประเด็นดา้นหลกันิติธรรม 

 พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนประเด็นดา้นหลกันิติ

ธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการกาํหนดหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบ โดยมอบหมายงานให้ บุคลากรได้ทาํงานตามความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม เป็นไปตาม

ระเบียบของทางราชการ และตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติ

กรรมการบริหารงานธุรการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และพฤติ

กรรมการบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานโดยการปกตรองนักเรียนมีการกําหนด

มาตรฐานการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

2.2 ประเด็นดา้นหลกัคุณธรรม 

 พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ประเด็นด้านหลกั

คุณธรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารงาน

ธุรการ การเงิน งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา มีความชดัเจน มีคณะกรรมการกาํกบั และตรวจสอบไดใ้นทุก

ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติกรรมการบริหารงานบุคลากรโดยยดึหลกัคุณธรรม มีความซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียง

ธรรม ให้การสนับสนุนบุคลากรอย่างทัว่ถึง และพฤติกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน โดยการรณรงค์ จดั

กิจกรรม ส่งเสริมความมีคุณธรรม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ก่ นกัเรียน ตามนโยบายของหน่วยงาน  

2.3 ประเด็นดา้นหลกัความโปร่งใส 

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ประเด็นดา้นหลกัความ

โปร่งใส โดยรวมอยูใ่นระดบัมา เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารกิจการ

นักเรียนด้วยความโปร่งใส สามารถแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างเปิดเผยมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติ

กรรมการบริหารงานจัดซ้ือจดัจ้าง และการงบประมาณเป็นไปตามแผนท่ีกําหนด อย่างเป็นระบบ สามารถ

ตรวจสอบได ้และพฤติกรรมการบริหารงานโดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานให้ผูป้กครอง และ

ชุมชนทราบอยา่งต่อเน่ือง  

2.4 ประเด็นดา้นหลกัการมีส่วนร่วม 

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ประเด็นดา้นหลกัการมี

ส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารงาน

กิจการนกัเรียน โดยมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายทั้งครู ผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติกรรม

บริหารงานโดยใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมสร้างความร่วมมือระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนในการพฒันาสถานศึกษาใน
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ทุกดา้น และพฤติกรรมการบริหารงานธุรการ การเงิน งบประมาณ พสัดุ โดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกฝ่ายมีส่วน

ร่วมในการวางแผน และการใชง้บประมาณต่างๆของสถานศึกษา  

2.5 ประเด็นดา้นหลกัความรับผิดชอบ 

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ประเด็นดา้นหลกัความ

รับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารงาน

วิชาการในการจดัการเรียนการสอน และการใชจ่้ายดว้ยความคุม้ค่า ไดป้ระโยชน์สูงสุด มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

พฤติกรรมการบริหารงานบุคลากรอยา่งเหมาะสมกบังาน คุม้ค่า และไดป้ระโยชน์สูงสุด และพฤติกรรมการบริหาร

งานธุรการ การเงิน งบประมาณ พสัดุ การจดัสวสัดิการดว้ยความประหยดั คุม้ค่าไดป้ระโยชน์แก่ส่วนรวม 

2.6 ประเด็นดา้นหลกัความคุม้ค่า 

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ประเด็นดา้นหลกัความ

คุม้ค่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารงาน

บุคลากรอย่างเหมาะสมกบังาน คุม้ค่า และไดป้ระโยชน์สูงสุด รองลงมาคือ พฤติกรรมการบริหารงานธุรการ 

การเงิน งบประมาณ พสัดุ การจัดสวสัดิการด้วยความประหยดั คุ ้มค่าได้ประโยชน์แก่ส่วนรวม และพฤติ

กรรมการบริหารงานกิจการนกัเรียน โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาการเรียนการ

สอน  

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนฐานการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 3  

3.1 ระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยภาพรวมสูงสุดคือ ระดบัปริญญาโทอยูใ่น

ระดบัมาก และระดบัปริญญาเอกอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ผู ้บริหารท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านหลักคุณธรรมมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ พฤติกรรมดา้นหลกันิติธรรม และพฤติกรรมดา้นหลกัความโปร่งใส ส่วนผูบ้ริหารท่ีมีการศึกษา

