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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ของการวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาระดบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 2) ศึกษาระดบัการทาํงานเป็นทีมของ

ครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 3) ศึกษาการบริหารความขดัแยง้

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 267 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 

Random Sampling) แยกตามรายอาํเภอ 3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภออมัพวา อาํเภอบางคนที เคร่ืองมือท่ีใช้

เก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูล การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) วิเคราะห์พหุคูณ

แบบขั้นตอน โดยวธีิ Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 

พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประนีประนอม รองลงมา คือ การร่วมมือ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ                

การหลีกเล่ียง 2) การทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การร่วมมือ 

รองลงมา คือ การมีความคิดสร้างสรรค ์ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 3) การบริหาร

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทิศทางบวกกบัการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) การบริหาร

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย การประนีประนอม (X3) การยอมให้ (X5) เป็นปัจจยัท่ีส่งผล
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ต่อการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม                      

โดยสามารถร่วมทาํนายไดร้้อยละ 84.50 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

คาํสําคญั: การบริหารความขดัแยง้ การทาํงานเป็นทีม 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this study were to (1) study the level of conflict management of school administrators 

under the Samut Songkram Primary Educational Services Office, (2) study the level of team working of 

schoolteachers under the Samut Songkram Primary Educational Services Office, and (3) study conflict 

management that affected team working of teachers under the Samut Songkram Primary Educational Services 

Office. A sample group comprised 267 schoolteachers under Samut Songkram Primary Educational Services 

Office in the 2020 academic year. By stratified random sampling method, separated by 3 districts, namely Muang 

District, Amphawa District, Bang Khonthi District. Data were collected by analyzed by frequency, percentage, 

mean, standard deviation, Pearson's correlation, and Stepwise Multiple Regression Analysis.  

 The findings revealed that (1) the overall level of conflict management of school administrators under 

the Samut Songkram Primary Educational Services Office was moderate. When inspecting individual aspects, it 

was found that the highest average aspect was compromising, followed by cooperating, while avoiding was the 

lowest. (2) Overall level of team working of schoolteachers under Samut Songkram Primary Educational Services 

Office was at the highest level. When inspecting individual aspects, the highest average aspect was cooperating, 

followed by creative thinking, while continual improvement was the lowest. (3) School administrators' conflict 

management was positively related to schoolteachers' team working, significantly at .01 level. (4) .The principals’ 

conflict management included compromising (X3) and submission (X5) as factors affecting schoolteachers' team 

working in schools under the Samut Songkram Primary Educational Services Office, with a co-predictive power 

of 84.50, at a .01 significant level. 

 

Keywords: Conflict Management, Team Working 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ผูบ้ริหารจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีศกัยภาพในการบริหารงาน โดยเฉพาะในดา้นการบริหารงานการทาํงานเป็น

ทีมของครูนั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีครูตอ้งทาํงานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี้

มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคมทัว่ไป การทาํงานเป็นทีมเป็นปัจจยัสําคญัอย่างหน่ึงของความสําเร็จ ดังนั้น

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน เพ่ือทาํใหค้รูร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน 

ทาํงานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความเอ้ืออาทรต่อกนั ปัญหาต่าง ๆ ก็จะนอ้ยลงและหมดไปในท่ีสุด กล่าวคือ 

การทาํงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ องค์กรนั้นมีการดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย และ                  

ผูร่้วมทีมต่างมีความพึงพอใจในการทาํงาน ซ่ึงการทาํงานเป็นทีมเป็นแนวคิดพ้ืนฐานสําคญัของความสําเร็จใน 

การบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน และเป็นรูปแบบการทาํงานท่ีไดรั้บ                   
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การพฒันาส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึนเร่ือย ๆ ผูบ้ริหารควรตระหนกัดีว่าความสําเร็จในการทาํงานนั้น

ยอ่มข้ึนอยูก่บัการทาํงานเป็นทีม 

จากความสาํเร็จในการบริหารจดัการขององคก์รดงักล่าว อาจจะมีความขดัแยง้ในการบริหาร ซ่ึงความขดัแยง้

เป็นเร่ืองสําคญัเร่ืองหน่ึงท่ีผูบ้ริหารไม่อาจหลีกเล่ียง ผูบ้ริหารทุกระดบัจึงตอ้งเผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ีจะ

เกิดข้ึน ได้แก่ ความขัดแยง้ในตัวบุคคลในหน่วยงาน หรือความขัดแยง้ในเป้าหมาย ปัญหาความขัดแยง้ท่ี                          

ไม่ตรงกนัดงักล่าวจะรุนแรงหรือมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม ถือวา่เป็นภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงของ

ผูบ้ริหารท่ีจะตดัสินใจดาํเนินการแกไ้ข ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งรู้วา่ตน้เหตุของปัญหาใดพร้อมท่ีจะแกไ้ข พร้อมทั้ง

ตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจถึงธรรมชาติของความขดัแยง้ รวมทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และส่ิงสําคญัประการ

หน่ึงในการจดัการความขดัแยง้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ การทราบถึงสาเหตุหรือแหล่งท่ีมาของโอกาสใน                 

การเกิดความขดัแยง้ เพ่ือท่ีจะหาแนวทางในการรับมือและจดัการกบัความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

โดยไม่ทาํใหเ้กิดปัญหาบานปลายและเป็นอุปสรรคต่อการทาํงานหรือการสร้างสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งบุคคล  

จากความเป็นมาและความสําคญัของปัญหาการวิจัยท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า ถึงแมผู้บ้ริหาร

สถานศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถมากเพียงใด ก็ไม่สามารถปฏิบติังานคนเดียวให้บรรลุจุดมุ่งหมายได ้ตอ้ง

อาศยัทีมงาน เม่ือมีการทาํงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการทาํงานมากข้ึน ยอ่มตอ้งเผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ีจะ

เกิดข้ึน ถือว่าเป็นภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ริหารท่ีจะตดัสินใจดาํเนินแกไ้ข หรือบริหาร

ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร ผูว้จิยัในฐานะท่ีเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในสถานศึกษา 

จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการทาํงานเป็นทีมของครูใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพ่ือทราบวา่การบริหารความขดัแยง้ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาและการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงครามอยู่ในระดบัใด และการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ

หรือไม่ เพ่ือจะไดน้าํขอ้มูลท่ีไดใ้ชเ้ป็นแนวทางสาํหรับสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการกาํหนดนโยบาย การวางแผนปฏิบัติงาน การพฒันาผูบ้ริหารและครู ซ่ึงส่งผลต่อ                 

การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษาต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาระดบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

(2)  เ พ่ือศึกษาระดับการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

(3)  เพ่ือศึกษาการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูใน

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 

 Thomas & Kilmann (1987, pp.11-16 อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540, หนา้ 104-107) ไดจ้าํแนก

พฤติกรรมของบุคคลเม่ือเผชิญความขดัแยง้ โดยอาศยักรอบแนวคิดตามทฤษฎีสองมิติ มิติแรก คือ การเอาใจผูอ่ื้น 

ซ่ึงแสดงออกโดยพฤติกรรมร่วมมือ มิติท่ีสอง คือ การเอาใจตนเอง ซ่ึงแสดงออกโดยพฤติกรรมการเอาชนะ                   

ซ่ึงจากมิติทั้งสอง สามารถจาํแนกพฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ได ้5 แบบ ไดแ้ก่ 1) การเอาชนะ (Competition)   

2)  การร่วมมือ (Collaboration) 3) การประนีประนอม (Compromising) 4) การหลีกเล่ียง (Avoiding) 5) การยอมให้ 

(Accommodation)  

 หลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีกีย่วกบัการทาํงานเป็นทมี 

 โรมม่ิง (Roming, 1996, p.74)  มีองค์ประกอบเก่ียวกับการทาํงานเป็นทีม 5 ด้าน ได้แก่ 1) การติดต่อ 

ส่ือสาร 2) การร่วมมือ 3) การประสานงาน 4) การมีความคิดสร้างสรรค ์5) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

                ตวัแปรอสิระ                    ตวัแปรตาม 

 
 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ ครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2564 

จาํนวน 66 โรงเรียน จาํนวน 806 คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973) ประชากร

ทั้งหมดเทียบสดัส่วนแต่ละโรงเรียน โดยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) แยกตามรายอาํเภอ 

3 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภออมัพวา อาํเภอบางคนที ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 267 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับ สถานภาพส่วนบุคคล ของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งและวทิยฐานะ  

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับระดับการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน             

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

การบริหารความขัดแย้ง การทาํงานเป็นทมี 
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ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับระดับการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

เพ่ือหาค่า IOC ไดค้่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาระหว่าง 0.50 - 1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 

ของแบบสอบถาม ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach 

(1990) ซ่ึงจากการวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .962 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัจดัทาํหนังสือจากสํานักงานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยงั

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนในจงัหวดัสมุทรสงคราม ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั โดยส่งแบบสอบถาม

ออนไลน์ไปยงัสถานศึกษาในจงัหวดัสมุทรสงครามแต่ละแห่งและดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแบบ

ออนไลน์ เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนจาํนวน ร้อยละ 100 จึงตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดับ

ขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation = S.D.) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงาน

เป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยใชส้ัมประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ในการวเิคราะห์

หาว่าการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis)  

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ระดบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม 

 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา    𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบัท่ี 

1. การเอาชนะ 1.72 1.19 นอ้ย 4 

2. การร่วมมือ 4.36 0.94 มาก 2 

3. การประนีประนอม 4.55 0.77 มากท่ีสุด 1 

4. การหลีกเล่ียง 1.52 1.04 นอ้ย 5 

5.    การยอมให ้ 4.04 1.31 มาก 3 

 รวม 3.30 1.70 ปานกลาง  
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จากตารางท่ี 1  พบวา่   ระดบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  (x� = 3.30, S.D. = 1.70)     

 เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการประนีประนอม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� =4.55, S.D. = 0.77) 

รองลงมาได้แก่ ด้านการร่วมมือ (x� = 4.36, S.D. = 0.94) ส่วนด้านการหลีกเล่ียง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 1.52,                   

S.D. = 1.04) 

ผลการวิเคราะห์ระดับการทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวมวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

 สมุทรสงคราม โดยภาพรวม 

 การทํางานเป็นทีมของครูในโรงเรียน 𝐱𝐱� S.D. ระดบั ลาํดบัท่ี 

1. ดา้นการติดต่อส่ือสาร 4.57 0.74 มากท่ีสุด 3 

2. ดา้นการร่วมมือ 4.66 0.66 มากท่ีสุด 1 

3. ดา้นการประสานงาน 4.52 0.63 มากท่ีสุด 4 

4. ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์  4.62 0.64 มากท่ีสุด 2 

5. การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 4.34 0.79 มาก 5 

 รวม 4.54 0.71 มากท่ีสุด  
 

จากตารางท่ี 2  พบวา่  ระดบัการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด (x� = 4.54, S.D. = 0.71)     

เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการร่วมมือ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.66, S.D. = 0.66) 

รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ (x� = 4.62, S.D. = 0.64)   ส่วน การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด (x� = 4.34, S.D. = 0.79)     

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงาน

เป็นทีมของครูในโรงเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการทาํงานเป็นทีมของครู 

 ในโรงเรียน 

ตัวแปรท่ีใช้ในการพยากรณ์ X1 X2 X3 X4 X5  Xtot 

1. ดา้นการเอาชนะ (X1) 1.000 -.474** -.642** .830** -.390**  - 

2. ดา้นการร่วมมือ (X2) - 1.000 .768** -.497** .745**  - 

3. ดา้นการประนีประนอม (X3) - - 1.000 -.613** .823**  - 

4. ดา้นการหลีกเล่ียง (X4)  - - - 1.000 -.386**  - 

5. ดา้นการยอมให ้(X5) - - - - 1.000  - 

6. การทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน (Y) -.561** .718** .909** -.561** .828**  .357** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ ได้แก่ ด้านการเอาชนะ                   

ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประนีประนอม ดา้นการหลีกเล่ียง ดา้นการยอมให้มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ตั้งแต่ -.642-.909   

ผลการวิเคราะห์อํานาจทํานายของการบริหารความขัดแยง้ของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ                    

การทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ดงัตารางท่ี 4  

 

ตารางที ่4  ผลการวเิคราะห์อาํนาจทาํนายของการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 

 การทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

ตัวแปรทํานาย b β t p 

1. ดา้นการประนีประนอม (X3) 2.035 .707 16.620 .000 

2. ดา้นการยอมให ้(X5) 1.096 .246 5.789 .000 

3. ค่าคงท่ี (Constant) 30.887 - 11.349 .000 

      R  = .920 R2 = .846 R2
adj = .845,       F = 33.511,  

      df1 = 1,       df2 = 264 ,    Sig. < 0.01,      SE est. = 6.251,       a = 30.887 

  

จากตารางท่ี 4 พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดของงานวิจยั ดา้นการประนีประนอม (X3) และดา้นการยอม

ให้ (X5) สามารถร่วมกนัทาํนายตวั การทาํงานเป็นทีม ไดร้้อยละ 84.60 (R2 = .846) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 เม่ือปรับค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ท่ีมีค่าเท่ากบั 6.251 (SEest = 6.251) พบวา่ ปัจจยั

ทั้ งหมดสามารถร่วมกนัทาํนายตวัการทาํงานเป็นทีม ได้ถึงร้อยละ 84.50 (R2
adj = 0.845 ) ส่วนอีกร้อยละ 15.50              

เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่นาํมาเป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ี ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการทาํนาย

สูงสุด คือ ดา้นการประนีประนอม (β =.707) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการยอมให ้(β = .246) 

สมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ ŷ  = 30.887+ 2.035(X3) + 1.096 (X5) 

 สมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ Z ŷ = .707 Zx3 + .246 Zx5 

 

6. อภิปรายผล  

 ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเร่ืองการบริหารความขัดแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ                        

การทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวจิยั

คร้ังน้ีสามารถอธิบายตามลาํดบัของสรุปผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการวิจยัพบว่า การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือมีการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า                   

ดา้นท่ีสูงสุด คือ การประนีประนอม รองลงมาคือ การร่วมมือ ส่วนระดบัตํ่าสุด คือ การหลีกเล่ียง ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจ

เน่ืองมาจากการปฏิบติังานในสถานศึกษา ความขดัเยง้มกัเกิดข้ึนเสมอ เพราะการปฏิบติังานเป็นเร่ืองท่ีบุคลากร                  

ทุกคนจะตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กนัตลอดเวลา ความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลมกัพบเสมอและสร้างปัญหาใหก้บัการทาํงาน

ของครูเป็นอย่างมาก ความขดัแยง้มีผลต่อบรรยากาศการทาํงานของสถานศึกษา เช่น เต็มไปดว้ยความอึดอดั                 

บัน่ทอนสุขภาพจิตของครู ขาดขวญักาํลงัใจในการทาํงาน ซ่ึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งหาหนทาง

ในการลดความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในการทาํงานเพ่ือเบาบางลงหรือไม่ให้เกิดข้ึนในการทาํงาน บางคร้ังการจดัการ

ความขดัแยง้ไม่สามารถจัดการให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ เน่ืองจากความขดัแยง้เกิดจากสาเหตุหลายประการ 
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ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งหาแนวทางในการจดัการความขดัแขง้ท่ีเหมาะสม มีความหลากหลายผสมผสานรูปแบบ                

การจัดการความขดัแยง้โดยมองทั้ งประสิทธิภาพของงานและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลโดยให้ทุกฝ่ายมี                 

ความพอใจ มีลกัษณะเอาใจตนเองควบคู่กบัการเอาใจผูอ่ื้น มีความตอ้งการประสานผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเพ่ือ

ส่วนรวม จึงทําให้การบริหารความขัดแยง้ของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จาํลอง อน้จร 

(2556) ซ่ึงพบว่า การจัดการความขัดแยง้ของครู สังกัดวิทยาลัยเทคนิค เขตพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก                           

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั มาก 3 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่า

มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการประนีประนอม ด้านการยอมให้ และด้านการร่วมมือ ส่วนท่ี

คงเหลือ 2 ดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง และระดบันอ้ย โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี 

ดา้นการหลีกเล่ียง และดา้นการเอาชนะ นอกจากนั้นผลการวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลชนก ศรีวงศา 

(2558) ไดท้าํการวิจยั เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้าํกบัการจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน จงัหวดันครพนม ผลการวิจยั ซ่ึงพบว่า การจดัการความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จงัหวดันครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบั มาก 2 ดา้น                    

โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย คือ การร่วมมือ การประนีประนอม อยู่ในระดบั ปานกลาง               

2 ดา้น โดยเรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย คือ การยอมให ้การหลีกเล่ียง ส่วนท่ีเหลือ 1 ดา้นอยูใ่น

ระดบันอ้ย คือ การเอาชนะ 

 2. จากผลการวิจัย พบว่า การทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือมีการพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ ดา้นท่ีสูงสุด 

คือ ดา้นการร่วมมือ รองลงมาคือ ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์ ส่วนดา้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจดา้นการทาํงานเป็นทีมของครูนั้น จาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งทาํงานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพเพ่ือพฒันา

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสงัคมทัว่ไป การทาํงานเป็นทีมเป็นปัจจยัสาํคญั

อยา่งหน่ึงของความสาํเร็จ ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน เพ่ือเป็นท่ีพึงพอใจ

ของครูก็จะทาํใหค้รูร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน การทาํงานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพก็เกิดข้ึน มีความเอ้ืออาทร

ต่อกนัปัญหาต่างๆ ก็จะนอ้ยลงและหมดไปในท่ีสุด จึงทาํใหก้ารทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ กับ อารีย ์ อุณหสุทธิยานนท์ (2551) ซ่ึงพบว่า การทาํงานเป็นทีมของพยาบาลผลการวิจัยพบว่า                

การทาํงานเป็นทีมการพยาบาล โรงพยาบาลทัว่ไป เขต 6 และเขต 7โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

รายดา้นโดยเรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการประสานงาน ดา้นความร่วมมือ ดา้นการติดต่อส่ือสาร 

ดา้นการปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง ส่วนดา้นการมีความคิดสร้างสรรคมี์ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด นอกจากนั้นผลการวิจยั

น้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อริศษรา  อุ่มสิน (2560) ซ่ึงพบว่า การศึกษาการทาํงานเป็นทีมของครูผูส้อนใน

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 17 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การทาํงานเป็นทีมของครูผูส้อนในสถานศึกษา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

โดยเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการร่วมมือ ดา้นการประสานงาน ดา้นการปรับปรุง

อยา่งต่อเน่ือง และดา้นการมีความคิดสร้างสรรค ์ รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ นพวรรณ คงพล้ิว (2563) 

ซ่ึงพบว่า การศึกษาบทบาทการทาํงานเป็นทีมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาจนัทบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และหากพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 1 ดา้น  คือ
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ดา้นการร่วมมือ รองลงมา อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ดา้นการมีความคิดสร้างสรรค์               

ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นการประสานงาน ตามลาํดบั  

 3. จากผลการวิจยั พบวา่ การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีม

ของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ซ่ึงได้แก่ ด้านการประนี 

ประนอมและดา้นการยอมให้ สามารถพยากรณ์การทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ไดร้้อยละ 84.50  ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ถึงแมผู้บ้ริหารสถานศึกษาจะมี

ความรู้ ความสามารถมากเพียงใด ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานคนเดียวให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ตอ้งอาศัยทีมงาน                  

เพ่ือร่วมกนัปฏิบติังานของสถานศึกษาให้สาํเร็จลุล่วง เม่ือมีการทาํงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการทาํงานมากข้ึน 

ยอ่มตอ้งเผชิญกบัปัญหาความขดัแยง้ท่ีจะเกิดข้ึน โดยบทบาทของผูบ้ริหาร ไม่วา่จะเป็นความขดัแยง้ในตวับุคคล

ในหน่วยงาน หรือความขดัแยง้ในเป้าหมาย ไม่วา่ความขดัแยง้ดงักล่าวจะรุนแรงหรือมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม ถือวา่

เป็นภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ริหารท่ีจะตดัสินใจดาํเนินแกไ้ข หรือบริหารความขดัแยง้ท่ี

เกิดข้ึนอยา่งเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นริศร กรุงกาญจนา (2549) ไดท้าํ

การวิจัยเร่ือง การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 ผลการวิจยัพบว่า การบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อ             

การทาํงานเป็นทีมของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2  เรียงตามลาํดับ

อิทธิพลจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี การบริหารเผชิญหนา้ และการประนีประนอม ส่งผลต่อการทาํงานเป็นทีมของครู

ในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)  ผูบ้ริหารโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ควรส่งเสริมให้

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งทีมงาน โดยมีส่วนกระตุน้ใหเ้พ่ือนครู มีแนวคิดใหม่ๆ 

(2) ผูบ้ริหารโรงเรียน สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ควรเปิดโอกาสให้

บุคลากรครูไดเ้รียนรู้ขอ้ผดิพลาดของตนเอง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1)  ควรศึกษาเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความขดัแยง้มาใชใ้น

การบริหารสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

(2)  ควรศึกษาเก่ียวกบัการทาํงานเป็นทีมของครูในโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสงครามหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เน่ืองจากการทาํงานเป็นทีมของครูเป็นตวัช้ีวดัอย่างหน่ึงของ

ความสาํเร็จหรือประสิทธิผลของโรงเรียน  

(3)  ควรศึกษาเก่ียวกบัการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการทาํงานเป็นทีมของ

ครูในโรงเรียนในหน่วยงานอ่ืน ๆ เน่ืองจากการบริหารความขดัแยง้เป็นหลกัท่ีใชใ้นการบริหารสถานศึกษาซ่ึง

ส่งผลต่อครูท่ีปฏิบติังานใสถานศึกษาโดยตรง  
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็น 

และ 2) ศึกษาแนวทางพฒันาของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษามหาสารคาม แบ่งการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และ

ค่าดัชนีความต้องการจําเป็นของภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครู 324 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 0.80 – 1.00                  

มีค่าความเช่ือมัน่ 0.97 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.45 - 0.86 ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา จากกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์  

 ผลการวจิยัพบวา่ 1. สภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีพึงประสงคข์องการมีภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคามโดยรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง 

และมากท่ีสุด ตามลาํดบั 2. แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ คู่มือพฒันาภาวะ

ผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) วตัถุประสงค ์3) เน้ือหา 4) กิจกรรมการพฒันา 

และ 5) การวดัและประเมินผล ซ่ึงผลการประเมินคู่มือโดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด 

 

คาํสําคญั: ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์, แนวทางการพฒันา, ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ABSTRACT 

 The aims of this study were 1) to study the current condition, desirable condition, and the principal 

needs of strategic leadership of school administrators and 2) to study guidelines for development of strategic 

leadership of school administrators, the study was divided into 2 phases. Phase 1: studied the current condition, 

desirable condition, and the principal needs of the strategic leadership of school administrators, the sample group 

was educational personnel 324 people, research tool is a questionnaire with a consistency index of 0.80 - 1.00, 

with a confidence of 0.97, and a power of classification between 0.45 - 0.86. Phase 2: the guidelines for 

development of strategic leadership of school administrators from 7 experts with a tool: the interview form. 

The results of this study found that 1) The current condition of strategic leadership of school 

administrators shown that the overall and each element was rated in the moderate level. The desirable situations 

of strategic leadership of school administrators shown that overall and each element was rated in the highest level. 

2) The principal needs for the strategic leadership are the implementation of the strategy, guidelines for 

development of strategic leadership of school administrators is the manual guidelines for development of strategic 

leadership of school administrators. The overall manual evaluation results were appropriateness, and the 

feasibility was at the highest level. 

 

Keywords: Strategic Leadership, Development Guideline, Administrator 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 65 กาํหนดให้รัฐจดัทาํยุทธศาสตร์ชาติ  

เพ่ือเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพฒันาประเทศ ประกอบกบัมาตรา 257 และ 259 กาํหนดใหมี้การปฏิรูปประเทศ

เพ่ือวางรากฐานการพฒันาไปสู่ประเทศท่ีมีความสามคัคีปรองดอง และมีความสมดุลระหวา่งการพฒันาดา้นวตัถุ

กับการพฒันาดา้นจิตใจ ประชาชนในสังคมมีโอกาสเท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทั้ งมีส่วนร่วมใน                

การพฒันาประเทศ ซ่ึงด้านการศึกษาเป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีรัฐบาลให้ความสําคญัและความจาํเป็นท่ีตอ้งมี                    

การปฏิรูป (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) จากบทบญัญติัดงักล่าวมาขา้งตน้ แนวทางการจดัการศึกษา

จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา ซ่ึงผูท่ี้จะตอ้งพฒันาตนเองและ

เปล่ียนแปลงแนวทางการปฏิบติังานไดแ้ก่ ครูในฐานะผูป้ฏิบติัการสอน และผูบ้ริหารสถานศึกษาในฐานะผูน้าํของ

สถานศึกษา  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 มาตรา 9 กล่าวถึง 

กระบวนการจดัการศึกษาและการปรับระบบและโครงสร้างของการบริหารการจดัการศึกษา โดยยึดหลกัความ

เป็นเอกภาพในดา้นนโยบาย และมีความหลากหลายการปฏิบติัเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพและ 

ความตอ้งการในแต่ละระดบัหรือแต่ละทอ้งท่ี อีกทั้งยดึหลกัการกระจายอาํนาจในการจดัการศึกษาทุกดา้นไปสู่เขต

พ้ืนท่ีการศึกษา องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสถานศึกษา ส่วนมาตรา 39 กาํหนดกระทรวงกระจายอาํนาจ

การบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นการบริหาร วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ 

การบริหารทัว่ไป ไปยงั คณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรองรับการกระจายอาํนาจ

ทางการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการพฒันาประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการพฒันาคน
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ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ คุณภาพของคนเป็นส่ิงท่ีสําคญัต่อความเจริญก้าวหน้าของ

ประเทศ แมแ้ต่ประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอนัจาํกดัหากพลเรือนเหล่านั้นมีคุณภาพประเทศยอ่มเจริญกา้วหนา้

เช่นเดียวกนั แต่คนจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการจดัการศึกษา ซ่ึงรัฐบาลไทยได้

เล็งเห็นถึงความสาํคญัของการจดัการศึกษาจึงไดก้าํหนดนโยบายการจดัการศึกษาไวใ้นกฎหมายและแผนแม่บท

ของชาติหลายฉบบัแบ่งเป็นลกัษณะใหญ่ ๆ ดงัน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 หมวด 3 

มาตรา 43 ความวา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอภาคกนัในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี รัฐตอ้งจดัให้

อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย อีกทั้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในยุคปัจจุบนัก็มี

จุดเนน้ คือ การพฒันาคน (ธีระ รุญเจริญ, 2557) โดยกาํหนดนโยบายการจดัการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของ

ทุกคนทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ให้มีสุขภาพพลานามยัแข็งแรง มีความรู้ความสามารถ และทกัษะใน 

การประกอบอาชีพ  

 การบริหารการศึกษาก็เช่นเดียวกบัการบริหารกิจการอ่ืนๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งสร้างความร่วมมือ

ร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกันคือให้ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

ผูบ้ริหารในฐานะเป็นผูน้าํในสถานศึกษาจะตอ้งสร้างความร่วมมือในการทาํงานให้เกิดข้ึนให้ไดน้ั้นหมายถึง

ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้าํ (Leader) ผูน้าํจะตอ้งมีความเป็นผูน้าํ หรือภาวะผูน้าํ จะตอ้งสร้างข้ึนใหไ้ด ้(ไชยา ภาวะบุตร, 

2555) การบริหารการศึกษาจึงควรมีผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทศัน์ มีสมรรถนะ ท่ีจะสามารถ

บริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องชาติ สามารถผลิตบุคลากรท่ีเกิดจากผลผลิตทางการศึกษาท่ี

มีคุณภาพ ผูบ้ริหารท่ีจดัการบริหารทางการศึกษาจึงตอ้งมีภาวะความเป็นผูน้าํสูง ความเป็นผูน้าํสามารถพฒันาได้

ด้วยวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและนําความรู้นั้นมาพฒันาการบริหารการศึกษาได้อย่าง

รวดเร็วสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมในยคุน้ี (วไิล พินิจพงศ,์ 2558) โดยผูน้าํ

ท่ีดีควรมีการพฒันาตนเองอยู่เสมอวิธีการในการพฒันาบุคคลระดับนักบริหารสามารถทาํได้หลายวิธี เช่น                     

การประชุมสัมมนาและการพฒันาตนเองของผูบ้ริหารสามารถทาํไดห้ลายดา้น ทั้งการพฒันาบุคลิกภาพ จิตใจ 

อารมณ์ สังคม (เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2556) การพฒันาด้านความรู้ความสามารถ ทักษะในการทาํงานให้มี                  

ความเช่ียวชาญ และการพฒันาภาวะผูน้าํใหท้นัสมยั ในยคุปัจจุบนัผูบ้ริหารจึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงและมีกลยทุธ์

ในการบริหาร รวมทั้งตอ้งมีภาวะผูน้าํในการบริหารจดัการศึกษาในเชิงกลยทุธ์ โดยผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้าํ

เชิงกลยทุธ์ จึงจะสามารถขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (วิราพร                

ดีบุญมี และวลัลภา อารีรัตน์, 2557) ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงทางบริบท (Context) 

หลากหลายส่วนนั้นน่าจะเปรียบไดก้บั “ผูบ้ริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนัท่ีจะทาํหนา้ท่ี

สาํคญัใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค ์(วเิชียร วงศค์าํจนัทร์, 2565) โดยการกาํหนดเป็นยทุธศาสตร์การจดัการศึกษา

สู่การปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาภายใน

สถานศึกษาแห่งนั้น  

ภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership) เป็นกระบวนการในการกาํหนดทิศทางกระตุน้และสร้าง

แรงบนัดาลใจให้แก่องคก์รในการริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ให้องคก์รอยูร่อดต่อไปไดก้ารเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์ยงั

เป็นอีกหน่ึงในประเภทของภาวะผูน้าํท่ีจะเป็นตวัผลกัดนัใหก้ารบริหารเชิงกลยทุธ์ประสบความสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

(คมกฤช พรหมฉิน, 2560) ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ตอ้งมีความสามารถ หรือมีสมรรถนะใน

การเป็นผูน้าํ ประกอบดว้ย ความสามารถในการคิดเพ่ือวางแผน กาํหนดวิสัยทศัน์ และกลยทุธ์ ความสามารถใน

การนาํกลยุทธ์ไปปฏิบติัให้บรรลุผลสําเร็จ ความสามารถในการสร้างและพฒันาท่ีมีงานท่ีมีประสิทธิภาพและ                
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มีความมุ่งมัน่ในการทาํงาน และความสามารถในการประเมินและพฒันากลยทุธ์ (ประยงค ์เนาวบุตร, 2557) ภาวะ

ผูน้ําเชิงกลยุทธ์จึงเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูน้ําต้องมีในการโน้มน้าวใจบุคคลให้ปฏิบัติงานและช่วยให้การ

บริหารงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (ณิรดา เวชญาลกัษณ์, 2560) ซ่ึงสถานศึกษาจะเกิดการบริหารเชิงกลยทุธ์

ได้นั้ น ตามแนวคิดของดูบริน (DuBrin, 2010) กล่าวว่า ผูน้ําระดับสูงหรือผูบ้ริหารสถานศึกษานั้ นจะต้องมี

องคป์ระกอบ ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการใชค้วามคิดความเขา้ใจในระดบัสูง 2) ดา้นความสามารถ 

ในการรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ มากาํหนดกลยุทธ์ 3) ด้านความสามารถในการพยากรณ์และกาํหนดอนาคตได้                  

4) ดา้นการมีความคิดเชิงปฏิวติั และ 5) ดา้นการกาํหนดวสิยัทศัน ์

จากความเป็นมาและความสําคญัดงักล่าว ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นส่ิงท่ีมี

จาํเป็นท่ีตอ้งเร่งศึกษาใหท้ราบถึงสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็น เพ่ือหาแนวทางใน

การพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถนาํขอ้คน้พบไปพฒันาภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา พฒันาสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

เพ่ือใชเ้ป็นสารสนเทศในการวางแผน และกาํหนดนโยบาย ปรับปรุงแกไ้ข ส่งเสริม และพฒันางานในสถานศึกษา

ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ และความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาภาวะผูน้ําเชิง             

กลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

(2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง   

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม ตามแนวคิดของ (DuBrin, 2010) ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ  

1) การคิดอย่างมีกลยุทธ์ คือ การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์การทาํงานได ้

รวมไปถึงมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงานได ้ 

2) การสร้างสรรค์กลยุทธ์ คือ การแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ แนวคิดใหม่ๆ เปิดโอกาสให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน  

3) การกาํหนดทิศทางองคก์ร คือ การกาํหนดเป้าหมายในการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน มีการวางแผน

ก่อนการทาํงาน รวมไปถึงปฏิบติังานตามขั้นตอนท่ีไดก้าํหนดไวไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง  มีการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ทนัท่วงที และปฏิบติังานไดส้าํเร็จตามแผนงานท่ีไดก้าํหนดไว ้

4) การนาํกลยุทธ์ไปใช ้คือ การลดการทาํงานท่ีซํ้ าซ้อน และมีการสร้างขั้นตอนการทาํงานใหม่ท่ี

รวดเร็วข้ึน มีการนาํระบบการทาํงานหลายๆ แบบมาผสมผสานจนเกิดเป็นระบบงานใหม่ 

5) การกาํหนดวิสัยทัศน์ คือ การนําวิสัยทศัน์ท่ีนาํไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างชัดเจน มีการทบทวน

วสิยัทศัน์ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในสงัคมปัจจุบนั 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิง            

กลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม โดยมีกรอบแนวคิด 

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี     

ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค์ และความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาภาวะผูน้ําเชิง         

กลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง  

 ระยะที ่1   

 4.2.1 ประชากร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 69 คน และครู จาํนวน 1,639 คน ในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม จาํนวนทั้งส้ิน 1,708 คน 

 4.2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 42 คน และครู จาํนวน 282 คน ในโรงเรียน

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม จาํนวนทั้งส้ิน 324 คน กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช ้

สูตรกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของยามาเน่ (Yamane, 1973) โดยใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

(Stratified Random Sampling) เพ่ือกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของสถานศึกษา และใช้วิธีการสุ่ม 

ตวัอยา่งแบบง่าย (Sample Random Sampling) อยา่งเป็นสดัส่วน 

 

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ตามแนวคิดของดูบริน (DuBrin, 

2010) ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ 

  1) การคิดอยา่งมีกลยทุธ์ 

  2) การสร้างสรรคก์ลยทุธ์ 

  3) การกาํหนดกลยทุธ์ 

  4) การนาํกลยทุธ์ไปใช ้

  5) การกาํหนดวสิยัทศัน ์

 

 

สภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความ

ตอ้งการจาํเป็นการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกล

ยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

 

 

 
แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 
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 ระยะที ่2   

1. กลุ่มผูท้รงคุณวุฒิท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ไดแ้นวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม ในคร้ังน้ีไดท้าํการเลือกแบบ

เจาะจง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จาํนวน 7 คน ดงัน้ี 

 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยคดัเลือกจากคุณสมบติั ดงัน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถบริหาร

สถานศึกษาจนไดรั้บรางวลัเป็นท่ีประจกัษร์ะดบันานาชาติ หรือ ไดรั้บรางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

หรือ ไดรั้บรางวลัสถานศึกษาพระราชทาน เป็นตน้ จาํนวน 4 คน 

  2) ผูบ้ริหารการศึกษา โดยคดัเลือกจากคุณสมบติั ดงัน้ี รองผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษา หรือผูอ้าํนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา หรือ ผูบ้ริหารการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัทรงคุณค่า 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน OBEC AWARDS หรือรางวลัด้านการบริหารระดับประเทศ 

จาํนวน 1 คน 

 3) นักวิชาการศึกษา โดยคดัเลือกจากคุณสมบติั ดงัน้ี นักวิชาการท่ีมีตาํแหน่งอาจารยป์ฏิบติั

หน้าท่ีสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษาสังกดัมหาวิทยาลยั หรือ หรือดาํรงตาํแหน่งรองคณบดี 

คณะครุศาสตร์ หรือคณบดีคณะครุศาสตร์ หรือมีความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารการศึกษา จาํนวน 2 คน 

      2. กลุ่มผูท้รงคุณวฒิุท่ีใชใ้นการตรวจสอบคู่มือแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม ในคร้ังน้ีไดท้าํการเลือกแบบเจาะจง 

จาํนวน 7 คน ดงัน้ี 

           1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยคดัเลือกจากคุณสมบติั ดงัน้ี ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสามารถบริหาร

สถานศึกษาจนไดรั้บรางวลัเป็นท่ีประจกัษร์ะดบันานาชาติ หรือ ไดรั้บรางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 

หรือ ไดรั้บรางวลัสถานศึกษาพระราชทาน เป็นตน้ จาํนวน 7 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ระยะท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ซ่ึงไดส้ร้างข้ึน

จากวตัถุประสงคก์ารวิจยั โดยศึกษาศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ โดยลกัษณะ

ของเคร่ืองมือแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัระดบัสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นของ

ภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ

นอ้ยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) นาํแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่ แบบสอบถามจาํนวน 25 ขอ้ มีค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.80 – 1.00 

ระยะท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสัมภาษณ์ แบบก่ึงโครงสร้างปลายเปิด โดยมีประเด็นคาํถามเก่ียวกบั

แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา

มหาสารคาม ซ่ึงสร้างโดยขอ้มูลจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นของ

ภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในระยะท่ี 1 มาสร้างเป็นขอ้คาํถามในแบบสมัภาษณ์      
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

              ระยะท่ี 1 ศึกษาระดบัสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาแนวทางการ

พฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

1. ขอหนงัสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เสนอผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล 

2. นาํส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีไปเก็บขอ้มูล  

3. รวบรวมขอ้มูล เพ่ือนาํไปวเิคราะห์ต่อไป 

ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

1. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามไปยงัผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 7 คน                

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสมัภาษณ์  

2. ทาํการนดั สถานท่ี วนั เวลา และรูปแบบการใหส้มัภาษณ์ ตามท่ีผูท้รงคุณวฒิุสะดวก 

3. ดาํเนินการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ  

4. ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ 

5. นาํผลการบนัทึกการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ มาวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และสรุปตาม

ประเดน็การสมัภาษณ์  

6. ดาํเนินการยกร่างคู่มือแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม 

7. ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามไปยงัผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 7 คน                 

เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการประเมิน  

8. เสนอคู่มือและแบบประเมินคู่มือต่อกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือทาํการประเมิน โดยใชแ้บบประเมิน

คู่มือ ซ่ึงแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด (บุญชม                    

ศรีสะอาด, 2560)  

9. นาํผลการประเมินคู่มือ มาวเิคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

10. ดาํเนินการแกไ้ข และปรับปรุงตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวฒิุ      

         4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ระยะท่ี 1 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการดงัน้ี 

 1. นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามดว้ยกเูกิลฟอร์ม (Google forms) นาํมากรอกขอ้มูลลงใน

คอมพิวเตอร์ โดยวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 2. วิเคราะห์ขอ้มูล ระดบัสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการความตอ้งการจาํเป็น

ของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลแลว้จดัลาํดบัดชันีลาํดบัความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็นของภาวะผูน้าํเชิง 

กลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยนําข้อมูลท่ีวิเคราะห์ได้จากแบบสอบถามมาเรียงลาํดับค่าดัชนีลาํดับ

ความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNIModified) จากสูงไปหาตํ่า (สุวมิล วอ่งวานิช, 2558) 

ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม      
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 1. วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องคู่มือแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม โดยการหาค่าเฉล่ีย และ           

(x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) กาํหนดการแปลค่าเฉล่ียมี 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ             

นอ้ยท่ีสุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) 

 

5. ผลการวจัิย 

      1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นของแนวทางการพฒันาภาวะ

ผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม ผูว้ิจัย

วิเคราะห์แบบสอบถามการวิจยัจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 324 คน ไดรั้บแบบสอบถามตอบกลบัเป็นแบบสอบถาม

ท่ีสมบูรณ์สามารถนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลได ้จาํนวน 315 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.34 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบนั และสภาพท่ีพึงประสงค ์ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญัของ 

 ความตอ้งการจาํเป็น (PNIModified) แนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม โดยรวม 

ภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ 
สภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพงึประสงค์ PNI 

Modified x� S.D. แปลผล x� S.D. แปลผล 

1. การคิดอยา่งมีกลยทุธ์ 3.41 0.50 ปานกลาง 4.67 0.47 มากท่ีสุด 0.37 

2. การสร้างสรรคก์ลยทุธ์ 3.50 0.53 ปานกลาง 4.54 0.53 มากท่ีสุด 0.29 

3. การกาํหนดทิศทางองคก์ร 3.49 0.50 ปานกลาง 4.63 0.48 มากท่ีสุด 0.33 

4. การนาํกลยทุธ์ไปใช ้ 3.41 0.58 ปานกลาง 4.75 0.43 มากท่ีสุด 0.39 

5. การกาํหนดวสัิยทศัน ์ 3.39 0.58 ปานกลาง 4.61 0.49 มากท่ีสุด 0.36 

รวม 3.42 0.51 ปานกลาง 4.63 0.46 มากท่ีสุด 0.35 
 

 2. ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ีมีค่าสูงสุดไปหาดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุด เพ่ือกาํหนดเป็น

ประเด็นขอ้ควรนาํไปเป็นแนวทางการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงัน้ี 

     1) ดา้นการนาํกลยุทธ์ไปใช ้แนวทางการพฒันา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาลดขั้นตอนการทาํงานท่ี

ซํ้ าซอ้นออกไป เพ่ือสร้างขั้นตอนการทาํงานใหม่ท่ีรวดเร็วข้ึนได ้จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนทิศทางวิธีการคิด และ

การบริหารจดัการแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง มีความพยายามในการวางแผนกลยทุธ์อยา่งสมบูรณ์ท่ี

ครอบคลุมภารกิจ และขอบข่ายทั้งหมดของสถานศึกษา 

     2) ดา้นการคิดอย่างมีกลยุทธ์ แนวทางการพฒันา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการใชค้วามคิด

เชิงกลยทุธ์ในการตดัสินใจ เพ่ือแกปั้ญหาใหส้าํเร็จลุล่วงไปโดยเฉพาะในการวางแผนงานใหมี้ประสิทธิภาพ เพราะ

ความคิดเชิงกลยทุธ์เป็นส่ิงสําคญัต่อการเป็นผูน้าํโดยเฉพาะสภาพปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งแข่งขนัสูง เพ่ือให้องคก์าร

ไดรั้บการยอมรับและน่าเช่ือถือ 

     3) ด้านการกาํหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพฒันา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบันควรมี

รูปแบบของความเป็นผูน้าํท่ีนาํความเจริญกา้วหนา้มาสู่องคก์ร ความเป็นผูน้าํเชิงกลยทุธ์เร่ิมจากการมีคุณสมบติั 

คือ เป็นผูมี้วสิยัทศัน์กวา้งไกลและนาํวสิยัทศัน์มาสู่การปฏิบติัได ้
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     4) ดา้นการกาํหนดทิศทางองคก์ร แนวทางการพฒันา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรกาํหนดเป้าหมาย

ในการทาํงานไวอ้ยา่งชดัเจน มีการคาดเดาและตรวจสอบเป็นการพิจารณาขอ้มูลและเง่ือนไขต่างๆ ผสมผสานกบั

ประสบการณ์เดิมท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างขอ้ความคาดการณ์แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้ความคาดการณ์นั้น 

     5) ดา้นการสร้างสรรคก์ลยทุธ์ พบแนวทางการพฒันา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการปฏิบติังาน มีความคิดสร้างสรรค์ช่วยคน้หาทางใน              

การแก้ปัญหาและหาแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา ซ่ึงนํามาสู่นวตักรรมใหม่ท่ีใช้แก้ปัญหาและพฒันา

สถานศึกษาไดต้รงจุดมากข้ึน 

 

6. อภิปรายผล  

      ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั สภาพท่ีพึงประสงค ์และความตอ้งการจาํเป็นการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม พบวา่ 

      6.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม พบวา่ สภาพปัจจุบนัของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา

โดยรวม และรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้ง 5 ดา้น โดยเรียงลาํดบัดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงไปหาดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า คือ 1) ดา้นการสร้างสรรค์

กลยุทธ์ 2) ดา้นการกาํหนดทิศทางองคก์ร 3) ดา้นการนาํกลยุทธ์ไปใช ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนักบั ดา้นการคิดอย่างมี          

กลยทุธ์ และ 4) ดา้นท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นการกาํหนดวสิยัทศัน ์

      6.2 ผลการศึกษาสภาพท่ีพึงประสงคข์องภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม พบว่า สภาพท่ีพึงประสงค์ของภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นของภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ ทั้ง 5 ดา้น 

พบวา่ มีความตอ้งการในระดบัมากท่ีสุดทั้ง 5 ดา้น สามารถเรียงลาํดบัขอ้ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงไปหาตํ่า คือ 1) ดา้นการนาํ

กลยุทธ์ไปใช ้2) ดา้นการคิดอย่างมีกลยุทธ์ 3) ดา้นการกาํหนดทิศทางองคก์ร 4) ดา้นการกาํหนดวิสัยทศัน์ และ                      

5) ดา้นการสร้างสรรค์กลยุทธ์ ตามลาํดบั ในภาพรวมค่าเฉล่ียสภาพท่ีพึงประสงคข์องภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม โดยรวมสูงกวา่สภาพปัจจุบนั 

      6.3 ผลการศึกษาดชันีลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็นของการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม พบวา่ค่าดชันีลาํดบัความสาํคญั

ของความตอ้งการจาํเป็นของภาวะผูน้าํเชิงกลยุทธ์ 5 ดา้น มีค่าระหว่าง 0.29 - 0.39 ซ่ึงสามารถเรียงลาํดบัความ

ตอ้งการจาํเป็น ดงัน้ี 1) ดา้นการนาํกลยทุธ์ไปใช ้2) ดา้นการคิดอยา่งมีกลยทุธ์ 3) ดา้นการกาํหนดวสิยัทศัน์ 4) ดา้น

การกาํหนดทิศทางองคก์ร และ 5) ดา้นการสร้างสรรคก์ลยทุธ์ 

 6.4 ผลการประเมินคู่มือแนวทางพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม ท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ย 1) หลกัการและเหตุผล 2) วตัถุประสงค์                 

3) ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 4) เน้ือหา 5) กระบวนการพฒันา และ 6) การวดัและประเมินผล ตามลาํดบั โดยผูท้รงคุณวฒิุ 

พบวา่ คู่มือแนวทางพฒันาภาวะผูน้าํเชิงกลยทุธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

และมีความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้   

(1) ผลการวิจัย พบว่า ได้คู่มือการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคาม หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางใน               

การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

(2) ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการนาํกลยทุธ์ไปใช ้มีค่าเฉล่ียความตอ้งการจาํเป็นสูงท่ีสุด ควรนาํผลไป

เป็นข้อสารสนเทศเพ่ือการวางแผนเตรียมความ เพ่ือนําองค์ความรู้ท่ีได้มาวางแผนพฒันาสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาภาวะผู ้นําเชิงกลยุทธ์ของผู ้บริหาร

สถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบความสาํคญัของแนวทางการวิจยัว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกนัระหว่างผูบ้ริหาร

สถานศึกษาหรือไม่ เพ่ือใหก้ารพฒันาเป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายและ กลุ่มตวัอยา่ง 

(2) ควรให้มีการศึกษาผลการนําคู่มือการพฒันาภาวะผูน้ําเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษามหาสารคามไปใชแ้ละนาํผลท่ีไดม้าปรับปรุง และพฒันาใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความตอ้งการพฒันาทักษะทางภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล                

พระนคร กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 1                  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จาํนวน 92 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น การวจิยั ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามีเหตุผลในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ มากท่ีสุดคือ เพ่ือใช้ประกอบอาชีพ       

ในอนาคตมากท่ีสุด รองลงมาคือ เพ่ือใชส้มคัรงาน โดยพบวา่นกัศึกษามีความตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายทกัษะพบวา่ ทกัษะการพดูมีความตอ้งการมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ทกัษะการฟัง และพบวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่วธีิการพฒันาทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสม มากท่ีสุดคือ เรียนดว้ย

ตนเองผ่านส่ือออนไลน์ รองลงมาคือ ใช้วิธีการท่ีหลากหลายร่วมกัน และควรมีการพฒันาหรือสร้างสรรค์                     

ส่ือออนไลน์สําหรับการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษาในดา้นต่างๆ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ปัจจุบนัท่ีสามารถเขา้ถึงส่ือออนไลน์ไดง่้ายและสะดวก 

 

คาํสําคญั: ความตอ้งการพฒันา ทกัษะทางภาษา นกัศึกษาปริญญาตรี สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the need to develop the English language skills of 

undergraduate students, Division of English for International Communication, Faculty of Liberal Arts, 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The samples of this study consisted of 92 first-year students 

from the Division of English for International Communication, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University 

of Technology Phra Nakhon. The instrument was a questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean 

and standard deviation. 

 The findings of the study showed that the main reason of improving their English skills was for their 

future careers, followed by for applying for a job. It was found that the students had the need to improve their 

overall English skills at a high level. When considering each skill, it was found that speaking was the skill the 

students wanted to improve the most, followed by listening skill. It was also found that most of the students 

agreed that the most appropriate method for developing language skills was self-study through online media, 

followed by a combination of various methods. And there should be development or creation of online media for 

improving students' English skills in various fields in accordance with the current situation in which online media 

can be easily and conveniently accessed. 

 

Keywords: The Need to Develop, Language Skills, Undergraduate Students, English for International  

 Communication 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีอิทธิพลของโลกแห่งการพลิกผนัและเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง และ              

ยงัจะเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ นั้นการเรียนรู้ภาษาของประเทศอ่ืนยอ่มไดเ้ปรียบในการทาํกิจการต่างๆ เพราะคงไม่มีใคร

จะติดต่อส่ือสารและรู้เร่ืองไดดี้เท่ากบัการพูดภาษาเดียวกนั และภาษาองักฤษคือภาษานานาชาติ เป็นภาษาท่ีมี

มนุษยบ์นโลกใชติ้ดต่อส่ือสารกนัเป็นหลกัมากท่ีสุดในโลก เป็นภาษาหลกัของประชากรกวา่ 360 ลา้นคน อีกทั้ง

ยงัเป็นภาษาท่ีสองของประชากรกวา่ 750 ลา้นคนทัว่โลก นอกจากน้ีภาษาองักฤษยงัถือเป็นภาษาทางราชการของ 

61 ประเทศ และเป็นภาษาหลกัในหลายรัฐทัว่โลกอีกดว้ย จึงถือเป็นภาษากลางท่ีใชติ้ดต่อส่ือสารระหวา่งประชากร

ในประเทศต่างๆ ทั้งในส่วนของการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ทาํใหส่ื้อต่างๆ ท่ีผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

จะใช้ภาษาองักฤษทั้งส้ินเช่นเดียวกัน ไม่ว่าแต่ละคนหรือแต่ละประเทศจะมีภาษาเป็นของตวัเอง แต่เม่ือตอ้ง

ติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนท่ีมาจากต่างภาษา วฒันธรรม ทุกคนจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษ (Engduq Thailand, 

2565: ออนไลน์) 

ทกัษะทางภาษาองักฤษนับว่าเป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งพฒันา

ตนเองใหมี้ความสามารถพร้อมสาํหรับการออกสู่โลกอาชีพในอนาคต ทั้งน้ีเน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นภาษาสากล

ท่ีมีความสาํคญัสาํหรับใชใ้นการติดต่อส่ือสาร การประกอบอาชีพ การพฒันาตนเองหรือการศึกษาต่อในระดบัท่ี

สูงข้ึน รวมถึงการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ใจมุมมองต่างๆ ของสังคมและเขา้ใจ

ถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมอีกด้วย ปัจจุบันการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ สามารถทาํได้ง่ายการมีทักษะทาง

ภาษาองักฤษท่ีดีจะช่วยใหเ้ขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นหลกัสูตรท่ีผลิตบณัฑิต ให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะดา้นภาษา เป็น

หลกัสูตรสําหรับการเตรียมพร้อมดา้นกาํลงัคนและ การเสริมสร้างศกัยภาพของประชากรในทุกช่วงวยั มุ่งเนน้      

การยกระดบัคุณภาพทุนมนุษยข์องประเทศ โดยพฒันาคนให้เหมาะสมตามช่วงวยั เพ่ือให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพ 

การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยม ตามบรรทดัฐานท่ีดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมมี

ระเบียบวนิยั และมี จิตสาํนึกท่ีดีต่อสงัคมส่วนรวม การพฒันาทกัษะท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการในตลาดแรงงาน

และ ทกัษะท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแต่ละช่วงวยัตามความเหมาะสม การเตรียมความ

พร้อมของกาํลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ใหก้าํลงัคนของประเทศมีความพร้อมใน การปรับตวัเขา้กบัสงัคมและวฒันธรรม

ท่ีหลากหลายของภูมิภาคและของโลก (คณะศิลปศาสตร์, 2561) ซ่ึง Mohan (1986) กล่าววา่ มีปัจจยัหลายอยา่งท่ี

ส่งผลต่อความสําเร็จในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ความตอ้งการของผุเ้รียนเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีทาํให้             

การเรียนภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการจัดหลักสูตรและรูปแบบเน้ือหาวิชาใน

ภาษาองักฤษใหเ้หมาะสม 

จากสถานการณ์ขา้งตน้ผูว้ิจยัในฐานะผูส้อนวิชาการพฒันาตนเองเพ่ืออาชีพให้กบันักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล) เพ่ือนาํขอ้มูลหรือผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันา

หลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศึกษาความตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 อุทยั ภิรมยร่ื์น (2561) รูปโฉมใหม่ของภาษาองักฤษในศตวรรษท่ี 21  

ในยุคหลงัโลกาภิวตัน์(Post Globalization) ภาษาองักฤษไดมี้การเปล่ียนแปลงในรูปแบบและ เน้ือหา

ไปสู่แนวการส่ือสารแบบใหม่ นกัวิชาการ เช่น Warschauer (2000) ให้ความเห็นวา่เป็นรูป แบบใหม่ของโลกาภิ

วตัน์ซ่ึงเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการส่ือสารและคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนองต่อความตอ้งการของ

สงัคมหลงัการปฏิวติัทางอุตสาหกรรม นวตักรรมดา้นการถ่ายทอด ขอ้มูล ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งศาสตร์เก่ียวกบั

นาโนเทคโนโลยี ศาสตร์ดิจิตอล การส่ือสารผา่น ดาวเทียม ไฟเบอร์ออพติคและอินเตอร์เน็ตต่างก็มีผลต่อรูปโฉม

ใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของโลกยคุปัจจุบนั Markee (2000) เห็นวา่เป็นท่ีแน่นอนวา่ภาษาองักฤษ

จะมีการปรับตวั ดา้นรูปแบบและเน้ือหา เพ่ือรองรับการติดต่อส่ือสารตามพลวตัใหม่น้ี  

รูปแบบใหม่ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน เพ่ืออนุวติัตามการเปล่ียนโฉมของ

ภาษาองักฤษทั้ งรูปแบบและเน้ือหา ผูเ้ขียนขอเสนอแนวคิด ใหม่ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเรียกว่า

FRESH APPROACH ซ่ึงมาจากคาํยอ่ F-R-E-S-H นัน่ คือ  
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FUN = เรียนแบบสนุก มีการดูหนงัฟังเพลงประกอบ  

RELAX = เรียนแบบผอ่นคลายไม่เกร็งไม่เคร่งเครียด  

EXPRESS = แสดงออกดา้นการพดู การสนทนาการเคล่ือนไหวเชิงรุก มากกวา่นัง่ ฟังและจดบนัทึกจาก

ครูผูส้อน  

STUDY = เรียนรู้ทาํความเขา้ใจหลกัของการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งในการพดูและ การเขียน  

HABIT FORMATION = ฝึกนิสยัในการใชภ้าษาและสนทนาโตต้อบ การอ่านและการเขียนท่ีมีเน้ือหาสาระ  

ภราดร สุขพนัธ์ (2561) เสนอวิธีการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ไวว้า การท่ีจะพฒันา

ภาษาองักฤษเพ่ือบณัฑิตสามารถส่ือสารภาษาองักฤษไดใ้นยคุปัจจุบนัก็ตอ้งอาศยั หลกัการในการช่วยเสริมแรง 

สร้างแรงกระตุ ้น และผลักดันให้บัณฑิตเกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเกิดการ พฒันาทักษะการส่ือสาร

ภาษาองักฤษ ดงัน้ี 

1. การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เป็นแรงท่ีกระตุน้ใหบ้ณัฑิตแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย แรงจูงใจ

เป็นกุญแจสาํคญัของความสาํเร็จในการเรียนรู้และครูอาจารยท่ี์สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีแรงจูงใจใน การเรียนรู้

ก็เท่ากบัประสบความสําเร็จในการจดัการเรียนรู้ไปแลว้คร่ึงหน่ึง การจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษจึงควร เร่ิมดว้ย              

การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้กบัผูเ้รียน ซ่ึงทาํไดโ้ดยการแสดงใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์ ท่ีจะ

ได้รับจากการเป็นผูมี้ทักษะภาษาองักฤษ และการช่วยให้ผูเ้รียนแต่ละคนสามารถตั้งเป้าหมายในการเรียนท่ี 

เหมาะสมกบัตนเอง ภายนอกสามารถใชเ้ป็นตวักาํ หนดความสาํเร็จการเรียนการสอนภาษาองักฤษได ้ 

2. การสร้างเจตคติเชิงบวก (Positive Attitude) มีผลการวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น จาํนวน

มาก ท่ีแสดงว่า "เจตคติ (Attitude)" มีความสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ทุกวิชา ของผูเ้รียนในทุกระดบั

การศึกษา ผูท่ี้มีเจตคติเชิงบวก (Positive Attitude) ต่อวิชาท่ีศึกษาและต่อครูอาจารยท่ี์สอน เช่น ช่ืน ชอบวิชา        

ช่ืนชอบการเรียน ช่ืนชอบครูอาจารยผ์ูส้อน จะมีโอกาสเรียนรู้ไดดี้กวา่ผูท่ี้มีเจตคติเชิงลบ (Negative Attitude) เช่น 

ไม่ช่ืนชอบวิชา ไม่ช่ืนชอบเรียน และไม่ช่ืนชอบครูอาจารยผ์ูส้อน ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะมี ประสบการณ์ท่ีทาํให้มี              

เจตคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ด้วยเหตุผลเรียนแลว้ไม่เขา้ใจ เรียนแลว้ไม่สนุก ทาํขอ้สอบไม่ได ้                  

ผลการเรียนไม่ดีวิธีการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนทาํไดโ้ดยการทาํให้การเรียนสนุก น่าสนใจ บทเรียนมีความหมาย

คือสมัพนัธ์กบัชีวติจริงของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติักิจกรรม แบบต่ืนตวั (Active Learning)  

3. การเพ่ิมความรู้และพฒันาทกัษะ (More Knowledge and More Skills) เป็นการพฒันาทกัษะ การฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษให้ครอบคลุม ให้ผูเ้รียนสามารถใช้ได้ใช้ถูก ใช้เป็น และใช้อย่าง

คล่องแคล่ว กระตุน้ให้ผูเ้รียนเรียนรู้ภาษาองักฤษจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายรอบตวั ในการวิจัยเพ่ือพฒันา

สมรรถภาพดา้นภาษาองักฤษของผูเ้รียน เพ่ือกระตุน้และเกิดการเรียนรู้ภาษาองักฤษจากแหล่งเรียนรู้ รอบตวั เช่น 

เจา้ของภาษา ป้ายต่างๆ กล่องผลิตภณัฑร์ายการโทรทศัน์หนงัสือพิมพนิ์ตยสาร วารสารแบบฟอร์ม และเอกสาร

ของหน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ จดัทาํข้ึน และการสืบคน้ใน Internet ท่ีเป็น ภาษาองักฤษ  

4. การสร้างความมัน่ใจ (Confidence) ถือว่าเป็นอีกขอ้หน่ึงท่ีสําคญัท่ีทาํให้บณัฑิตกลา้พูด กลา้แสดงออก

ทางดา้นภาษาองักฤษ โดยให้บณัฑิตไดมี้โอกาสฝึกภาษาองักฤษใชภ้าษาองักฤษในสถานการณ์จริง (Real Life 

Situations) คือ สร้างกิจกรรมพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษโดยการออกไป สัมภาษณ์พูดคุยกับ             

ชาวต่างประเทศ (Foreigners) ตามสถานท่ีสําคญัต่างๆ ท่ีมีชาวต่างชาติมาท่องเท่ียว และฝึก พูดภาษาองักฤษใน             

ชั้นเรียนบ่อยๆ เพ่ือเป็นการสร้างความมัน่ใจและความเคยชินเม่ือมีโอกาสไดไ้ดแ้สดงหรือ ส่ือสารภาษาองักฤษ 

โดยฝึกสร้างความมัน่ใจหรือความกลา้ในการใชภ้าษาองักฤษ  
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5. แบบการเรียนรู้ (Learning Style) อาจจะเหมือน หรือ ต่างจากคนอ่ืน แบบการเรียนรู้เป็นวธีิการ เรียนรู้

ท่ีผูเ้รียนแต่ละคนชอบใชแ้ละจะเรียนรู้ไดดี้ดว้ยวิธีการเรียนรู้ในแบบนั้นๆ ครูอาจารยค์วรศึกษาแบบการ เรียนรู้

ของบณัฑิตและหาวธีิการใหแ้ต่บณัฑิตไดเ้รียนรู้ในแบบของตน เพ่ือใหก้ารเรียนรู้เป็นเร่ืองง่ายและไดผ้ลมากข้ึน  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจัยได้กาํหนดแนวทางดําเนินการ                

ดงัรายละเอียดท่ีจะเสนอตามลาํดบั 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล              
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ท่ีลงทะเบียน

รายวชิาการพฒันาตนเองเพ่ืออาชีพ จาํนวน 92 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถามความตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาต่างๆ โดย ภาพรวม 

แบ่งเป็น 3 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ความตอ้งการพฒันาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยมีลกัษณะขอ้คาํถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s five rating scale)  

ตอนท่ี 3 วธีิการพฒันาทกัษะทางภาษา 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอผู ้เ ช่ียวชาญตรวจสอบ                       

ความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของคาํถามและปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ ผลการวิเคราะห์

ความตรงเชิงเน้ือหาของภาพรวมไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.86 และคดัเลือกเฉพาะคาํถามท่ีมีค่า 

IOC ตั้งแต่ 0.5 -1.00 มาใช ้(กิตติพงษ ์พิพิธกลุ: 2561) 

2. การหาความเช่ือมัน่ (Reliability) นาํแบบสอบถามไปทาํการทดสอบ (try-out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํการศึกษา จาํนวน 30 คน และนาํมาหาความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้ (Item Analysis) 

และหาความเช่ือมัน่รวมของ Cronbach (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 125) 

โดยไดค้่าความความเช่ือมัน่ภาพรวมของแบบสอบถามเท่ากบั .95 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการทาํวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาระดบัปริญญา

ตรี สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล ชั้นปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงลงทะเบียนเรียน

รายวชิาการพฒันาตนเองเพ่ืออาชีพ  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้ิจยัดาํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโดยสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบั

ลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean, x�) ค่าเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation, SD.)  
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โดย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประเมินค่าแบบ 5 ช่วงคะแนนดว้ย แปลผลตามดงัต่อไปน้ี  

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  มีความตอ้งการระดบัมากท่ีสุด  

ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  มีความตอ้งการระดบัมาก  

ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  มีความตอ้งการระดบัปานกลาง  

ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  มีความตอ้งการระดบันอ้ย  

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  มีความตอ้งการระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

5. ผลการวจัิย 

 การศึกษาความตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู ้วิจัยเสนอผล                         

การวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

 
ภาพท่ี 1 แสดงร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 

  

 แผนภูมิ 1 แสดงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน                 

66 คน คิดเป็นร้อยละ 71.74 และ เพศชาย จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.26  
 

ตารางที ่1 จาํนวนและค่าร้อยละของเหตุผลของการพฒันาทกัษะทางภาษา 

n = 92 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม จาํนวน(คน) ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

เพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต 

เพ่ือส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

เพ่ือใชส้มคัรงาน 

เพ่ือแสวงหาและพฒันาทกัษะทางภาษาเพิ่มเติม 

92 

56 

74 

68 

100.00 

60.86 

80.34 

73.91 

 

 ตารางท่ี 1 แสดงเหตุผลในการพฒันาทกัษะทางภาษาพบวา่ นกัศึกษาตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาเพ่ือ

ประกอบอาชีพในอนาคตมากท่ีสุดร้อยละ 100 รองลงมาคือ เพ่ือใชส้มคัรงาน ร้อยละ 80.34 

71.74%

28.26%

กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ

เพศชาย เพศหญิง
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

n = 92 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม  �̅�𝑥 SD. ระดบัความตอ้งการ 

1 

2 

3 

4 

ทกัษะการฟัง 

ทกัษะการพูด 

ทกัษะการอ่าน 

ทกัษะการเขียน 

4.12 

4.24 

4.10 

4.01 

0.57 

0.69 

0.77 

0.91 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.18 0.76 มาก 

 

ตารางท่ี 2 พบว่านักศึกษามีความตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษในภาพรวมอยู่ใน ระดบัมาก                  

(x� = 4.18) เม่ือพิจารณาเป็นรายทกัษะพบวา่ ทกัษะการพดูมีความตอ้งการมากท่ีสุด (x� = 4.24) รองลงมาคือ ทกัษะ

การฟัง (x� = 4.12) 
 

ตารางที ่3 แสดงจาํนวนและค่าร้อยละวธีิการพฒันาทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสม 

n = 92 

ขอ้ท่ี ขอ้คาํถาม จาํนวน(คน) ร้อยละ 

1 

2 

3 

4 

5 

เรียนดว้ยตนเองผา่นส่ือออนไลน ์

เรียนดว้ยตนเองผา่นคู่มือฝึกอบรมภาษา 

การฝึกอบรม 

การเรียนเสริม 

ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายร่วมกนั 

48 

12 

5 

9 

18 

52.19 

13.04 

5.43 

9.78 

19.56 

รวม 92 100.00 

  

 ตารางท่ี 3 พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าวิธีการพฒันาทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม มากท่ีสุด คือ                  

เรียนดว้ยตนเองผา่นส่ือออนไลน์ ร้อยละ 52.19 รองลงมาคือ ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายร่วมกนั ร้อยละ 19.56 

 

6. อภิปรายผล  

  จากผลการศึกษานกัศึกษาส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่

ตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต (ร้อยละ 100) โดยสามารถอธิบายไดว้า่ ทกัษะ

ทางภาษาองักฤษมีผลต่อการสมคัรในอนาคต เน่ืองจากปัจจุบนัในหลายๆ องคก์ร นอกจากความสามารถในดา้น

ต่างๆ แล้ว ทักษะภาษาอังกฤษถือเป็นคุณสมบัติสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ

ผูป้ระกอบการในการจา้งงาน การเล่ือนขั้นหรือเล่ือนตาํแหน่ง การปรับเพ่ิมเงินเดือน โดยเฉพาะในหน่วยงานหรือ

องค์กรขา้มชาติท่ีตอ้งมีการใชภ้าษาองักฤษในการติดต่อส่ือสารกบัชาวต่างชาติ และคนท่ีมีความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษจะไดเ้ปรียบ เพราะการใชภ้าษาองักฤษจะช่วยเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีในการทาํงานสามารถติดต่อส่ือสาร

กบัคนไดทุ้กชาติทุกภาษา จนัทนา ทองประยูร (2558) ไดศึ้กษา คุณลกัษณะบณัฑิตไทยท่ีพึงประสงคใ์นบริบท

อาเซียน ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่แสดง ความคิดเห็นวา่คุณลกัษณะบณัฑิตไทยท่ีพึงประสงคใ์น

บริบทอาเซียนในดา้นลกัษณะภายนอกของ บณัฑิตท่ีแสดงใหเ้ห็น จะตอ้งประกอบไปดว้ยการใชภ้าษาองักฤษและ
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ภาษาในกลุ่มอาเซียนได้ การมีมนุษยสัมพนัธ์ และการมีทักษะทางตวัเลขและไอที เป็นไปในทางเดียวกนักบั

งานวจิยัท่ีไดศึ้กษา คุณลกัษณะของบณัฑิต 

ความตอ้งการดา้นทกัษะพบวา่นกัศึกษามีความตอ้งการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษในภาพรวมอยูใ่น 

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายทกัษะพบว่า ทกัษะการพูดมีความตอ้งการมาก รองลงมาคือทกัษะการฟัง                 

ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า ภาษาองักฤษเป็นภาษาสําคญัของโลกหรือเป็นภาษากลางของโลก เป็นภาษาท่ีมนุษย ์            

บนโลกใชติ้ดต่อระหวา่งกนัเป็นหลกั ถึงแมว้า่แต่ละชาติจะมีภาษาประจาํชาติ มีวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั แต่เม่ือ

ตอ้งติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤษเป็นหลกัในการส่ือสาร และอาจกล่าวไดว้า่ ภาษาองักฤษ

เป็นประตูสู่โลกกวา้ง ไม่ว่าจะเป็นความกา้วหน้าดา้นอาชีพในอนาคต เม่ือมีทกัษะความสามารถในการส่ือสาร

ภาษาองักฤษจะทาํให้บุคคลนั้นรู้สึกภูมิใจและทาํให้ชีวิตมีสีสัน สนุกสนาน และมีเพ่ือนหลากหลายเช้ือชาติมาก

ข้ึน กาญจนาพร รุจิโฉม (2561) กล่าวถึง ความสาํคญัของการส่ือสารภาษาองักฤษ และนาํเสนอแนวทางในการใช้

ภาษาอังกฤษกับทกัษะในการดาํเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ให้มีการเสริมสร้างและพฒันาทักษะการส่ือสาร 

ภาษาองักฤษและทกัษะในการดาํเนินชีวติของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน เน่ืองจากในปัจจุบนัโลกของเรามีการเปล่ียนแปลง

ไปอย่างรวดเร็วทั้งทางดา้นเทคโนโลยี การติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรหมแดน หรือแมก้ระทัง่ในดา้น ภาษาท่ีใชใ้น                  

การส่ือสารกบันานาประเทศทัว่โลก โดยทุกประเทศไดมี้การยึดก็ไดย้ึดเอาภาษาองักฤษเป็น ภาษากลางท่ีใชใ้น 

การติดต่อส่ือสารในดา้นต่างๆ เช่น การสานสัมพนัธไมตรีกบัต่างประเทศ ,การติดต่อซ้ือขาย, การคมนาคม หรือ

แมก้ระทัง่การลงทุนร่วมกบัต่างชาติ ทุกอยา่งลว้นจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งใชก้ารส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ หากจะ

อยู่ในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงเช่นน้ีได้ เราทุกคนจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับตัวให้ทันและเข้ากับโลกท่ี

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอด และจะตอ้งมีการสอดแทรกการใชภ้าษาองักฤษในทุกส่วนของชีวติประจาํวนั เพ่ือใหเ้ราเกิด

ความคุน้ชินกบัภาษาองักฤษ เช่นเดียวกนักบัภาษาไทย 

สาํหรับกลวิธีในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ พบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นวา่วิธีการพฒันาทกัษะทาง

ภาษาท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ เรียนดว้ยตนเองผ่านส่ือออนไลน์ ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่า สถานการณ์ปัจจุบนั                

การเขา้ถึงส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดง่้ายและรวดเร็วจากสถานท่ีและสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ  

จากหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน ไอแพดหรือแท็บเล็ต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สรศกัด์ิ 

เช่ียวชาญ (2563) ท่ีกล่าวว่าวิธีการในการพฒันาทกัษะทางภาษาท่ีเหมาะสมนกัศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าเรียนดว้ย

ตนเอง ผ่านส่ือออนไลน์เป็นวิธีท่ีเหมาะสมเพราะในปัจจุบนัการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

และเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา นกัศึกษาสามารถเขา้ใชผ้า่นอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ โทรศพัทแ์บบสมาร์ตโฟน แท็บเลต็หรือ

คอมพิวเตอร์ไดทุ้กท่ีทุกเวลา การเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ยอ่มสะดวกและง่ายต่อการเขา้ถึง ของนกัศึกษาอนัถือเป็น

วธีิชีวติปกติของคนในยคุปัจจุบนั 

  สรุป ในโลกยคุปัจจุบนัภาษาองักฤษมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งมาก ทั้งในการใชชี้วิตประจาํวนัและ

การใชชี้วิตในสถานการณ์ของการทาํงาน ทาํให้คนทาํงานท่ีอยู่กนัคนละประเทศสามารถส่ือสารกนัอยา่งเขา้ใจ 

และใชเ้ป็นภาษาหลกัในการทาํงานระดบันานาชาติ โดย สถาบนั admissionpremium (2561) สรุปเหตุผลสาํคญั

ของการมีความสามารถด้านทักษะทางภาษาอังกฤษ ดังน้ี (1) เป็นส่ือกลางในการส่ือสาร มนุษย์จาํเป็นตอ้ง

ติดต่อส่ือสารกนัอยูต่ลอดเวลา ภาษาองักฤษจึงมีบทบาทสาํคญั เม่ือเราไม่สามารถพูดภาษาทอ้งถ่ินของทัว่โลกได้

ทุกภาษา แต่ตอ้งการติดต่อส่ือสาร เราจาํเป็นท่ีจะตอ้งส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษให้ได ้(2) สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้

คนทาํงาน คนท่ีทาํงานท่ีสามารถพูดภาษาองักฤษไดอ้ย่างเช่ียวชาญ ภาษาองักฤษจะช่วยเสริมภาพลกัษณ์ดีใน                

การทาํงาน และการทาํงานของเราก็จะสะดวกมากข้ึน เพราะการท่ีเราไดพ้บปะกบัคนหลายๆ วฒันธรรม จะช่วย
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ใหเ้ราไดค้วามคิดใหม่ในการทาํงานมากข้ึน อีกทั้งยงัช่วยใหเ้ราเติบโตในหนา้ท่ีการงานอีกดว้ย (3) เพ่ิมโอกาสงาน

ดว้ยทกัษะภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษเป็นคุณสมบติัขอ้หน่ึงท่ีคนทาํงานตอ้งมี  หากใครไม่สามารถพูดคุยเป็น

ภาษาองักฤษได ้โอกาสการไดง้านทาํก็จะมีน้อยลง เพราะตอ้งเสียโอกาสนั้นท่ีมีทกัษะการใชภ้าษาองักฤษได้                

การพูดไดเ้พียงเล็กนอ้ย หรือเขียนไดเ้พียงอยา่งเดียว แต่ไม่มีความเขา้ใจในการใชภ้าษา ไดก้ลายเป็นอุปสรรคใน

การทาํงานอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น หากตอ้งการประสบความสําเร็จในการหางาน เราจาํเป็นตอ้งมีความสามารถ 

ทางภาษาองักฤษดว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรมีการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ส่ือออนไลน์สําหรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นกัศึกษาในดา้นต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีสามารถเขา้ถึงส่ือออนไลน์ไดง่้ายและสะดวก  

(2) ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เขา้ร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติและนักศึกษาได้ฝึกใช้

ภาษาองักฤษในสถานการณ์จริง หรือคณะควรมีการจดักิจกรรมท่ีนกัศึกษาไดใ้ชภ้าษาองักฤษอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

การประชุมวชิาการในระดบันานาชาติ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การพฒันาส่ือหรือ Application เพ่ือพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษา  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพ่ือ 1) ศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของ

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 3) ศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ครูผู ้สอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 313 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดว้ยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s correlation) วิเคราะห์พหุคูณ

แบบขั้นตอน โดยวธีิ Stepwise (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี รองลงมา คือ การกระตุน้ทางปัญญา 

ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  2) ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด 

พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสามารถในการพัฒนานักเรียนให้มีเจตคติทางบวก รองลงมา คือ 

ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ความสามารถในการแกปั้ญหา

ภายในโรงเรียน 3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์ทิศทางบวกกบัประสิทธิผล

ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย การกระตุน้ทางปัญญา (X3) การคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) การสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X1) 
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เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

โดยสามารถร่วมทาํนายไดร้้อยละ 88.90 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 

 

คาํสําคญั:  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ประสิทธิผลของโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The purposes of the current study were to (1) study levels of transformative leadership of school 

principals under the Nakhon Pathom Primary Educational Services Office Area 1, (2) study the effectiveness of 

schools under the Nakhon Pathom Primary Educational Services Office Area 1, and (3) study transformative 

leadership of school principals that affected the effectiveness of schools under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Services Office Area 1. A sample group comprised 313 schoolteachers under Nakhon Pathom 

Primary Educational Services Office Area 1 in the 2020 academic year. Data were collected with a questionnaire 

and analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation, and Stepwise Multiple 

Regression Analysis.  

The findings revealed that (1) overall levels of transformative leadership of school principals under the 

Nakhon Pathom Primary Educational Services Office Area 1 were high. When inspecting individual aspects, the 

highest average aspect was ideally influencing or building popularity, followed by intellectual stimulation, while 

considering individuality was the lowest. (2) The effectiveness of schools under the Nakhon Pathom Primary 

Educational Services Office Area 1 was high. When inspecting individual aspects, the highest average aspect was 

developing positive attitudes to students, followed by changing and developing schools, while solving internal 

problems was the lowest. (3) School principals' transformative leadership had a positive relationship with the 

effectiveness of schools under the Nakhon Pathom Primary Educational Services Office Area 1, significantly at 

.01 level. The transformative leadership skills, including intellectual stimulation (X3), considering individuality 

(X4), inspiring (X2), and ideally influencing and building popularity (X1), were factors affecting the effectiveness 

of schools under the Nakhon Pathom Primary Educational Services Office Area 1, co-predicting for 88.90 at .01 

level of significance.  