ปริญญาเอก ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านหลกัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติกรรมด้านหลกัความ

รับผิดชอบ และพฤติกรรมดา้นหลกัความคุม้ค่า  

3.2 วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ท่ีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่างกนั โดยภาพรวม สูงสุดคือ 1–2 วาระ อยู่

ในระดบัมาก และ 3 วาระและมากกวา่ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่  

ผูบ้ริหารท่ีมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 วาระ และมากกว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดา้นหลกัความ

โปร่งใสมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติกรรมดา้นหลกัความรับผิดชอบ และพฤติกกรมดา้นหลกัความคุม้ค่า ส่วน

ผูบ้ริหารท่ีมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 1–2 วาระ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดา้นหลกัความคุม้ค่ามากท่ีสุด รองลงมาคือ 

พฤติกรรมดา้นหลกัคุณธรรม 4.02 และพฤติกรรมดา้นหลกัการมีส่วนร่วม  
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3.3 ขนาดของสถานศึกษา 

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกนั โดยภาพรวมสูงท่ีสุดคือ สถานศึกษาขนาด

เลก็ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก และสถานศึกษาขนาดกลางและใหญ่ ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ผูบ้ริหารท่ีสังกัดอยู่โรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านหลักความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

รองลงมาคือ พฤติกรรมดา้นหลกัคุณธรรม และพฤติกรรมดา้นหลกัความรับผิดชอบ ส่วนผูบ้ริหารท่ีสังกัดอยู่

โรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดา้นหลกัความโปร่งใสมากท่ีสุด รองลงมาคือ พฤติกรรมดา้น

หลกัความรับผิดชอบ และพฤติกรรมดา้นหลกัคุณธรรม  

ทั้งน้ีจากการศึกษา พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน ใน

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 โดยภาพรวม และรายดา้นมีการปฏิบติัแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.02 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า มีค่านัยทางสถิติสูงสุด คือ หลกันิติธรรม 

และหลกัความรับผิดชอบ  

 

6. การอภิปรายผล 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษา พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ผูว้จิยัพบประเด็นสาํคญัท่ีจะอภิปรายผล ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 พบว่า พฤติกรรมาการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลด้านหลกั

คุณธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือหลกันิติธรรม และหลกัการมีส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นิตยา จีน

ดว้ง (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ การบริหารโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบั คือ หลกัคุณธรรม หลกัการคุม้ค่า หลกันิติธรรม หลกัความรับผิดชอบ 

หลกัความโปร่งใส ตามลาํดบั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูบ้ริหารโรงเรียนยึดหลกัความถูกตอ้งในการประพฤติตน และ

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามขอบข่ายภารกิจงานของสถานศึกษา เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อครู บุคลากร 

ตลอดจนนกัเรียน และผูป้กครอง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทาํการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นนิสัย ซ่ึงจะ

เห็นไดจ้ากความจริงใจในการบริหารงาน ขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น ตลอดจนรับ

ฟังความคิดเห็นของทุกคน เพ่ือนาํมาบริหารการศึกษา อนัจะส่งผลใหก้ารบริหารการศึกษามีคุณภาพ และเท่ียงตรง

มากข้ึน และสอดคลอ้งกบั แนวคิดของ อมัพร พุดมี (2551) ไดก้ล่าวถึงการบริหารการศึกษาตามหลกัคุณธรรมวา่ 

คือ การปฏิบติังานท่ีผูบ้ริหารยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม มีความ ซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน จริงใจ และเสียสละ และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สุดชา จรัสแผว้ (2553) ไดก้ล่าวถึง การบริหารการศึกษาตามหลกัคุณธรรมวา่ เป็นการ

ปฏิบติังานหรือการบริหารจดัการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษายึดมัน่ในความถูกตอ้ง ความดีงาม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

เสียสละ จริงใจ ขยนั อดทน ปฏิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพตามขอบข่ายภารกิจงานของ
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สถานศึกษา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อมัพร พุดมี (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การบริหารงาน

ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซ่ึงผลการวิจยั

พบวา่ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาและขา้ราชการครู มีความคิดเห็นสอดคลอ้ง

กันว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้ งโดยรวมและรายด้าน โดยผูบ้ริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่า การ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นท่ีมีการปฏิบติัมากตามลาํดบัคือ หลกัคุณธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกั

ความคุม้ค่า หลกัความโปร่งใส และหลกัความรับผิดชอบ 

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาชยัภูมิ เขต 3 จาํแนกตามระดบัการศึกษา วาระการดาํรงตาํแหน่ง และขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั 

โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.02 แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า เ ม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีพฤติ

กรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีไม่แตกต่างกนั ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีระดบั

การศึกษา วาระการดาํรงตาํแหน่ง และสังกดัขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนันั้นสามารถปฏิบติัหน้าท่ีในการ

บริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลไดอ้ย่างดี และมีความเหมะสม อีกทั้งผูบ้ริหารโรงเรียนยงัทาํการศึกษา

ขอ้มูลใหม่ๆ เพ่ือนาํมาพฒันาการบริหารการศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีความทุ่มเทและมุ่งมัน่ในการบริหาร

การศึกษา อนัจะส่งผลให้การศึกษามีความทนัสมยั ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง และอยู่บนพ้ืนฐานของความ

ถูกตอ้งและเป็นธรรมในทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ดวงจนัทร์ นามแสง (2553) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 

ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน โดยภาพรวมและราย

ดา้นทุกขอ้ ไม่แตกต่างกนั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นิตยา จีนดว้ง (2558) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การใช้

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า การเปรียบเทียบระดบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลกั 

ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

จาํแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน ประสบการณ์ในการอบรม เร่ือง การบริหารโดยใชห้ลกัธรร

มาภิบาล และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้

1.1 เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่ พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร

โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีพฤติกรรมการบริหารดา้นหลกัความคุม้ค่านอ้ยท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ควรตระหนักถึงการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาให้มากยิ่งข้ึน โดยคาํนึงถึง

คุณประโยชน์ งบประมาณ ปริมาณ และอายกุารใชง้าน เพ่ือให้เกิดการใชท้รัพยากรทางการศึกษาท่ีประหยดัและ

คุม้ค่าต่อการใชง้านมากท่ีสุด 
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2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป  

2.1 ในการวิจัยคร้ังน้ี มีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการบริหาร

การศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตาม

หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษา วาระการดํารงตาํแหน่ง และขนาดของ

สถานศึกษา ทาํให้ทราบขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการบริหารการศึกษาเพียงอยา่งเดียว ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรมีการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัประเมินผล โดยทาํการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของการ

บริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชยัภูมิ เขต 3 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพฒันาการบริหารการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนในภาย

ภาคหนา้ต่อไป 

2.2 ในการวิจยัคร้ังน้ี มีกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3 ทาํใหย้งัมีขีดจาํกดัของขอ้มูล ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาถึง

พฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1-3 โดยมีกลุ่มเป้ามาย คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูส้อน และบุคลากร สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1-3 ทั้งน้ีเพ่ือครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1-3 ในภาย

ภาคหนา้ต่อไป 

2.3 ในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยทาํการศึกษาอยา่งเจาะลึกกบั

โรงเรียนท่ีมีการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลในโรงเรียนดีเด่น ทั้ งน้ีเพ่ือนําองค์ความรู้ท่ีได้มาเป็น

แนวทางในการแกไ้ข ปรับปรุง ตลอดจนพฒันาการบริหารการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาลของโรงเรียนให้เป็น

โรงเรียนดีเด่นในภายภาคหนา้ 

 

8. เอกสารอ้างองิ 

นิตยา จีนดว้ง. 2558. การใช้หลกัธรรมาภบิาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช. 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 3. 2555. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ปีการศึกษา 2555               

(10 มถุินายน 2555). ชยัภูมิ : กลุ่มนโยบายและแผน. 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 2551. คู่มือเทคนิคและวธีิการบริหารจดัการสมยัใหม่ตามแนว

ทางการบริหารจดัการบ้านเมืองทีด่ ีการบริหารการเปลีย่นแปลง. คน้เม่ือ 5 ตุลาคม 2560, จาก 

http://www.cad.go.th  

สุดชา จรัสแผว้. 2553. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3. วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

http://www.cad.go.th/


การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1763 

อมัพร พดุมี. 2551. การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

อุดรธานีเ้ขต 2. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1764 

ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้   
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บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ท่ีใชส้าํหรับ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ โดยมีเกณฑ์