 

Keywords: Transformative Leadership, The Effectiveness of Schools 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยคุโลกาภิวตัน์ประเทศไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในทุกดา้นไม่วา่

จะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมการเมือง ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงด้านการศึกษา ซ่ึงทาง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้จัดทาํแผนพฒันาการศึกษาตามยุทธศาสตร์                        

การพฒันาจงัหวดันครปฐมข้ึนโดยไดจ้ดัทาํนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ข้ึนเพ่ือนาํมาขบัเคล่ือนทาง 

การศึกษา และพฒันาโรงเรียนในสงักดัใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน ท่ีสอดรับกบัแผนการศึกษาแห่งชาติซ่ึง

จะพบว่าผูบ้ริหาร หรือผูน้าํท่ีมีภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะสามารถทาํให้การบริหารเกิดประสิทธิผลของงาน 
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และองคก์ารสูงข้ึนแมว้า่สภาพการณ์ขององคก์ารจะมีปัญหาหรือขอ้จาํกดั ต่าง ๆเพียงใด จากการศึกษาภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง (Transformational leadership) ของแบส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) ท่ีมีแนวความคิด

วา่ผูน้าํเป็นผูจู้งใจใหบุ้คคลากรปฏิบติังานเกินความคาดหวงัปกติ เพ่ือมุ่งไปสู่ภารกิจท่ีกวา้งข้ึน ดว้ยความสนใจท่ี

เกิดข้ึนภายในตวับุคคลากร มุ่งบรรลุความตอ้งการระดบัสูง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงจะมาช่วยเสริม จึงทาํใหเ้กิด

ประสิทธิผลต่อองคก์ารมากข้ึน โดยมุ่งเนน้พฒันาความเจริญกา้วหนา้ และประสิทธิผลขององคก์ารเป็นสาํคญั 

 นอกจากภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้ นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงความสําเร็จของการบริหาร

การศึกษานัน่ก็คือ ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน (Effectiveness of school) ซ่ึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน

นั้น เป็นผลสืบเน่ืองจากการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) ซ่ึงผูบ้ริหาร

โรงเรียนจะตอ้งเป็นผูน้าํ ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง พฒันาโรงเรียนให้ประสบผลสาํเร็จนกัเรียนมีความ Smart 

นาํพาโรงเรียนไปสู่ความสาํเร็จมีการบริหารจดัการท่ีดีเลิศเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ในการพิจารณาวา่โรงเรียน

จะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้น มีตวับ่งช้ีสาํคญั คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน มอทท ์(Mott, 1972) กล่าววา่ 

ประสิทธิผลของโรงเรียนมีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสามารถผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 

ด้านความสามารถพฒันานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก ด้านความสามารถปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน                    

ดา้นความสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียนดงัจะเห็นไดจ้ากงานวจิยัของนกัวจิยัหลายท่าน เช่น นิรันดร์ สูโดด (2561) 

ไดท้าํการศึกษาวิจยัพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ความสัมพนัธ์

ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด คือ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงดา้นการกระตุน้ทางปัญญา   

กบัประสิทธิผลของโรงเรียนดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันะคติทางบวก  

 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาการวจิยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การท่ีโรงเรียนในสังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จะประสบความสําเร็จไดน้ั้นภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีส่วนสําคญัท่ีทาํให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาเกิดการเปล่ียนแปลงและเกิดการพฒันาการศึกษา 

อย่างย ัง่ยืนดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาผูบ้ริหาร

สถานศึกษาให้สามารถพฒันาการบริหารงานจนเกิดการเปล่ียนแปลงในยคุปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ 

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลเพ่ือไปสู่ “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 (2) เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 

 (3) เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 

 Bass & Avolio (1994) ก ล่ าวว่ า  ภา วะ ผู ้นําก าร เ ป ล่ีย นแ ปล ง ( transformational leadership) เ ป็น

กระบวนการท่ีผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้าม โดยเปล่ียนแปลงความพยายามของผูร่้วมงานและผูต้ามให้

สูงข้ึนกว่าความพยายามท่ีคาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนกว่าความ

พยายามทคาดหวงัพฒันาความสามารถของผูร่้วมงานและผูต้ามไปสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนและ มีศกัยภาพข้ึน ทาํให้เกิด

การตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสัยทศัน์ของทีมขององคก์ร จูงใจให้ผูร่้วมงานและผูต้ามมองให้ไกลเกินกวา่ความ

สนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มองคก์ารหรือสังคม ซ่ึงกระบวนการท่ีผูน้าํ มีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือ             

ผูต้ามน้ีจะกระทาํ โดยผา่นองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ 4 ประการ หรือท่ีเรียกวา่ “4I” (four I’s) คือ 1) การมีอิทธิพล

อย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (Idealized Influence or Charisma Leadership : II or CL)  2) การสร้างแรง

บนัดาลใจ (inspiration motivation : IM)  3) การกระตุน้ทางปัญญา (intellectual stimulation : IS) 4) การคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล (individualized consideration : IC)  

 แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 

 Mott (1972) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลของโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วยความสามารถ 4 ด้าน คือ                       

1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพฒันาทศันคติทางบวก             

3) ความสามารถในการแกปั้ญหาในโรงเรียน 4) ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

                                        ตวัแปรอสิระ                              ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research)  

 4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 

2564 จาํนวน 1,432 คน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ประชากรทั้งหมดเทียบ

ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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สัดส่วนแต่ละโรงเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) แยกตามรายอาํเภอ 3 อาํเภอ 

ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง อาํเภอกาํแพงแสน อาํเภอดอนตูม ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 313 คน 

 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร และ

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มี 3 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ี และประสบการณ์ในตาํแหน่ง 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

เ พ่ือหาค่า IOC ได้ค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาระหว่าง 0.50 - 1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) 

ของ Cronbach (1990) ซ่ึงจากการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั  

α = .979 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหาร

สถานศึกษาโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั โดยนาํแบบสอบถามไปให้กบัสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แต่ละแห่ง และดําเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามแบบออนไลน์ เม่ือได้

แบบสอบถามกลบัคืนจาํนวน ร้อยละ 100 จึงตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดบัขอ้มูล เพ่ือนาํขอ้มูลท่ี

ไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผล 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation = S.D.) วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผล

ของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation) สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ในการวเิคราะห์หาวา่ภาวะ

ผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน     
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ตารางที ่1 ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดยภาพรวม 

ข้อ ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา x� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี 4.39 0.67 มาก 1 

2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 4.29 0.70 มาก 3 

3. การกระตุน้ทางปัญญา 4.32 0.68 มาก 2 

4. การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.29 0.69 มาก 4 

 รวม 4.33 0.69 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.33, S.D. = 0.69) 

เม่ือพิจารณาตามตารางเป็นรายดา้น พบวา่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด (x� = 4.39 ,S.D. = 0.67) รองลงมาไดแ้ก่ การกระตุน้ทางปัญญา (x� = 4.32, S.D. = 0.68) ส่วนการคาํนึงถึง

ความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x�  = 4.29 ,S.D. = 0.69) 

ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1         

 โดยภาพรวม 

ข้อ ประสิทธิผลของโรงเรียน x� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูงข้ึน 
4.31 0.68 มาก 3 

2. ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้เจตคติทางบวก 4.52 0.58 มากท่ีสุด 1 

3.   ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน 4.48 0.62 มาก 2 

4.   ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน 4.26 0.67 มาก 4 

 รวม 4.39 0.65 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั มาก (x� = 4.39, S.D. = 0.65) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้เจตคติทางบวก มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด (x� = 4.52 , S.D. = 0.58)  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน (x� = 4.45, 

S.D. = 0.62) ส่วนดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียนมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.26, S.D. = 0.67)     

ผลการวิเคราะห์อาํนาจทาํนายของภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3  ผลการวเิคราะห์อาํนาจทาํนายของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ 

 ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ตัวแปรทํานาย b β t p 

1. ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3)   1.923 .552 14.650 .000 

2. ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4) .739 .255 7.092 .000 

3.   ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) .296 .109 2.549 .011 

4.   ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X1) .223 .091 2.486 .013 

5.   ค่าคงท่ี (Constant) 11.479 - 6.342 .000 

 
R  = .944  R2 = .890 R2

adj = .889,       F = 6.180,                                                                                                   

df1 = 1,       df2 = 308 ,    Sig. < 0.01,      SE est. = 3.484,       a = 11.479 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ตวัแปรอิสระทั้งหมดของงานวิจยั ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา (X3)  ดา้นการคาํนึง 

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) และดา้นการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือ             

การสร้างบารมี (X1) ไดร้้อยละ 89.00 (R2 = 0.890) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือปรับค่าความคลาดเคล่ือน

มาตรฐานในการพยากรณ์ท่ีมีค่าเท่ากบั 3.484 (SEest = 3.484) พบวา่ ปัจจยัทั้งหมดสามารถร่วมกนัทาํนายประสิทธิผล

ของโรงเรียน ไดถึ้งร้อยละ 88.90 (R2adj = .889) ส่วนอีกร้อยละ 11.10 เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรอ่ืนท่ีไม่นาํมา

เป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาคร้ังน้ี ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลในการทาํนายสูงสุด คือ ด้านการกระตุน้ทางปัญญา                    

(β =.552) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (β = .255) 

สมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ ŷ= 11.497+ 1.923(X3) + .739 (X4) + .296 (X2) + .223 (X1) 

สมการวเิคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  Z ŷ = .552 Zx3 + .225 Zx4   + .109 Zx2 + .091 Zx1   

 

6. อภิปรายผล   

 ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเร่ือง ภาวะผูน้ําการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยคร้ังน้ี

สามารถอภิปรายตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี  

 1. จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือมีการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า        

ดา้นท่ีสูงสุด คือ ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี รองลงมาคือ ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา 

ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ด้านการสร้างแรงบันดาล ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารจึงมี

ความสําคญัอย่างยิ่งในการบริหารงานให้สัมฤทธ์ิผลความสําเร็จในผลงานมีส่วนสัมพนัธ์กบัความสามารถของ

ผูบ้ริหารหรือผูน้าํ ผูบ้ริหารมีบทบาทสาํคญัท่ีสุดท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในความเป็นผูน้าํในการบริหารงาน 

เพ่ือรวมพลงัและใชป้ระโยชน์ของบุคลากรท่ีมีอยู ่ใหช่้วยกนัทาํงาน เพ่ือรวมพลงัและใชป้ระโยชน์ของบุคลากรท่ี

มีอยู ่ใหช่้วยกนัทาํงาน และตอ้งรู้จกัเลือกวิธีแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม เพ่ือให้การดาํเนินการต่างๆ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายจึงทาํใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้นมีความสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ่ง  ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัตา  

เก้ือกูลรัฐ (2554, หน้า 93) พบว่า ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางอาํเภอ               
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โพธาราม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน                          

ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายดา้น นอกจากนั้นยงัสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ นนทกร อรุณโน (2559, หนา้ 48) พบวา่ ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา

สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกราย รวมถึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เนตรนภา เจตน์จาํนงค ์(2564, หน้า 53) พบว่า 

ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกรายดา้น  

 2. จากผลการวจิยัพบวา่ ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เม่ือมีการพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก

ทุกดา้น ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้เจตคติทางบวก รองลงมาคือ ดา้น

ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา

ภายในโรงเรียน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก โรงเรียนเป็นองค์การทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีสําคญัในการสร้าง

เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณภาพของประเทศ และนกัเรียนคือผลผลิตของโรงเรียน ดงันั้นคุณภาพและ

ผลการเรียนทางดา้นวชิาการของนกัเรียนข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของโรงเรียนในการบริหารจดัการ ปรับปรุงและพฒันา

ให้นกัเรียนมีคุณภาพ โดยการพฒันาส่วนหน่ึงท่ีมีความสาํคญัยิ่งนัน่ก็คือการพฒันานกัเรียนให้มีเจตคติทางบวก 

(Bass & Avolio, 1994) ซ่ึงมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบาย “นครแห่งคุณภาพการศึกษา” ของ

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซ่ึงผลการวจิยัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัตา เก้ือกลูรัฐ 

(2554, หน้า 74) ซ่ึงพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางอาํเภอโพธารามสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก นอกจากนั้นผลการวิจยัน้ียงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ นนทกร  อรุณโน (2559, หนา้ 52) ซ่ึงพบวา่ ระดบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ                 

เนตรนภา เจตน์จาํนงค ์(2564, หนา้ 57) ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร

โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

 3. จากผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์ทิศทางบวก

กบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ซ่ึงไดแ้ก่ ดา้นการกระตุน้

ทางปัญญา (X3)  ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (X4)  ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ (X2) และดา้นการมี

อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี (X1) สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดร้้อยละ 88.90 ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้าํมี

ภาวะผูน้ําในการบริหารโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีจะเน้นไปท่ีผูบ้ริหาร ตอ้งเป็นผูท่ี้มี

คุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน หลีกเล่ียงการใชอ้าํนาจเพ่ือประโยชน์ส่วนตน นาํแนวคิด วิธีการ ความรู้และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงานตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบัติงานให้สําเร็จใช้

หลกัการบริหารแบบมีความเป็นกลัยาณมิตร เปิดใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากเพ่ือนร่วมงาน

ทาํใหผู้ร่้วมงานเกิดความรู้สึกเตม็ใจ และภาคภูมิใจเม่ือไดร่้วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ขวญัตา เก้ือกลูรัฐ 

(2554, หน้า 78) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาด

กลาง อาํเภอโพธาราม สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2 ผลการวจิยัพบวา่ ภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนั้น

ผลการวิจยัน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนทกร  อรุณโน (2559, หนา้ 57) ท่ีไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 ผลการวจิยัพบว่า การศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 17 อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01 รวมไปถึงผลการวจิยัของ เนตรนภา เจตน์จาํนงค ์(2564, หนา้ 63) ท่ีไดท้าํการวจิยัเร่ือง การศึกษา

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                        

ควรส่งเสริมใหผู้บ้ริหารสถานศึกษานาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายของสถานศึกษา 

 (2) ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1                        

ควรส่งเสริมใหผู้บ้ริหารมีการจดัการความเส่ียงในสถานศึกษาเม่ือเกิดปัญหาข้ึนในองคก์ารอยา่งทนัท่วงที 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 (2) ควรศึกษาเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เน่ืองจากประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นตวัช้ีวดัอยา่งหน่ึงของความสาํเร็จของ

โรงเรียน 

  (3) ควรศึกษาเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา และประสิทธิผลของ

โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เน่ืองจาก                    

การบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษามีผลโดยตรงต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา 1) ผลการใชกิ้จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา   

ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และ 2) ความพึงพอใจของ

นกัเรียนต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาท่ีพฒันาข้ึน กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จาํนวน 60 คน โรงเรียนแห่งหน่ึงในจงัหวดั

ลพบุรี โดยการเลือกตามความสะดวก งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลองเบ้ืองตน้ตามแผนการวิจยักลุ่มเดียววดัผล

ก่อนทดลองและหลงัทดลอง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเตม็

ศึกษา มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 2) แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง    

0.67 – 1.00  ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.54 – 0.75 ค่าอาํนาจจาํแนก อยู่ระหว่าง 0.21 - 0.54 และความเช่ือมัน่

เท่ากับ 0.73 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา มีค่า IOC อยู่

ระหวา่ง  0.67 – 1.00 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบสมมติฐาน 

Wilcoxon Signed-Ranks Test ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์หลงั

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา (M = 11.47, SD = 1.97) สูงกว่าก่อนเข้าร่วม  (M = 4.02,                

SD = 1.62) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (Z = -6.760, Asymp. Sig. (2-tailed) = .000) และนักเรียนมี                

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ตามแนวสะเตม็ศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคญั: ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์, กิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์, สะเตม็ศึกษา 
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ABSTRACT 

 This research aims to study 1) the effect of using science camp activities aligning with STEM education 

toward the scientific creativity of upper primary school students and 2) students’ satisfaction toward the 

developed STEM science camp activities. The samples consisted of 60 fourth-sixth grade students who studied 

in the first semester of the 2022 academic year in a school in Lopburi Province selecting by convenience sampling. 

This research is pre-experimental research using a one-group pre-test post-test design. The research instruments 

composed of the following: 1) STEM science camp activities, the IOC scores were ranged from 0.67-1.00;             

2) Scientific creativity test, the IOC scores were ranged from 0.67-1.00, the difficulty indices were ranged from 

0.54 – 0.75, the discrimination indices were ranged from 0.21 - 0.54, and the reliability equaled 0.73 ; and                           

3) Satisfaction questionnaire toward the developed STEM science camp activities, the IOC scores were ranged 

from 0.67-1.00. The statistics employed for data analysis included mean, standard deviation, and Wilcoxon 

Signed-Ranks Test. The results revealed that the students’ scientific creativity posttest mean score (M = 11.47, 

S.D. = 1.97) was higher than the pretest one (M = 4.02, S.D. = 1.62) at .05 level of statistical significance                            

(Z = -6.760, Asymp. Sig. (2-tailed) = .000) and students had a high level of satisfaction toward STEM science 

camp activities. 

 

Keywords: Scientific Creativity, Science Camp, STEM Education 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นหน่ึงในทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning, 

2013) โดยความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทางความคิดของมนุษย ์ท่ีพยายามสร้างสรรคจ์ากส่ิงเดิมท่ีมีอยูท่าํ

ให้เกิดเป็นแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆ (กรมวิชาการ, 2546) ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นปัจจยัท่ี

จาํเป็นอยา่งยิง่ในการส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ ประเทศท่ีสามารถพฒันาและดึงเอาศกัยภาพเชิง

สร้างสรรค์ของคนในชาติออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดไดย้ิ่งมีโอกาสพฒันา และเจริญกา้วหน้าไดม้ากข้ึน

เท่านั้ น (Partnership for 21st Century Skills, 2015; อารี พนัธ์มณี, 2540) อย่างไรก็ตามจากการศึกษางานวิจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนยงัขาดการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่มุ่งเนน้เพียงเน้ือหาทางวทิยาศาสตร์เพ่ือการสอบแข่งขนั 

รวมถึงข้อจํากัดในเร่ืองของเวลา ประกอบกับครูไม่ทราบแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ (สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ และคณะ, 2563) ในการส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงอย่าง

ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ผูส้อนอาจไม่สามารถจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมเพียงทกัษะดงักล่าวได้

โดยตรงในชั้นเรียน เน่ืองจากในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ผูส้อนมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมทั้งดา้นเน้ือหา ทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคอ่ื์นๆ ไปพร้อมกนัดว้ย (Madden et al., 2013)  

ค่ายวทิยาศาสตร์ จึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถใชใ้นการส่งเสริมเฉพาะทกัษะหรือองคค์วามรู้ให้กบัผูเ้รียน 

โดยค่ายวิทยาศาสตร์สามารถจดัเป็นกิจกรรมภายใน หรือภายนอกโรงเรียน เป็นการจดัประสบการณ์ตรงให้แก่

นักเรียน ทาํให้เกิดการพฒันาความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงบางประสบการณ์ไม่

สามารถจดัในหอ้งเรียนได ้ตอ้งพานกัเรียนไปเขา้ค่าย ณ สถานท่ีท่ีกาํหนด และทาํกิจกรรม เช่น การทดลอง สาํรวจ 
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เล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ เป็นตน้ มีงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการพฒันาค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม

ศึกษาดว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสามารถของนักเรียนในดา้นต่างๆ และหลาย

ระดบัชั้น (ตรีประเสริฐ แสงศรีเรือง, 2563; อาทิตยา ขาวพราย, 2562) อย่างไรก็ตาม ยงัไม่พบงานวิจยัเก่ียวกับ                 

การพฒันาค่ายวทิยาศาสตร์ตามแนวทางสะเตม็ศึกษาดว้ยกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมเพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ใหก้บันกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 

 จากความสําคญัและปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาผลการใชกิ้จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตาม

แนวสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยนาํเอาการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศึกษาดว้ยกระบวนการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ของสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2560) มาใชเ้ป็นขั้นตอนใน             

การดาํเนินกิจกรรม กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ แบ่งเป็น 5 กิจกรรม ระยะเวลากิจกรรมละ 4 ชั่วโมง รวม 20 

ชัว่โมง ซ่ึงผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู้และพฒันาความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมอยา่งสนุกสนาน และ

แสดงความคิดเห็นร่วมกนันาํไปสู่การคน้พบองคค์วามรู้ใหม่ๆ เพ่ือนาํไปใชใ้นอนาคต  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพ่ือศึกษาผลการใชกิ้จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคท์าง

วทิยาศาสตร์นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตาม

แนวสะเตม็ศึกษาท่ีพฒันาข้ึน  

 
 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ในการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 3.1 ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นความคิดอเนกนัย (Divergent thinking) เช่นเดียวกับ

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นลกัษณะของการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนของกระบวนการคิด และหา

คาํตอบอยา่งคล่องแคล่ว เพ่ือใชใ้นการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ (Madden et al., 2013; พนิตธิดา รุ่งแจง้, 2557) 

ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ตอ้งอาศยัทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการตั้งสมมติฐาน และทกัษะ

การออกแบบโดยกระบวนการเหล่านั้นก่อให้เกิดผลผลิต ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีความแปลกใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบับริบท 

(Hu & Adey, 2002; Sak & Ayas, 2013) ทั้งยงัเป็นประประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์ สังคมและประเทศชาติ (Sak & 

Ayas, 2013) นอกจากน้ี ความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์สามารถนาํไปสู่การคน้พบ หรือการออกแบบ (Park, 

2011) ซ่ึงพบวา่มีผูเ้สนอองคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ เป็น 3 องคป์ระกอบ (Hu & Adey, 

2002; Madden et al., 2013) ประกอบดว้ย ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ (Scientific fluency) ความคิดยืดหยุ่น

ทางวทิยาศาสตร์ (Scientific flexibility) และความคิดริเร่ิมทางวทิยาศาสตร์ (Scientific originality) 

 3.2 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู ้เรียนได้พัฒนาและ

แสดงออกถึงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ทั้งในดา้นขององคค์วามรู้ ความเช่ียวชาญ และทกัษะ โดยสถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2560) ไดเ้สนอกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 6 ขั้น ดงัน้ี ขั้นท่ี 1. ระบุปัญหา 

ขั้นท่ี 2. รวบรวมขอ้มูลและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา ขั้นท่ี 3. ออกแบบวธีิการแกปั้ญหา  ขั้นท่ี 4. วางแผน และ
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ดาํเนินการแกปั้ญหา ขั้นท่ี 5. ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขวิธีการแกไ้ขปัญหาหรือแกไ้ขช้ินงาน  และ 

ขั้นท่ี 6. นาํเสนอวธีิการแกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหาหรือช้ินงาน 

 3.3 ค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เสริมหลกัสูตรซ่ึง

จดัใหผู้เ้รียนท่ีมาเขา้ร่วมกิจกรรมร่วมกนั ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเพ่ิมพนูความรู้ ทกัษะกระบวนการ และ

ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดลอ้มจริง ท่ีเน้นเน้ือหาการคน้ควา้ คิดสร้างสรรค์ สังเคราะห์ และ               

การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการทาํกิจกรรมร่วมกัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย,ี 2560) ค่ายวทิยาศาสตร์สามารถจดักิจกรรมไดโ้ดยใชเ้น้ือหาสาระหรือประเด็นของบริบทรอบตวัของ

ผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปปรับและเช่ือมโยงในชีวิตประจาํวนั (สุภาพร กิจวานิชชยั และคณะ, 

2562)   

3.4 ความพึงพอใจ หมายถึง ท่าทีความรู้สึกหรือทศันคติ ในแง่ดีท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ในดา้นต่างๆ เช่น 

วธีิการจดัการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการจดัการเรียนรู้ (อบัดุลยามีน หะยขีาเดร์, 2560) ซ่ึงเกิดข้ึน

หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ เป็นความรู้สึกนึกคิด หรือ ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงสามารถ

เป็นไปได้ทั้ งทางบวกและลบ จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้ นสามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้ น 

(Schermerhorn, 2000; กชกร เป้าสุวรรณ และคณะ, 2550; ธีรพงศ ์แก่นอินทร์, 2545)  

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

                   ตวัแปรต้น                                                                        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ในงานวจิยัน้ีผูว้จิยัไดก้าํหนดสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

3.3.1 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ตามแนวสะเตม็ศึกษามี

ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม  

3.3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็ม

ศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ฯ ในระดบัมากข้ึนไป 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน้ (Pre-experimental research) แบบแผนการทดลอง 

One-Group Pretest – Posttest Design (อรพินทร์ ชูชม. 2552) ดงัน้ี 

 

 

กิจกรรมค่าย

วทิยาศาสตร์ 

ตามแนวสะเตม็ศึกษา 

- ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ 

- ความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์

ตามแนวสะเตม็ศึกษา 
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สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแบบแผนการทดลอง  

E แทน กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มทดลอง 

T1 แทน การทดสอบก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ตามแนวสะเตม็ศึกษา 

X แทน การจดักิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์าง

วทิยาศาสตร์  

T2 แทน การทดสอบหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ตามแนวสะเตม็ศึกษา 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

4.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จงัหวดัลพบุรีในเขตอาํเภอเมือง จาํนวนประมาณ 3,350 คน  

4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 กาํลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1     

ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนแห่งหน่ึงในเขตอาํเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

จังหวดัลพบุรี แบ่งออกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4, 5, และ 6  ระดับชั้นละ 20 คน รวม 60 คน โดยใช้

วิธีการเลือกตามความสะดวก (Convenience sampling) เป็นนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนว

สะเต็มศึกษาท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการประสานเพ่ือขอเก็บ

ขอ้มูลวจิยั  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

4.3.1 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา โดยกาํหนดเน้ือหาท่ีใช้ในกิจกรรมให้มี                

ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราววิทยาศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ ไม่ซํ้ ากบักิจกรรมในบทเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีนกัเรียนเคย

เรียนรู้ ประกอบดว้ย 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ ชุมชนในฝัน นัง่ร้าน ศรลม-แฮนดเ์มด สะพานดาวนิชี และกบัดกัยงุ ใชเ้วลา

ในการจดักิจกรรมละ 4 ชัว่โมง รวม 20 ชัว่โมง มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นวิทยาศาสตร์ศึกษาและการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาํนวน 3 ท่านมีค่าอยูร่ะหวา่ง  0.67 – 1.00 และค่าเฉล่ีย

ความเหมาะสมต่อการนาํไปใชมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 3.00 – 4.67 อยูใ่นระดบัมากข้ึนไปในทุกรายการประเมิน 

4.3.2 แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยสร้างแบบวดัความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร์เป็นแบบวดัประเภทอตันยั จาํนวน 6 ขอ้ ปรับมาจากแบบวดัความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ตาม

แนวคิดของ Hu & Adey (2002) ซ่ึงวดัความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความคิดคล่อง

ทางวิทยาศาสตร์ ความคิดยืดหยุ่นทางวิทยาศาสตร์ และความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตร์ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง     

0.67 – 1.00 นําไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน  แบบวดัฯ มีค่าความยากง่าย อยู่

ระหว่าง 0.54 – 0.75 ค่าอาํนาจจาํแนก อยู่ระหว่าง 0.21 - 0.54 และความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.73 หลงัจากนั้นนาํแบบ             

วดัไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

4.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุดจาํนวน 20 ขอ้ 

กลุ่ม   สอบก่อน             ทดลอง                                     สอบหลงั 

   E      T1    X     T2
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สอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวทิยากร ดา้นการจดักิจกรรม และดา้นการวดัประเมินผล 

โดยขอ้คาํถามท่ีสร้างข้ึนจะมีทั้งทางบวกและทางลบ มีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 และค่าเฉล่ียความเหมาะสม

ต่อการนาํไปใชมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 4.00 – 5.00 อยูใ่นระดบัมากข้ึนไปในทุกรายการประเมิน 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

4.4.1 ประสานงานในโรงเรียนท่ีจดักิจกรรม ใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และครู ดาํเนินการกระบวนการ

ขอความยนิยอมในการเก็บขอ้มูลวจิยั  

4.4.2 ช้ีแจงให้นกัเรียนทราบเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการจดักิจกรรมค่ายฯ ลกัษณะของกิจกรรม 

การจดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล  

4.4.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม โดยนาํแบบวดัความคิดสร้างสรรคว์ิทยาศาสตร์ให้

นกัเรียนทาํ  

4.4.4 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร์ โดยจดัสปัดาห์ละ 1 วนั 5 กิจกรรม กิจกรรมละ 4 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 20 ชัว่โมง 

4.4.5 เก็บรวบรวมขอ้มูลหลังจากการจัดกิจกรรมครบทั้ ง 5 กิจกรรม โดยให้ผูเ้รียนทาํแบบวดั

ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ตามแนวสะเต็ม

ศึกษา 

4.4.6 นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปทาํการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

4.5.1 นําคาํตอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ โดยใช้เกณฑ์การให้ คะแนนความคิดสร้างสรรค์ทาง

วทิยาศาสตร์ ท่ีไดป้รับมาจากแนวคิดของ (Hu & Adey, 2002) 

4.5.2 นาํคาํตอบของนกัเรียนท่ีไดจ้ากแบบวดัความพึงพอใจมาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และแปลความหมายระดบัความพึงพอใจเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) (4.51 – 5.00 หมายถึง 

มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด, 3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก, 2.51 – 3.50 หมายถึง                      

มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง, 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย, และ 1.00 – 1.50 หมายถึง 

มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด) 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1. ผลการใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาฯ ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ทาง

วิทยาศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เม่ือทาํการตรวจสอบการแจกแจงของขอ้มูลคะแนนความคิด

สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ทั้งโดยภาพรวมและราย

องคป์ระกอบของนกัเรียนก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมไม่ไดมี้การแจกแจงแบบปกติ ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การตรวจสอบการแจกแจงของขอ้มูลคะแนนความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ 

องค์ประกอบ การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล (n 

= 60) 

 df ค่าสถิติ p 

ความคิดคล่องทางวทิยาศาสตร์ ก่อนทาํกิจกรรม 60 .216 .000 

หลงัทาํกิจกรรม 60 .203 .000 

ความคิดยดืหยุน่ทางวทิยาศาสตร์ ก่อนทาํกิจกรรม 60 .242 .000 

หลงัทาํกิจกรรม 60 .238 .000 

ความคิดริเร่ิมทางวทิยาศาสตร์ ก่อนทาํกิจกรรม 60 .362 .000 

หลงัทาํกิจกรรม 60 .203 .000 

ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์โดยภาพรวม ก่อนทาํกิจกรรม 60 .137 .007 

หลงัทาํกิจกรรม 60 .127 .017 

หมายเหตุ ตรวจสอบ Test of normality ดว้ยสถิติ Kolmogorov-Smirnov 

 

ผลการใชกิ้จกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาฯ ท่ีมีต่อความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์

นกัเรียนก่อนและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรม พบวา่นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์หลงั

เขา้ร่วมกิจกรรมโดยภาพรวมและรายด้านสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05         

จากการประเมินความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมรายดา้น พบว่า ความคิดสร้างสรรค์                  

ทางวิทยาศาสตร์ดา้นท่ีนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ ความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือความคิด

ยดืหยุน่ทางวทิยาศาสตร์และความคิดริเร่ิมทางวทิยาศาสตร์ ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ก่อนและหลงัทาํกิจกรรม  

องค์ประกอบ n คะแนนเต็ม Min Max M SD Z 
Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

ความคิดคล่องทางวทิยาศาสตร์ 

ก่อนทาํกิจกรรม 60 6 1 4 2.13 1.06 
-6.593* .000 

หลงัทาํกิจกรรม 60 6 2 6 4.38 0.98 

ความคิดยืดหยุน่ทางวทิยาศาสตร์ 

ก่อนทาํกิจกรรม 60 6 0 3 1.35 0.80 
-6.680* .000 

หลงัทาํกิจกรรม 60 6 2 6 4.06 0.92 

ความคิดริเร่ิมทางวทิยาศาสตร์ 

ก่อนทาํกิจกรรม 60 6 0 3 0.53 0.74 
-6.494* .000 

หลงัทาํกิจกรรม 60 6 0 6 3.02 1.28 

ความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์โดยภาพรวม   

ก่อนทาํกิจกรรม 60 18 1 7 4.02 1.62 
-6.760* .000 

หลงัทาํกิจกรรม 60 18 5 15 11.47 1.97 

∗ ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 
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5.2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ตามแนวสะเตม็ศึกษาฯ ท่ีพฒันาข้ึน 

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็ม

ศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.22, SD = 0.70) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มากข้ึนไปทั้ง 3 ดา้น โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดักิจกรรม (M = 4.72, SD = 0.52) รองลงมาคือ

ดา้นวิทยากร (M = 4.58, SD = 0.64) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้นการวดัและประเมินผล (M = 4.36, SD = 0.95) 

อยูใ่นระดบัมาก ตามลาํดบั ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ตามแนวสะเตม็ศึกษา 

รายการ M SD ระดบัความพงึพอใจ 

ด้านวิทยากร 

1. วทิยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ในเน้ือหาท่ีสอนไดเ้ป็นอยา่งดี 4.43 0.82 มาก 

2. วทิยากรใชก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิด คน้ควา้หาความรู้ 

    ดว้ยตนเอง                                                                             
4.37 0.84 มาก 

3. วทิยากรมีการใชค้าํถามเพ่ือใหน้กัเรียนไดคิ้ดคาํตอบท่ีหลากหลาย         4.67 0.84 มากท่ีสุด 

4. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนซักถาม แสดงความคิดเห็นและร่วมกนัตอบ

คาํถามขณะจดักิจกรรม 
4.33 0.47 มาก 

5. วทิยากรใหก้าํลงัใจและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน                                                                                              4.73 0.94 มากท่ีสุด 

6. วิทยากรจดัเตรียม ตาํรา เอกสาร ส่ือ ขอ้มูลท่ีน่าสนใจให้แก่ผูเ้รียนอย่าง

สมํ่าเสมอ 
4.58 0.63 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ด้านวิทยากร 4.58 0.64 มากท่ีสุด 

ด้านกจิกรรม    

1. กิจกรรมมีความเหมาะสมสาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4.67 0.62 มาก 

2. กิจกรรมมีความเหมาะสมดา้นเวลาและการนาํไปใช ้ 4.50 0.78 มาก 

3. วสัดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมกบักิจกรรม 4.67 0.47 มากท่ีสุด 

4. กิจกรรมช่วยใหน้กัเรียนได ้คิดหาคาํตอบและวธีิการแกปั้ญหาอยา่ง

หลากหลาย 

4.83 0.37 มากท่ีสุด 

5. กิจกรรมช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชค้วามรู้และทกัษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา 
4.92 0.28 มากท่ีสุด 

6. กิจกรรมช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเสนอแนวคิดวธีิการใหม่ๆ                                     

ในการแกปั้ญหาท่ีแตกต่างจากเพ่ือน 
4.58 0.64 มากท่ีสุด 

7. กิจกรรมใชก้ระบวนการสอนท่ีกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิด คน้ควา้หาความรู้                

ดา้ยตนเอง 

4.87 0.64 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่ด้านกจิกรรม 4.72 0.52 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่3 (ต่อ) 

 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 นักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา มีความคิด

สร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์สูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แสดงให้เห็นว่าการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษามีผลต่อ  

การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงข้ึน สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ ถาวรีย์                      

พลเยี่ยม (2565) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 6.2 เม่ือพิจารณาความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ในแต่ละดา้น พบวา่ ความคิดคล่องทางวทิยาศาสตร์

มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมาความคิดยืดหยุน่ทางวิทยาศาสตร์ และความคิดริเร่ิมทางวิทยาศาสตร์ ตามลาํดบั 

โดยความคิดคล่องทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เพราะแบบวดัความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ มีขอ้คาํถาม

และสถานการณ์ท่ีนกัเรียนสามารถสะทอ้นองคค์วามรู้หลากหลายภายในเวลาท่ีกาํหนด เพ่ือนาํไปแกปั้ญหาใชใ้น

ชีวติจริงได ้สอดคลอ้งกบั ศิรินนาถ ทบัทิมใส (2563) กล่าววา่หากขอ้คาํถามสะทอ้นในชีวติประจาํวนัของนกัเรียน

จะส่งผลใหน้กัเรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดกบัองคค์วามรู้ และประสบการณ์เดิมไดง่้าย 

 6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา    

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนมีความหลากหลาย 

เนน้ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเองผ่านสถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมทุกกิจกรรม

นกัเรียนเป็นผูส้รุปความรู้ดว้ยตวัเอง โดยมีผูส้อนเป็นเพียงผูเ้สริมความรู้ ส่งผลให้นกัเรียนเกิดความสุขในการเรียน 

ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย อีกทั้ งสถานการณ์ ท่ีครูกาํหนดให้ยงัเป็นตวักระตุน้ให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นใน                   

การคน้หาคาํตอบ สอดคลอ้งกบั เสาวภาคย ์พรสุริวงศ ์(2563) กล่าววา่การจดัการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีเนน้

กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม ทาํใหน้กัเรียนคิดและลงมือทาํดว้ยตนเองเพ่ือแกปั้ญหา และมีความกระตือรือร้น

ในการเรียนเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 

รายการ M SD ระดบัความพงึพอใจ 

ด้านการวัดและประเมินผล    

1. มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือนาํไปสู่การพฒันาตนเอง 4.37 1.03 มาก 

2. มีการใชเ้ทคนิคหรือวธีิการวดัและประเมินผลอยา่งหลากหลาย 4.30 0.94 มาก 

3. มีเกณฑก์ารประเมินผลท่ีชดัเจน 4.37 0.91 มาก 

4. มีการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัใหผู้เ้รียน 4.42 0.90 มาก 

ค่าเฉล่ียดา้นการวดัและประเมินผล 4.36 0.95 มาก 

ค่าเฉลีย่ภาพรวม 4.22 0.70 มาก 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

7.1.1 การนาํกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท์าง

วิทยาศาสตร์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ควรเลือกกิจกรรมท่ีสามารถให้นักเรียนนาํความรู้จากการคิดวิเคราะห์       

ท่ีหลากหลาย ไปใชอ้อกแบบและสร้างช้ินงานท่ีเป็นประโยชน์ สามารถนาํไปใชใ้นชีวติจริงได ้ 

7.1.2 สถานการณ์ปัญหาในขั้นระบุสถานการณ์เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการคิดหา

แนวทางในการแกปั้ญหาท่ี อาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดคิ้ดตามสถานการณ์ปัญหาท่ีใกลต้วันักเรียน    

มากท่ีสุด เช่น ปัญหาท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาในโรงเรียน หรือในชีวติประจาํวนั เป็นตน้ เพ่ือใหน้กัเรียนเห็นความสาํคญั

ของปัญหา เกิดความกระตือรือร้นอยากทาํกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และมุ่งหาแนวทางแก้ปัญหา นําไปสู่                      

การออกแบบและสร้างช้ินงาน ทั้งน้ีควรจดัการเรียนในสภาพแวดลอ้มท่ีดี ไม่แออดัจนเกินไป  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

          7.2.1 จากการวิจยัพบวา่ ในนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงแมจ้ะมีความคิดสร้างสรรคท์าง

วิทยาศาสตร์ท่ีดีข้ึน อยา่งไรก็ตาม นกัเรียนยงัมีความคิดในการแกปั้ญหายงัไม่ดีเท่าท่ีควร สังเกตไดจ้ากการสร้าง

ช้ินงาน แลว้จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดไดว้่าจะแกปั้ญหาอยา่งไร ในการวิจยัคร้ังต่อไป

อาจทาํการส่งเสริมทั้งความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์ควบคู่ไปกบัการแกปั้ญหา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพ่ือ 1) ศึกษาระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2) ศึกษาระดบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของผูบ้ริหารกับ

บรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2564 

จาํนวน 342 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติ ดว้ยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง               

ตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั     

 ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

คือ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านความมีชีวิตชีวาและทนทาน ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ด้าน

ความสามารถในการจูงใจ 2) บรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ

ดา้นเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร รองลงมา คือ ดา้นขนาดและโครงสร้างขององคก์าร ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

ดา้นแบบของความเป็นผูน้าํ 3) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .956 
 

คาํสําคญั : คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร บรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา  

   สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
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ABSTRACT 

 This study aims to (1) study the levels of characteristics of school principals under the Samut Sakhon 

Primary Educational Services Office, (2) study the level of the organizational atmosphere of schools under the Samut 

Sakhon Primary Educational Services Office and (3) study relationship between characteristics of principals and 

organizational atmosphere of schools under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office. A sample group 

consisted of 342 teachers and principals in schools under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office in 

the 2021 academic year. Data were collected by a questionnaire and analyzed using frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and Pearson's product of moment correlation.  

The findings revealed that (1) overall characteristics of the school principals under the Samut Sakhon 

Primary Educational Services Office were the highest. When inspecting individual aspects, the highest average 

aspect was responsibility, followed by liveliness and endurance, while inspiring was the lowest. (2) Overall 

organizational atmosphere of schools under the Samut Sakhon Primary Educational Services was high. When 

inspecting individual aspects, the highest average aspect was communicative network, followed by size and 

organizational structure, while leadership was the lowest. (3) Principals' characteristics positively related to the 

organizational atmosphere of the schools under the Samut Sakhon Primary Educational Services Office, highly 

significant at .01 level and the coefficient of .956. 

 

Keywords: Principals’ Characteristics, Organizational Atmosphere of Schools under the Samut Sakhon Primary  

 Educational Services Office 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

คุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อการบริหารงาน ดงันั้น จึงตอ้งใชก้ารปกครอง

อยา่งมีศิลปะ เพ่ือใหส้ามารถครองใจคนและไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพ ถือวา่เป็นศาสตร์และศิลป์ใน

การทาํงานให้สาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้ตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์ร ให้เป็นท่ี

ช่ืนชมยินดี ลกัษณะขององค์ประกอบต่างๆ ภายในองค์การท่ีแวดลอ้มตวัผูป้ฏิบติังานและก่อให้เกิดการรับรู้

ทางตรงและทางออ้ม เป็นความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมของ

ผูป้ฏิบติังานในการทาํงาน ซ่ึงบรรยากาศองค์การน้ีจะทาํให้องค์การหน่ึงแตกต่างกบัอีกองค์การหน่ึง (กุลิสรา 

ภาณุชไพศาล, 2557) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมีอยูห่ลายแบบ ลว้นมีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมบรรยากาศองคก์าร

นั้นๆ โดยมีแนวคิดคุณลกัษณะของผูบ้ริหารของ บาร์นาร์ด (Barnard, 2009) ประกอบดว้ย ความมีชีวิตชีวาและ

ความทนทาน  ความสามารถในการตดัสินใจ  ความสามารถในการจูงใจ  ความรับผิดชอบ และความฉลาดมีไหวพริบ 

นอกเหนือจากคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารจาํเป็นท่ีจะตอ้งจดัการศึกษาควบคู่ไป

พร้อมกบับรรยากาศองคก์ารในสถานศึกษาใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบติังาน 

บรรยากาศองคก์ารมีบทบาทสาํคญัต่อการปฏิบติังาน และความพึงพอใจของบุคลากร บรรยากาศท่ีดีจะ

ทาํใหผ้ลผลิตในการทาํงานบรรลุจุดหมายท่ีสาํคญัเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน องคก์ารกลายเป็นสถานท่ี

ท่ีน่าพอใจและมีความหมายในทางตรงกนัขา้ม ถา้องคก์ารนั้นมีบรรยากาศท่ีไม่ส่งเสริมการปฏิบติังาน ยอ่มทาํให้

บุคลากรเกิดความเบ่ือหน่าย ห่างเหิน ขาดความร่วมมือและความสามัคคี โดยมีแนวคิดบรรยากาศองค์การ
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สถานศึกษาของ ฟอร์แฮนด ์(Forehand, 2013)  ประกอบดว้ย ขนาดและโครงสร้างขององคก์าร แบบของความเป็น

ผูน้าํความซับซ้อนของระบบ  เป้าหมายขององค์การ และเครือข่ายของการติดต่อส่ือสาร บรรยากาศองค์การมี

บทบาทสําคญัต่อการปฏิบติังาน และความพึงพอใจของบุคลากร บรรยากาศท่ีดีจะทาํให้ผลผลิตในการทาํงาน

บรรลุจุดหมายท่ีสาํคญัเกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงาน ดงันั้น สถานศึกษาตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้กาํหนดกรอบแนวคิดพ้ืนฐานการพฒันา              

ในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพฒันาศักยภาพครูและบุคลากร การพฒันาประสิทธิภาพ                

การบริหารการจดั โดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจเช่ือมโยงนโยบายสู่การปฏิบติั กาํกบัดูแลสนบัสนุน ส่งเสริม

และประสานการจดัการศึกษาของสถานศึกษาหน่วยงานองคก์รและบุคคลต่างๆ ท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบัและ            

ขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามนโยบายและไดม้าตรฐานการศึกษา พฒันาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ เนน้การมี 

ส่วนร่วม การบูรณาการ หลกัการจดัการศึกษาและเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา (สาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร แผนปฏิบติัการประจาํปี, 2565)  จากการรายงานผลการทาํงานประจาํปี

งบประมาณ 2564 ของสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พบวา่  สถานศึกษาบางแห่งขาดเเค

ลนครูผูส้อนบางสาขาวชิาในการปฏิบติังานดา้นการสอน เน่ืองจากการยา้ยไปปฏิบติังานท่ีอ่ืน การสร้างบรรยากาศ

การทาํงานท่ีดีมีคุณภาพจะช่วยสร้างแรงจูงใจของผูป้ฏิบติังานในสถานศึกษา  ส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงาน

และคุณภาพของผูเ้รียน ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบับรรยากาศ

องคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือนาํผลการวิจยัไปเป็น

ขอ้มูลในการแกไ้ข ปรับปรุงและพฒันา ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาวางแผนการบริหารสร้างคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

ท่ีดีเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นบรรยากาศองคก์าร การทาํงานให้มีประสิทธิภาพตามนโยบาย

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสู่การปฏิบติั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เ พ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู ้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร  

 (2) เพ่ือศึกษาระดบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร  

 (3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิ เกีย่วกบัคุณลกัษณะของผู้บริหาร  

คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร ใชแ้นวคิดของบาร์นาร์ด (Barnard, 2009) ประกอบดว้ย 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ความมี

ชีวติชีวาและความทนทาน 2) ความสามารถในการตดัสินใจ 3) ความสามารถในการจูงใจ 4) ความรับผิดชอบ และ 

5) ความฉลาดมีไหวพริบ 
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งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัคุณลกัษณะของผู้บริหาร 

ปนัดดา ป่ินทัศน์ (2556) ได้ทําการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบ้ริหารกับบรรยากาศองค์การของ

สถานศึกษา สังกดสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ 1) คุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยภาพรวม และรายดา้นอยู่

ในระดบัมาก 

 แนวคดิ เกีย่วกบับรรยากาศองค์การของสถานศึกษา   

บรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา ใชแ้นวคิดของ ฟอร์แฮนด์ (Forehand, 2013)  ประกอบดว้ย 5 ดา้น 

ดงัน้ี 1) ขนาดและโครงสร้างขององคก์าร 2) แบบของความเป็นผูน้าํ 3) ความซบัซอ้นของระบบ 4) เป้าหมายของ

องคก์าร และ 5) เครือข่ายของการติดต่อส่ือสาร 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบับรรยากาศองค์การของสถานศึกษา   

พชัชานนัท ์โภชฌงค ์(2562) ท่ีไดท้าํการวจิยัเร่ือง  บรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จากผลการวิจยั พบว่า 2) บรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนสังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                                        ตวัแปรอสิระ                                       ตวัแปรตาม 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

การวิจัยคร้ังน้ี  ผูว้ิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร แนวคิดของ Barnard (2009) และ

บรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา โดยใชแ้นวคิดของ ฟอร์แฮนด ์(Forehand, 2013)  ดงัแผนภาพท่ี 1 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมีความสมัพนัธ์กบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สงักดัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีท่ีระดบั .01 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) และการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทดสอบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยวธีิของเพียร์สนั 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร จาํนวน 2,350 คน โรงเรียนในสังกดัทั้งส้ิน 102 โรงเรียน โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ     

ยามาเน่ (Yamane, 1973 p.583) ประชากรทั้งหมดเทียบสัดส่วนแต่ละโรงเรียน ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น 

(Stratified random sampling) จาํนวน 342 คน 

   

คุณลกัษณะของผู้บริหาร บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ อายุ ระดบั

การศึกษาประสบการณ์การทาํงาน ตาํแหน่งและวทิยฐานะ  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร   

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือพิจารณา

ความเท่ียงตรง (Validity) ความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content) ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

เพ่ือหาค่า IOC ผลการวเิคราะห์หาค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหากบันิยามศพัท์เฉพาะของแบบสอบถาม ไดค้่า

ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ระหวา่ง 0.67-1.00  และวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ได้ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 

1990) โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่ามากกวา่ 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงจากการวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้ง

ฉบบัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั α = .831 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํหนงัสือจากสํานกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี เพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในการขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ข้อมูลการวิจัย โดยนําแบบสอบถามไปให้กับสถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยตนเอง ดําเนินการเก็บรวบรวม

แบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง เม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืน จึงตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์และจดัลาํดบัขอ้มูล 

เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์และประมวลผล 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (Percentage = %) ค่าเฉล่ีย (x�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation = S.D.) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา 

กบัการสร้างองค์กรแห่งความสุขในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร               

โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation)  

 

5. ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลักษณะของผูบ้ริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหา

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม           

 คุณลกัษณะของผู้บริหาร x� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ดา้นความมีชีวติชีวาและทนทาน 4.56 0.68 มากท่ีสุด 2 

2. ดา้นความสามารถในการตดัสินใจ 4.52 0.74 มากท่ีสุด 4 

3. ดา้นความสามารถในการจูงใจ 4.41 0.72 มาก 5 

4. ดา้นความรับผดิชอบความฉลาดมีไหวพริบ 4.64 0.68 มากท่ีสุด 1 

5. ดา้นความฉลาดมีไหวพริบ 4.53 0.72 มากท่ีสุด 3 

 รวม 4.59 0.74 มากท่ีสุด  

  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ ระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.59, S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ดา้นความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.64, S.D. = 0.68) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความมีชีวิตชีวาและทนทาน 

(x� = 4.56, S.D. = 0.68) ส่วนดา้นความสามารถในการจูงใจ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x� = 4.41, S.D. = 0.72)   

ผลการวิเคราะห์ระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ระดบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  

 โดยภาพรวม 

 บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา x� S.D. ระดบั ลาํดบั 

1. ดา้นขนาดและโครงสร้างขององคก์าร 4.47 0.83 มาก 2 

2. ดา้นแบบของความเป็นผูน้าํ 4.39 0.87 มาก 5 

3. ดา้นความซบัซอ้นของระบบ 4.46 0.67 มาก 3 

4. ดา้นเป้าหมายขององคก์าร 4.42 0.88 มาก 4 

5. ดา้นเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร 4.53 0.71 มาก 1 

 รวม  4.48 0.80 มาก  

  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ระดับบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.48, S.D. = 0.80) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ดา้นเครือข่ายการติดต่อส่ือสาร มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.53, S.D. = 0.71)  รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นขนาดและ

โครงสร้างขององค์การ (x� =.47, S.D. = 0.83) ส่วนด้านแบบของความเป็นผูน้ํา มีค่าเฉล่ียตํ่ าสุด (x� = 4.39,                     

S.D. = 0.87)   

 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา  

 สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

ตัวแปร (Y1) (Y2) (Y3) (Y4) (Y5) (Ytot) r 

(X1) .862** .836** .863** .833** .855** .896** สูง 

(X2) .822** .809** .822** .798** .803** .854** สูง 

(X3) .858** .867** .769** .806** .874** .885** สูง 

(X4) .936** .941** .871** .868** .943** .965** สูง 

(X5) .890** .918** .848** .883** .911** .939** สูง 

(Xtot) .919** .921** .879** .884** .924** .956** สูง 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร (X) กบับรรยากาศ

องคก์ารของสถานศึกษา (Y) มีความสมัพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ท่ี .956 

 

6. อภิปรายผล  

ในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์าร

ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถอภิปราย

ตอบตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

1. จากผลการวจิยัพบวา่ ระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดี เป็นแบบอยา่งและประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบั

ตาํแหน่งหน้าท่ี สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปวีณา ประมูลพงศ์ (2557) ท่ีได้ทาํการวิจัยเร่ือง คุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนธญัรัตน์ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จากผลการวจิยั พบวา่ 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนธัญรัตน์ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ทั้ ง 5 ด้าน เรียงลาํดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสามารถใน                    

การจูงใจ  ด้านความรับผิดชอบความฉลาดมีไหวพริบ  ด้านความมีชีวิตชีวาและทนทาน ด้านความฉลาดมี             

ไหวพริบ และดา้นความสามารถในการตดัสินใจ ตามลาํดบั 

2. จากผลการวิจยั พบวา่ ระดบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผูบ้ริหารและครูมีการจดัระเบียบเครือข่ายของการ

ติดต่อส่ือสาร กาํหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจและรูปแบบการจดัโครงสร้างองคก์ร รวมถึงบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน จึง

มีส่วนช่วยในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังานในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ พชัชานนัท ์โภชฌงค ์(2562) ท่ีไดท้าํการวจิยัเร่ือง บรรยากาศองคก์ารกบัประสิทธิผลของโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 จากผลการวจิยั พบวา่ บรรยากาศองคก์ารของโรงเรียนสังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า               
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ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง โดยเรียงลาํดบั จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี เป้าหมายขององคก์าร เครือข่ายของการติดต่อ 

ส่ือสาร แบบของความเป็น ผูน้าํความซบัซอ้นของระบบ ยกเวน้ดา้นขนาดและโครงสร้างขององคก์ารอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

               3. จากผลการวิจัย พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารกับบรรยากาศองค์การของ

สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความสัมพนัธ์กนัเชิงบวกในระดบัสูง 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครทุกด้าน มีความสัมพนัธ์ทางบวกทุกคู่กับบรรยากาศองค์การของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สอดคลอ้งกับสมมติฐานการวิจยัท่ี

กาํหนดไว ้ทั้ งน้ีเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร                 

มีคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีไหวพริบปฏิภาณ รวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาไดส่้งเสริม

บรรยากาศองค์การของสถานศึกษา โดยมีเครือข่ายการติดต่อส่ือสารท่ีชัดเจน มีโครงสร้างทางการบริหารท่ี

เหมาะสมครอบคลุมทุกภาคส่วน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา ป่ินทัศน์ (2556) ท่ีได้ทําการวิจัยเร่ือง 

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารกบับรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบุรี เขต 1 จากผลการวิจยัพบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบับรรยากาศองคก์าร

ของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โดยรวมมีความสัมพนัธ์เชิงบวก

ในระดบัสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีความสามารถในการทาํใหบุ้คลากรฝ่ายต่างๆ มีความสุขในการทาํงาน 

 (2) ผู ้บริหารสถานศึกษาควรมีความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร ในด้านความรับผิดชอบ                                

การปฏิบติังานตามสายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่อบรรยากาศองคก์ารของสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

(2) ควรมีการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลักษณะของผูบ้ริหารกับบรรยากาศองค์การของ

สถานศึกษาของผูบ้ริหารศึกษาโรงเรียนเอกชน เพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีครอบคลุมข้ึน 

 

8. กติติกรรมประกาศ  

 บทความวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือของท่านผูท้รงคุณวฒิุ ไดแ้ก่ ดร.ปฐมพรณ์  อินทรางกรู 

ณ อยธุยา คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธนบุรี ดร.มงักร  หริรักษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูท้รงคุณวฒิุอีก 2 ท่าน 

ไดแ้ก่ รองศาสตราจารย ์ดร.สงวน อินทรรักษ ์และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สายสุดา เตียเจริญ ท่ีไดก้รุณาใหค้าํแนะนาํ

และขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถดาํเนินการจดัทาํบทความวจิยัสาํเร็จลงไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ี มีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาว่าส่ือสังคมออนไลน์ใดช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู ้สอนได้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (2) เ พ่ือศึกษาว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม มีความพึงพอใจในการใชส่ื้อสังคมออนไลน ์เช่น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร์ 

(Twitter) และ กูเก้ิลพลสั (Google+) เพ่ือติดต่อกับอาจารยผ์ูส้อน ว่าอยู่ในระดบัใด กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ จํานวน 150 คน ระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 4 ได้มาแบบเจาะจง 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดมี้การสัมภาษณ์นักศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือ (1) ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter),                      

กูเก้ิลพลสั (Google+) (2) แบบสอบถามความพึงพอใจในการส่ือสารโดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์ระหว่างนักศึกษา

กบัอาจารยผ์ูส้อน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม กบั

อาจารยผ์ูส้อน และ (3) แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัความพึงพอใจในการส่ือสารโดยใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับอาจารย์ผูส้อน สถิติท่ีใช้ใน                       

การวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) ค่าร้อยละ (2) ค่าเฉล่ีย (x�) (3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ และ (4) การทดสอบ

mailto:thavorn.th@spu.ac.th
mailto:nattakan.di@spu.ac.th
mailto:sompittaya.ob@spu.ac.th
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สมมุติฐานโดยใช ้t-test (dependent) ผลการวจิยั พบวา่ ส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีช่วยใหน้กัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ

ส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์สามารถติดต่อส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน ไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ ไลน์ (Line) 

กล่าวคือ นกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งใชไ้ลน์ (Line) คิดเป็นร้อยละ 93.60ในการติดต่อกบัอาจารยผ์ูส้อน ความพึงพอใจ

ในการส่ือสารโดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ใน    

กลุ่มตวัอยา่งกบัอาจารยผ์ูส้อน อยูใ่นระดบัมาก (x�=4.56, S.D.=0.65) จากการสมัภาษณ์นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษ

ส่ือสารธุรกิจในกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัศึกษาใชไ้ลน์ (Line) มากท่ีสุด รองลงมาคือ เฟซบุ๊ค (Facebook) กเูก้ิลพลสั 

(Google+ และ ทวิตเตอร์ (Twitter) มีบางส่วนแนะนาํให้ใชไ้วเบอร์ (Viber) และ สไกป์ (Skype) มีขอ้เสนอแนะ

จากการวจิยัในคร้ังน้ีวา่ ควรมีการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพเฉพาะดา้นในการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ 

 

คาํสําคญั: การส่ือสาร, ส่ือสงัคมออนไลน์, ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

 

ABSTRACT 

 This research article objectives are (1) to study which social media can help students in Business 

Communication English, School of Liberal Arts, Arts, Sripatum University can communicate with their lecturers 

efficiently, (2) to find out the satisfaction level of using online media between students and lecturers of students 

in Business English Communication, School of Liberal Arts, Sripatum University. The sample group consisted 

of 150 students in the English Business Communication Department, bachelor's degree year 1 to year 4.                              

In addition, the researchers interviewed 30 students in the sample group. The Research instruments used were  

(1) social media included Line, Facebook, Twitter, Google+, (2) The questionnaire about the communication 

satisfaction using social media for students of the English Business Communication Program, School of Liberal 

Arts, Sripatum University and (3) the interview form about communication satisfaction using social media of 

English Business Communication students, School of Liberal Arts, Sripatum University with lecturers. The 

statistics used in the data analysis were (1) percentage, (2) mean ( ), (3) standard deviation and (3) hypothesis 

testing using a t-test (dependent). The results showed that the majority of students (85%) used LINE to 

communicate with their lecturers. The sample group used Line accounted for 93.60 percent. Satisfaction of 

communication using social media of English Business Communication students in the sample group with 

instructors was at a high level ( =4.56, S.D.=0.65). The findings from the semi-interviewing questionnaire 

indicated that the students used Line the most, followed by Facebook, Google+ and Twitter respectively. Some 

recommend using Viber and Skype. There are suggestions from this research that specific qualitative research 

studies on the use of social media should be conducted. 

 

Keywords: Communications, Social Media, English Business Communication 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อนมากข้ึน ผูค้นมีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ การส่ือสารข้อมูลด้วยรูป

แบบเดิมๆ ไม่สามารถรองรับความตอ้งการการส่ือสารขอ้มูลของมนุษย์ได้ ส่ือสังคมออนไลน์เป็นหน่ึงใน

ทางเลือกของการส่ือสารขอ้มูลในรูปแบบท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีมีรูปแบบการส่ือสารขอ้มูล

ท่ีหลากหลาย (Olowo, at al., 2020: 97; Madakam, &Tripathi, 2021:2) เหมาะสมสาํหรับผูค้นในโลกปัจจุบนั และ

โลกอนาคต ในช่วงเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาน้ี มีความเจริญกา้วหนา้และการเติบโตอยา่งกา้วกระโดดดา้นเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยกีารส่ือสาร ไดเ้ปล่ียนวิถีทางการดาํเนินชีวิต 

การดาํเนินธุรกิจ และการส่ือสารของคนในสังคมไปอย่างมากมาย งานวิจยัดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารบ่งช้ีว่า                  

ส่ือหรือเคร่ืองมือส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมในแต่ละช่วงเวลาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคนดว้ย ซ่ึงเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีกาํหนดกรอบความคิดและความเขา้ใจในการมองโลกรอบๆ ตวัเราดว้ย ดงันั้น ส่ือสงัคมออนไลน์ในสงัคม

ปัจจุบนัจึงมีความสําคญัต่อองคก์รอย่างมาก แต่เดิม การเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม เนน้การเรียนการสอนในชั้นเรียน ควบคู่ไปกบัการเรียนเสริมผา่นช่องทางดี

เลิร์นน่ิง การส่ือสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) และการส่ือสารผ่านช่องทางดีเลิร์นน่ิงนับเป็นช่องทาง                    

การส่ือสาร ท่ีเพียงพอ ลกัษณะการส่ือสารแบบเดิมเป็นการส่ือสารทางเดียว (One-way Communication) อยา่งไรก็ตาม 

นับตั้งแต่ยุคของการแพร่กระจายของโควิด 19 ช่องการทางส่ือสารแบบเดิมนั้นมีขอ้จาํกดัในการติดต่อระหวา่ง

ผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อน ช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อนท่ีมากข้ึนจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพใน

การติดต่อส่ือสารอนัจะนาํไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีประสทธิภาพ และท่ีสาํคญัยงัไม่พบงานวิจยัใดๆ ท่ีทาํการศึกษาใน

แง่มุมต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัเร่ืองน้ี ดว้ยเหตุน้ี ผูว้ิจยั จึงสนใจท่ีจะหาช่องทางการติดต่อส่ือสารผา่น

ช่องทางการส่ือออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อการส่ือสารในยุคปัจจุบันมากข้ึน จาก

การศึกษางานวจิยั (Batista, at al., 2021: 479; Muftah, 2022: 2) พบวา่ การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนและอาจารย์

ผูส้อนผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter) และ กเูก้ิลพลสั (Google+) 

ช่วยเสริมความพึงพอใจในการติดต่อส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน ในบทความวิจยัน้ี ผูเ้ขียนนาํเสนอ วตัถุประสงค์

ของการวิจยั แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบแนวคิดในการวิจยั วิธีดาํเนินการวิจยั สรุปผลการวิจยั 

อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการนาํผลวจิยัไปใช ้รวมถึง เพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาวา่ส่ือสงัคมออนไลน์ใดช่วยใหน้กัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจสามารถติดต่อ

กบัอาจารยผ์ูส้อนคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุมไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

(2) เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจในการใชส่ื้อสงัคม

ออนไลน ์เช่น ไลน์ (Line) เฟซบุค๊ (Facebook) ทวติเตอร์ (Twitter) และ กเูก้ิลพลสั (Google+) วา่อยูใ่นระดบัใด 

 

3. แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 ความหมายของส่ือสังคมออนไลน์ 

ส่ือสังคม เป็นศัพท์บัญญติัของคาํภาษาอังกฤษว่า social media หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็น

ส่ือกลางท่ีให้บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตได ้(Burbach, & at 

al., 2020: 1) ส่ือเหล่าน้ีเป็นของบริษทัต่างๆ ให้บริการผ่านเวบ็ไซตข์องตน เช่น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) 
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ทวติเตอร์ (Twitter) และ กเูก้ิลพลสั (Google+) เป็นตน้ ส่ือท่ีผูส่้งสารแบ่งปันสาร ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่างๆ ไปยงัผูรั้บ

สารผ่านเครือข่ายออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร หรือผูรั้บสารด้วยกันเอง                        

ซ่ึงสามารถแบ่งส่ือสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่างๆ ท่ีใช้กันบ่อยๆ คือ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และ                 

ไมโครบลอ็ก (Twitter and Micro blogging) เครือข่ายสงัคมออนไลน์(Social Networking) และการแบ่งปันส่ือทาง

ออนไลน์ (Media Sharing) ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นรูปแบบการส่ือสารขอ้มูลท่ีมีการนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยมีรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลาย ท่ีสําคญั ส่ือสังคม

ออนไลน์ เช่น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ กูเก้ิลพลสั (Google+) สามารถนาํมาประ

ยคุใชเ้พ่ือสร้างความพึงพอใจของผูเ้รียนในการเรียนการสอนไดด้ว้ย 

3.2 รูปแบบและลกัษณะของส่ือสังคมออนไลน์ 

ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ (Su, 2022: 554) แบ่งออกเป็น 5 หมวด คือ (1) บล็อก (Blog) (2) ทวิตเตอร์

และไมโคร บล็อกอ่ืนๆ (Twitter and Other Micro blogs) (3) เครือค่ายสังคม (Social Networking) (4) ส่ือเพ่ือ               

การแบ่งปัน (Media Sharing) และ (5) ฟอร่ัมออนไลน์ (Online Forums)  

(1) บล็อก (Blog) ถือเป็นระบบจดัการเน้ือหารูปแบบหน่ึง ซ่ึงทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเขียนบทความเรียกวา่

โพสต ์(Post) และทาํการเผยแพร่ไดโ้ดยง่าย ไม่ยุง่ยาก ทั้งน้ีการเรียงของเน้ือหาจะเรียงจากเน้ือหาท่ีมาใหม่สุดก่อน 

จากนั้นก็ลดหลัน่ลงไปตามลาํดบัของเวลา (Chronological Order) (2) ทวิตเตอร์และไมโคร บล็อกอ่ืน ๆ (Twitter 

and Other Micro blogs) เป็นรูปแบบหน่ึงของ Blog ท่ีจาํกัดขนาดของการโพสตแ์ต่ละคร้ังไวท่ี้ 140 ตวัอกัษร 

โดยแรกเร่ิมเดิมที ผูอ้อกแบบตอ้งการใหผู้ใ้ชเ้ขียนเร่ืองราววา่ผูใ้ชท้าํอะไรอยูใ่นขณะน้ี (What are you doing?) แต่

กิจการต่างๆกลบันาํทวิตเตอร์ไปใชใ้นทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบอกต่อเพ่ิมยอดขาย สร้างแบรนด์ 

(Brand) หรือเป็นเคร่ืองมือสําหรับการบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ (Customer Relations Management) (3) เครือ

ค่ายสังคม (Social Networking) เป็นเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงผูใ้ชจ้นกลายเป็นสังคม ทั้งน้ี ผูใ้ชจ้ะเร่ิมตน้สร้างตวัตน

ของตนเองข้ึนในส่วนของโปรไฟล์ (Profile) ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนตวั (Personal Information) รูป (Photo) 

การจดบันทึก (Note) หรือการใส่วิดีโอ (Video) และอ่ืน ๆ นอกจากน้ี เครือค่ายสังคม ยงัมีเคร่ืองมือสําคญัใน                

การสร้างจาํนวนเพ่ือนใหม้ากข้ึน คือ ในส่วนของเชิญเพ่ือน (Invite Friend) และ คน้หาเพ่ือน (Find Friend) รวมถึง

การสร้างเพ่ือนจากเพ่ือนของเพ่ือนอีกดว้ย นักการตลาดนาํเครือค่ายสังคมมาใช้ในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

อาจจะอยูใ่นรูปของการสร้างแบรนด์ผ่านเกมส์หรือแอพพลิเคชัน่ต่างๆ (Applications) หรืออาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ของการจัดการลูกคา้สัมพนัธ์ผ่านทางเพจ (Pages) เว็บไซต์ท่ีมีลกัษณะของเครือค่ายสังคม มีมากมาย เฟซบุ๊ค 

(Facebook), แท็ก (tagged) เครือข่ายในเชิงธุรกิจ ท่ีเปิดให้ใส่ประวติัยอ่ (Resume) และขอ้มูลเชิงอาชีพต่างๆ เช่น 

ลิงคอิ์น (LinkedIn) เป็นตน้ (4) ส่ือเพ่ือการแบ่งปัน (Media Sharing) เป็นเวบ็ไซตท่ี์เปิดโอกาสใหเ้ราสามารถอพั

โหลดหรือวิดีโอเพ่ือแบ่งปันให้กบัครอบครัว เพ่ือนๆ หรือแมก้ระทัง่เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน นกัการตลาด ณ 

ปัจจุบนัไม่จาํเป็นจะตอ้งทุ่มทุนในการสร้างหนงัโฆษณาท่ีมีตน้ทุนสูง อาจจะใชก้ลอ้งดิจิตอลราคาถูกๆ ถ่ายทอด

ความคิดเป็นรูปแบบวดีิโอ จากนั้นนาํข้ึนไปสู่เวบ็ไซตส่ื์อเพ่ือการแบ่งปัน เช่น ยทููป (YouTube) ต๊ิกตอก (TikTok) 

หากความคิดเป็นท่ีช่ืนชอบ ก็ทาํให้เกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย (5) ฟอร่ัมออนไลน์ (Online Forums) เป็น

เวบ็ไซตท่ี์เช่ือมโยงไปยงับทความหรือเน้ือหาใดในอินเทอร์เน็ต โดยผูใ้ชเ้ป็นผูส่้งและเปิดโอกาสให้คะแนนและ

ทาํการโหวตได้ เป็นเสมือนมหาชนช่วยกลัน่กรองว่าบทความหรือเน้ือหาใดนั้นเป็นท่ีน่าสนใจท่ีสุด ฟอร่ัม

ออนไลน์ ถือเป็นรูปแบบของส่ือสงัคมออนไลนท่ี์เก่าแก่ท่ีสุด เป็นเสมือนสถานท่ีท่ีใหผู้ค้นเขา้มาพดูคุยในหวัขอ้ท่ี

พวกเขาสนใจ ซ่ึงอาจจะเป็นเร่ือง การใชภ้าษาองักฤษ การลงทุน การทาํงาน และอ่ืนๆ อีกมากมาย  
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สําหรับส่ือสังคมออนไลน์ท่ีนาํมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชต้ามความเหมาะสม

ของบริบทในการติดต่อเพ่ือการเรียนการสอน คือ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ                    

กเูก้ิลพลสั (Google+) 

 3.3 วธีิการใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือการตดิต่อส่ือสาร 

ส่ือออนไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสารมีวธีิการใชท่ี้แตกต่างกนั (Lee, 2021: 3397) ข้ึนอยูก่บัประเภทของส่ือ 

3.3.1 วิธีการใช้ไลน์ (Line) ไลน์เป็นการส่ือสารโดยตรงจากผูส่้งสาร ไปยงัผูรั้บสาร โดยผูส่้งสาร

สามารถส่งขอ้ความ รูปภาพ เอกสาร หรือขอ้มูลข่าวสารตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร เพ่ือก่อใหเ้กิดการรับรู้และ

พฤติกรรมท่ีผูส่้งสารตอ้งการ เช่น การติดด่อกบัอาจารยผ์ูส้อน การส่งงาน การสอบถามขอ้สงสยั การสนทนากบั

เพ่ือน การส่งรูปภาพ การส่งขอ้มูลเก่ียวกบัการส่งเสริมการขายของสินคา้เพ่ือการตลาด มีวิธีการใชด้งัน้ี อาจารย์

ผูส้อนสร้างไลน์กลุ่ม หรือกลุ่มไลน์ของแต่กลุ่มเรียน เพ่ือใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งการส่งลิงก์

โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือให้นกัศึกษากดเขา้ห้องเรียนออนไลน์ หรือโทรวีดิโอคอลในการสอนออนไลน์ หรือใชส่้ง

ไฟลเ์อกสาร คลิปวีดิโอทางไลน์ ท่ีสาํคญัอาจารยผ์ูส้อนควรแนะนาํหรือสอนวิธีการใชไ้ลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสาร

เป็นขั้นตอนดว้ย ขั้นตอนที่ 1 อาจารยผ์ูส้อนเปิดภาพตวัอย่างการส่งขอ้ความทางไลน์ของนกัศึกษาท่ีไม่ชดัเจน 

จากนั้นอาจารยผ์ูส้อนเล่าถึงปัญหาท่ีพบ ขั้นตอนที ่2 อาจารยผ์ูส้อนชวนนกัศึกษาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ในประเด็นการส่งขอ้ความหาอาจารยผ์ูส้อนเพ่ือส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ ว่าควรมีหลกัเกณฑ์หลักการอย่างไร 

ขั้นตอนที่ 3 อาจารยผ์ูส้อนสรุปประเด็นจากนกัศึกษาแสดงความคิดเห็นร่วมกบัส่ิงท่ีควรจะเป็นวา่ในการส่งไลน์

หาอาจารยผ์ูส้อนนั้นควรจะ พิมพข์อ้ความเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ทกัทายและแนะนาํตวั ส่วนท่ี 2 เน้ือหาสาระท่ี

ตอ้งการส่ือสาร ส่วนท่ี 3 กล่าวขอบคุณ นกัศึกษาควรพิมพท์ั้ง 3 ส่วน ให้จบในการส่งเพียงคร้ังเดียว จะไดไ้ม่ใช้

เน้ือท่ีหลายส่วน เขียนสะกดคาํให้ถูกตอ้ง ใชค้าํให้สุภาพและตรงความหมายตามท่ีจะส่ือ พิจารณาช่วงเวลาใน             

การส่งขอ้ความหรือการติดต่อส่ือสารผ่านไลน์ ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาทดลองส่งขอ้ความหาอาจารยผ์ูส้อน               

โดยให้พิมพส่์งในไลน์กลุ่ม เม่ือนักศึกษาส่งงานแลว้ อาจารยผ์ูส้อนตรวจสอบว่าผูเ้รียนส่งขอ้ความตามแบบท่ี             

ตกลงกนัไวห้รือไม่ สุดทา้ยอาจารยผ์ูส้อนกล่าวช่ืนชมนกัศึกษา 

3.3.2 วิธีการใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) การใชเ้ฟซบุ๊ค (Facebook) เพ่ือการติดต่อส่ือสารเพ่ือการเรียน

การสอน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลกัๆ ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร ผูใ้ช้ กรอกขอ้มูลเพ่ือลงทะเบียน กรอกขอ้มูลให้

ครบถว้น แลว้กดปุ่ม Sign Up ในการคน้หาเพ่ือนเพ่ือเพ่ิมเขา้มาในบญัชีรายช่ือ Friends ของ Facebook จากบญัชี

รายช่ือ Gmail จากบญัชีรายช่ือของ Windows live จาก email อ่ืน ๆ สามารถคลิกขา้มส่วนน้ีหากไม่ตอ้งการเพ่ิม

เพ่ือนเขา้มาในบญัชีรายช่ือของ Facebook ป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัการศึกษา และคลิกปุ่ม Save & Continue 

คลิก Skip เพ่ือขา้มไปยงัส่วนต่อไป กรณีเลือก Save & Continue จะไปยงัการเพ่ิมเพ่ือนจากลกัษณะของขอ้มูล

ประวติั การศึกษา หากไม่ตอ้งการเพ่ิมเพ่ือนให้คลิก Skip ขา้มไปส่วน ใส่ Profile Picture การเพ่ิมภาพประจาํตวั

จากไฟล์ภาพ (Upload a Photo) หรือถ่ายรูป จากกลอ้ง Webcam (Take a Photo) Upload a Photo คลิกเลือกไฟล์

รูปภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และคลิก Choose File เพ่ือเลือกไฟลท่ี์ตอ้งการ เม่ือเลือกไฟลภ์าพสาํหรับนนาํเสนอ

แทนตวัเจา้ของเพจ ภาพท่ีเลือกจะถูกนาํเสนอ เม่ือตอ้งการเปล่ียนภาพเป็นภาพอ่ืน คลิกท่ี Remove Your Picture 

แลว้เลือกไฟล์ภาพอนัใหม่ Take a Photo การถ่ายรูปจากกลอ้ง Webcam จะตอ้งคลิกอนุญาตให้ Facebook.com              

ใชก้ลอ้งและไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์ท่ีเราทาํหลงัใชง้าน เม่ือ กลอ้งใชง้านได ้คลิกปุ่ม Close เพ่ือปิดหนา้ต่าง 

Adobe Flash Player Setting และ เร่ิมถ่ายภาพ คลิกสัญลกัษณ์กลอ้งถ่ายรูป เม่ือตอ้งการถ่ายรูป หลงัจากคลิกท่ี

กลอ้งถ่ายรูป ปรากฏ หมายเลข 3 2 1 เพ่ือนบัจงัหวะการจบัภาพ เม่ือปรากฏภาพท่ีกลอ้งจบัภาพไดล่้าสุด คลิกปุ่ม 
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Save & Continue หน้าแรกหลงัจากลงทะเบียนเสร็จส้ิน ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันการลงทะเบียน เขา้ไปใน Inbox 

ของ email ท่ีใช้ลงทะเบียนและเปิดเมล์ท่ีส่งมาจาก Facebook คลิก Get Started: Complete Sign-up หรือ คลิกท่ี

ลิงคเ์พ่ือยืนยนัการ ลงทะเบียน ซ่ึงจะปรากฏขอ้ความแจง้การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ และแสดงหนา้จอ เหมือน

ขั้นตอนสุดทา้ยเม่ือลงทะเบียนเสร็จส้ิน ขั้นตอนที่ 3 การเร่ิมใช้งาน Facebook การเร่ิมใชง้าน Facebook เร่ิมตน้

ดว้ยการ login เขา้สู่ระบบดว้ย email และ ป้อน Password ท่ีสร้างเอาไวต้อนลงทะเบียน คลิกปุ่ม Log In เพ่ือเขา้สู่

ระบบ Keep me logged in คลิกเลือกเม่ือตอ้งการจดัเก็บการ login คา้งไวไ้ม่ตอ้งพิมพใ์หม่บ่อยๆ อาจารยผ์ูส้อน

ควรสร้างหนา้เพจเฉพาะกลุ่มเพ่ือการใชง้านติดต่อส่ือสาร และการส่ือสารเน้าการส่ือสารตรงหนา้เพจ ส่วนการ

ส่ือสารเฉพาะรายบุคคลสามารถติดต่อส่ือสารผา่นช่องทาง Messenger  

3.3.3 วิธีการใช้ทวิตเตอร์ (Twitter) ผูใ้ชแ้ตะไอคอนเขียนทวีต ท่ีสามารถเขา้ใชง้านไดจ้ากลาํดบั

เหตุการณ์หนา้แรก แท็บคน้หา แท็บการแจง้เตือน หรือขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้เร่ิมพิมพใ์นบริเวณท่ีบอกวา่มีอะไร

เกิดข้ึนบา้งไดต้วัอกัษร 140 ถา้ผูใ้ชต้อ้งการทวตีรูปภาพ ใหแ้ตะไอคอนรูปภาพ ผูใ้ชส้ามารถเพ่ิมรูปภาพไดถึ้งส่ีรูป

ในทวตี จากนั้นแตะทวตี เพ่ือโพสต ์สามารถตอบโพสตไ์ด ้จะข้ึนท่ีเจา้ของโพสต ์สามารถตอบตวัเองก็ได ้เรียกวา่ 

เมนชัน่ ถา้เห็นโพสตใ์ครแลว้อยากแชร์ต่อ สามารถรีทวตี หรืออา้งอิงทวติ แลว้เขียนโพสตเ์พ่ิม ส่งขอ้ความส่วนตวั

ได ้เรียกวา่ DM ถา้ผูใ้ชติ้ดตาม (follow) ใคร ส่ิงท่ีคนนั้นโพสตจ์ะมาข้ึนใหเ้ห็น 

3.3.4 วิธีการใช้กูเกิ้ลพลัส (Google+) Google plus+ เป็นบริการเครือข่ายสังคม (Social Network) 