ประสิทธิภาพ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรม 

การเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้บทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้ 3) เปรียบเทียบ

ความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะ 

หาความรู้ ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา  2560 โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี จาํนวน 1 หอ้งเรียน  ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเว็บ

เควสท์และคิวอาร์โคด้ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์2) บทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้ท่ีใชส้าํหรับการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 4) แบบวดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  สถิติท่ีใช้

ในการวิจัย ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียน ค่าเฉล่ีย ค่าความยาก ค่าอาํนาจจาํแนก ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้ ท่ีใชส้าํหรับการจดักิจกรรม

เรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์มีค่าเท่ากบั 84.12/82.08 เป็นไปตาม

เกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้บทเรียน 
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เวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดับ .01 3) นักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้

บทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01  และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์อยูใ่นระดบัมาก 
 

คาํสําคญั  :  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ บทเรียนเวบ็เควสท ์ คิวอาร์โคด้ ผลสมัฤทธ์ิ 

 ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ความพึงพอใจ   

 

ABSTRACT 

 The objectives of  this research were 1)  to find the efficiency of Webquest and QR code used in the 

Inquiry  Method  Learning Activities Management in the topic human and animal bodies with the efficiency 

criteria at 80/80; 2) to compare the  science  learning  achievement  of  students  before and after learning  under  

the  Inquiry  Method  Learning  Activities Management together  with  Webquest  and QR Code; 3)  to compare 

the analytical thinking ability of the students before and after learning under the  Inquiry  Method  Learning 

Activities Management  together  with  Webquest  and QR  Code; and 4)  to study satisfaction of the students 

towards the  Inquiry  Method  Learning Activities Management together with Webquest  and QR  Code.   

Sample in this research was an intact classroom of  Matthayom Suksa II students who studied in 2017 

academic year of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School, obtained by cluster random sampling.  

Research instruments  consisted of 1)  learning activities management plans for the  Inquiry  Method  together  

with  Webquest  and  QR  Code  in  the topic of  human and animal bodies; 2)  Webquest  and QR code for  the  

Inquiry  Method Learning Activities Management in the topic of  human and animal bodies; 3) a science learning 

achievement test; 4)  the analytical  thinking  ability test; and 5)  a survey of  satisfaction towards the Inquiry  

Method  Learning Activities Management together  with  Webquest  and QR Code.  Statistics used for data 

analysis were efficiency finding, mean, Difficulty, Discrimination, standard deviation, and T-test.  

According to the study, it was found that 1) the efficiency of  Webquest and QR code used in the Inquiry  

Method  Learning Activities Management  in  the topic  human and animal bodies was 84. 12/ 82. 08  which is in 

accordance with the 80/80 criteria; 2) science  learning  achievement of students  learning  by  the Inquiry Method  

Learning Activities Management  together  with  Webquest  and QR  Code was higher than before learning  at 

the .01 level of significance; 3)the analytical thinking ability of  students learning by  the Inquiry method  Learning 

Activities Management together with Webquest and QR Code was higher than before learning  at the .01 level of 

significance 4)  The satisfaction of the students towards the Inquiry  Method  Learning Activities Management 

together with Webquest and QR Code in the topic of human and animals bodies was at the high level.  
 

KEYWORDS:  Inquiry Method,  Learning Activities Management, Webquest,  QR Code, Science  Learning   

 Achievement, Analytical Thinking Ability, Satisfaction 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจาํปี 2561 วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 

1766 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

   การศึกษาในยคุประเทศไทย 4.0 เป็นการเตรียมผูเ้รียนใหเ้ป็นผูเ้รียนท่ีมีความสมบูรณ์และความพร้อม  

นอกจากใหค้วามรู้แลว้ ตอ้งทาํใหเ้ป็นคนท่ีรักท่ีจะเรียน มีคุณธรรม อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้เนน้การสร้างคนใหมี้ทกัษะ

ในศตวรรษท่ี 21  โดยเนน้ทกัษะในการคิดวเิคราะห์เป็นหลกั (ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์, 2559 : ออนไลน์) การ

คิดวิเคราะห์เป็นความสามารถในการแยกแยะขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้เท็จจริง และความคิดเห็นออกเป็นส่วนย่อย ๆ  

มีการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลของขอ้มูลเหล่านั้น และใช้พ้ืนฐานในการคิดระดับอ่ืน ๆ (นวลจิตต์  

เชาวกีรติพงศ์, 2557)  ทั้ งน้ีปัญหาของผูเ้รียนจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)  นั้นผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ทั้งประเทศ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2559  ในวชิาวทิยาศาสตร์

ยงัตํ่ากวา่มาตรฐาน  (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2559)  และจากรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั นนทบุรี  (โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั นนทบุรี, 2559 , 

น. 119 - 120)  พบวา่ในมาตรฐานท่ี  1  คุณภาพผูเ้รียน มีระดบัคุณภาพท่ีระดบัดีเยีย่มทั้งหมดยกเวน้ในประเด็นท่ี 2 

ความสามารถในการส่ือสาร  คิดคาํนวณและคิดวิเคราะห์  มีระดบัคุณภาพท่ีระดบัดี  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

หอวงั นนทบุรี  ไดมี้แนวทางในการพฒันาให้มีระดบัคุณภาพสูงข้ึน  โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

ส่งเสริมให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  เท่าเทียมกนัทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน 

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวดัผลประเมินผลในสภาพจริงในวิชาวทิยาศาสตร์ท่ี

ผูว้ิจยัสอนอยู ่ พบวา่ในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์ ผูเ้รียนในปีการศึกษา 2559  มีคะแนน

การทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทา้ยหน่วย  คะแนนการทาํแบบฝึกหัดระหวา่งเรียนไดน้อ้ย อีกทั้ง

ในการตรวจผลงาน  การนาํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ นั้น ผูเ้รียนไม่สามารถคิดวเิคราะห์ในดา้นความสาํคญั ความสมัพนัธ์

และดา้นหลกัการไดถู้กตอ้ง คล่องแคล่ว  

                  จากสภาพปัญหาดังกล่าว  ผู ้วิจัยได้ศึกษาผลการวิจัยของพลภัทร พองโนนสูง(2550)  เสวียน 

ประวรรณถา (2553)  ณชัชากญัญ ์ วรัิตนชยัวรรณ (2555) พบวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหา

ความรู้  ทาํให้ผูเ้รียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  ซ่ึงในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้  ในขั้นท่ี 2 การสํารวจและคน้หา  และขั้นท่ี 4 การขยายความรู้  ผูเ้รียน

จาํเป็นตอ้งมีการสืบคน้ขอ้มูล จากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายและมีอย่างกระจดักระจาย  แหล่งสืบคน้ขอ้มูลบน

อินเตอร์เน็ต  ก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีผูเ้รียนนิยมใชใ้นการคน้หาขอ้มูล (กิดานันท์  มลิทอง, 2543 , น. 345)  แต่

เน่ืองจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมีข้อมูลท่ีหลากหลายทั้ งเช่ือถือได้และเช่ือถือไม่ได้   ดังนั้ นบทเรียน 

เวบ็เควสท ์(Web Quest)  จึงเป็นแหล่งท่ีใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากแหล่งขอ้มูลท่ีผา่นการคดัสรรจาก

ผูส้อน   โดยอาศยัความสามารถของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสร้างความรู้ เพ่ือช่วยสนบัสนุนใหผู้เ้รียน 

มีความกระตือรือร้น  มีทักษะในการเลือกรับขอ้มูล  วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ (ขนิษฐา  

ศรีชูศิลป์ , 2546) ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  โดยมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ซ่ึงเปิดโอกาสให้

ผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีต่างกนัสามารถใชเ้รียนรู้ร่วมกนัได ้ นอกจากน้ีส่ือการเรียนรู้ยงันาํเสนอในรูปแบบท่ี

น่าสนใจ  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้ (อนุสิทธ์ิ สิงห์สังข์ , 2558,น. 440 )   อีกทั้ง

ประยกุตใ์ชคิ้วอาร์โคด้เพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารไดง่้าย  และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน  ถือวา่เป็นการเรียนรู้

ทางเลือกท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดดี้อีกทางหน่ึง (ภริดี งานรุ่งเรือง , 2553) 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ ท่ีใชส้าํหรับการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์โดยมีเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 