ให้บริการโดย Google ทาํงานโดยรวมบริการหลายอย่างของทางกูเก้ิลเขา้ไวท่ี้เดียวกนั ไดมี้การวิเคราะห์มาว่า

บริการตวัน้ีของกเูก้ิลจะเป็นคู่แข่งกบัเครือข่ายสังคม Facebook บริการต่างๆ ท่ีกูเก้ิลนาํเสนอมีดงัน้ี Circle สาํหรับ

การแบ่งเพ่ือนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เหมือน Friend list บน Facebook มี Huddle สําหรับการแชทเป็นกลุ่ม และ                    

ส่งขอ้ความสั้น มี Hangout สาํหรับการวดีิโอแชทเป็นกลุ่มมากท่ีสุดได ้10 คน  

 3.4 การประเมนิผลการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

 การประเมินผลการส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์ (Analytics) และการประเมิน 

(Assessment) การวิเคราะห์ (Analytics) (Young, & at al., 2020: 1) คือ การรวบรวมขอ้มูลดิบท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

อย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นกุญแจสําคญัในการดาํเนินการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งใชบุ้คคลเพ่ือดูขอ้มูล 

บุคคลท่ีรับผิดชอบในการวิเคราะห์ควรมีเวลาในการพิจารณาปฏิกิริยาอตัราการมีส่วนร่วม ความรู้สึกในการส่ือสาร 

สาํหรับการประเมิน (Assessment) ใชข้อ้สรุปจากการวิเคราะห์ ทศันคติ และพฤติกรรมของผูส่้งสารเพ่ือประเมิน

เป็นแบบองคร์วม 
 

กรอบแนวคดิการวจิยั กรอบแนวคดิการวจิยัคร้ังนีแ้สดงดงัแผนภูมทิี ่1 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจยันําเข้า 

-ขอ้มูลจากการศึกษา ตาํรา เอกสาร งานวิจยัต่าง ๆ 

-กรอบมาตรฐานในการติดต่อส่ือสารผา่นส่ือ

สังคมออนไลน์  

-ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการส่ือสาร 

กระบวนการ 

-จุดประสงคด์า้นการส่ือสาร 

-วธีิใชชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

-การประเมินผลการส่ือสาร 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้ 

-ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีช่วยให้นกัศึกษาสามารถติดต่อ

กบัอาจารยผ์ูส้อนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

-ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาในการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์เพื่อการติดต่อส่ือสารกบัอาจารยผ์ูส้อน 
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สําหรับการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยต้องการศึกษาว่า (1) ส่ือสังคมออนไลน์ใดช่วยให้นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู ้สอนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ                  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook)                    

ทวิตเตอร์ (Twitter) และ กูเก้ิลพลสั (Google+) ว่าอยู่ในระดบัใด โดยผูว้ิจยั จะนาํผลการวิจยัไปประยกุต์ใช้ใน              

การติดต่อส่ือสารเพ่ือการเรียนการสอน  

3.4 สมมตฐิานการวจิยั 

1. ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีช่วยให้นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจสามารถติดต่อส่ือสาร

กบัอาจารยผ์ูส้อนไดมี้ประสทธิภาพมากท่ีสุด คือ เฟซบุ๊ค (Facebook) 

2. นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจมีระดบัความพึงพอใจในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ 

อยูใ่นระดบัมาก 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาสาขาวชิา

ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 1-4 จาํนวนทั้งส้ิน 150 

คน ไดม้าแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือ จาํนวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 150 ตวัอยา่ง 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีดงัน้ี 

4.2.1 ส่ือสังคมออนไลน์ ช่ือ ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และกูเก้ิลพลสั 

(Google+) 

4.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสาร ท่ีมีค่าIOC 

เท่ากบั 0.9 และ มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.82 แสดงวา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑสู์ง เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

4.2.3 แบบสัมภาษณ์นกัศึกษาเก่ียวกบัการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ซ่ึงผ่านการพิจารณาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 

จาํนวน 3 ท่าน ตามแนวคิดการหาค่า IOC ของผูคิ้ดตั้งตน้ คือ โรวเีนลลี และ แฮมเบิลตนั (Rovinelli, & Hambleton, 

1976). มีค่า IOC เท่ากบั 0.80  

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 

4.3.1 ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงแบบสอบถามผ่าน               

การตรวจสอบความเช่ือมัน่ไปให้นักศึกษาในกลุ่มตวัอย่างตอบ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความเช่ือมัน่ไปใชก้บั

นกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 150 คน ก่อนการติดต่อส่ือสารในวนัแรกของภาคเรียน 

4.3.2 ผูว้ิจัยดําเนินการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดย                 

การติดต่อส่ือสารกบันักศึกษาหลงัการเรียนการสอนในแต่ละวิชา โดยอาจารยผ์ูส้อนช่วยแนะนาํและแกปั้ญหา             

เม่ือใหก้บันกัศึกษาในเร่ืองต่างๆ 

4.3.3 ผูว้ิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบ 

ความเช่ือมัน่ไปใหผู้เ้รียนในกลุ่มตวัอยา่งตอบ หลงัจากผา่นการติดต่อส่ือสารในปลายภาคเรียน 
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4.3.4 ผูว้ิจัยนําแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview Form) เก่ียวกับการติดต่อ 

ส่ือสารโดยการใช้ด้วยส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นแลว้ไปใช้สัมภาษณ์ผูเ้รียนใน                 

กลุ่มตวัอยา่ง 30 ตวัอยา่ง หลงัจากผา่นการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

5.1 ผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้าก แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชก้ารใชใ้นการส่ือสารโดยใชส่ื้อ

สังคมออนไลน์ มาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนําขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

เก่ียวกับการติดต่อส่ือสารโดยการใช้ด้วยส่ือสังคมออนไลน์ มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และในรูปของ                     

การพรรณนา 

5.2 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) ค่าร้อยละ (2) ค่าเฉล่ีย (x�) (3) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

และ และ (4) การทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้t-test (dependent) 

 

6. สรุปผลการวจัิย 

1. ส่ือสังคมออนไลน์ใดท่ีช่วยให้นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจสามารถติดต่อส่ือสารกบั

อาจารยผ์ูส้อนไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ไลน์ (Line) ดงัแสดงในตาราง 1  

 

ตาราง 1  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียประสิทธิภาพของการใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ ก่อนการติดต่อส่ือสาร  

 และหลงัการติดต่อส่ือสารระหวา่งนกัศึกษาและอาจารยผ์ูส้อน 

ส่ือสังคมออนไลน์ N 

ก่อนการ

ติดต่อส่ือสาร 

หลงัการ

ติดต่อส่ือสาร สถิติทดสอบ t df P-value ลาํดบั 

x� S.D. x� S.D. 

ไลน์ (Line)  
150 4.35 

(87.00) 

0.66 4.63 

(92.60) 

0.67 -2.672 1 .000312* 1 

เฟซบุค๊ (Facebook)  
150 4.23 

(84.60) 

0.61 4.33 

(86.60) 

0.60 -1.893 1 .000636* 2 

ทวิตเตอร์ (Twitter)  
150 4.07 

(81.40) 

0.60 4.17 

(83.40) 

0.65 -1.762 1 .000374* 4 

กูเก้ิลพลสั (Google+) 
150 4.15 

(83.00) 

0.68 4.20 

(84.00) 

0.61 -2.689 1 .000498* 3 

 *P-value <.001 

 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการส่ือสารโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจกบัอาจารยผ์ูส้อน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.63) 

หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 
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ตาราง 2 ความพึงพอใจต่อการส่ือสารโดยใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

 กบัอาจารยผ์ูส้อน คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

ท่ี ส่ือสังคมออนไลน์ 
ระดบัความพงึพอใจ 

N=150 (x�) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดบัความพงึพอใจ 

1 ไลน์ (Line)  4.73 0.62 มากท่ีสุด 

2 เฟซบุ๊ค (Facebook)  4.53 0.60 มากท่ีสุด 

3 ทวิตเตอร์ (Twitter)  4.50 0.67 มากท่ีสุด 

4 กูเก้ิลพลสั (Google+) 4.51 0.71 มากท่ีสุด 

เฉลีย่ 4.56 0.65 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 2 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการส่ือสารโดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์โดยเฉล่ีย อยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.56, SD = 0.65) กล่าวคือ นกัศึกษามีความพึงพอมจต่อการใช ้ไลน์ (Line) อยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด (x� = 4.73, SD = 0.62) มีความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ค (Facebook) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.53, SD = 0.60)                     

มีความพึงพอใจต่อกูเก้ิลพลสั (Google+) อยู่ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.51, SD = 0.71) และมีความพึงพอใจต่อ                  

ทวติเตอร์ (Twitter) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.50, SD = 0.67) ตามลาํดบั  

3. ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาในกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์ พบว่า 

นกัศึกษาใชไ้ลน์ (Line) มากท่ีสุด มีบางส่วนแนะนาํให้ใชไ้วเบอร์ (Viber) และ สไกป์ (Skype) ดว้ย ตวัอยา่งจาก

บทสัมภาษณ์ของนักศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวกบัการใชส่ื้อออนไลน์ เช่น “ชอบใช้ส่ืออนไลน์ท่ีช่ือไลน์มาก

ท่ีสุดเพราะมี รูปแบบของสติกเกอร์ สามารถการสนทนาได้ ส่ือสารด้วยเสียงได้ การส่ือสารแบบกลุ่มได้ รวมถึง 

สามารถการสร้างไทม์ไลน์ และการเล่นเกม” 

 

7. อภิปรายผล  

 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้ส่ือออนไลน์เพ่ือการติดต่อส่ือสารกับอาจารยผ์ูส้อนของนักศึกษา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีช่ือ                         

ไลน์ (Line) ช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อส่ือสารกับอาจารยผ์ูส้อนไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด นักศึกษามี                 

ความพึงพอใจต่อการส่ือสารโดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์กบัอาจารยผ์ูส้อน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผลจากการ

สัมภาษณ์นักศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง นักศึกษาในกลุ่มตวัอย่างระบุว่าการใชไ้ลน์ (Line) ในการติดต่อส่ือสารกบั

อาจารยผ์ูส้อนมีความสะดวกในการติดต่อขอคาํปรึกษาแนะนาํ อยา่งไรก็ตาม การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ทั้ง 4 ช่องทาง 

กล่าวคือ ทางไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ กูเกิลพลสั (Google+) อาจารยผ์ูส้อนมี               

ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้คาํแนะนาํและช่วยเหลือนกัศึกษาเป็นอย่างดี อาจารยผ์ูส้อนสามารถ

ตอบคาํถามไดอ้ยา่งชดัเจน และส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการตอบกลบัภายในระยะเวลาสั้น ซ่ึงนกัศึกษาในกลุ่ม

ตวัอยา่ง ไดรั้บประโยชน์ นอกจากน้ี นกัศึกษาศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้สึกปลอดภยัเม่ือใหข้อ้มูลส่วนตวั และ

เห็นว่าเคร่ืองมือส่ือสังคมออนไลน์ให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน                    

มีความชัดเจน โดยภาพรวมนักศึกษาในกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อการใช้ส่ือสังคมออนไลน์                  

โดยเฉพะอย่างยิ่งส่ือสังคมออนไลน์ ช่ือไลน์ (Line) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นักวิจยั (Burbach, & at al., 

2020: 1; Olowo, at al., 2020: 97; Madakam, &Tripathi, 2021:2; Batista, at al., 2021: 479; Muftah, 2022: 2)                  
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ท่ีพบวา่ ส่ือสงัคมออนไลนเ์ป็นส่ือท่ีช่วยสร้างความพึงพอใจและการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัขอวมวลมนุษยชาติใน

เชิงบวก เป็นส่ือท่ีแพร่หลาย นักศึกษา และอาจารยผ์ูส้อนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือและช่องทางในการติดต่อ 

ส่ือสาร เป็นช่องทางเพ่ือการเรียนการสอนไดเ้ป็นอยา่งดี และในบรรดาเคร่ืองมือท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ ไลน์ (Line) 

และเฟ็ชบุ๊ค (Facebook) 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) งานวิจัยน้ี เป็นงานวิจยัเชิงสํารวจขอ้มูลพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ช่ือไลน์ (Line) 

เฟซบุ๊ค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ กูเก้ิลพลสั (Google+) เป็นส่ือท่ีผูใ้ชส่้วนใหญ่สนใจ สามารถสร้าง

แรงจูงใจ ในการใช ้ซ่ึงสามารถนาํผลไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นการเรียนรู้ส่ือสังคม

ออนไลน์ให้กบันกัศึกษาเพ่ือพฒันาทกัษะการใชภ้าษา รวมถึงการส่งเสริมให้นกัศึกษามีองคค์วามรู้และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ได ้

(2) ส่ือสังคมออนไลน์ในงานวิจัยน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์อย่างมากในการส่ือสารและ

ประชาสัมพนัธ์องคก์ร ผูใ้ชค้วรศึกษาวิธีการใชใ้หล้ะเอียด หาแนวทางและการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ เพ่ือ

การประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเตม็ศกัยภาพท่ีเคร่ืองมือเหล่าน้ีมีอยู ่

8.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเฉพาะดา้นในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ช่ือไลน์ (Line) เฟซบุ๊ค 

(Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) และ กูเก้ิลพลสั (Google+) และส่ือสังคมออนไลน์อ่ืนๆ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์ในการเรียนการสอน การบริหารจดัการดา้นต่างๆ รวมถึงเพ่ือการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํการตลาด

ออนไลน ์

(2) ควรมีการศึกษาวิจัยส่ือสังค์ออนไลน์ท่ีใช้กับงานเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเรียนการสอน                   

ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นดาํเนินงานธุรกิจ และอ่ืนๆ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือใชเ้ทคโนโลยีจกัรวาลนฤมิตท่ีสร้างจากเวบ็ไซต์สเพเซิลสําหรับการนาํเสนอ

ผลงานของนกัศึกษาจากการเรียนในรายวิชาการพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาท่ี

เรียนในปีการศึกษาท่ี 2/64 จาํนวน 30 คน จากรายวิชาการพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี

มลัติมีเดีย เคร่ืองมือการวิจยัประกอบไปดว้ย 1) จกัรวาลนฤมิตท่ีสร้างจากเวบ็ไซตส์เพเซิลสําหรับการนาํเสนอ

ผลงานของนักศึกษา 2) แบบประเมินคุณภาพสําหรับผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีต่อจักรวาลนฤมิต 3) แบบสอบถาม                        

ความพึงพอใจสําหรับนักเรียนท่ีไดน้าํเสอนผลงานผ่านจกัรวาลนฤมิตท่ีสร้างจากเวบ็ไซต์สเพเซิล  ผลการวิจยั

พบว่า 1) จักรวาลนฤมิตสําหรับการนําเสนอ: ผลงานนักศึกษารายวิชาการพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์                                           

โดยจกัรวาลนฤมิตสามารถใชเ้ป็นส่ือกลางในการนาํเสนอผลงานรูปแบบออนไลน์ได ้สามารถนาํเขา้ไฟลเ์ขา้มูล

ต่างๆ ไดห้ลากหลาย กรณีศึกษาเป็นการนาํเขา้ ไฟล์วิดีโอและโมเดล 3 มิติ 2) ผลการประเมินคุณภาพส่ือโดย

ผูเ้ช่ียวชาญมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.65, S.D. = 0.46) 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา

หลงัจากนําเสอนผลงานผ่านทางจักรวาลนฤมิตมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.53,                  

S.D. = 0.50)  

 

คาํสําคญั: จกัรวาลนฤมิต, สเพเซิล, การพฒันาภาพ 3 มิติ 
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ABSTRACT 

 This research aimed to use the metaverse technology generated from the Spatial website for the 

presentations of students in the 3-Dimension Image Development on Computer Course. The sample group 

consisted of 30 students from the academic year of 2/64 enrolled in the 3-Dimension Image Development on 

Computer Course, Multimedia Technology Program. The research tools consisted of 1) Metaverse Technology 

created from the Spatial website for student presentations, 2) Quality Assessment Questionnaire for the experts 

on the Metaverse, and 3) Student Satisfaction Questionnaire for students who presented their work through the 

Metaverse created from the Spatial website. The research results were as follows: 1) Metaverse for presenting the 

work of students enrolled in the 3-Dimension Image Development on Computer Course can be used as a medium 

for online presentations, in which various types of files can be imported. The case studies include the imports of 

video files and 3D models. 2) The media quality assessment results by experts were at the highest level  

(x� = 4.65, S.D. = 0.46). 3) The student satisfaction assessment results after the presentation through the Metaverse 

received an overall satisfaction at the highest level (x� = 4.53, S.D. = 0.50). 

 

Keywords: Metaverse, Spatial, 3-Dimension Image Development 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหา 

 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบนัเต็มไป ดว้ยความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ปริมาณของ              

การเขา้ถึงทาํไดอ้ยา่งมากมายและรวดเร็ว ทาํให้เกิดการ แปรปรวน (Disruptive) จากความเป็นเทคโนโลยีดิจิทลั 

และอินเทอร์เน็ตทาํให้เกิดชีวิตในรูปแบบใหม่ การทาํงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ เทคโนโลยีใหม่ๆ โลกไม่มี 

ขอบเขตในเร่ืองของเทคโนโลย ีไม่วา่จะเป็นประเทศท่ี พฒันาแลว้ กาํลงัพฒันาหรือดอ้ยพฒันาเทคโนโลยก็ีเขา้ไป

ถึงอยา่งรวดเร็วในเวลาอนัรวดเร็ว ทาํให้เกิดการ ผสานระหวา่งโลกจริงกบัโลกเสมือน นบัวนัยิ่งมากเท่า ทวีคูณ 

เกิดการเปล่ียนแปลงขบัเคล่ือนโลกในลกัษณะ ของอภิมหาจกัวาล โลกท่ีพน้ขอบเขตหรือจกัรวาลท่ีไม่มีขอบเขต 

จักรวาลนฤมิต (Metaverse) เป็นการเช่ือมโยงผูค้นท่ีอยู่ ห่างไกลกัน เขา้มาอยู่ในโลกเสมือนและทาํกิจกรรม 

เสมือนไดอ้ยูใ่นท่ีเดียวกนั ตามแนวคิดน้ีทางการศึกษา ไดมี้การนาํมาใชห้ลากหลาย เช่น ห้องเรียนเสมือนจริงท่ี

สอนโดยใช้สภาพแวดลอ้มออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต นําเอานักเรียนและครูมาพบกัน ทาํกิจกรรมการเรียนรู้                   

การเรียนการสอน และส่ือสารกนัไดน้านแลว้ ในบทความ ฉบบัน้ีจะอภิปรายความเป็นมาของเทคโนโลยีเสมือน

จริง และการเรียนแบบเสมือนจริงในยุคต่างๆ ท่ีผ่านมาเพ่ือให้นักการศึกษาไดเ้ห็นแนวทางท่ีจะนาํเทคโนโลยี 

จกัรวาลนฤมิตท่ีสามารถสร้างความเสมือนนาํ มาใช ้เพ่ือใหเ้กิดเรียนรู้และพฒันาการเรียนรู้ดว้ยวิธีการใหม่ๆ ท่ีไม่

หยดุย ั้ง (สุรพล บุญลือ, 2565) 

การศึกษาในอนาคต จกัรวาลนฤมิต จะเขา้มามีบทบาทเช่ือมการเรียนรู้ ระหวา่งโลกจริง และโลกเสมือน 

จกัรวาลนฤมิตเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีจะเขา้มาปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ การส่ือสารทางสังคม และการเรียนรู้ 

และเสริมต่อประสบการณ์ให้ผูเ้รียนเขา้สู่ โลกความเป็นจริงท่ีอาจไม่เคย หรือไม่ สามารถไดพ้บเห็นผ่านโลก

เสมือน ดังนั้น ผูท่ี้อยู่ใน จักรวาลนฤมิตจะสร้างอวตาร หรือตวัตนในรูปลกัษณ์ท่ีพอใจ การมีปฏิสัมพนัธ์กับ

ส่ิงแวดลอ้ม การสัมผสัวตัถุดว้ยกราฟิกท่ีมีในส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัเช่ือมโยง ตวัตน และชีวิตบนสังคมเสมือนจริง               

ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมพูนประสบการณ์ไดห้ลากหลาย จกัรวาลนฤมิตจะช่วยจาํลองโลกเสมือน และสร้างสถานการณ์ 
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จาํลองให้ผูเ้รียนฝึกฝนทกัษะเบ้ืองตน้บางอยา่ง จนเกิดเป็นความชาํนาญอีกดว้ย (mastery learning) เช่น การเขา้สู่

ภาพในอวกาศ ดวงดาวอ่ืน หรือไดฝึ้กงานร่วมกบัผูมี้ความสามารถในระดบัโลก จกัรวาลนฤมิตจะขยายพรมแดน

การเรียนรู้กวา้งไกล และทาํให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ท่ี ต่ืนเตน้น่าสนุกสนานยิ่งข้ึน สามารถติดต่อส่ือสาร

กบัคนท่ีอยู ่ห่างไกล ดงันั้น เราสามารถเรียนไดทุ้กท่ี เรียนรู้ ไดทุ้กอยา่งจากโลกเสมือน (ใจทิพย ์ณ สงขลา, 2565) 

จากสภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ทาํให้การจดัการเรียนการสอนในสถาบนัต่างๆ ไดมี้การปรับ

รูปแบบในการจดัการเรียนการสอนไปในรูปแบบออนไลน์มากข้ึน เน่ืองจากการจดัการเรียนในห้องเรียนรูป

แบบเดิมไม่สามารถทาํไดท้าํใหผู้ส้อนตอ้งหารูปแบบในการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

เม่ือศึกษาความสาํคญัของเทคโนโลยจีกัรวาลนฤมิตท่ีเขา้มามีบทบาทช่วยในการเช่ือมต่อระหวา่งโลกจริงและโลก

เสมือนได ้จึงไดน้าํเทคโนโลยจีกัรวาลนฤมิตมาเป็นจุดเช่ือมโยงในการนาํเสอนผลงานของนกัศึกษาจากปกติท่ี

ตอ้งจดัโชวผ์ลงาน อธิบายลกัษณะการทาํงานในชั้นเรียน ให้อยูใ่นรูปแบบจกัรวาลนฤมิตทาํให้นกัศึกษาสามารถ

นาํเสอนผลงานในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ได ้อีกทั้งทาํใหเ้กิดประสบการณ์ท่ีต่ืนเตน้ น่าสนุกสนานมาก

ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือใชเ้ทคโนโลยีจกัรวาลนฤมิตท่ีสร้างจากเวบ็ไซตส์เพเซิลเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการนาํเสนอผลงานของ

นกัศึกษาจากการเรียนในรายวชิาการพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ 

 

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 

 
 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 เคร่ืองมือการวจิยั  

1. จกัรวาลนฤมิตท่ีสร้างจากเวบ็ไซตส์เพเซิล (www.spatial.io) สาํหรับการนาํเสนอผลงานนกัศึกษา 

2. แบบประเมินคุณภาพส่ือสําหรับผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อ จกัรวาลนฤมิตท่ีสร้างจากเวบ็ไซต์สเพเซิล 

สาํหรับการนาํเสนอผลงานนกัศึกษา 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อจักรวาลนฤมิตสําหรับนักเรียนรายวิชา การพฒันาภาพ 3 มิติ  

บนคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย 

 

 

ตวัแปรต้น 

-  จกัรวาลนฤมิตสาํหรับการนาํเสนอผลงาน

นกัศึกษารายวชิา การพฒันาภาพ 3 มิติ  

บนคอมพิวเตอร์ 

 

ตวัแปรตาม 

-  ประสิทธิภาพของจกัรวาลนฤมิตท่ีสร้าง

ข้ึนจากเวบ็ไซตส์เพเชิล (www.spatial.io) 

-  ความพึงพอใจสาํหรับนกัศึกษารายวชิา 

การพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ 
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4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีจาํนวน 3 ท่าน และ

นักเรียนรายวิชาการพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีเรียนในปีการศึกษาท่ี 2/64 จาํนวน 30 คน จากรายวิชาการพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ 

สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น  

4.3 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือ 

จักรวาลนฤมิตสําหรับการนําเสนอ: ผลงานนักศึกษารายวิชาการพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์  

สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย แบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ระยะท่ี 1 การสร้างจกัรวาลนฤมิตจากเวบ็ไซตส์เพเซิล มีขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 การสมคัรเขา้ใชเ้วบ็สเพเซิล ผ่านหนา้เวบ็ไชต ์คลิกปุ่ม Login เพ่ือเขา้สู่ระบบ จากนั้นเลือก

รูปแบบท่ีใชใ้นการล็อกอินได ้5 ช่องทางไดแ้ก่ 1) ล็อกอินดว้ย Gmail 2) ล็อกอินดว้ย Apple ID 3) ล็อกอินดว้ย 

Email ของ Microsoft เช่น Hotmail 4) ล็อกอินดว้ยบญัชี MetaMask 5) ล็อกอินดว้ย Email อ่ืน ๆ เม่ือล็อกอินเสร็จ

แลว้ระบบจะระบบจะสร้างร่างอวตารของเราข้ึนมา โดยให้เลือกว่าจะถ่ายรูปหน้าตนเองโดยคลิกท่ีสัญลกัษณ์

กลอ้ง หรือจะอพัโหลดรูปภาพโดยคลิกท่ี Upload photo โดยเลือกรูปภาพท่ีเห็นใบหนา้ตนเองชดัเจน ระบบจะ

สร้างร่างอวตารข้ึนมาโดยใส่ใบหนา้ของเราเขา้ไปขั้นตอนน้ีจะสามารถปรับเปล่ียนรูปร่างและหนา้ตารวมถึงสีผิว

ต่างๆ ได ้แลว้จะเขา้สู่หนา้เมนูหลกัของเวบ็สเพเซิล ดงัแผนภาพท่ี 2 (เวบ็ไซต ์168training, 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 ขั้นท่ี 1 การสมคัรเขา้ใชเ้วบ็สเพเซิล 

 

ขั้นท่ี 2 การสร้างห้องเสมือนจริง 1) คลิกท่ี SPACES เพ่ือเข้าสู่คลังห้องเสมือนจริงของตนเอง  

2) คลิกหวัขอ้ NEW เพ่ือสร้างห้องข้ึนมาใหม่ 3) คลิกท่ี ENVIRONMENTS จากนั้นคลิกเลือกฉากท่ีตอ้งการ 4) ระบบ

จะให้เปิดกลอ้งและไมโครโฟน ถา้อนุญาตให้คลิกปุ่ม JOIN NOWหากไม่ตอ้งการเปิดกลอ้งและ ไมโครโฟนให้

กด Continue without audio and video 5) เม่ือเปิดกลอ้ง ดา้นบนของร่างอวตารจะปรากฏกลอ้งข้ึนมา เพ่ือให้ผูอ่ื้น

เห็น VDO แบบเรียลไทม ์6) การแทรกวตัถุโดยใหค้ลิกเดินและหันหนา้ตวัอวตารไปยงตัา แหน่งท่ีตอ้งการแทรก

วตัถุจากนั้นเลือกวตัถุ ท่ีตอ้งการแทรก สามารถแทรกวตัถุไดห้ลายรูปแบบ เช่น ภาพน่ิง วิดีโอ โมเดล 3 มิติ และ

ขอ้ความได ้ดงัแผนภาพท่ี 3 (เวบ็ไซต1์68training, 2565) 
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แผนภาพท่ี 3 ขั้นท่ี 2 การสร้างหอ้งเสมือนจริง 

 

ขั้ นท่ี  3 การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาท่ีได้จากการเรียนนายวิชา การพัฒนาภาพ 3 มิติ                                     

บนคอมพิวเตอร์ โดยในส่วนจดัแสดงนักศึกษาจะสามารถนาํเขา้โมเดล 3 มิติ และวิดีโอ เพ่ือใชใ้นการนาํเสอน

ผลงานจากนั้นนกัศึกษาจะออกมานาํเสอนผลงานผ่านระบบจกัรวาลนฤมิตเป็นรายบุคคลโดยมีนกัศึกษาคนอ่ืนๆ 

เขา้ร่วมงานจดัแสดงและร่วมรับฟังการบรรยายไปพร้อมๆ กนั ดงัแผนภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่4 ขั้นท่ี 3 การจดัแสดงผลงานของนกัศึกษา 

 

ระยะท่ี 2 การประเมินคุณภาพของจกัรวาลนฤมิต ท่ีสร้างจากเว็บไซต์สเพเซิลโดยใช้แบบสอบถาม              

ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีสร้างข้ึน แบ่งการประเมินออกเป็นรายดา้นดงัน้ี 1) ดา้นภาพและเสียง 2) ดา้นเทคนิค 

3) ดา้นส่ือจกัรวาลนฤมิต ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การประเมินคุณภาพรายดา้นของจกัรวาลนฤมิต สาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ 

ดา้นส่ือจกัรวาลนฤมิต ดา้นเทคนิค ดา้นภาพและเสียง 

1. ความเหมาะสมของห้องจกัรวาลนฤมิต 

2. ปุ่ มใชง้านออกแบบให้ใชง้านไดง่้าย 

3. การเช่ือมโยงกบัส่วนต่าง ๆ มีความ

สะดวก 

4. ปรับแกไ้ขวตัถุไดส้ะดวก 

5. มีความทนัสมยั แปลกใหมแ่ตกต่างไป

จากการเรียนปกติ 

6. ใชเ้ป็นส่ือสงัคมสมยัใหม ่

1. เขา้ใชง้านจากท่ีใดก็ไดเ้พียงแค่

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

2. ใชเ้ป็นส่วนจดัแสดงและ

นาํเสนอขอ้มูลต่างๆ ได ้

3. ช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสารใน

รูปแบบออนไลน์น่าสนใจ             

มากข้ึน 

1. การออกแบบกราฟิกหนา้จอมีความ

สวยงาม 

2. วตัถุประกอบสอดคลอ้งกบัส่วนจดัแสดง 

3. ภาพวิดีโอในจกัรวาลนฤมิต มีความ

คมชดั 

4. เสียงในจกัรวาลนฤมิต มีความชดัเจน 

5. การความคุมภาพและเสียงทาํไดง่้าย 

6. รับรองวตัถุดา้นกราฟิกไดห้ลากหลาย 

 

ระยะท่ี 3 การประเมินความพึงพใจของนักศึกษาหลงัจากการนาํเสอนผลงานผ่านทางจกัรวาลนฤมิต  

โดยสร้างเคร่ืองมือแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อใช้งานจกัรวาลนฤมิต ตรวจสอบเคร่ืองมือการประเมิน                

ความพึงพอใจด้วยนักวิชาการจาํนวน 3 ท่าน  จากนั้ นจึงนํามาใช้กับกลุ่มตัวอย่างด้วย วิธีการแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) ซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีเรียนในปีการศึกษาท่ี 2/64 จาํนวน 30 คน จากรายวิชาการพฒันาภาพ 3 มิติ 

บนคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยมีลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 

โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซ่ึงมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ โดยใช ้

การวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ขอ้ดว้ยกนัดงัน้ี 

1. จกัรวาลนฤมิต ท่ีสร้างจากเวบ็ไซต์สเพเซิล สําหรับการนาํเสนอผลงานนักศึกษา ประกอบไปดว้ย 

ผลงานของนกัศึกษาท่ีไดจ้ากการเรียนในรายวิชา การพฒันาภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถนาํ

ผลงานเขา้มาในหอ้งจกัรวาลนฤมิต แลว้จดัเตรียมพ้ืนท่ีในการนาํเสนอผลงงานของตวัเอง และไดอ้ภิปรายนาํเสนอ

ผลงานผา่นระบบจกัรวาลนฤมิต โดยมีภาพอวตาของตวัเองเป็นภาพจาํลอง  

2. ผลการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน มีการประเมินคุณภาพของส่ือเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นส่ือ

จกัรวาลนฤมิต ดา้นเทคนิค  ดา้นภาพและเสียง  ดงัตาราง ดงัท่ีแสดงตามตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพส่ือสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อจกัรวาลนฤมิต ท่ีสร้างจากเวบ็ไซตส์เพเซิล  

 สาํหรับการนาํเสนอผลงานนกัศึกษา 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัคุณภาพความพงึพอใจ 

ดา้นส่ือจกัรวาลนฤมิต 4.73 0.43 มากท่ีสุด 

ดา้นเทคนิค 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

ดา้นภาพและเสียง 4.44 0.51 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.65 0.46 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพส่ือสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมีต่อจกัรวาลนฤมิต ท่ีสร้างจากเวบ็ไซต ์

สเพเซิล ผูศึ้กษาแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ดา้น คือ คุณภาพดา้นส่ือจกัรวาลนฤมิต มีค่าเฉล่ียเป็น 4.73 มีระดบั
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คุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด คุณภาพด้านเทคนิค มีค่าเฉล่ียเป็น 4.78 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด                   

ดา้นคุณภาพดา้นดา้นภาพและเสียง มีค่าเฉล่ียเป็น 4.44 มีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก และโดยภาพรวมคุณภาพ

ทั้ง 3 ดา้นมีค่าเฉล่ียรวมเป็น 4.65 ซ่ึงมีระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัจากการนาํเสอนผลงานผา่นทางจกัรวาลนฤมิต ท่ีได้

จากกลุ่มตวัอยา่งแสดงตามตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีไดน้าํเสอนผลงานผา่นเทคโนโลยจีกัรวาลนฤมิต ท่ีสร้าง 

 จากเวบ็ไซตส์เพเซิล 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดบัคุณภาพ 

ความพงึพอใจ 

1. จกัรวาลนฤมิต ดึงดูดผูเ้รียนใหเ้กิดความต่ืนเตน้      

    น่าสนใจและอยากเขา้ร่วมกิจกรรม 

4.70 0.47 มากท่ีสุด 

2. จกัรวาลนฤมิต มีความทนัสมยัแปลกใหม่ ต่างจาก 

    การนาํเสนอผลงานในหอ้งรูปแบบเดิม 

4.67 0.48 มากท่ีสุด 

3. พ้ืนท่ีส่วนจดัแสดงสวยงามเหมาะสม 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

4. การใชง้านสามารถทาํไดโ้ดยง่าย 4.33 0.48 มาก 

5. การนาํเขา้วตัถุในการจดัแสดงทาํไดโ้ดยง่าย 4.57 0.50 มากท่ีสุด 

6. การจดัการเสียงในขณะนาํเสนอทาํไดโ้ดยง่าย 4.03 0.67 มาก 

7. สามารถใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการนาํเสนอผลงาน 

    ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.80 0.41 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.53 0.50 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัจากการนาํเสอนผลงานผ่านทางจกัรวาล

นฤมิต ท่ีสร้างจากเวบ็ไซตส์เพเซิล ผูศึ้กษาแบ่งการประเมินออกเป็น 7 ขอ้ ดงัน้ี ขอ้ 1) จกัรวาลนฤมิตดึงดูดผูเ้รียน

ให้เกิดความต่ืนเตน้ น่าสนใจและอยากเขา้ร่วมกิจกรรม มีค่าเฉล่ียเป็น 4.70 ระดบัคุณภาพความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด 2) มีความทนัสมยัแปลกใหม่ ต่างจากการนาํเสนอผลงานในห้องรูปแบบเดิม มีค่าเฉล่ียเป็น 4.67 

ระดบัคุณภาพความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 3) พ้ืนท่ีส่วนจดัแสดงสวยงามเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเป็น 4.60 

ระดบัคุณภาพความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 4) การใชง้านสามารถทาํไดโ้ดยง่าย มีค่าเฉล่ียเป็น 4.33 ระดบั

คุณภาพความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 5) การนาํเขา้วตัถุในการจดัแสดงทาํไดโ้ดยง่าย มีค่าเฉล่ียเป็น 4.57 ระดบั

คุณภาพความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 6) การจดัการเสียงในขณะนาํเสนอทาํไดโ้ดยง่าย มีค่าเฉล่ียเป็น 4.03 

ระดบัคุณภาพความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 7) สามารถใชเ้ป็นพ้ืนท่ีในการนาํเสนอผลงานไดอ้ย่างเหมาะสม                  

มีค่าเฉล่ียเป็น 4.80 ระดบัคุณภาพความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมเป็น 4.53 

ซ่ึงระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

6. อภิปรายผล  

 อภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชจ้กัรวาลนฤมิตสาํหรับการนาํเสนอ: ผลงานนกัศึกษารายวิชาการพฒันา

ภาพ 3 มิติ บนคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย ผูศึ้กษาไดย้กกรณีการสร้างพ้ืนท่ีในการนาํเสนอผลงาน
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สาํหรับนกัศึกษาไวเ้ป็นตวัอยา่งสาํหรับการนาํเสนอขอ้มูลต่างๆ ในรูปแบบจกัรวาลนฤมิต ซ่ึงสามารถใชง้านใน

รูปแบบออนไลน์ได ้สามารถนาํเขา้ไฟล์เขา้มูลต่างๆ ไดห้ลากหลาย โดยกรณีน้ีเป็นการนาํเขา้ ไฟล์วิดีโอและ

โมเดล 3 มิติ อีกทั้งยงัใชเ้ป็นพ้ืนท่ีสังคมแห่งการเรียนรู้ไดอี้กหน่ึงรูปแบบ สอดคลอ้งกบั สุรพล บุญลือ(2565) 

กล่าววา่ การเขา้สู่โลกของจกัรวาลนฤมิต ไม่ใช่ส่ิงท่ีไกลจาก ความเป็นจริง ดว้ยเวบ็ไซต ์3.0 หลายๆ เวบ็ไซตห์รือ 

แพลตฟอร์มท่ีเป็นจกัรวาลนฤมิตต่างๆ มากมาย สามารถท่ีจะทาํใหทุ้กคนอวตารเขา้มา ร่วมกนัทาํกิจกรรม ร่วมกนั

เรียนรู้ ทาํการส่ือสารและมีปฎิสัมพนัธ์กนัและมีกิจกรรมร่วมกน้ได ้ส่ือสารกนัได ้และสอดคลอ้งกบั Shu-Ching 

Chen(2022) กล่าววา่ จกัรวาลนฤมิตบนโลกดิจิทลัคือส่ิงท่ีผูค้นสามารถโตต้อบซ่ึงกนัและกนัไดโ้ดยใชอ้วตารสาม

มิติ พร้อมท่ีจะกลายเป็นรูปแบบท่ีนิยมมากข้ึนในอนาคตถือวา่เป็นววิฒันาการของอินเทอร์เน็ตดว้ยโลกเสมือนจริง

ท่ีเติมเตม็ ประกอบดว้ยทั้งภาพและเสียงโตต้อบกบักนัได ้

เม่ือนาํขอ้มูลจากการทดลองกบักลุ่มผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ผลการประเมินคุณภาพส่ือสาํหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี

ต่อจกัรวาลนฤมิตท่ีสร้างจากเวบ็ไซตส์เพเซิลมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 4.65 ซ่ึงระดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาหลงัจากการนาํเสอนผลงานผา่นทางจกัรวาลนฤมิตท่ีสร้างจากเวบ็ไซต ์

สเพเซิล มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจรวมอยู่ท่ี 4.53 ซ่ึงระดบัพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ใจทิพย ์ 

ณ สงขลา(2565) กล่าววา่ ปัจจุบนั มีพ้ืนท่ีแซนดบ์อกซ์ (sandbox) เร่ิมปฏิบติัการใชเ้ทคโนโลยเีมตา้เวร์ิสหลายแห่ง

ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงมีเวบ็ไซต ์และผูป้ระกอบการเร่ิม ให้บริการระบบจกัรวาลนฤมิตแลว้ เช่น Spatial และ 

Metaverse Studio หรือ Koji & Metaverse หมายความว่า โลกเสมือนกาํลงัเขา้มาใกลโ้ลกความ เป็นจริงมากข้ึน 

ทุกที ดงันั้น เราควร เปิดใจรับเทคโนโลยใีหม่ ๆ  หมัน่คน้ควา้ขอ้มูลเพราะจกัรวาลนฤมิตไม่ใช่ เร่ืองน่ากลวั แต่เป็น 

ดาบสองคมได ้เราควรทาํความเขา้ใจและมีสติ สัมปชญัญะในการใชง้าน รู้จกัแยกแยะ ระหว่างความจริง และ

ภาพเสมือน ท่ีสาํคญัควรรู้เท่าทนัเทคโนโลยแีละการใชชี้วติทั้งในโลกเสมือนและโลกแห่งความเป็นจริงดว้ย 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) สามารถนําไปทดลองใช้ในการนําเสนอผลงานด้านอ่ืนๆ ในระบบทางไกลหรือ ออนไลน์

เน่ืองจากสารมารถเขา้ใชผ้า่นระบบอินเตอร์เน็ตไดทุ้กพ้ืนท่ี เป็นการลดความเส่ียงในการสมัผสักบัเช้ือโรคในระยะ

ท่ีมีการระบาดได ้ 

(2) จกัรวาลนฤมิตยงัสามารถสร้างชุมชนหรือเครือข่ายบนโลกออนไลน์ เพ่ือจดัการประชุม สัมมนา  

จดันิทศัการต่างๆ ได ้เป็นอยา่งดี 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

หากตอ้งการนาํไปใชอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพอาจตอ้งใชเ้วอร์ชัน่เตม็ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายเน่ืองจากเวอร์ชัน่ฟรีจะ

ถูกจาํกดัสิทธิการใชง้านโดมไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดเสียงพดูของผูเ้ขาร่วมงานได ้ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 บทความน้ีไดรั้บการสนบัสนุนเผยแพร่ผลงานทางวชิาการจากมหาวทิยาลยัศรีปทุม วทิยาเขตขอนแก่น 
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บทคัดย่อ 

บทความวจิยัน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษาวา่นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ 

(TOEIC) อยู่ในระดับใด 2) เพ่ือศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) ของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลป

ศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ 3) เพ่ือกาํหนดแนวทางในการพฒันาความสามารถในการตอบแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ให้กบันักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชา

ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ จาํนวน 120 คน ระดบั

ปริญญาตรีชั้นปีท่ี 3 ไดม้าแบบเจาะจง นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดมี้การสมัภาษณ์นกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 

และสมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษ จาํนวน 5 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ (1) แบบฝึกหดั

สําหรับการสอบส่วนต่าง ๆ และแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) สําหรับ                

การฝึก 5 ชุด แบบฝึกหัดสําหรับการสอบส่วนต่าง ๆ และแบบทดสอบดงักล่าวเป็นแบบทดสอบมาตรฐานบน              

เวบ็ไซด ์https://toeic-testpro.com/ (2) แบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) เพ่ือวดั

ระดบัความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) 1 ชุด (3) แบบ

สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างสําหรับสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูเ้รียน 1 ชุด (4) แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง                    

สําหรับสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อน 1 ชุด สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) ค่าเฉล่ีย (x�)                    

mailto:sompittaya.ob@spu.ac.th
mailto:thavorn.th@spu.ac.th
https://toeic-testpro.com/
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(2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ (3) การทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้t-test (dependent) ผลการวจิยั พบวา่ 

(1) นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีระดบัความสามารถใน

การตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) อยู่ในระดบัปานกลาง (x� = 495,  

S.D. = 0.61) (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัความสามารถในการตอบแบบทดสอบของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ

ส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ประกอบดว้ย ทศันคติ ความตั้งใจ แรงจูงใจ สภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพและทางสังคม องคค์วามรู้ดา้นเน้ือหาสาระของภาษาองักฤษ องคค์วามรู้ดา้นเทคนิคในการทาํแบบทดสอบ 

และระยะเวลาในการฝึกฝน (3) มีการกาํหนดแนวทางการเก่ียวกบัการทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่ง

ประเทศ (TOEIC) ให้กบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คือ 1. กาํหนดให ้

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ แนบผลการสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ 

(TOEIC) มาพร้อมกบัการยื่นเร่ืองขอสําเร็จการศึกษา 2. บนัทึกผลคะแนนจากการสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

ระหว่างประเทศ (TOEIC) (Total Score Report) ท่ีแนบมาลงในใบรายผลการศึกษา (Transcript) และ 3. สร้าง

แรงจูงใจในการเรียนโดยการจดัโครงการต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมความสามารถดา้นการทาํแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) เพ่ือช่วยเหลือ สร้างแรงจูงใจ และกระตุน้ให้นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ไดมี้พฒันาการของระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึนไม่ใช่เพียงแค่กาํหนดใหมี้การสอบ

เท่านั้น 

 

คาํสําคญั:  ความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ, เทคนิคการทาํ  

 TOEIC, การเตรียมตวัสอบ TOEIC, การประเมินคะแนน TOEIC 

 

ABSTRACT 

 This research article’s objectives were: 1) to study the ability lever in answering the Test of English for 

International Communication (TOEIC) of students majoring in English Business Communication, School of 

Liberal Arts, Sripatum University, 2) to find out what factors affect the students’ ability in answering the TOEIC, 

and 3) to determine the direction to develop the ability to answer the TOEIC for students of Bachelor of Liberal 

Arts Program, Department of English Business Communication. The sample group consisted of 120 students in 

the English Business Communication Department, who were the 3rd year bachelor’s degree. Specifically, the 

researcher had interviews with 30 students in the sample group and five instructors. The data collection were (1) 

practice exam sections and five practice tests of English for International Communication (TOEIC), and the test 

was an upper standardized test on the website https://toeic-testpro.com/ (2) A set of a Test of English for 

International Communication (TOEIC) to measure the ability to answer the TOEIC, (3) A set of a semi-structured 

interview form for interviewing a sample of students, and (4) A set of a semi-structured interview form for 

interviewing a sample of instructors. The statistics used for data analysis were (1) mean (x�), (2). standard 

deviation (S.D.), and (3) hypothesis testing using a t-test (dependent). The findings indicated: (1) the ability level 

in answering the Test of English for International Communication (TOEIC) of the sample was at a moderate level 

(x� =495, S.D.=0.61), (2) factors affecting the student's ability to answer the test included attitude, intention, 

motivation, physical environment, social environment, knowledge of the content of the English language, 

https://toeic-testpro.com/
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technical knowledge of testing, and the duration of practice, (3) a recommendation for enhancing students' 

abilities to answer TOEIC questions: 1. requiring students in English Business Communication to submit the 

TOEIC Score with their application for graduation, 2. specifying the score on their transcripts, and 3. encouraging 

learning by organizing projects that support and enhance test-taking abilities for the TOEIC to assist and motivate 

students in English Business Communication to achieve a development of higher scores, not just a requirement 

for TOEIC scores. 

 

Keywords: The Ability to Answer TOEIC, Answering TOEIC Techniques, Preparation for the TOEIC, 

 TOEIC Score Evaluation 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีรวมทุกคนในโลกน้ีให้เป็นหน่ึงเดียว (Rao, 2019: 65) เป็นภาษาสากลท่ีใชส่ื้อ

ขอ้ความท่ีมีความชดัเจน ความสามารถทางภาษาองักฤษมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการเรียนในระดบัสูงข้ึน และมี

ความสาํคญัต่อความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน แบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (Test of 

English for International Communication (TOEIC)) เ ป็นการสอบท่ีได้มาตรฐาน ท่ีออกแบบมาเ พ่ือเข้า ถึง

ความสามารถของบุคคลในการทาํความเขา้ใจ สามารถวดัความเขา้ใจในการฟังการพูด การเขียน การอ่าน และ

สร้างความคิดท่ีครอบคลุมและเขา้ใจไดผ้่านภาษาองักฤษ เป็นท่ีนิยมอยา่งมากในประเทศญ่ีปุ่น ประเทศเกาหลี 

ไตห้วนั และ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศไทย สาํหรับในประเทศไทยนั้น หลายสถานประกอบการและสถาบนั 

ตอ้งการผลการสอบภาษาองักฤษเพ่ือรับสมคัรเขา้ทาํงาน ปรับเงินเดือน เล่ือนตาํแหน่ง จากงานวจิยั (Im, & Cheng, 

2019: 315) พบวา่ ความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) 

เป็นผลมาจากปัจจยัหลายอยา่ง เช่น อายุ องค์ความรู้ดา้นเน้ือหาสาระของภาษาองักฤษ เป็นตน้ ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึง

ความสาํคญัของความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) ซ่ึง

นับเป็นส่วนหน่ึงท่ีควรส่งเสริมสนับสนุน และพฒันาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจใน

บทความวิจัยน้ี ผูเ้ขียนนําเสนอวตัถุประสงค์ของการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีดําเนินการวิจัย 

ผลการวจิยั อภิปรายผล และ ขอ้เสนอแนะ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม                 

มีความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) อยูใ่นระดบัใด 

(2) เพ่ือศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ                    

การส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

(3) เ พ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือ                          

การส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) ให้กบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสาร

ธุรกิจ 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละทีเ่กีย่วข้อง 

(1) ประวติัและความเป็นมาของการสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) 

บริการทดสอบทางการศึกษา (Educational Testing Service (ETS)) (Wikipedia free encyclopedia, 

2022) ก่อตั้งข้ึนในปี 2490 เป็นองคก์รทดสอบและประเมินผลการศึกษาเอกชนท่ีไม่แสวงหากาํไรท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง

หน่ึงในโลก มีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ี เมืองลอวเ์รนซ์ รัฐนิวเจอร์ซีย ์ประเทศสหรัฐอเมริกา บริการทดสอบทาง

การศึกษา (ETS) เปิดตวัแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) ในปี 1979 ตามคาํร้อง

ขอของรัฐบาลญ่ีปุ่น  

(2) รูปแบบการสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) 

ปัจจุบนัการสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) มีการสอบสองรูปแบบคือ 

(1) การฟังและการอ่าน (TOEIC Listening and Reading Test) และ (2) การพูดและการฟัง (TOEIC Speaking and 

Writing Tests ) สาํหรับในประเทศไทย มีการสอบเฉพาะแบบการฟังและการอ่าน (TOEIC Listening and Reading 

Test) ไม่มีคะแนนได ้คะแนนตก แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จาํนวน 

200 ขอ้ คะแนนเตม็รวม 990 คะแนน เวลาในการทาํขอ้สอบคือ 2 ชัว่โมง ดงัแสดงรายละเอียดดา้นล่าง 

ลกัษณะของแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) 

แบบทดสอบ ส่วนต่างๆ ลกัษณะของแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) 

Listening Part 1 Photographs 6 Questions (ดูรูปภาพ + ฟังเสียง 6 ขอ้) 

Part 2 Question-Response 25 Questions (ถาม-ตอบ (ฟังเสียงอยา่งเดียว) 25 ขอ้) 

Part 3 Short Conversations 39 Questions (บทสนทนา 13 บท แต่ละบทมี 3 คาํถาม) 

(ในบทสนทนามีผูพู้ด 2-3 คน บางบทมีภาพใหดู้) 

Part 4 Short Talks 30 Questions (บทพูดคุยส้ันๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คาํถาม) 

Reading Part 5 Incomplete Sentences 30 Questions (เติมประโยคใหส้มบูรณ์ 30 ขอ้) 

Part 6 Text Completion 16 Questions (เติมขอ้ความในเน้ือเร่ืองใหส้มบูรณ์ 16 ขอ้) 

Part 7 Reading Comprehension 54 Questions (การอ่านเพ่ือจบัใจความ 54 ขอ้) 

ประกอบดว้ย บทความเด่ียว 29 ขอ้ + บทความคู่ 10 ขอ้ + บทความ 3 ส่วน 15 

ขอ้ 
  

  (3) เวบ็ไซดส์าํคญัสาํหรับการเตรียมตวัสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) 

 การเตรียมตวัสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ผูส้อบสามารถฝึกทาํ

แบบทดสอบไดฟ้รีก่อนการสอบจริง ทั้งดา้นการฟัง การอ่าน การพดู และการเขียน ท่ีเวบ็ไซด ์ต่อไปน้ี 

1. Toeic-Training – ซอ้มทาํขอ้สอบพร้อมจบัเวลาเสมือนจริง http://www.toeic-training.com/ 

test/toeic.php?part=1  

2. Opendurian - แนวขอ้สอบ TOEIC พร้อมเฉลย https://www.opendurian.com/exercises/ toiecset1/  

3. English Best - มีทั้งแบบฝึกหดั TOEIC https://english.best/toeic  

4. CanPacific College - แ บ บ ท ด สอ บ ค ล้าย  TOEIC  http://www.canpacificcollege.com/ 

toeictest/toeictextstart.php  

5. TOEIC Test Pro: Online Toeic Test Free https://toeic-testpro.com/  

http://www.toeic-training.com/test/toeic.php?part=1
http://www.toeic-training.com/test/toeic.php?part=1
https://www.opendurian.com/exercises/toiecset1/
https://english.best/toeic
http://www.canpacificcollege.com/%20toeictest/toeictextstart.php
http://www.canpacificcollege.com/%20toeictest/toeictextstart.php
https://toeic-testpro.com/
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 สาํหรับการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยักาํหนดให้นกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งฝึกทาํแบบทดสอบTOEIC โดย

ใชแ้บบทดสอบจากเวบ็ไชด ์TOEIC Test Pro: Online TOEIC Test Free https://toeic-testpro.com/ เพ่ือฝึกและเพ่ือ

สอบดูระดบัคะแนนในการตอบแบบทดสอบTOEIC 

 (4) เทคนิคการทาํแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) 

 ในการทาํแบบทดสอบTOEIC มีเทคนิคสาํหรับผูส้อบ ในเชิง: 1. เพ่ือเน้ือหาสาระ และ2. เทคนิค

เพ่ือพฒันาระดบัคะแนน ดงัน้ี  

1. เน้ือหาสาระ (1) ผูส้อบควรทดสอบความสามารถของตวัเอง เตรียมตวัทาํแบบทดสอบ

TOEICก่อน เพ่ือประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตรวจสอบว่าต้องพฒันาในด้านบ้าง ฝึกทํา

แบบทดสอบท่ีมีคาํอธิบายวา่ผิดตรงไหน เม่ือพบจุดอ่อนแลว้ก็จดัการแกไ้ขจุดอ่อนนั้นๆ เพ่ือเขา้ใจเน้ือหาสาระใน

การใชภ้าษาองักฤษ ท่ีจะส่งผลต่อการไดร้ะดบัคะแนนท่ีสูงข้ึน (2) ผูส้อบควรหารายการทีวี รายการหนงั ท่ีเป็น

ภาษาองักฤษ หรืออ่านบทความภาษาองักฤษ เพ่ือสร้างความคุน้เคย เรียนรู้สาํนวน คาํศพัท ์และบทสนทนาท่ีใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั จะส่งผลต่อการไดร้ะดบัคะแนนท่ีสูงข้ึน (3) ผูส้อบควรเลือกฝึกอ่านและฟังเน้ือหาท่ีคลา้ยคลึงกบั

ขอ้สอบให้ไดม้ากท่ีสุด เช่น หมวดธุรกิจ การติดต่อส่ือสาร ชีวิตประจาํวนั การเงิน เศรษฐกิจ เป็นตน้ รวมไปถึง 

รายการท่ีมีสาํเนียงคลา้ยกบัสาํเนียงในขอ้สอบ เพ่ือท่ีจะไดเ้รียนรู้คาํศพัท ์และสาํนวนเฉพาะทางมากข้ึน 

2. เทคนิคเพ่ือพฒันาระดบัคะแนน ใน Part 1 Photographs ให้ตอบให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

เพ่ือจะไดพิ้จารณาภาพต่อไปก่อนการฟัง ไม่ระบายคาํตอบจนกว่าจะไดย้ินคาํตอบครบทั้ง 4 ตวัเลือก พยามตดั

ตวัเลือกท่ีมีปัญหาดา้นความหมาย เสียง และความหมายและเสียง ใหร้ะบายคาํตอบทุกขอ้ เม่ือตอบขอ้ใดๆ แลว้ให้

หยดุคิดและหยุดดูขอ้นั้นๆ อีก Part 2 Question-Response ผูส้อบควรจดจ่อกบัคาํถามหรือขอ้ความหรือคาํตอบ                

3 คาํตอบในโปรแกรมเสียง และไม่ตอ้งสนใจสมุดคาํถาม ยงัไม่ระบายคาํตอบจนกวา่จะไดย้ินคาํตอบครบทั้งสาม

ตวัเลือก หากไดย้นิคาํตอบทั้งสามและดูเหมือนไม่มีคาํตอบใดท่ีถูกตอ้ง ใหเ้ดา Part 3 Short Conversations ผูส้อบ

ตอ้งระบายคาํตอบสาํหรับคาํถาม 3 ขอ้แลว้ดูคาํถาม 3 ขอ้ถดัไปและตวัเลือกคาํตอบ คาํถามและตวัเลือกส่ือใดว้่า

ผูส้อบจะฟังอะไร ขณะฟังการสนทนาแต่ละคร้ัง ให้จบัตาดูชุดคาํถาม 3 ขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งและตอบคาํถาม ไม่หลบัตา

หรือมองไปทางอ่ืน และระบายคาํตอบโดยเร็วท่ีสุด Part 4 Short Talks ผูส้อบตอ้งตั้งใจฟังคาํช้ีแจงเบ้ืองตน้ท่ี

ไดรั้บก่อนการพูดคุยแต่ละคร้ัง ไม่ระบายคาํตอบในขณะท่ีกาํลงัพูดคุยอยู ่แมว้า่ผูส้อบจะรู้คาํตอบแลว้ก็ตาม การ

ตอบคาํถามอาจทาํให้ผูส้อบพลาดขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการตอบคาํถามหรือคาํถามท่ีตามมา หากผูส้อบไม่แน่ใจใน

คาํตอบ ให้ตดัตวัเลือกท่ีไม่น่าจะใช่แลว้เดา  Part 5 Incomplete Sentences ให้เร่ิมตน้ดว้ยการอ่านแต่ละขอ้ความ

อยา่งระมดัระวงั พยายามเดาวา่คาํหรือคาํใดท่ีขาดหายไป ให้มองหาคาํบอกเวลาและเบาะแสอ่ืนๆ ไม่ปล่อยใหข้อ้

ใดๆ ว่าง และไม่ใช้เวลามากเกินไปกับขอ้ใดขอ้หน่ึง เม่ือจบส่วนท่ี 5 ให้ทาํต่อส่วนท่ี 6 เลยทันที Part 6 Text 

Completion ไม่ตอ้งอ่านหมดขอ้ผิดพลาดของผูส้อบท่ีพบบ่อย คือ เร่ิมอ่านเอาความหมายตั้งแต่ตน้จนจบทาํให้

เสียเวลา ส่วนน้ี ไม่ไดถ้ามคาํถามจากเร่ือง แต่ใหผู้ส้อบเติมคาํในช่องวา่ง ซ่ึงวดัเร่ืองไวยากรณ์ และคาํศพัท ์ดงันั้น 

ผูส้อบควรเร่ิมอ่านบริเวณรอบๆ ช่องว่างเพ่ิมหาคาํตอบ มีเพียงขอ้ละ 20-25 วินาทีเท่านั้นถา้ใชเ้วลาเกินน้ี จะทาํ

แบบทดสอบไม่ทนั Part 7 Reading Comprehension ให้เน้นจุดสําคญัจบัคาํสําคญัให้ไดแ้ลว้จบัใจความเน้ือหา

โดยรวม ใหท้าํแบบทดสอบขอ้ท่ีหาคาํตอบไดง่้ายก่อน แลว้ค่อยดูเน้ือเร่ืองโดยรวม หากไม่แน่ใจในคาํตอบ ใหต้ดั

ตวัเลือกคาํตอบท่ีผิดอยา่งชดัเจนแลว้เดา หากผูส้อบยงัไม่ไดต้อบคาํถามทั้งหมด และเหลือเวลาอีกเพียงไม่ก่ีนาที 

ใหอ่้านคาํถามท่ีเหลือโดยไม่อ่านขอ้ความ และเลือกคาํตอบท่ีดูเหมือนสมเหตุสมผลท่ีสุด  

https://toeic-testpro.com/
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(5) การประเมินผลระดับคะแนนจากการทาํแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่าง

ประเทศ (TOEIC) 

ผลคะแนนเพ่ือการประเมินผลระดบัคะแนนจากการทาํแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

ระหวา่งประเทศ เป็นตวัเลขตั้งแต่ 10-990 (Educational Testing Service, 2022) ซ่ึงอาจใชแ้ปรผลเป็นระดบัทกัษะ

ในการใชภ้าษาองักฤษของเจา้ของคะแนนได ้โดยไดมี้การแบ่งช่วงคะแนนออกเป็นระดบัดงัน้ี 
 

Score Level Percentage Score Proficiency Description แปรผล (ระดบัความสามารถ) 

905 – 990 91% – 100% International Professional Proficiency มากสุด 

785 – 900 79% – 900% Working Proficiency Plus มาก 

605 – 780 61% – 78% Working Proficiency ปานกลางค่อนไปทางมาก 

405 – 600 41% – 60% Elementary Proficiency Plus ปานกลาง 

255 – 400 26% – 40% Elementary Proficiency นอ้ย 

  10 – 250  0% – 25% Basic Proficiency นอ้ยสุด 

สาํหรับการวจิยัน้ี ผูว้จิยัใชเ้กณฑจ์ากตารางน้ี เป็นเกณฑใ์นการประเมินระดบัความสามารถ 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

กรอบแนวคดิการวจิยัคร้ังนีแ้สดงดงัแผนภาพที ่1 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สาํหรับการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาระดบัความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือ

การส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุมว่าอยู่ในระดบัใด ศึกษาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบ

ปัจจัยนําเข้า 

- คาํอธิบายรายละเอียดวิชา 

- เน้ือหาสาระดา้นภาษาองักฤษ 

- ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่ง

ประเทศ (TOEIC) 

- เทคนิคการทาํแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่ง

ประเทศ (TOEIC) 

กระบวนการ 

- วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

- ดาํเนินการสอนเน้ือหาสาระตามแผน              

การสอนโดยการสอดแทรกเทคนิคใน              

การทาํแบบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือ

การส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) 

- กลุ่มตวัอยา่งฝึกทาํแบบแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่ง

ประเทศ (TOEIC) ท่ี TOEIC Test Pro: 

Online TOEIC Test Free  

  https://toeic-testpro.com/  

- ประเมินผล ประเมินผลระดบั

ความสามารถในการทาํแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่ง

ประเทศ (TOEIC) 

- สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียน อาจารยผ์ูส้อน 

 

ผลลพัธ์ที่ได้ 

- ระดบัความสามารถในการทาํ

แบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) 

- รู้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถใน

การตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษ

เพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ 

(TOEIC) 

- แนวทางการกาํหนดทิศทางเก่ียวกบั

แบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) 

ให้กบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์

บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสาร

ธุรกิจ 

https://toeic-testpro.com/
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ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) ของนกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม และ ศึกษาแนวทางการกาํหนดทิศทางเก่ียวกบัแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

ระหวา่งประเทศ (TOEIC) ให้กบันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ และ

ผลคะแนนความสามารถจากการทาํแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) ของ

นกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการประเมินผลการเรียนการสอนดว้ย 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีระดบั

ความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) อยูใ่นระดบัปานกลาง

ค่อนไปทางมาก 

(2) มีหลายปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

ระหว่างประเทศ (TOEIC) ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย                   

ศรีปทุม 

(3) มีแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่างประเทศ (TOEIC) 

ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

 4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ (1) ผูเ้รียนสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ระดบัปริญญาตรี ชั้นปีท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา EBC411 (การเตรียมตวัเพ่ือ

สอบวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ)  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จาํนวนทั้งส้ิน 120 คน ไดม้าแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) กล่าวคือ จาํนวนตวัอยา่งท่ีเป็นผูเ้รียน 120 ตวัอยา่ง (2) อาจารยผ์ูส้อนวิชาภาษาองักฤษ ใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 5 คน ไดม้าแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือ จาํนวนตวัอยา่งท่ี

เป็นอาจารยผ์ูส้อน ทั้งส้ิน 5 ตวัอยา่ง 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั  

  (1) แบบฝึกหัดสาํหรับการสอบส่วนต่าง ๆ และแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่ง

ประเทศ (TOEIC) สําหรับการฝึก 5 ชุด แบบฝึกหัดสําหรับการสอบส่วนต่างๆ และแบบทดสอบดังกล่าวเป็น

ทดสอบมาตรฐานบนเวบ็ไซด ์https://toeic-testpro.com/  

  (2) แบบทดสอบTOEIC เพ่ือวดัระดบัความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือ             

การส่ือสารระหวา่งประเทศ (TOEIC) 1 ชุด จาํนวน 200 ขอ้ สาํหรับก่อนการเรียนและหลงัการเรียน แบบทดสอบ

ดงักล่าวเป็นทดสอบมาตรฐานบนเวบ็ไซด ์https://toeic-testpro.com/  

  (3) แบบสัมภาษณ์ผูเ้รียนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบTOEIC 

และการกําหนดแนวทางปฎิบัติเก่ียวกับแบบทดสอบTOEIC ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ซ่ึงผ่านการพิจารณาโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ตามแนวคิดการหาค่า 

IOC ของผูคิ้ดตั้งตน้ คือ โรวเีนลลี และ แฮมเบิลตนั (Rovinelli, & Hambleton, 1976) มีค่า IOC เท่ากบั 0.80  

  ตวัอย่างของคาํถามสัมภาษณ์ผูเ้รียน: นักศึกษาคิดว่าการสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหว่าง

ประเทศ (TOEIC) มีความสาํคญัอยา่งไร และนกัศึกษามีการเตรียมตวัอยา่งไรในการสอบ 

https://toeic-testpro.com/
https://toeic-testpro.com/
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 (4) แบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบ 

TOEIC และการกาํหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัแบบทดสอบTOEIC ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ซ่ึงผ่านการพิจารณาโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน ตามแนวคิดการหาค่า 

IOC ของผูคิ้ดตั้งตน้ คือ โรวเีนลลี และ แฮมเบิลตนั (Rovinelli, & Hambleton, 1976) มีค่า IOC เท่ากบั 0.80  

 ตวัอย่างของคาํถามสัมภาษณ์ผูส้อน: อาจารยคิ์ดว่าการสอบTOEIC มีความสําคญัอย่างไร และมี

แนวทางในการพฒันาความรู้ดา้นภาษาองักฤษเพ่ือการสอบอยา่งไร 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวจิยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบTOEIC ก่อนการเรียน (Pre-Test) บนเวบ็ไซด ์

https://toeic-testpro.com/ ในวนัแรกของการเรียน 

(2) ผูว้ิจยัดาํเนินการสอนเน้ือหาสาระของรายวิชาตามสไลด์นาํเสนอบทเรียน 14 คร้ังท่ีสอดแทรก

เทคนิคการตอบแบบทดสอบTOEIC และกาํหนดใหแ้ก่นกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งฝึกทาํแบบฝึกหดัสาํหรับการสอบ

ส่วนต่างๆ และแบบทดสอบTOEIC สาํหรับการฝึก 5 ชุด บนเวบ็ไซด ์https://toeic-testpro.com/  

(3) ผูว้ิจัยให้นักศึกษาในกลุ่มตวัอย่างทาํแบบทดสอบTOEIC หลงัการเรียน (Post-Test) ซ่ึงเป็น

แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ใช้กับผูเ้รียนในกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 120 คน 

หลงัจากผา่นการสอนตามเน้ือหาสาระของรายวชิาตามสไลดน์าํเสนอบทเรียน 14 คร้ังท่ีสอดแทรกเทคนิคการตอบ

แบบทดสอบ และนกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งผ่านการฝึกทาํแบบฝึกหดัสาํหรับการสอบส่วนต่างๆ และแบบทดสอบ 

สาํหรับการฝึก 5 ชุด 

(4) ผูว้ิจยันาํแบบสัมภาษณ์ผูเ้รียนก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview Form) เก่ียวกบัปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบTOEIC และการกาํหนดแนวทางปฎิบติัเก่ียวกับแบบทดสอบ 

ให้กับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจไปสัมภาษณ์นักศึกษาใน                    

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน หลงัจากผา่นการเรียนตามสไลดน์าํเสนอบทเรียน 

(5) ผูว้ิจยันาํแบบสัมภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview Form) เก่ียวกบั

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถในการตอบแบบทดสอบTOEIC และการกําหนดแนวทางปฎิบัติเก่ียวกับ                         

การทดสอบ ใหก้บันกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจไปสมัภาษณ์อาจารย์

ผูส้อนในกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 5 คน หลงัจากผา่นการเรียนตามแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

(1) ผูว้ิจยันาํผลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ TOEIC ก่อนเรียน (Pre-Test) หลงัเรียน (Post-

Test) มาวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนําขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูเ้รียน ข้อมูลจากแบบ

สมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อน มาวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และในรูปของการพรรณนา 

(2) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ (1) ค่าเฉล่ีย (x�) (2) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 

(3) การทดสอบสมมุติฐานโดยใช ้t-test (dependent) 
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5. ผลการวจัิย 

(1) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีระดับ

ความสามารถในการตอบแบบทดสอบTOEICอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ตารางที ่1  ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการตอบแบบทดสอบภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารระหวา่ง 

 ประเทศ (TOEIC) ของนกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่งก่อนการเรียน และหลงัการเรียน 

Description N 

Pre- แปรผลระดบั

ความสามารถ 

(ก่อนการเรียน) 

Post- แปรผลระดบั

ความสามารถ 

(หลงัการเรียน) 

t-test df 
P-

value x� S.D. x� S.D. 

ความสามารถใน                   

การตอบแบบทดสอบ

ภาษาองักฤษเพ่ือ                    

การส่ือสารระหวา่ง

ประเทศ (TOEIC) 

120 365 0.83 นอ้ย 495 0.61 ปานกลาง -

2.684 

120 <.001 

 

(2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความสามารถในการตอบแบบทดสอบTOEICของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ประกอบดว้ย ทศันคติ ความตั้งใจ แรงจูงใจ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคม                

องค์ความรู้ดา้นเน้ือหาสาระของภาษาองักฤษ องคค์วามรู้ดา้นเทคนิคในการทาํแบบทดสอบ และระยะเวลาใน             

การฝึกฝน 

(3) การกาํหนดแนวทางปฎิบัติเก่ียวกบัการสอบTOEIC ให้กบันักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คือ (1) กาํหนดให้นกัศึกษาแนบผลการสอบTOEIC มาพร้อมกบัการยื่นเร่ือง

ขอสาํเร็จการศึกษา (2) บนัทึกผลคะแนนจากการสอบTOEIC (Total Score Report) ท่ีแนบมาลงในใบรายผลการศึกษา 

(Transcript) (3) สร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยการจดัโครงการต่างๆ ท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมความสามารถดา้น

การทาํแบบทดสอบTOEIC เพ่ือช่วยเหลือและกระตุน้ใหน้กัศึกษาไดมี้พฒันาการของระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึนไม่ใช่

เพียงแค่กาํหนดใหมี้การสอบเท่านั้น 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยัพบวา่ (1) นกัศึกษาสาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ มีระดบัความสามารถในการตอบ

แบบทดสอบTOEIC อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจาก การเรียนรู้เน้ือหาสาระของรายวิชา เทคนิคใน

การทาํแบบทดสอบ (2) ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อการสอบของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ประกอบดว้ย 

ทศันคติ ความตั้งใจ แรงจูงใจ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคม องคค์วามรู้ดา้นเน้ือหาสาระของภาษาองักฤษ 

องคค์วามรู้ดา้นเทคนิคในการทาํแบบทดสอบ และระยะเวลาในการฝึกฝน ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ อิม และ เช็ง (Im, & Cheng, 2019) ในแง่มุมปัจจยัดา้นองคค์วามรู้ดา้นเน้ือหาสาระของภาษาองักฤษ และองค์

ความรู้ด้านเทคนิคในการทาํแบบทดสอบ  สําหรับ (3) การกําหนดแนวทางเก่ียวกับการสอบTOEIC ให้กับ

นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คือ (1) กาํหนดให้นกัศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ แนบผลการสอบTOEIC มาพร้อมกับการยื่นเร่ืองขอสําเร็จการศึกษา (2) บันทึก                      

ผลคะแนนจากการสอบ TOEIC (Total Score Report) ท่ีแนบมาลงในใบรายผลการศึกษา (Transcript) ทั้ งน้ี
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เน่ืองจาก TOEIC คือ การสอบท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล การแสดงผลสอบ TOEIC คือหลกัฐานบ่งช้ีระดบั

ความสามารถภาษาองักฤษท่ีมีมาตรฐานและเป็นการแสดงถึงความพร้อมของบณัฑิตในการสมคัรงานในระดบัท่ี

เหมาะสมกับตาํแหน่งงานอาชีพในสถานประกอบการต่างๆ และเพ่ือยื่นขอศึกษาต่อทั้ งในและต่างประเทศ                      

(3) สร้างแรงจูงใจในการเรียนโดยการจดัโครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุน และส่งเสริมความสามารถด้านการทาํ

แบบทดสอบTOEIC เพ่ือช่วยเหลือและกระตุน้ให้นกัศึกษาไดมี้พฒันาการของระดบัคะแนนท่ีสูงข้ึน จากผลการศึกษา

ดงักล่าว ช้ีให้เห็นว่า การกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการสอบTOEIC ให้กบันักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ตอ้งดาํเนินการดว้ยความรอบคอบ และตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบจากคะแนน

ท่ีจะระบุลงไปในใบรายงานผลการศึกษาดว้ย นอกจากน้ีการดาํเนินการในเร่ืองดงักล่าวจะเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้าย

ในการสอบ จึงอาจตอ้งมีการพิจารณาในส่วนน้ีอย่างรอบคอบให้สอดคลอ้งบริบททางเศรษฐกิจและสังคมใน

ปัจจุบนัทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารสอบน้ีดาํเนินไดต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นประโยชน์สูงสุดแก่นกัศึกษา 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) เวบ็ไซดก์ารทาํแบบทดสอบ TOEIC คือ TOEIC Test Pro: Online TOEIC Test Free https://toeic-

testpro.com/ ท่ีใชก้บักลุ่มตวัอย่างเหมาะสําหรับการฝึกทาํแบบทดสอบส่วนต่างๆ มีการฝึกทาํแบบทดสอบชุด

แบบจาํลองสั้นๆ และแบบจาํลองเตม็รูปแบบ และมีขอ้มูลท่ีจะช่วยในการเตรียมความพร้อมในการสอบ 

(2) การนาํผลคะแนนสอบไปใชเ้พ่ือการประเมินความรู้ดา้นภาษาองักฤษหรือเพ่ือกาํหนดนโยบาย

ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ควรตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจยัเร่ือง ทัศนคติ ความตั้งใจ สภาพแวดลอ้มทาง

กายภาพและทางสังคม โอกาสในการพฒันาองคค์วามรู้ดา้นเน้ือหาสาระของภาษาองักฤษ องคค์วามรู้ดา้นเทคนิค

ในการทาํแบบทดสอบ และระยะเวลาในการฝึกฝน ท่ีเกิดจากการสนบัสนุนดว้ยส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมของผูส้อบ 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  (1) ศึกษาความสามารถในการตอบแบบทดสอบTOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาองักฤษใน

ระดับชาติเพ่ือให้ได้ขอ้มูลในภาพรวมซ่ึงกระทรวงท่ีรับผิดชอบทางด้านการศึกษาสามารถใช้เป็นขอ้มูลใน                     

การกาํหนดนโยบายเพ่ือการพฒันาบุคลากรของชาติได ้ 

  (2) ศึกษาความสามารถในการตอบแบบทดสอบTOEIC ของนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้

ขอ้มูลในการพฒันาทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษาทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลยัศรีปทุม เน่ืองจากผล 

การสอบTOEIC ถูกนาํมาใชเ้ป็นเกณฑพิ์จารณาในการรับสมคัรงานหลากหลายอาชีพ  

 

8. เอกสารอ้างองิ 

Educational Testing Service. (2022). Free Online TOEIC Test 2022. [Online]. Retrieved 9 January 2022, from: 

https://toeic-testpro.com/  

Im, G. & Cheng, L. (2019). Your ability to answer the Test of English for International Communication 

(TOEIC). Language Testing, 36(2): 315-324. 

Rao, P.S. (2019). The Role of English as Communication. Research Journal of English (RJOE), 4(1): 65-79. 

Rogers, B. (2022). Complete Guide to the TOEIC Test. Boston: Heinle Cengage Learning.  

https://toeic-testpro.com/
https://toeic-testpro.com/
https://toeic-testpro.com/


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2393 

Rovinelli, R.J. and Hambleton, R.K. (1976). On the use of content specialists in the assessment of criterion-

referenced test item validity. Paper presented at the annual meeting of the American Educational 

Research Association: California. April 19 – 23, 1976). [Online]. Retrieved 5 July 2022, from: 

https://files.eric.ed.gov/fultlext/ED121845.pdf.  

Wikipedia free encyclopedia. (2022). Educational Testing Service [Online]. Retrieved May 4, 2022, from: 

http://th.wikipedia.org/wiki/Globalization.  

https://files.eric.ed.gov/fultlext/ED121845.pdf
http://th.wikipedia.org/wiki/Globalization


การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2394 
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บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั                

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน บทเรียนโดยการจดั 

การเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดว้ยการทดสอบด้วยสถิติค่าที (t-dependent) สถิติทดสอบ t-test กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ 

นกัศึกษาภาคนอกเวลา ชั้นปีท่ี 2 สาขามลัติมีเดียและอีสปอร์ต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

จาํนวน 11 คน โดยคดัเลือกจากกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ใชส้ถิติทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Sample t-test)  

 ผลการวิจยั สรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั ในรายวิชาดิจิทลัมาร์เกตติ้ง

สําหรับอีสปอร์ต มีประสิทธิภาพ 83.03/81.52 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียน หลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน ในรายวิชาดิจิทัลมาร์เกตติ้งสําหรับ                      

อีสปอร์ตท่ีพฒันาข้ึนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ.05 และผูเ้รียนมีแรงจูงในการเรียน                     

เม่ือเรียนดว้ย การจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั  

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้ ยคุปกติใหม่ เกมมิฟิเคชนั ดิจิทลัมาร์เกตติ้งสาํหรับอีสปอร์ต  แรงจูงใจ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were 1) To determine the effectiveness of the new normal learning 

management in conjunction with gamification, 2) To compare learning achievements. 3) To create learning 

motivation. 

The tool of research was a learning management plans, pre-test and post-test. The lessons learned by 

managing the new normal in conjunction with gamification, lesson quality assessments and compare the learning 

achievement by using the statistical t-dependent. The sample group used in the research was part-time, second-

year students in the field of multimedia and E-sports. A Faculty of Science Chandrakasem Rajabhat University 

11 students were selected from a specific sample group using a single sample t-test statistic. 

The results of the research can be concluded that the new normal learning management joint with the 

gamification In the digital marketing course for E-sports Efficiency 83.03/81.52 is above the 80/80 Standard 

Settings which the learning achievement of the learners. An after studying with the new normal learning 

management joint with the gamification in the digital marketing course for E-Sports the improvement was 

statistically significantly higher than before at the .05 level and learners are motivated to learn studying with the 

new normal learning management joint with the gamification. 