 (2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  

(3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการวเิคราะห์ของนกัเรียน ก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ 

(4)  เพ่ือหาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

      4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแบบแผนการทดลอง

โดยใชรู้ปแบบกลุ่มทดลองเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design)     

      4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั  นนทบุรี    ปีการศึกษา

2560  ภาคเรียนท่ี 2  ซ่ึงจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ จํานวน  6  ห้องเรียน จํานวน  300 คน ทําการ 

สุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม ไดน้กัเรียนจาํนวน  1  หอ้งเรียน  มีนกัเรียนทั้งหมด 53  คน    

       4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา  

              ตวัแปรอิสระ  คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียน 

เว็บเควสท์และคิวอาร์โคด้  เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์ ส่วนตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้      

        4.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

                 1) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียน

เวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  จาํนวน  16 แผน   

ตวัแปรอสิระ 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะ 

หาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสท ์

และคิวอาร์โคด้  เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์

ตวัแปรตาม 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวทิยาศาสตร์ 

2. ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 

3. ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
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                 2) บทเรียนเว็บเควสท์ และคิวอาร์โคด้ ท่ีใช้สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบ

เสาะหาความรู้  เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์

  3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์ท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึนตามแนวคิดของ Bloom  วดัความสามารถดา้นพทุธพิสยั (Cognitive Domain) เป็นแบบทดสอบแบบ

เลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือก  จาํนวน  50  ขอ้  ท่ีมีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง  0.33 – 0.70 ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.33  ข้ึนไป  และค่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 

                4) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ตามแนวคิดของ Bloom  

โดยมีองค์ประกอบท่ีตอ้งการวดั 3 องค์ประกอบ  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ความสําคญั การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  

และการวิเคราะห์หลกัการ  เป็นแบบปรนยั  4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้  มีค่าความยาก (p)  อยูร่ะหวา่ง 0.37 – 0.67   

ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  มากกวา่หรือเท่ากบั 0.40  ข้ึนไป    และค่าความเท่ียงของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั  0.95 

                   5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบ

เสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์ตามมาตรวดั

ของลิเคิร์ท (Likert Scale) (อา้งถึงในบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ , 2549) โดยมีค่าความเท่ียงของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบัเท่ากบั 0.76 

         4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  ซ่ึงดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม

ขั้นตอน  โดยใชแ้บบทดสอบและแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยนาํเคร่ืองมือดงักล่าวไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี ในภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2560  จาํนวน 53 คน  

 4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

          สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที 

 

5. สรุปผลการวจัิย 

             5.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้ ท่ีใชส้ําหรับการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์พบวา่ค่า E1  และ E2  ท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 

84.12  และ  82.08 ตามลาํดบั  แสดงวา่บทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้  ท่ีนาํมาใชส้าํหรับการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้  มีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80        

                5.2  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง

สืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยมีค่าที  ท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 41.55  ค่าเฉล่ียคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเท่ากบั 34.55  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  4.30   และมีค่าเฉล่ียคะแนนการทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 41.04  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 4.56              

              5.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบ

เสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าทีท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั  31.20  ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนเรียน
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เท่ากบั 11.47  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.90   ค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลงัเรียน 

เท่ากบั  16.04  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.71 

             5.4 ผลการหาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ 

ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โคด้ พบว่าผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้ เร่ืองระบบ

ร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ 

การวดัผลประเมินผล  มีระดบัความพึงพอใจมาก  และนกัเรียนมีความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนรู้  มีระดบัความ

พึงพอใจมากท่ีสุด   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง

สืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด  เ ร่ืองระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั นนทบุรี  อยูใ่นระดบัมาก  

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด ที่ใช้สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  จากการวิจยัพบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียน

เวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้  ท่ีผูว้ิจยันาํมาใชส้ําหรับการจดักิจกรรมเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้  เร่ือง

ระบบร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์มีเท่ากบั  84.12/82.08  เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80   เน่ืองจากในระหว่างท่ีเรียนนั้น  

นกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ และไดน้าํบทเรียนแบบเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้

ท่ีผูว้จิยัไดท้าํการสร้างข้ึนมาช่วยจดัการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ในการสร้างบทเรียนเวบ็เควสท์นั้น  ไดย้ดึแนวการ