 

Keywords: Learning Management, New Normal, Gamification, Digital Marketing for E-Sports, Motivation  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ หรือ โควิด-19 เร่ิมตน้ข้ึนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562                  

โดยพบคร้ังแรกในนครอู่ฮัน่ เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ์ประเทศจีน องคก์ารอนามยัโลกไดป้ระกาศใหก้ารระบาดน้ี

เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวา่งประเทศ เม่ือวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก แรกเร่ิม

คล่ีคลายลง ส่งผลให้เกิดคาํถามถึงความปกติใหม่ หรือ ‘นิวนอร์มอล’ (New Normal) เก่ียวกบัระบบการศึกษา     

การจดัการศึกษาท่ีตอ้งมีการปรับตวั พชัราภรณ์ ดวงช่ืน (2563)  

 New Normal หรือ ความปกติใหม่ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นการทาํงาน การดูแลสุขภาพหรือ

การจดัการเรียนรู้ท่ีจะตอ้งปรับตวั เช่น การรับประทานอาหาร การเดินทาง การพูดคุย เป็นตน้ ทาํให้มนุษยต์อ้งมี

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการดาํรงชีวิตท่ีเปล่ียนไปจากเดิม สถานศึกษาตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการจดัการ

เรียนรู้ในการเรียนการสอนมาเป็นแบบออนไลน์เพ่ือลดการเผชิญหนา้ และเวน้ระยะห่างระหวา่งกนั นอกจากน้ี              

ยงัตอ้งงดกิจกรรมท่ีจดัเพ่ือพฒันาผูเ้รียน มาเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์ กาญจนา บุญภกัด์ิ (2563) 

สาํหรับอุตสาหกรรมดิจิทลัมีเดียในปัจจุบนัไดน้าํเกมมิฟิเคชนั ซ่ึงเป็นการนาํเอากลไกของเกมมาสร้าง

ความสนใจในการเรียนรู้เพ่ือสร้างแรงจูงใจและความน่าต่ืนเตน้ในการเรียนรู้ ทาํให้เกิดเป็นสภาพแวดล้อม                   

การเรียนรู้ท่ีดี มีกระบวนการ ท่ีง่ายต่อการเขา้ใจในส่ิงท่ีซบัซอ้น โดยใชเ้หตุการณ์ในชีวติประจาํวนัท่ีเป็นความจริง

มาจดัเป็นกิจกรรมในลกัษณะของเกม หรือ เป็นการใชเ้ทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใชต้วัเกม เพ่ือเป็นส่ิงท่ี

ช่วยในการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยวิธีการท่ี

สนุกสนาน ใชก้ลไกของเกมเป็นตวัดาํเนินการอยา่งชดัเจน อนัจะทาํให ้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง

และหาวธีิการแกไ้ขปัญหา กฤษณพงศ ์ เลิศบารุงชยั (2560)   
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ทั้งน้ีผูท่ี้สนใจและศึกษาสามารถนาํมาประยุกต ์ใชใ้นดา้นการศึกษา เพ่ือช่วยในการจดัการเรียนรู้ให้มี

ความสนุกสนานมากข้ึน เน่ืองจากทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกวา่อยูใ่น สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นเกม มีเป้าหมายในการเรียนรู้ผา่น

การปฏิสัมพนัธ์ การมีส่วนร่วม การสะสมแตม้ การให้รางวลั การเล่ือน ระดับ ผูเ้รียนจะซึมซับเน้ือหาท่ีผ่าน

กิจกรรมสําหรับใช้กลไกของเกมมิฟิเคชัน เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและเรียนไปในเวลาเดียวกัน เรียกว่า                   

เพลยแ์อนดเ์ลิร์น เบญจภคั จงหม่ืนไวย ์และคณะ (2561) 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถึงประโยชน์ของเทคนิคเกมมิฟิเคชนั ผูว้จิยัจึงไดเ้ขียนบทความวจิยัน้ีข้ึน เพ่ือศึกษา

และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนัในรายวิชาดิจิทลัมาร์เกตต้ิงสาํหรับ   

อีสปอร์ต เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสร้างแรงจูงใจในการเรียน พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน นาํเสนอแนวคิดในการนาํเกมมิฟิเคชนัไปประยกุตใ์ชใ้นดา้นการศึกษา และ

ขอ้เสนอแนะท่ีนาํไปใชใ้นปัจจุบนัและอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน  

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  

(3) เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียน  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 การจดัการเรียนรู้ (Learning Management) 

 การจดัการเรียนรู้ หมายถึง การออกแบบ กระบวนการพฒันาผูเ้รียนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีคาดหวงั  

โดยนาํเอาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ วิธีสอน กิจกรรม เทคนิคการสอนและส่ือเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็น

ส่วนประกอบ เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รังสิยา นรินทร์ และคณะ (2562) 

 3.2 ยุคปกตใิหม่ (New Normal) 

         คาํวา่ ความปกติใหม่ถือกาํเนิดข้ึนในช่วงหลงัวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยทัว่โลกในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษ              

ท่ี 21 (ค.ศ. 2007 – 2008) ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ ทาํใหก้ารจดัการบางอยา่งซ่ึงแต่เดิม

เคยถูกมองว่าผิดปกติ กลายมาเป็นส่ิงท่ีพบเห็นกนัไดท้ัว่ไป ส่วนความปกติใหม่ในบริบทสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและรุนแรงของ

โลกมีผูค้นเจ็บป่วยและลม้ตายจาํนวนมากมนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งป้องกันตนเองด้วยการปรับเปล่ียนพฤติกรรม                 

การดาํรงชีวิตใหม่เพ่ือให้ปลอดภยัจากการติดเช้ือ พร้อมกบัความพยายามฟ้ืนฟูศกัยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ              

มีการปรับแนวคิด วิสัยทศัน์ การจดัการและพฤติกรรม ซ่ึงส่ิงใหม่เหล่าน้ีกลายเป็นความปกติใหม่ จนในท่ีสุดเม่ือ

เวลาผ่านไปก็ทําให้เกิดความคุ้นชินและกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติของผูค้นในสังคมในปัจจุบัน                    

สุภาภรณ์ พรหมบุตร (2563) 

3.3 เกมมฟิิเคชัน (Gamification)  

  เกมมิฟิเคชนั คือ เทคนิคหรือกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีประยกุตแ์นวคิดของเกมและนาํกลไก

ของเกมมาเป็นองคป์ระกอบร่วมเพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของการแข่งขนั ความสนุก ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี

สามารถกระตุน้เร้าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ พนัทิพา อมรฤทธ์ิและศยามน อินสะอาด 

(2563) 
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3.4 Vonder 

  Vonder เป็นแชทบอทเพ่ือการศึกษาท่ีสอนตามระดบัความรู้ (Personalized learning) สําหรับผูท่ี้สนใจ 

อยากแชทกบักระรอกนอ้ยสีแดง ตอนน้ี Vonder เปิดสอนหลายวชิา เช่น วชิาแกรมมาร์ภาษาองักฤษ ประวติัศาสตร์ 

เคมี และฟิสิกส์ โดยปัจจุบันมีบริการ 4 รูปแบบ คือ (1) Vonder Flash ซ่ึงทาํเป็นแบบทดสอบแบบเร็วๆ ด้วย

รูปแบบ คาํถาม และเป็น Adaptive Learning (2) Vonder Jump ทดสอบการตอบสนองของผูเ้รียน ดว้ยการตอบ

คาํถามแต่ ละขอ้ในเวลาจาํกดั 3 วินาที (3) Vonder Quest การเรียนรู้ในลกัษณะเกม ท่ีให้ความรู้สึกเหมือนเป็น                

การผจญภยั และ (4) Vonder Go เป็นการตอบคาํถามแบบตอ้งอาศยัการทาํงานเป็นทีม ทั้งน้ี ในแต่ละเกมจะตอบ

โจทยว์ิธีการ เรียนรู้ท่ีไม่เหมือนกนั บางเกมวดัความแม่นยาํ บางเกมวดัความเร็ว ความคล่องตวั เป็นตน้ OKMD 

(2564) 

  3.5 ดจิทิลัมาร์เกตติง้สําหรับอสีปอร์ต (Digital Marketing for E-Sports) 

  กระบวนการการทาํการตลาดดิจิทลัสาํหรับอีสปอร์ตและธุรกิจเกม ตั้งแต่การสร้างแบรนด ์การตลาดผา่น

ส่ือสังคมออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางผูใ้หบ้ริการต่างๆ ทั้งใน รูปแบบของแผน่ป้ายโฆษณาดิจิทลั 

และวีดิทศัน์ การติดตามผล และประเมินผลโฆษณาโดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิามลัติมีเดียและอีสปอร์ต หลกัสูตรปรับปรุง (2563) 

3.6 แรงจูงใจ (Motivation) 

คือ กระบวนการท่ีมนุษยถู์กกระตุน้จากส่ิงเร้าโดยจงใจ เพ่ือผลกัดนัใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมตอบสนอง 

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามความตอ้งการ โดยพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจนั้น ไม่ใช่เป็น

การตอบสนองต่อส่ิงเร้าตามปกติ แต่เป็นการตอบสนองท่ีเขม้ขน้และมีทิศทางท่ีจริงจงัมากกวา่ นรรัชต ์ ฝันเชียร 

(2563) สาํหรับการประยกุตใ์ชเ้กมมิฟิเคชนัในดา้นการเรียนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั การวจิยัท่ีผา่นมา ไดท้าํ

การวิจยัในชั้นเรียนประยกุตเ์กมมิฟิเคชนัมาใชใ้นการเรียนการสอนวิชาการตลาดของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

โดยนํารูปแบบการสะสมแตม้ (Badge) การมอบภารกิจ (Quest) การเก็บเลเวล (Level) การสร้างกลุ่ม (Guild 

system) การเก็บไอเท็ม (Item) และการโหวตแบบ Reality Show มาประยุกต์ใชใ้นการให้คะแนนและให้รางวลั

เพ่ือจูงใจนกัศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนและการทาํงานกลุ่ม ผลการวจิยัพบวา่ สามารถจูงใจใหน้กัศึกษามี

พฤติกรรมการเขา้หอ้งเรียนเพ่ิมสูงข้ึน การทาํเควสเพ่ือเก็บไอเท็มต่างๆ สามารถจูงใจใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในชั้น

เรียน ทั้งในการตอบคาํถาม การทดสอบยอ่ย และการทาํกิจกรรมในชั้นเรียนต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ในดา้นการทาํงาน

กลุ่มโดยการใช้รูปแบบ Guild system ซ่ึงนํานักศึกษาท่ีมีทักษะต่างๆ กันมาทํางานร่วมกันให้ผลงานกลุ่ม                  

มีคุณภาพสูงข้ึนจากเดิม และการให้คะแนนงานกลุ่มโดยพิจารณาจากผลโหวตจากบุคคลภายนอกผ่านการแสดง

ผลงานทาง Social Network มีส่วนกระตุน้ให้นักศึกษาตั้งใจสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ประภาวรรณ 

ตระกลูเกษมสุข (2559) 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  

ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษา รวบรวมขอ้มูล โดยจัดการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน ในรายวิชา

ดิจิทัลมาร์เกตติ้งสําหรับอีสปอร์ต โดยสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและแบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลหาประสิทธิภาพของบทเรียนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดว้ยการทดสอบดว้ยสถิติค่าที (t-dependent) สถิติทดสอบ t-test   
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4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สังกดัคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั              

ราชภฏัจนัทรเกษม  

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ได้แก่  นักศึกษาชั้ นปี ท่ี  2 สาขามัลติ มี เ ดียและอีสปอร์ต                                 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ภาคนอกเวลา จาํนวน 11 คน โดยคดัเลือกจากกลุ่มตวัอย่าง 

แบบเจาะจง จากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา MTES2501 ดิจิทลัมาร์เกตต้ิงสาํหรับอีสปอร์ต ภาคการศึกษา

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

(1) แผนการจดัการเรียนรู้ 

 (2) แบบทดสอบก่อนเรียน - หลงัเรียน   

(3) บทเรียนโดยการจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั  

(4) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน  

(5) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

4.4 ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 

การจัดการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน ในรายวิชาดิจิทัลมาร์เกตติ้งสําหรับอีสปอร์ต                        

มีการนาํเสนอเน้ือหาแบบมลัติมีเดีย โดยไดด้าํเนินการดว้ยกระบวนการ ADDIE MODEL 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี   

  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั ในรายวชิาดิจิทลัมาร์เกตติ้งสาํหรับอีสปอร์ต 

เพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและสร้างแรงจูงใจในการเรียน 
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4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการและทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 การจัดการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน ในรายวิชาดิจิทัลมาร์เกตติ้งสําหรับ                       

อีสปอร์ต โดยใชห้้องเรียนออนไลน์บน Google Classroom  สร้างและทาํเอกสารการสอนจดัเก็บขอ้มูลส่ือการสอน            

เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและสร้างแรงจูงใจในการเรียน ผูเ้รียนสามารถเขา้เรียนในหอ้งเรียนออนไลน์

ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

ระยะท่ี 2 การศึกษาผลการทดลอง ทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Sample t-test) การจดัการเรียนรู้ยคุปกติ

ใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั ในรายวชิาดิจิทลัมาร์เกตติ้งสาํหรับอีสปอร์ต โดยถ่ายทอดสดผา่นระบบวดีีโอคอนเฟอเรนซ์ 

(Video Conference) ดว้ย Google Meet สอน โดยการจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั Vonder Go 

ในรายวชิาดิจิทลัมาร์เกตติ้งสาํหรับอีสปอร์ต เพ่ือส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและสร้างแรงจูงใจในการเรียน  

ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 11 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

ไดแ้ก่ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขามลัติมีเดียและอีสปอร์ต คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ภาคนอก

เวลา จาํนวน 11 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา MTES2501 ดิจิทลัมาร์เกตติ้งสาํหรับอีสปอร์ต ภาคการศึกษาท่ี 2              

ปีการศึกษา 2564 

4.6 ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั  

ระยะเวลาในการดาํเนินการวจิยั 3 เดือน คือ ตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2564 ถึง กมุภาพนัธ์ 2565 

          

5. ผลการวจัิย 

        5.1 ผลการจดัการเรียนรู้ยุคปกตใิหม่ ร่วมกบัเกมมฟิิเคชัน ในรายวชิาดจิทิลัมาร์เกตติง้สําหรับอสีปอร์ต  

  มีเน้ือหา 6 หน่วยการเรียนรู้ พฒันาข้ึนบน Google Classroom มีขอ้สอบท่ีผ่านการวิเคราะห์จาํนวน 30 ขอ้ 

ไดน้าํขอ้สอบไปใชใ้นบทเรียนในส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหวา่งเรียน และแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงแบบทดสอบน้ีมีการจัดทาํเป็นในลกัษณะของเกมฟินิเคชั่น โดยใช้โปรแกรม                 

เกมออนไลน์ ช่ือ Vonder Go 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การตอบคาํถามโดยใชเ้กมมิฟิเคชนั Vonder Go การจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่  

ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั ในรายวชิาดิจิทลัมาร์เกตติ้งสาํหรับอีสปอร์ต 

 

ผลการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึน มีการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีพฒันาข้ึน 

ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 

รายการท่ีประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D.  ผลการประเมิน 

ดา้นเน้ือหา 4.81 0.38 ดีมากท่ีสุด 

ดา้นเทคนิคและดา้นการจดัการเรียนรู้  

ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั 

4.68 0.56 ดีมากท่ีสุด 

ผลการประเมินโดยเฉลี่ย 4.75 0.13 ดมีากท่ีสุด 

 

             จากตารางท่ี 1 พบว่า บทเรียนท่ีพฒันาข้ึนโดยการจัดการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน                   

มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดีมากท่ีสุด (x� = 4.75, S.D. = 0.13) โดยมีประสิทธิภาพดา้นเทคนิคและดา้น

การจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.68, S.D. = 0.56) และประสิทธิภาพ

ดา้นเน้ือหาอยูใ่นระดบัดีมากท่ีสุด (x� = 4.81, S.D. = 0.38) ซ่ึงเน้ือหาและกิจกรรมในบทเรียนมีความเหมาะสมและ

สามารถนาํไปใชร่้วมกบัการจดัการเรียนการสอนตามแผนการสอน ในรายวิชาดิจิทลัมาร์เกตติ้งสาํหรับอีสปอร์ต

โดยการจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนัได ้

        5.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

  ประสิทธิภาพของบทเรียนจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบระหว่างบทเรียน E1 มีค่าคะแนน

เฉล่ียเท่ากับ 83.03 และคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน E2 มีค่าคะแนนเฉล่ีย

เท่ากับ 81.52 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีผูว้ิจยักําหนดไวคื้อ 80/80 สรุปได้ว่า ผลการหาประสิทธิภาพของ บทเรียนท่ี

ผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑท่ี์ กาํหนดไวแ้ละอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี ดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งเรียน 30 274 24.91 (E1) 83.03 

หลงัเรียน 30 269 24.45 (E2) 81.52 

 

        5.3 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

  ผลการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน มีค่าเท่ากบั 

9.18 และมีคะแนน เฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 24.45 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหว่าง คะแนนสอบทั้งสองคร้ังดว้ย             

การทดสอบดว้ยสถิติค่าที (t-dependent) สถิติทดสอบ t-test เท่ากบั 18.11 ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 จึงสรุปได้

วา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงัตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิจาก 

การใช้บทเรียน 
Mean S.D. ค่าเฉลีย่ผลต่าง 

S.D. ค่าเฉลีย่

ของผลต่าง 
t คะแนน t ตาราง 

ก่อนเรียน 9.18 1.99 
15.27 2.80 *18.11 1.81 

หลงัเรียน 24.45 1.97 
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5.4 ผลการสร้างแรงจูงใจในการเรียน 

จากการปฏิบติัการสอน เน่ืองจากเป็นผูเ้รียนเป็นภาคนอกเวลา ส่ิงท่ีเป็นปัญหา ท่ีพบมากคือ ผูเ้รียนมี

อาการเหน่ือยลา้เพราะเพ่ิงกลบัจากท่ีทาํงาน ไม่กระตือรือร้น และไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์เวลาถามตอบ ผูส้อนจึงได้

สร้างความสนใจในบทเรียนโดยเลือกเน้ือหาท่ีนักศึกษาสนใจ ดว้ยการสอบถาม จึงไดพ้บกว่านกัศึกษามากกวา่

ร้อยละ 70 ทาํงานในตาํแหน่งดา้นการประชาสัมพนัธ์และมีธุระกิจของครอบครัว แต่ยงัขาดช่องทางการส่ือสาร

และเก็บขอ้มูลของคนท่ีติดต่อเขา้มา ผูส้อนจึงได้ปฏิบัติการสอนเร่ืองการสร้าง LINE OA เพ่ือเก็บขอ้มูลและ

สามารถกระจายข่าวสาร หรือ บรอดแคสต ์(broadcast) ขอ้ความเพ่ือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆไดฟ้รี เม่ือผูเ้รียน

ไดท้ราบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เพ่ือไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง ทาํใหผู้เ้รียนต่ืนเตน้ เกิดความกระตือรือร้น สนใจ

ในการเรียน เกิดแรงจูงใจ และลงมือทาํอยา่งมีความสุข ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะอนัพึงประสงคใ์นการเรียน 

สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมในทางการเรียนท่ีดีข้ึนได ้นอกจากนั้นยงัมีวิธีการสอนท่ี

หลากหลาย ด้วยการจดัการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน โดยให้ผูเ้รียนร่วมกันตอบคาํถามทั้งห้อง 

ผูส้อนแจง้ผูเ้รียนวา่ไม่มีผลต่อคะแนน แต่ถา้ทุกคนช่วยกนัตอบคาํถามชนะ ผูส้อนจะเพ่ิมคะแนนพิเศษให้ ทั้งน้ี

เพ่ือลดทอนความวติกกงัวลัในการเรียนการสอน ซ่ึงผลจาก “การนาํเกมมิฟิเคชนั Vonder Go มาร่วมในการจดัการ

เรียนการสอน” พบวา่ คือ ผูเ้รียนรู้สึกต่ืนเตน้เม่ือไดเ้ล่นคร้ังแรก ชอบท่ีมีตวัละครให้เลือก และสนุกท่ีไดช่้วยกนั

ตอบคาํถามแบบเป็นทีม รู้สึกไม่เครียดและกดดนัเพราะไม่มีผลต่อคะแนน ทาํให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้และ

สนใจเรียนมากยิง่ข้ึน ส่วนการแสดงออกของผูส้อนและการเปิดกวา้งเพ่ือการเรียนรู้ ผูส้อนไดก้ระตุน้ความสนใจ

ของผูเ้รียนโดยการยกตวัอย่างเทรนด์ท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม คือ การนาํภาพ NFT ข้ึนไปขายบน OPENSEA แบบไม่

ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม ผูส้อนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกภาพของตนเองเพ่ือนาํข้ึนไปขาย ทาํให้ผูเ้รียนสนใจใน              

การเรียนมากยิง่ข้ึน เพราะเป็นเร่ืองใหม่ท่ีผูเ้รียนยงัไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอีกทั้งยงัสามารถนาํไปต่อยอดเป็นช่องทาง

ในการสร้างรายไดใ้หก้บัผูเ้รียนในระหวา่งเรียนได ้   

 

6. สรุปและอภิปรายผล  

 ผลการวิจยัสรุปไดว้่าการจดัการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั ในรายวิชาดิจิทลัมาร์เกตติ้ง

สําหรับอีสปอร์ต มีประสิทธิภาพ 83.03/81.52 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนหลงัเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน ในรายวิชาดิจิทัลมาร์เกตติ้งสําหรับ              

อีสปอร์ตท่ีพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ผลการวจิยัการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนะรัชต ์ไชยรัชต ์(2563) ไดศึ้กษาการใชเ้กมมิฟิเคชนัในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ความสามารถ การมีเป้าหมายในการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้: กรณีศึกษา นกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 84 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) ทั้ งน้ีผลการวิจยัดงักล่าว พบว่า 1) การเปล่ียนแปลงระดบัการรับรู้ความสามารถของตนเองระหว่าง 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนและหลงัการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั                  

2) การเปล่ียนแปลงระดบัการมีเป้าหมายการเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเม่ือเทียบกบัช่วงก่อนและ

หลงัการทดลองไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั และ 3) การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดเกมมิฟิ

เคชนัสามารถเพ่ิมผลการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัสไดม้ากกวา่การสอนแบบปกติ โดยมี

คะแนนเฉล่ียการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ในเร่ืองทฤษฎีบทพีทาโกรัส (x� =  24.89, S.D. = 1.82) สูงกว่า                     

กลุ่มควบคุม (x� =  24.13, S.D. = 1.61) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t = 2.02, p = 0.04) จากผลการวิเคราะห์
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นั้นสะท้อนไดว้่า แนวคิดเกมมิฟิเคชัน อาจจะพฒันา การรับรู้ความสามารถของตนเองและผลการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 

ผลการวิจยัผูเ้รียนมีแรงจูงในการเรียน เม่ือเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้ยคุปกติใหม่ ร่วมกบัเกมมิฟิเคชนั 

การใชเ้กมฟินิเคชนัมาช่วยในการจดัการเรียนรู้ สามารถสร้าง “แรงจูงใจ” ในการเรียน สามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียน

เกิดการเรียนรู้และมีพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึนได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Yildirim (2017) ไดศึ้กษาแรงจูงใจ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคติของนักศึกษาจาํนวน 97 คน จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์                 

ในประเทศตรุกี ปี ค.ศ. 2014-2015 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลอง                       

กลุ่มควบคุมจาํนวน 48 คน โดยใชก้ารสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น (flipped classroom) และกลุ่มทดลองจาํนวน 

49 คน โดยใชก้ารสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นและ ใชแ้นวคิดเกมมิฟิเคชัน่ พบวา่ การสอนตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน่

ส่งผลทางบวกกบัแรงจูงใจ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทศันคติของนกัศึกษา  

จากการศึกษาเอกสารงานวจิยัและทาํการวจิยั พบวา่ การใชเ้กมการศึกษาในการเรียนการสอน ส่งผลช่วย

ให้เกิดพฒันาการทางดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน แต่หากวา่ผูส้อนใชเ้กมการศึกษาซํ้ าๆ จะทาํให้เกิดการเบ่ือหน่าย 

ดงันั้น ผูส้อนตอ้งคอยแสวงหา ศึกษาและคน้ควา้ใหมี้เกมการศึกษาท่ีหลากหลายในการจดัการเรียนการสอน เพ่ือ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาอยา่งสูงสุด 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

สามารถนําแนวทางการจัดการเรียนรู้ยุคปกติใหม่ ร่วมกับเกมมิฟิเคชัน ไปจัดการเรียนการสอนใน

รายวชิาอ่ืนๆ ได ้  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทาํการวจิยัแบบผสมผสานมาช่วยยนืยนัผลการทดสอบ เพ่ือจะไดผ้ลการวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือพฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั

ราชภฏัพิบูลสงคราม โดยการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือ เด็กปฐมวยั 

อาย ุ4-5 ปี ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่น ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏั

พิบูลสงคราม อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก จาํนวน 40 คน โดยเป็นวิจยัเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบ

หลงั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ จาํนวน 16 เร่ือง 2) แบบสังเกต

ประเมินทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยั อาย ุ4-5 ปี จาํนวน 2 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS  

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั  คือ ค่าเฉล่ีย (x�)  และส่วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวจิยัพบวา่ ทกัษะทางสมองอีเอฟ

ของเด็กปฐมวยั  ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยมี

ค่าเฉล่ีย รวมก่อนการทดลอง เท่ากับ 3.34 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .74  และหลงัได้รับการจัดกิจกรรม                   

การทดลองวทิยาศาสตร์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .48 

 

คาํสําคญั : ทกัษะสมองอีเอฟ การจดักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์  เด็กปฐมวยั 

 

ABSTRACT 

This research aimed to develop EF brain skills of preschool children at Kindergarten Year 2 at 

Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School by organizing science experiment activities. The 

sample group in this research was preschool children aged 4-5 years studying in Kindergarten Year 2, 2nd 

semester, Academic Year 2020, Pibulsongkram Rajabhat University Demonstration School, Muang District, 

Phitsanulok Province, consisted of 40 students. This was a one-group pretest-posttest design experimental 

research. 1) Science experiment activities, 16 subjects 2) Two sets of EF brain skills observation form for 

preschool children aged 4-5 years. Data were analyzed by the SPSS package. The statistics used in the research 

were mean (x�) and standard deviation (S.D). EF brain skills of early childhood The post-experimental scientific 

experiment activity was higher than the pre-experimental average. The total before the experiment was 3.34, the 
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standard deviation was .74, and after the scientific experiment was organized the mean was 4.46 and the standard 

deviation was .48. 

 

Keywords: EF Brain Skills Science Experiment Activities for Early Childhood 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ทกัษะสมองอีเอฟ คือ การทาํหนา้ท่ีระดบัสูงของสมองท่ีช่วยกาํกบัตนเองเพ่ือให้เกิดการกระทาํท่ีมุ่งสู่

เป้าหมายเด็กท่ีมีการพฒันาทกัษะสมองอีเอฟจะมีความพร้อมและประสบผลสาํเร็จทางการเรียนรู้มากกวา่ รวมทั้ง

มีปัญหาพฤติกรรมนอ้ยกวา่ดว้ย ความสาํเร็จดว้ยการเรียนของเด็กนั้นไม่ไดอ้าศยัเพียงแค่พฒันาการดา้นสติปัญญา

เพียงอย่างเดียว แต่ยงัตอ้งอาศัยทกัษะดา้นอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การวางแผน การตั้งเป้าหมาย การเร่ิมลงมือทาํ                    

มีความคิดสร้างสรรค ์การปรับปรุงการทาํงานให้ดีข้ึน การกาํกบัควบคุมตนเอง ให้มีการพฒันาอยา่งมากในเด็ก

อาย ุ2-6 ปี (Baddeley, 1998; Anderson, 2002; Diamond & Hopson 1998)  ซ่ึงการพฒันาสมองของเด็ก นอกเหนือ 

จากเร่ือง IQ และ EQ การฝึกทกัษะสมองอีเอฟ ทกัษะการคิดเพ่ือชีวิตท่ีสําเร็จเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคญัท่ีจะเป็น

รากฐานกระบวนการคิดตดัสินใจและการกระทาํท่ีมีส่วนช่วย ให้เด็กในวนัน้ีเป็นคนท่ีประสบความสาํเร็จไดใ้น

อนาคต (นวลจนัทร์ จุฑาภคัดีกลุ, 2559: 1) หรือกล่าวง่ายๆ ไดว้า่ เป็นทกัษะความสามารถท่ีมนุษยเ์ราทุกคน ไม่วา่

เด็ก ผูใ้หญ่ ไม่วา่ชนชาติหรือชนชั้นใดๆ และไม่วา่ในอดีต ปัจจุบนั  หรือแมแ้ต่ในอนาคต  เม่ือเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้ก็

จะตอ้งใชส้มองเหล่าน้ีในการดาํเนินชีวิตทุกๆ วนัให้อยูร่อดปลอดภยั และทาํกิจการงานต่างๆ ให้สาํเร็จเรียบร้อย 

ดังนั้นเด็กปฐมวยัจึงเป็นช่วงเวลา สําคญัท่ีเด็กควรได้รับการพฒันาทักษะสมองอีเอฟ เพ่ือเตรียมความพร้อม

สําหรับการควบคุมตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีตอ้งพบกับความท้าทายปัญหา อุปสรรค์ หรือ              

ความยากลาํบากต่างๆ ในชีวิต ทั้ งท่ีบา้น โรงเรียน ท่ีทาํงาน และในสังคมต่อไป (วีระศกัด์ิ ชลไชยะ, 2560: 11) 

วิทยาศาสตร์มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์การนาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปใชใ้นทางท่ี

ถูกตอ้งและเหมาะสมจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาความคิดใหเ้ป็นคนท่ีมีเหตุผลมีความคิดริเร่ิม สร้างสรรครู้์จกัการคิด

วิเคราะห์และสามารถแกปั้ญหาต่างๆ ได ้ โดยเฉพาะดา้นสติปัญญา ท่ีเป็นช่วงวยัแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยาก

เห็น อยากทดลอง วยัแห่งการตั้งคาํถามสงสัยใคร่รู้ส่ิงต่างๆ รอบตวั เพ่ือเป็นการพฒันานกัเรียนให้รู้จกัตั้งคาํถาม

อยา่งมีเหตุมีผลใชท้กัษะท่ีเหมาะสมกบัวยั การทดลองทางวทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติการ

เรียนรู้ ของเด็กปฐมวยั ทั้ งน้ีเน่ืองจากเด็กปฐมวยัจะเรียนรู้จากการเล่น การปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง การมี 

ปฏิสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มและไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัทั้ง 5 ในการเรียนรู้ เช่น การฟัง การเห็นการชิมรสการดมกล่ิน 

การสัมผสัจบัตอ้งส่ิงต่างๆ กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นการจดักิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมและพฒันา

ทักษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยั ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เป็น

กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามความสนใจ ความสามารถ โดยเช่ือมโยงเน้ือหาสาระของศาสตร์ต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กันให้ผูเ้ รียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม มุ่งเน้นให้ผูเ้ รียนเกิดพัฒนาการครบทุกด้าน คือ                       

ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ ดา้นสังคมและดา้นสติปัญญา โดยจดักิจกรรมผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5  และทั้ง

ทางดา้นเน้ือหาสาระและทกัษะกระบวนการจากการจดักิจกรรม 6 กิจกรรมหลกัใน 1 วนั เพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้

จากประสบการณ์ตรงเรียนรู้จากการลงมือกระทํา เกิดความรู้มีทักษะกระบวนการคิด มีความเป็นไทย                               

รักส่ิงแวดลอ้ม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และการรวมเน้ือหาสาระของวิชาต่างๆ                    

ในหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั หรือคลา้ยกนัและเช่ือมโยงสัมพนัธ์เป็นส่ิงเดียวกนั โดยการตั้งเป็นหวัขอ้เร่ือง
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ข้ึนใหม่ และมีหวัขอ้ยอ่ยตามเน้ือหาสาระ อีกทั้งสอดคลอ้งกบับริบทการเรียนรู้ของสงัคมอยา่งสมดุล มีความหมาย

แก่ผูเ้รียน และให้โอกาสผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเองให้มากท่ีสุด การสอนแบบการจดักิจกรรม                 

การทดลองวทิยาศาสตร์ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชว้ธีิการเช่ือมโยงเน้ือหาสาระต่างๆ รวมกนัดว้ย 

ตลอดมีการฝึกทกัษะท่ีหลากหลาย  

สรุป การจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ จะเนน้ท่ีแนวคิดของประเด็นในปรากฏการณ์จริง ซ่ึงตอ้ง

นําความรู้เดิมเช่ือมโยงสู่ความรู้ใหม่ ในสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ทักษะ มาประสานเช่ือมโยงกันและกนัใน

ลกัษณะใหม่ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดการเปล่ียนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผูเ้รียน ทั้งทางดา้นสติปัญญา ทกัษะ และ

จิตใจ สามารถนาํความรู้และทกัษะท่ีไดไ้ปแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์

ไดจ้ริงในชีวติประจาํวนั  ความสาํคญัของการพฒันาทกัษะสมองอีเอฟ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ปัญหาของเด็กปฐมวยั

ของไทยกวา่ 30% ท่ีมีพฒันาการทกัษะสมองอีเอฟ บกพร่องหรือล่าชา้และมีปัญหาพฤติกรรมเฉพาะดา้นเม่ือเด็ก

โตข้ึน เช่น พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้ทะเลาะเบาะแวง้ ติดการพนนั ติดยาเสพติด เป็นตน้ 

ความผิดปกติของทักษะสมองอีเอฟ  ยงัเก่ียวขอ้งกับการเกิดโรคทางจิตเวชท่ีเร่ิมแสดงอาการในวยัเด็ก เช่น                  

โรคซุกซน สมาธิสั้น (Brocki, et al, 2010) 

ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ห็นปัญหาของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามวา่มีปัญหา

พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับความผิดปกติของทักษะสมองอีเอฟ เช่น โรคซุกซน สมาธิสั้ น เป็นตน้ ผูว้ิจัยจึงเล็ง              

ความจาํเป็นของการจดักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาการทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยั  

จึงไดจ้ดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ข้ึนมา เพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะสมองอีเอฟใหก้บัผูเ้รียน ให้มีทกัษะใน

การวางแผน  การตั้งเป้าหมาย  การเร่ิมลงมือทาํ มีความคิดสร้างสรรค์  การควบคุมตนเอง  เพ่ือเสริมสร้างนิสัย              

การเรียนรู้อยา่งมีระบบ ขั้นตอน และศึกษาส่ิงต่างๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใชเ้ป็นส่ิงกระตุน้พฒันา 

การเรียนรู้ และส่งเสริมพฒันาการทุกดา้นของผูเ้รียน พฒันาให้เหมาะสมกบัวยั เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม

พฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   

โดยการจดักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการทดลอง

วทิยาศาสตร์ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ความหมายของทกัษะสมองอีเอฟ นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงความหมายของทกัษะสมองอีเอฟ 

ไวด้งัน้ี  

สุภาวดี หาญเมธี (2558 : 23) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะ EF หรือ Executive Function หมายถึง ชุดของกระบวนการ

ทางความคิด (Mental Process) ท่ีช่วยให้เรานั้นคิดเป็น มีเหตุผล ยบัย ั้งชัง่ใจได ้วางแผนทาํงานเป็นมุ่งใจจดใจจ่อ 

ทาํอะไรไม่วอกแวก จาํคาํสั่ง และจดัการกบังานหลายๆ อย่างนั้น ให้สําเร็จลุล่วงเรียบร้อยได ้จดัลาํดบังานเป็น

ขั้นตอน ยึดเป้าหมายแลว้ทาํไปเป็นขั้นตอนจนสาํเร็จ ดงัท่ี นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกุล (2559: 28) กล่าววา่ ทกัษะ EF 
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คือ EF (Executive Functions) เป็นกระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้า ท่ีเก่ียวขอ้งกบั               

การ คิด ความรู้สึก และการกระทาํ เช่น การย ั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทาง ความคิด                 

การตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมัน่ การจดจาํและเรียกใชข้อ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัลาํดบัความสาํคญั

ของเร่ืองต่างๆ และการทาํส่ิงต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนบรรลุความสําเร็จ ในการเรียน การทาํงาน รวมทั้ง              

การมีชีวิตครอบครัว และสอดคล้องกับ จุติพร ทองคาํชู (2557: 103) ได้ศึกษาผลของการจัดประสบการณ์

วิทยาศาสตร์โดยใชศิ้ลปะ แบบบูรณาการท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล หลงัการทดลอง 

เด็ก อนุบาลท่ีได้รับการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการมีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ดา้น สูงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หลงัการทดลอง 

เด็กอนุบาลท่ีได้รับการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการ มีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาลท่ีไดรั้บ

การจดัประสบการณ์วทิยาศาสตร์แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติท่ีระดบั .01 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดักิจกรรมวทิยาศาสตร์  

สรุปได้ว่า กิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวยัเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีสําคญัในการส่งเสริม

พฒันาการด้านสติปัญญาท่ีเน้นให้เด็กได้สังเกตสํารวจตั้งคาํถามและลงมือกระทาํด้วยตนเองเด็กสามารถนาํ 

ความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ได ้

ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางสมองของเด็กปฐมวยั นักการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึง

ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางสมองของ เด็กปฐมวยั ไวด้งัน้ี  

1. ทฤษฎีการคิดของบลูม (Bloom) มาร์ซาโน (Marzano, 2001 : 5-9 ; อา้งถึงใน ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ, 

2556: 9-10) กล่าววา่ บลูม ไดก้าํหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นจิตพิสยั และดา้น 

ทกัษะพิสยัของบุคคล โดยบลูมไดจ้าํแนกระดบัความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ไวเ้ป็น 6 ระดบั ซ่ึง แต่ละระดบั

มีความลุ่มลึกและซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึนตามลาํดบั ดงัน้ี  ระดับ 1 ระดบัความรู้ความจาํ  เป็นความสามารถทางสมอง

ของบุคคลท่ี สามารถจาเร่ืองราวระลึกถึงส่ิงท่ีมีความหมายเชิงรูปธรรม และสญัลกัษณ์ ประกอบดว้ยความรู้เฉพาะ 

เน้ือหา เช่น ความรู้ศพัทท่ี์ใช ้และความรู้ในขอ้เท็จจริงเฉพาะ ความรู้ในวธีิดาํเนินการ เช่น ความรู้ เก่ียวกบัระเบียบ

แบบแผน ความรู้เก่ียวกบัแนวโน้ม และลาํดบัขั้นตอน ระดับท่ี 2 ระดบัความเขา้ใจ หมายถึง ความสามารถทาง

ปัญญาในการ จับใจความสําคัญของเร่ืองแล้วแปลย่อ หรือขยายให้คนอ่ืนเข้าใจซ่ึงต้องมีความสามารถใน                 

การจบัใจความสําคญัของเร่ืองได ้ระดับท่ี 3 ระดบัการนาํไปใชห้รือการประยุกต์ เป็นความสามารถในการนํา 

ความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ดอี้กสถานการณ์หน่ึง เป็นความรู้ท่ีสามารถนาความรู้ ความจาํ และความเขา้ใจ ไปใชใ้น

การแกปั้ญหาได ้ ระดับท่ี 4 ระดบัการวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่ิงต่างๆ เร่ืองราวต่างๆ 

ออกเป็นส่วนย่อยๆ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การวิเคราะห์ ความสัมพนัธ์ และการวิเคราะห์

หลกัการ พฤติกรรมระดบัน้ี เช่น บอกความแตกต่าง จาํแนกแยกแยะ วิเคราะห์บอกสาเหตุ เปรียบเทียบ เป็นตน้  

ระดับท่ี 5 ระดับการสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการรวบรวมเร่ืองราว หรือองค์ประกอบต่างๆ มา

ผสมผสานกนัให้เป็นส่ิงใหม่ โดยใชค้วามสามารถในการพิจารณาหลายๆ แง่มุม แลว้นาํมาจดัระบบโครงสร้าง

เรียบเรียงเสียใหม่ให้ดีกวา่เดิม เช่น การส่ือความหมาย การสังเคราะห์แผนงาน การสังเคราะห์ความสัมพนัธ์ และ