สร้างบทเรียนเวบ็เควสท์  ของวสันต ์อติศพัท์ (2546) ซ่ึงประกอบไปดว้ย จดัหาหัวเร่ืองท่ีเหมาะสม  จดัหาแหล่ง

สนบัสนุน  แหล่งการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน พฒันาโปรแกรม และสร้างคิวอาร์โคด้  เพ่ือให้

ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีผ่านการคดัสรรมาแลว้  ไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว หลงัจากนั้นนาํไป

ทดลองใช้และปรับปรุง  ซ่ึงสามารถสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอน  

สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์   เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงคาํตอบในการใชต้อบคาํถามหรือปัญหาในแต่ละกิจกรรมใน

บทเรียน    ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจุรียรั์ตน์  สิงห์สมบติั (2551 :114) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้

เร่ืองกรด - เบส  ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนบนเครือข่ายแบบเวบ็เควสท์   ผลการวิจยัพบว่าบทเรียนบนเครือข่ายแบบ 

เวบ็เควสท ์ เร่ืองกรด-เบส  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ เท่ากบั  85.90/87.30   สูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80       

   6.2  การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีไ่ด้รับการจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง

สืบเสาะหาความรู้  ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เร่ืองระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์จาก

ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน  ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

ทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์ หลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01  ทั้ งน้ีเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทาง 

สืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  ทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจ อยากท่ีจะเรียนรู้  

เพราะไดเ้รียนรู้จากขอ้สงสัยของตนเอง  ไดร่้วมมือกนัในการคน้หาคาํตอบเป็นกลุ่ม   อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

จากการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  เพ่ือนาํขอ้มูลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ีผา่นการคดัสรรจากครู  ซ่ึงมี
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อยูม่ากมายบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละขั้นของกระบวนการจดัการเรียนรู้   

ทาํให้เขา้ใจเน้ือหาวชิาวิทยาศาสตร์  นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรม  เกิดการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง  

ทาํให้ไดรั้บประสบการณ์ตรง  นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  เกิดความรู้ท่ีคงทน  ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของออซูเบล (อา้งถึงในก่ิงฟ้า สินธุวงษ์ 

2547 : 169-170)  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชวลัลกัษณ์ ตาไฝ (2558) พรพิมล อ่อนอินทร์  (2559) ไดศึ้กษาผล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจักรการสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์  ท่ีมีผลต่อ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวฏัจกัรการสืบเสาะหาความรู้   ร่วมกับการใช้

บทเรียนเวบ็เควสท์  เป็นการกระตุน้ให้นักเรียนทาํการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มี

แหล่งขอ้มูลผ่านการคดัสรร  สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา และในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มไดมี้การแลกเปล่ียน

เรียนรู้กนัอยา่งมีเหตุผล และสรุปเป็นองคค์วามรู้ของตนเอง  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งเสริม

ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึนได ้ทาํให้นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน   

       6.3  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด   เร่ืองระบบร่างกายมนุษย์และ

สัตว์  จากผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน  ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

ทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โคด้  เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสัตว ์  

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   เน่ืองจากตามขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  นกัเรียนไดน้าํขอ้มูลบนแหล่งต่าง ๆ 

ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตท่ีมีอยา่งหลากหลายมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ซ่ึงหากมีวธีิการออกแบบบนเวบ็ท่ี

เหมาะสมแลว้  ทาํให้นกัเรียนไดรั้บทั้งทกัษะพ้ืนฐานในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  เน้ือหาวิชา และทกัษะการ

คิดขั้นสูง (Goldberg, 2014 : online)  ประกอบกบับทเรียนเวบ็เควสท์เป็นการให้นักเรียนเผชิญปัญหา ท่ีตอ้งการ

ทกัษะการคิดขั้นสูงในการตอบปัญหา  นกัเรียนจะตอ้งนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาวเิคราะห์ความสาํคญั ความสมัพนัธ์และ

สรุปหลักการ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซ่ึงการได้ฝึกคิดวิเคราะห์บ่อยคร้ังทําให้นักเรียนเกิดความ

คล่องแคล่ว และมีความแม่นยาํในการคิดวิเคราะห์มากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับกฎการฝึกหัดหรือกระทําซํ้ า 

 (The  Law  of  Exercise or Repetition) ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์ กล่าววา่การกระทาํซํ้ าหรือการฝึกหัด  

หากไดท้าํบ่อย ๆ ซํ้ า ๆ จะทาํใหก้ารกระทาํนั้นถูกตอ้งสมบูรณ์และมัน่คง (มณัฑรา  ธรรมบุศย ์, 2560 : ออนไลน์)    

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ตรีตราภรณ์  ตัน๋จ๋ี   (2557) และพสัตราภรณ์  เชิดศกัด์ิ (2557)   ไดศึ้กษาผลการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสท ์ท่ีมีผลต่อการคิดวเิคราะห์  พบวา่ 

การเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู้ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสท์  นกัเรียนไดใ้ชเ้ผชิญปัญหาท่ีทา้ทาย  

ส่งเสริมให้เกิดการลงมือคน้หาคาํตอบดว้ยตนเอง  ไดใ้ชข้อ้มูลต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีผ่านการคดัสรร

บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการวิเคราะห์ เพ่ือแกปั้ญหาและตอบขอ้สงสัยต่าง ๆ  เม่ือนกัเรียนไดรั้บการฝึก

บ่อยคร้ัง ก็จะทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงข้ึน 
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              6.4  การหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้  

ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เร่ืองระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์  ผลการศึกษาความพึงพอใจ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวงั นนทบุรี  ต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม

ทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้ เร่ืองระบบร่างกายมนุษยแ์ละสตัว ์ พบวา่

ระดับความพึงพอใจของนักเรียน อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสืบเสาะ 

หาความรู้  ร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์ และคิวอาร์โคด้  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง   

โดยใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลาย นกัเรียนไดใ้ชแ้หล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  เช่น เวบ็ไซต ์ บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

วีดิทัศน์  ซ่ึงครูได้รวบรวมไว้ในบทเรียนเว็บเควสท์  สามารถใช้คิวอาร์โค้ดเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย 

และรวดเร็ว (แสงเทียน ทรัพยส์มบูรณ์ , 2559)  นักเรียนต่ืนเตน้และมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน 

(ตรีตราภรณ์  ตัน๋จ๋ี , 2557)   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

        (1) ผูส้อนควรศึกษาแผนการจดัการเรียนรู้อย่างเขา้ใจ เพ่ือเรียนรู้ขั้นตอนในการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ในแต่ละขั้นใหเ้ขา้ใจชดัเจนก่อน  เพราะจะทาํใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ               

        (2) ผูส้อนควรตรวจสอบการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ว่า

สามารถเขา้ถึงได้หรือไม่  ควรมีการสํารองแหล่งขอ้มูลไวห้ลาย ๆ แหล่ง  เตรียมพร้อมไวส้ําหรับการแก้ไข

สถานการณ์  หากแหล่งขอ้มูลในบทเรียนเวบ็เควสท์และคิวอาร์โคด้ท่ีเช่ือมโยงสู่แหล่งขอ้มูลท่ีไดค้ดัสรรไวมี้

ปัญหาไม่สามารถเขา้ถึงได ้  

              7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

                  (1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทางสืบเสาะหาความรู้  ร่วมกบัการใชบ้ทเรียนเวบ็เควสท์และคิว

อาร์โคด้ สามารถนาํไปปรับและประยกุต์ใชก้บัผูเ้รียนในระดบัชั้นต่าง ๆ โดยปรับกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ให้

เหมาะสมกบัเน้ือหาบทเรียนของระดบัชั้นและวยัของผูเ้รียน 

                   (2) บทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  สามารถนาํไปใชก้บัการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน  เพราะ

บทเรียนเวบ็เควสทแ์ละคิวอาร์โคด้  เป็นเสมือนเคร่ืองมือช่วยให้การจดัการเรียนรู้มีทิศทาง และเป็นระบบมากข้ึน 

เน่ืองจากบทเรียนเวบ็เควสท์มีขั้นตอนท่ีเป็นลาํดบั ผูส้อนสามารถจดัหาแหล่งความรู้ท่ีหลากหลายมารวมอยูใ่น

บทเรียนเวบ็เควสท ์ ผูเ้รียนเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วดว้ยคิวอาร์โคด้   
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