ระดับท่ี 6 ระดบัการประเมินค่า หมายถึง การวนิิจฉยัตดัสินคุณค่าของส่ิงต่างๆ เร่ืองราวต่างๆ โดยอาศยัขอ้เท็จจริง 

หรือเกณฑม์าตรฐานในการอธิบาย แยกเป็นการประเมินค่า โดยอาศยัขอ้เท็จจริงภายใน และการประเมินค่าโดย

อาศยัขอ้เท็จจริงภายนอก การท่ีบุคคลจะมีทกัษะ ในการแกปั้ญหา และการตดัสินใจบุคคลนั้นจะตอ้งสามารถ
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วิเคราะห์ และเข้าใจสถานการณ์ใหม่หรือ ข้อความจริงใหม่ได้ พฤติกรรมระดับน้ี เช่น ตัดสิน ประเมินผล 

เปรียบเทียบ บอกประโยชน ์บอกขอ้ดี  คาดการณ์ได ้

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดักจิกรรมวทิยาศาสตร์  

นักการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ไวด้งัน้ี พรทิพย ์

เกนโรจน์ (2553: 64) ได้ศึกษาทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดศิลปะ

สร้างสรรคด์ว้ยการยอ้มสี พบวา่ 1) หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะ สร้างสรรคด์ว้ยการยอ้มสี เด็กปฐมวยัมีทกัษะ

การสงัเกตสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) หลงัไดไ้ดรั้บการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรคด์ว้ยการยอ้มสี 

เด็กปฐมวยัมีทกัษะการเปรียบเทียบสูงข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และสุมาลี หมวดไธสง (2554: 45) 

ไดศึ้กษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัท่ี ไดรั้บการจดักิจกรรม พบว่า 1) ผลการศึกษาระดบั

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัท่ี ไดรั้บการจดักิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกหอ้งเรียน

ของระดบัความสามารถในการคิด วิเคราะห์สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) ผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ของเด็กปฐมวยัหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอก

ห้องเรียน มีค่าเฉล่ียสูงข้ึนกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนอย่าง                   

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

    
 

การจดักิจกรรม 

การทดลองวทิยาศาสตร์  

 

 

  

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

จากแผนภาพกรอบแนวคิดอธิบายไดว้า่การวิจยัคร้ังน้ีประกอบไปดว้ยตวัแปรตน้หรือตวัแปรอิสระ คือ 

การจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย กิจกรรม ดงัน้ี  ถัว่เตน้ระบาํ  ลูกโป่งสวรรคจ์ากปากขวด  

มหัศจรรยด์อกไมบ้าน เป็นตน้ และตวัแปรตาม คือ ทกัษะสมองอีเอฟ  ทั้ง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความจาํขณะทาํงาน  

2) ดา้นการยบัย ั้ง การหยดุ 3) ดา้นการยดืหยุน่ความคิด  4) ดา้นการควบคุมอารมณ์ 5) ดา้นการวางแผนจดัการ 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 1.  กิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ช่วยใหเ้ด็กปฐมวยัมีพฒันาทกัษะสมองอีเอฟเพ่ิมข้ึน 

 2. ภายหลงัการไดรั้บจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวยัมีทกัษะสมองอีเอฟเพ่ิมสูงกวา่

ก่อนการไดรั้บการจดักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ 

 

 

ทกัษะสมองอีเอฟ  ทั้ง 5 ดา้น คือ 

1 ดา้นความจาํขณะทาํงาน   

2. ดา้นการยบัย ั้ง การหยดุ 

3. ดา้นการยดืหยุน่ความคิด   

4. ดา้นการควบคุมอารมณ์ 

5. ดา้นการวางแผนจดัการ 

 

    

ตวัแปรต้นหรือตวัแปรอสิระ 
ตวัแปรตาม 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัดาํเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลงั 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือ  เด็กปฐมวยั อาย ุ4-5 ปี ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม จาํนวน 2 หอ้งเรียน  มีนกัเรียนทั้งหมด 80 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ เด็กปฐมวยั อาย ุ4-5 ปี ชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ซ่ึงเลือกแบบเจาะจงมา  1 หอ้งเรียน  จาํนวน  40 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสังเกตเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีจาํเป็นในการพฒันาทกัษะอีเอฟ

ของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

 2. แบบสังเกตทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยั ผูว้ิจยัใชแ้บบวดั BRLEF-P แปลภาษาไทย 2 ชุด         

มีก่อนทดลอง หลงัทดลอง (ดดัแปลงจาก นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกลุ และคณะ, 2560)  

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีจาํเป็นในการพฒันาทกัษะอีเอฟของเด็กปฐมวยัใน

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม และวธีิการสร้างเคร่ืองมือแต่ละประเภท  

2. สร้างแผนการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ดาํเนินการดงัน้ี ศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ี

เก่ียวขอ้งเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ (วรีะศกัด์ิ ชลไชยะ, 2560: 11) 

3. จากการศึกษาผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบประเมินทกัษะอีเอฟ จากแบบ ประเมินแบบ(MU.EF-101) และ (MU-

EF-102) (สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส) มหาวิทยาลยัมหิดล และแบบวดั BRLEF-P แปลภาษาไทย 

นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกลุ และคณะ,2560)  

4. นาํมาสร้างตามประเด็นท่ีกาํหนด (ดดัแปลงจาก นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกลุ และคณะ, 2560)  

5. นาํเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบกระบวนการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ และเคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ 2563 โดยใชแ้บบสงัเกตในการเก็บ

ขอ้มูลจากการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนระดบัชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  แลว้ตรวจสอบคะแนนท่ีสมบูรณ์นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

วธีิดาํเนินการทดลอง 

การทดลองคร้ังน้ีดาํเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บการจดักิจกรรม

การทดลองวิทยาศาสตร์ ใชเ้วลาการทดลอง 8 สัปดาห์  จาํนวน 16 เร่ือง โดยจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 

ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 กาํหนดการจดักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ ดงัน้ี 

สัปดาห์ท่ี วัน เวลา กจิกรรมการทดลอง 

1 
องัคาร 

พฤหสับดี 

10.30 – 11.00 น. 

ถัว่เตน้ระบาํ 

ลูกโป่งสวรรคจ์ากปากขวด 

2 
องัคาร 

พฤหสับดี 

นํ้ าเดินได ้

เทียนไขดูดนํ้า 

3 
องัคาร 

พฤหสับดี 

นาวาแลมป์ 

อากาศฉลาดจงั 

4 
องัคาร 

พฤหสับดี 

พริกไทยหนีนํ้า 

ดินสอทะละถุงนํ้า 

5 
องัคาร 

พฤหสับดี 

ลูกโป่งทนความร้อน 

คล่ืนทะเลในขวดนํ้า 

6 
องัคาร 

พฤหสับดี 

เปลวไฟลอยนํ้า 

หมุดลอยนํ้า 

7 
องัคาร 

พฤหสับดี 
10.30 – 11.00 น. 

การเปล่ียนสีของนํ้า 

มหศัจรรยด์อกไมบ้าน 

8 
องัคาร 

พฤหสับดี 

แมงกะพรุนในขวด 

งูเตน้ระบาํ 

   

 เม่ือดาํเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์ ผูว้จิยัสงัเกตพฤติกรรมการพฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยั 

แลว้นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS สาํหรับการประมวลผลขอ้มูลทางสถิติซ่ึงมี

การประมวลขอ้มูล ดงัน้ี 

1. หาค่าเฉล่ีย (X�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีเกณฑ์ค่าเฉล่ีย  ดังน้ี (บุญชม                         

ศรีสะอาด, 2556, 120-121) 

ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง มาก 

ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด 

 

5. ผลการวจัิย 

 1. ผลคะแนนค่าเฉล่ียจากการสงัเกตพฤติกรรมในเด็กปฐมวยั ก่อนการจดักิจกรรม ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของพฒันาการทกัษะสมองอีเอฟ   

 ก่อนการทดลอง ทั้ง 5 ดา้น  ดงัตาราง 

ขอ้ท่ี ทกัษะสมองอีเอฟ ทั้ง 5 ดา้น  x� S.D แปลผล 

1 

2 

3 

4 

5 

ดา้นความจาํขณะทาํงาน 

ดา้นการยบัยั้ง การหยดุ 

ดา้นการยดืหยุน่ความคิด 

ดา้นการควบคุมอารมณ์ 

ดา้นการวางแผนจดัการ 

3.54 

3.09 

3.13 

3.80 

3.28 

.68 

.77 

.80 

.84 

.60 

มาก 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.34 .74 ปานกลาง 

  

จากตารางท่ี 2 พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X� = 3.34, S.D = 0.74) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า พฒันาการทกัษะสมองอีเอฟ ก่อนการทดลอง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 4 ดา้นการควบคุมอารมณ์ (X� = 3.80,  

S.D = 0.84) ขอ้ 1 ดา้นความจาํขณะทาํงาน (X� = 3.54,  S.D = 0.68)  และ ขอ้ 5  ดา้นการวางแผนจดัการ (X� = 3.28,  

S.D = 0.60)  ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นของพฒันาการทกัษะสมองอีเอฟ   

 หลงัการทดลอง ทั้ง 5 ดา้น  ดงัตาราง 

ขอ้ท่ี ทกัษะสมองอีเอฟ ทั้ง 5 ดา้น x� S.D แปลผล 

1 

2 

3 

4 

5 

ดา้นความจาํขณะทาํงาน 

ดา้นการยบัยั้ง การหยดุ 

ดา้นการยดืหยุน่ความคิด 

ดา้นการควบคุมอารมณ์ 

ดา้นการวางแผนจดัการ 

4.52 

4.60 

4.51 

4.70 

3.97 

.50 

.48 

.49 

.59 

.38 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มาก 

รวม 4.46 .48 มาก 

  

จากตารางท่ี 3 พบวา่ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X� = 4.46, S.D = 0.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่  พฒันาการทกัษะสมองอีเอฟ  หลงัการทดลอง 3 อนัดบัแรก คือ ขอ้ 4 ดา้นการควบคุมอารมณ์ (X� = 4.70,  

S.D = 0.59)  ขอ้ 2 ดา้นการยบัย ั้ง การหยดุ (X� = 4.60,  S.D = 0.48)  และ ขอ้ 1  ดา้นความจาํขณะทาํงาน (X� = 4.52,  

S.D = 0.50)  ตามลาํดบั 

2. ผลเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉล่ียทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรม

การทดลองวิทยาศาสตร์ จากตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 พบวา่ค่าเฉล่ีย รายดา้นทั้ง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความจาํขณะ

ทาํงาน 2) ดา้นยบัย ั้ง การหยุด 3) ดา้นการยืดหยุ่นความคิด 4) ดา้นการควบคุมอารมณ์ และ 5) ดา้นการวางแผน

จดัการ พบวา่ค่าคะแนนเฉล่ียหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง   

 

6. อภิปรายผล  

จากการวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม โดยการจดักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
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หลงัการจดักิจกรรมการทดลองวทิยาศาสตร์ พบวา่ การท่ีเด็กมีทกัษะสมองอีเอฟสูงข้ึน และแตกต่างจาก

ก่อนการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ไดเ้ปิด

โอกาสให้เด็กไดล้งมือทาํดว้ยตนเองจึงทาํให้เด็กมีทกัษะสมองอีเอฟมากข้ึน โดยมุ่งเนน้ให้เด็กเกิดความคิดรวบ

ยอดจากการตอบคาํถาม การลงมือกระทาํกบั มุ่งให้เด็กไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กไดล้งมือทาํกิจกรรม

ต่างๆ ดว้ยตนเอง และสอดคลอ้งกบั จุติพร ทองคาํชู (2557: 103) ไดศึ้กษา ผลของการจดัประสบการณ์วทิยาศาสตร์

โดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการท่ีมีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล หลังการทดลอง                           

เด็ก อนุบาลท่ีได้รับการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยใช้ศิลปะแบบบูรณาการมีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ดา้น สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 หลงัการ

ทดลอง  เด็กอนุบาลท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์วทิยาศาสตร์โดยใชศิ้ลปะแบบบูรณาการ มีค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกวา่ค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาลท่ีไดรั้บ

การจดัประสบการณ์วิทยาศาสตร์แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั กมลลกัษณ์ นามวงศ์ (2562: 109) ไดศึ้กษาผลของ   

การพฒันากระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังส์ชนัส์ในเด็กปฐมวยั 

พบว่า เด็กปฐมวยัท่ีเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการมีระดับเอ็กเซ็กคิวทีฟ

ฟังกช์นัส์หลงัการทดลองเพ่ิมข้ึนสูงกวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ  มีความแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทั้ งแยกเป็นรายด้าน และโดยรวม ท่ีผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก

กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการกาํหนดขั้นตอน

กิจกรรมท่ีชดัเจน และมีการตั้งคาํถามท่ีเนน้กระตุน้ใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมและมีการจูงใจใหเ้ด็กใชท้กัษะเอก็เซ็ก

คิวทีฟฟังก์ชนัส์ ทั้ง 5 ดา้น อยูต่ลอดเวลาตั้งแต่กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นระบุเช่ือมโยงและคน้หาคาํตอบ ขั้นประเมิน

กระบวน และขั้นนาํเสนอ  ซ่ึงแตกต่างจากกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบปกติ  มี  3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นนาํ ขั้นสอน และขั้นสรุป จึงพบวา่เด็กปฐมวยัท่ีเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

มีความสามารถดา้นเอก็เซ็กคิวทีฟฟังกช์นัส์สูงกวา่เด็กปฐมวยัท่ีเรียนรู้ดว้ยกระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้

แบบปกติ  ดงันั้น การจดักิจกรรมทดลองวทิยาศาสตร์ สามารถช่วยพฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยั ทั้ง 5 ดา้น 

คือ 1) ดา้นความจาํขณะทาํงาน  2) ดา้นการยบัย ั้ง การหยดุ 3) ดา้นการยดืหยุน่ความคิด  4) ดา้นการควบคุมอารมณ์  

5) ดา้นการวางแผนจดัการ  ทาํให้เกิดทกัษะสมองอีเอฟไดเ้ป็นอย่างดีและเหมาะสมกบัวยั  เพ่ือเป็นแนวทางใน             

การพฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัต่อไป  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่ เด็กปฐมวยัไดรั้บการพฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยั ทั้ง 5 ดา้น 

คือ 1) ดา้นความจาํขณะทาํงาน 2) ดา้นการยบัย ั้ง การหยดุ 3) ดา้นการยืดหยุน่ความคิด 4) ดา้นการควบคุมอารมณ์  

5) ดา้นการวางแผนจดัการ โดยการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ดงันั้นควรมีการทาํกิจกรรมการทดลอง

วทิยาศาสตร์ไปใชใ้นการพฒันาทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัในระดบัอ่ืนหรือโรงเรียนอ่ืน 

 (2) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับการพฒันาทักษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยั และมีการประเมินพฒันา

ทกัษะสมองอีเอฟ ทั้ง 5 ดา้น จากการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ตลอดคณะครูผูส้อนระดบัปฐมวยั และ

ผูป้กครองก่อนการพฒันา 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาระดบัทกัษะสมองอีเอฟของเด็กปฐมวยัว่าแต่ละช่วงอายุมีพฒันาทกัษะสมอง             

อีเอฟ เป็นอยา่งไร และจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการเด็กในแต่ละวยั  

(2) ควรมีการศึกษาการจดักิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อความสามารถดา้นอ่ืนๆ ของ

เด็กปฐมวยัต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาส่ือมลัดิมีเดียเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เร่ือง คาํศพัท์ภาษาองักฤษ 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน คือ การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลคาํศพัท์ภาษาองักฤษ ศึกษาการทาํแอพพลิเคชนั ไดแ้ก่ 

รูปภาพโมเดลของส่ือมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ขอ้มูลคาํศพัทภ์าษาองักฤษ จากนั้นจึงทาํการสร้างมาร์คเกอร์ 

และสร้างแอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ โปรแกรม Unity 3D, 

Vuforia engine, Adobe Photoshop, Blender ผลการพฒันาจะไดห้นังสือภาพเสมือนจริง สามมิติ ผลจากการประเมิน

ความพึงพอใจหลงัจากผูใ้ชไ้ดท้ดลองแอพพลิเคชนั พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสริม เร่ืองคาํศพัท์ภาษาองักฤษ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.6 ซ่ึงสามารถ

สรุปไดว้า่ ระบบท่ีพฒันาข้ึนเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดในการวจิยัน้ี 

 

คาํสําคญั: คาํศพัทภ์าษาองักฤษ, ส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม, ความพึงพอใจของผูเ้รียน 

 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to examine augmented reality technology in relation to English 

Vocabulary. The process is to research and compile data about English Vocabulary. Learn how to create apps 

like graphics, multimedia media models, and English Vocabulary. Vocabulary information in English Next, make 

a marker. And develop applications for the Android platform. Blender, Adobe Photoshop, Unity 3D, and the 

Vuforia engine were the software programs employed in the research. The development result will be a 3D virtual 

picture book. Results from the Student Contentment the students' contentment with Multimedia Augmented 

Reality Technology was discovered to be at the highest level, with a mean of 4.6, indicating that the system built 

was at the most appropriate level for this research. 

 

Keywords: English Vocabulary, Multimedia Augmented Reality Technology, Student Contentment 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทสาํคญัทางระบบการศึกษาเป็นอยา่งมาก และการศึกษาคือเคร่ืองมือท่ี สาํคญั

ในการพฒันาคนและสงัคม กล่าวคือ ระบบการจดัการศึกษาจึงตอ้งแสดงบทบาทใหส้อดคลอ้งกบัภาวะ ความเป็น

จริงของสังคม ซ่ึงในปัจจุบนัสังคมโลกกาํลงักา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี ผูเ้รียน

สามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างเพ่ิมข้ึนและรวดเร็ว การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นไม่ได้มีไวส้ําหรับ 

ผูเ้รียนเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแลว้มีไวพ้ฒันาครูผูส้อนและบุคลากรดว้ย โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างคนใหมี้ 

คุณภาพเป็นท่ียอมรับ สามารถเรียน ทาํงานและใชชี้วติในศตวรรษท่ี 21 ได ้อรรชนิดา หวานคง (2559) 

 การเปล่ียนแปลงของโลกในเร่ืองเทคโนโลยีต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา การศึกษา ท่ีทาํให้

ผูใ้ช้งานมีความสะดวกและง่ายต่อการเขา้ถึงเพ่ือการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ ของเทคโนโลยีเหล่านั้น 

โดยเฉพาะอุปกรณ์ส่ือสารประเภท สมาร์ทโฟน, แท็บเลต็, คอมพิวเตอร์ ซ่ึงปัจจุบนัเทคโนโลยีเหล่าน้ีไดก้า้วเขา้สู่

ยุคดิจิตัล มีการแปลผลออกมาในรูปสามมิติหรือส่ือผสมอ่ืนๆ เพ่ือสร้างความสมจริง ช่วยดึงดูดใจให้แก่

ผูรั้บบริการมากข้ึน ณฐักมล ถุงสุวรรณ (2561) 

 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สามารถนาํมาพฒันาเป็นส่ือมลัติมีเดียเพ่ือช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของ

เด็กประถมศึกษาตอนตน้ โดยนาํเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสร้างเป็นโมเดล 3 มิติประกอบดว้ย ภาพ และ

ขอ้ความ เพ่ือให้เด็กไดศึ้กษาเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีบนระบบปฏิบติัการ

แอนดรอยด์ เพ่ือการเรียนรู้และช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ท่ีแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียนจาก

การศึกษาปัญหา การเรียนการสอนในหอ้งเรียนหรือสถาบนัท่ีเรียนนั้นเป็นการเรียนโดยใชส่ื้อการสอนท่ีเป็นแบบ

หนงัสือ วีดิทศัน์ และพูดปากเปล่าของครูผูส้อนนั้น ทาํให้นกัเรียนไม่สามารถพดู อ่าน เขียน หรือจดจาํคาํศพัทไ์ด้

หมด และยงัใชภ้าษาท่ีเขา้ใจไดย้ากอาจจะทาํให้นกัเรียนเบ่ือหน่ายในการเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน 

และไม่ค่อยสนใจเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน ภาณุพงศ ์สิงหสนัติ (2560) 

 จากปัญหาขา้งตน้ ดังนั้นผูท้าํวิจยัน้ีจึงไดคิ้ดคน้ส่ือมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคโนโลยี 

ความเป็นจริงเสริม ข้ึนมาโดยนาํการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมท่ีเป็นหนงัสือภาพ มาใชใ้นการพฒันา 

การเรียนการสอนในประถมศึกษา และผูท่ี้สนใจเรียนรู้ดว้ยตนเองเพ่ือสร้างแหล่งขอ้มูลแบบใหม่โดยผสมผสาน

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเขา้ไป ทําให้เกิดความน่าสนใจและสมจริงมากข้ึน รวมถึงทาํให้การเรียนมี                   

ความเขา้ใจง่ายข้ึน ผูเ้รียนจะไดไ้ม่รู้สึกเบ่ือในการเรียน เกิดความกระตือรือร้น ความสนใจท่ีอยากจะเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

และน่าจะทาํใหน้กัเรียนพดู อ่าน เขียนคาํศพัทไ์ดม้ากข้ึนดว้ยเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริมน้ี 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การพฒันาส่ือมลัติมีเดียคาํศัพท์ภาษาองักฤษโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ผูว้จิยัไดมี้วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

(1)  เพ่ือศึกษาและพฒันาส่ือมลัติมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม สาํหรับ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้  

(2)  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1  หลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานภาษาองักฤษ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดก้ล่าวไวว้า่ภาษาองักฤษจดัเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้

พ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาองักฤษต่างประเทศกาํหนดขอบข่ายการเรียนรู้เป็นรายปี เพ่ือให้โรงเรียนไดพ้ฒันาผูเ้รียนใหเ้พ่ิมพูนความรู้

ความสามารถ ทกัษะการส่ือสาร และภาษาตามวยัของผูเ้รียน รวมทั้งเป็นไปตามหลกัการและมาตรฐานสากลของ

การเรียนรู้ภาษาองักฤษ มีทั้ง 450 คาํ โดยงานวิจยัน้ีนาํคาํศพัท์ภาษาองักฤษ ของนักเรียนประถมศึกษาตอนตน้

จาํนวนทั้งหมด 40 คาํ โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ๆ คือ หมวดผลไม ้จาํนวน 10 คาํ ไดแ้ก่ เมลอน แคนตาลูป กลว้ย 

แตงโม สบัปะรด ทบัทิม เชอร์ร่ี สตรอวเ์บอร์ร่ี ลูกแพร์ สม้ หมวดสตัว ์จาํนวน 10 คาํ ไดแ้ก่ แอลลิเกเตอร์ คร็อกโค

ไดล ์ต่อ แตน เต่านํ้ า เต่าบก แมวนํ้ า สิงโตทะเล ผีเส้ือกลางคืน ผีเส้ือกลางวนั หมวดเคร่ืองนุ่งห่ม จาํนวน 10 คาํ

ไดแ้ก่ หมวก หมวกแก๊ป ตุม้หู แหวน เส้ือยืดคอกลม เส้ือเช้ิต เส้ือผูห้ญิง กางเกงยีน กางเกงขายาว กางเกงขาสั้น 

และหมวดสี จาํนวน 10 คาํ ไดแ้ก่ สีเขียว สีม่วง สีสม้ สีขาว สีแดง สีฟ้า สีเหลือง สีกรมท่า สีชมพ ูสีนํ้ าเงิน 

3.2  แนวคดิเกีย่วกบัเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

 จิราภรณ์ ปกรณ์ (2561) ได้กล่าวว่าในการทาํงานของการสร้างและการใชเ้ทคโนโลยี บทบาทและ                

การประยกุตใ์ช ้เทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม กบัการพฒันาส่ือมลัติมีเดียเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม  แนวโนม้

ในอนาคตของการใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม ในการศึกษา หลกัการออกแบบส่ือการสอน ระบบการจดัการ 

เน้ือหา บทบาทของครูกบัการใชส่ื้อการเรียนการสอน ปัจจยัพ้ืนฐานของการออกแบบส่ือการสอน และประโยชน์

ของการใชส่ื้อเสริมการเรียนรู้ AR ในการเรียนการสอน แนวคิดหลกัของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือ

เทคโนโลยเีสมือนจริง คือการพฒันาเทคโนโลยท่ีีผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเขา้ดว้ยกนั

ผ่านซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์เช่ือต่าง ๆ เช่น เวบ็แคม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงภาพเสมือนจริง

นั้นจะแสดงผลผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ หนา้จอโทรศพัทมื์อถือ บนเคร่ืองฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอ่ืนๆ 

โดยภาพเสมือนจริงท่ีปรากฎข้ึนจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ใช้ได้ทันที ทั้ งในสักษณะท่ีเป็นภาพน่ิงสามมิติ 

ภาพเคล่ือนไหว หรืออาจจะเป็น ส่ือท่ีมีเสียงประกอบข้ึนกบัการออกแบบส่ือแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด

และหลกัการทาํงานของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมคือการวิเคราะห์ภาพโดยอาศยั Marker เป็นหลกัในการทาํงาน 

จะประกอบดว้ย 

 1)  AR Code หรือตวั มาร์คเกอร์ ใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งของวตัถุ 

 2)  Eye หรือ กลอ้งวดิิโอ กลอ้งเวบ็แคม กลอ้งโทรศพัทมื์อถือ หรือ ตวัจบัเซนเซอร์ อ่ืนๆ ใชม้องตาํแหน่ง

ของ AR Code แลว้ส่งขอ้มูลเขา้ AR Engine 

 3)  AR Engine เป็นตวัส่งขอ้มูลท่ีอ่านไดผ้า่นเขา้ซอตฟ์แวร์หรือส่วนประมวณผล เพ่ือแสดงเป็นภาพ 

 4)  Display หรือ จอแสดงผล เพ่ือใหเ้ห็นผลขอ้มูลท่ี AR Engine ส่งมาใหใ้นรูปแบบของภาพ หรือ วดิิโอ

หรืออีกวิธีหน่ึง เราสามารถรวมกลอ้ง AR Engine และจอภาพ เขา้ดว้ยกนัในอุปกรณ์เดียว เช่น โทรศพัท์มือถือ 

หรืออ่ืนๆ 
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รูป 1  หลกัการทาํงานของเทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม 

 

3.3  ทฤษฏีการเรียนรู้โดยมลัตมิเีดยี 

              สุภาวดี แซ่อุย้ และ ศิริรัตน์ ดีสอน (2559)ไดก้ล่าวไวว้า่แนวความคิดในการพฒันาส่ือมลัดิมีเดียคาํศพัท์

ภาษาองักฤษเพ่ือให้เกิดความคงทนในการ จดจาํคาํศัพท์ จะกล่าวถึงทฤษฏีการเรียนรู้โดยมลัติมีเดีย ระบบท่ี

เก่ียวขอ้งกบักระบวนการการเรียนรู้มี 3 ระบบ ไดแ้ก่ 

1)  ระบบรับความจาํโดยประสาทรับความรู้สึก โดยทัว่ไปผูเ้รียนรับรู้ส่ิงต่างๆ ดว้ย อวยัวะสมัผสัทั้ง 

5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง เม่ือประสาทสัมผสัทั้ง 5 รับขอ้มูล ในรูปของเสียงหรือภาพ จะถูก บนัทึกใน 

sensory register ซ่ึงเป็นความจาํระบบแรกมีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลต่างๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือใหผู้เ้รียน รับทราบขอ้มูล

ท่ีถูกส่งผ่านเคร่ืองรับ สมัผสัจะมีจาํนวนมากเกินกวา่ท่ีระบบต่างๆ ของผูเ้รียนจะรับไวไ้ด ้ดงันั้นใน กระบวนการ

บนัทึกสมัผสัจะไม่รับขอ้มูลไวท้ั้งหมด แต่จะเลือกรับขอ้มูลหรือส่ิงเร้าท่ีผูเ้รียนรู้จกัหรือมีความสนใจ เท่านั้น 

2)  ระบบความจาํในช่วงสั้น เม่ือภาพและเสียงท่ีผูเ้รียนตดัสินใจเลือกรับผา่นเขา้มา บางส่วนจะถูก

บนัทึกไวใ้น working memory และจดัแจงภาพและเสียงออกเป็นกลุ่ม ทาํให้เกิดความรู้ในรูปแบบ ของภาพและ

เสียงเก็บไวเ้ป็นความจาํระยะสั้น ซ่ึงจะอยูใ่นระยะเวลาท่ีจาํกดัเป็นความจาํชัว่คราว 

3)  ระบบความจาํในระยะยาว ความจาํท่ีมีความคงทนถาวร โดยท่ีผูเ้รียนไม่มีความรู้สึกส่ิงท่ีจาํอยู่

แต่เม่ือตอ้งการหรือมีส่ิงใดมาสะกิดใจก็สามารถร้ือฟ้ืนข้ึนมาได ้

ดงันั้น การพฒันาส่ือมลัดิมีเดียคาํศพัทภ์าษาองักฤษควรคาํนึงถึงการออกแบบส่ือมลัดิมีเดียคาํศพัท์

ภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผูเ้รียนจดจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษเป็นความจาํระยะยาว โดยใชแ้นวทางจากผลการวิจยัการใช้

ส่ือการแสดงผล เพ่ือความสนใจของผูเ้รียนเพ่ือใหผู้เ้รียนจดจ่อกบัส่ือมลัติมีเดียจึงมีความสาํคญั 

 3.4  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

วนีา โชติช่วง (2560) ไดศึ้กษาการกระตุน้ต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ การสงัเกต 

และการจดจาํ สาํหรับเด็กในวยั 3-5 ปีไดอี้กแนวทางหน่ึงแนวคิดในการพฒันาแอพพลิเคชนั ส่ือการเรียนรู้และฝึก

ทกัษะภาษาองักฤษ สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปีดว้ยเทคโนโลยีเสมือนจริงน้ี มีการพฒันาบบระบบปฏิบติัการ แอน

ดรอยด ์สามารถติดตั้งลงสมาร์ทโฟน แท็บเลต็ 

 ป่ินสุดา มงัคะรัตน์ (2561) ออกแบบและพฒันาชุดการเรียนรู้แบบจาํลอง สถานการณ์ เพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม สําหรับ นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 4 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย   

4.1  เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้ทคโนโลยคีวามเป็นจริงเสริม ไดแ้ก่ 

 1)   เคร่ืองมือดา้นฮาร์ดแวร์ 

  (1)  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

  (2)  โทรศพัทมื์อถือระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

 2)  เคร่ืองมือดา้นซอฟตแ์วร์ 

  (1)  โปรแกรม Visual Studio Code 

  (2)  โปรแกรม Unity 3D 

  (3)  โปรแกรม Vuforia Engine 

  (4)  โปรแกรม Blender 

4.2  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลและเตรียมขอ้มูลเพ่ือทาํวจิยั ดงัน้ี 

 1)  รวบรวมขอ้มูลคาํศพัทภ์าษาองักฤษหมวดสตัว ์หมวดผลไม ้ 

 2)  รวบรวมรูปภาพการ์ตูนท่ีเก่ียวกบัคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเตรียมมาทาํใหผู้เ้รียนสนใจมากยิง่ข้ึน 

 3)  เตรียมการสร้างโมเดล 3D โดยดูจากคาํท่ีเลือกมาในแต่ละหมวด 

 4)  เตรียมสร้าง QR Code และรูปภาพ เพ่ือใชเ้ป็น Marker ในการดูภาพโมเดลสามมิติ 

 

5. ผลการวจัิย 

การพฒันาส่ือมลัติมีเดียคาํศัพท์ภาษาองักฤษโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ระบบถูกสร้าง และออกแบบมาเพ่ือให้ผูใ้ชง้านสามารถ สแกนเพ่ือดูโมเดลได ้ง่ายต่อการใชง้าน 

และสามารถ เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งครบถว้น สามารถแบ่งผลของการพฒันาการวิจยัได ้3 ส่วน คือ ผลการวิเคราห์

และออกแบบงานวจิยั ผลการออกพฒันาระบบ และผลประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1)  ผลการวเิคราห์และออกแบบงานวจิยั 

  (1)  การวเิคราะห์และออกแบบ  

 -  การสร้าง User Interface ของแอพพลิเคชนัโดยจะมีหนา้หลกัและหนา้เลือกหมวดคาํศพัท ์

 -  การสร้างโมลเดล 3D จากโปรแกรม Blender เป็นการทาํโมเดลเพ่ือท่ีจะใชแ้สดง 

 -  การสร้างภาพทริกเกอร์ โดยใช้โปรแกรม Vuforia engine เป็นการสร้างภาพทริกเกอร์

เพ่ือท่ีจะไวใ้ชแ้สดงโมเดล 

 -  การสร้างแอพพลิเคชนั โดยการใชโ้ปรแกรม Unity 3D เป็นการสร้างโปรแกรมท่ีเอาไวใ้ช้

สแกนภาพทริกเกอร์ 
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รูป 2 การสร้าง User Interface 

 

 หนา้หลกัของแอพพลิเคชนั จะประกอบไปดว้ย ช่ือแอพพลิเคชนั ปุ่มเร่ิม หรือ Start และ Exit เม่ือ

เลือกหมวดไดแ้ลว้จะมายงัหน้า การแสกน Marker และเม่ือผูใ้ชง้านส่องกลอ้งไปยงัตวั Marker จะแสดงโมโดล 

3D ข้ึนมาบนจอสมาร์ทโฟนและมีปุ่ม Back เพ่ือยอ้นกลบัไปยงัหนา้เลือกหมวดหมู่ 

 การสร้างแอพพลิเคชัน โดยการใช้โปรแกรม Unity 3D โดยการสร้างเป็นรูปแบบของสามมิติ                 

นาํภาพทริกเกอร์ท่ีทาํใน Vuforia มา Import ลงในโปรแกรม Unity 3D จากนั้นใส่โมเดลสามมิติลงบนภาพทริกเกอร์ 

โดยการนาํไฟลโ์มเดลสามมิติ ชนิด .OBJ มาใส่ในโปรแกรม Unity 3D จากนั้นลากโมเดลลงบนภาพทริกเกอร์และ 

Build Application ใหส้ามารถใชไ้ดใ้นระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

 (2)  ผลการพฒันาระบบ 

 การพฒันาส่ือมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษามีผลการพฒันาระบบ ซ่ึงยกตวัอยา่งจากการ สแกนภาพทริกเกอร์ ดงัรูป 6 

 

 

รูป 6 การสแกนภาพทริกเกอร์ 

 

 (3)  ผลประเมินความพึงพอใจ 

 ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการพฒันาส่ือมลัติมีเดียภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริม ซ่ึงจะใชเ้กณฑก์ารวดัประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
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  ระดบัการประเมิน 1 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

  ระดบัการประเมิน 2 ระดบัความพึงพอใจนอ้ย 

  ระดบัการประเมิน 3 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง 

  ระดบัการประเมิน 4 ระดบัความพึงพอใจมาก 

  ระดบัการประเมิน 5 ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ผูว้จิยัไดใ้หก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 นกัเรียน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 และนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 10 คน คิดเป็น                

ร้อยละ 38.46 รวมทั้งหมดมีผูป้ระเมินความพึงพอใจ 26 คน จากนั้นทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม 

นาํมาวเิคราะห์เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใชแ้อพพลิเคชนั โดยการหาค่าเฉล่ีย รวม และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ตาราง 1 แบบประเมินความพึงพอใจในแอพพลิเคชนั 

รายการประเมิน จํานวน 

 5 4 3 2 1 x� S.D. แปลผล 

1. การสแกนมาร์คเกอร์ แอปพลิเคชนัมี

ความสะดวก และเขา้ใจง่าย 
14 12 0 0 0 4.5 0.51 มาก 

2. มุมมองต่างๆ ในการดูโมเดลสามมิติ 

การหมุนโมเดล ยอ่และขยาย มีความ

สเถียร และใชง้านง่าย 

16 10 0 0 0 4.6 0.5 มากท่ีสุด 

3. แอปพลิเคชนัมีความสวยงามดึงดูด

ใหผู้ใ้ชใ้หม้าใชง้าน 
13 13 0 0 0 4.5 0.51 มาก 

4. แอปพลิเคชนัมีเน้ือหาท่ีเหมาะสม 18 8 0 0 0 4.7 0.47 มากท่ีสุด 

รวม 61 43 0 0 0 4.6 0.48 มากท่ีสุด 

 

6. อภิปรายผล 

พัฒนาส่ือมัลติมีเดียคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาทาํให้ได ้ผูศึ้กษาออกแบบตามหลกัทฤษฏีการเรียนรู้โดยใชส่ื้อมลัติมีเดีย โดยการสร้างโมเดล 3D               

ในส่วนการออกแบบของ Marker ผูศึ้กษาออกแบบ คาํศพัท์ 40 คาํ ใชภ้าพตรงความหมายตามคาํศพัท์ ภาพวาง

ตาํแหน่งก่ึงกลางและมีขนาดใหญ่ การออกแบบโมเดล 3 มิติ โดยใชรู้ปร่างท่ีตรงความหมายตามคาํศพัท ์สามารถ

ขยายและลดขนานและหมุนได ้ ช่วยกระตุน้ใหก้ารเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ ดึงดูดความสนใจ 

ส่งผลให้เกิดความรู้ในรูปแบบของภาพและเสียง ส่ิงเหล่าน้ีจะเขา้ไปรวมกับความรู้เดิมในส่วนของ ความจาํ

สามารถปรับความจําระยะสั้ นให้กลายเป็นความจําระยะยาวได้ทําให้เกิดความคงทนต่อการจําคําศัพท์ 

ภาษาองักฤษ ดงันั้น Marker โมเดล และแอพพลิเคชนั ท่ีพฒันาข้ึนรวมกนัเป็นส่ือมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษ 

จึงทําให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ สามารถจดจําความศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีได้เรียนผ่านเทคโนโลยี                 

ความเป็นจริงเสริมน้ี 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 จากการพฒันาส่ือมลัติมีเดียคาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม มีขอ้เสนอแนะ

งานวิจยั มีเทคนิคท่ีนาํมาใชใ้นการพฒันาระบบมากกวา่น้ี เพ่ือให้ดึงดูดการเขา้มาใชง้านของผูใ้ช ้และกา้วให้ทนั

กบัเทคโนโลย ีและควรมีการสนบัสนุนใหมี้ส่ือเรียนรู้ดว้ยตนเองในรูปแบบใหม่ๆ ในรายวิชาอ่ืนๆ เพ่ือฝึกทกัษะ

ในดา้นต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้ประหยดัเวลาในการสอน เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองมาจากท่ีบา้นได้   

และนกัเรียนมีความรู้ฝังแน่นมากยิง่ข้ึนอนั เกิดจากการฝึกกระทาํบ่อย ๆ จนเกิดความเขา้ใจดว้ยตนเอง 

 

8. กติติกรรมประกาศ  

        งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถสาํเร็จลุล่วงลงไปไดด้ว้ยดีเน่ืองดว้ยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์

ประศาสตร์ บุญสนอง อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีกรุณาให้คาํแนะนํา และช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนช่วยตรวจแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดียิ่ง จนทําให้งานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ผู ้วิจัยขอ                             

กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไวณ้ ท่ีน้ี 

        ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่านท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํและช้ีแนะแนวทาง จนสามารถแกไ้ข

งานวจิยฉับบั น้ีจนเสร็จสมบูรณ์และมีคุณค่า 

        ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์ ท่ีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ อาํนวยความสะดวกและให้ 

ความร่วมมือเป็นอยา่งยิง่ 

        คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากการศึกษาคน้ควา้ฉบบัน้ีผูว้จิยัขออุทิศแด่ผูมี้พระคุณทุกๆ ท่าน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 

โดยกระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลล ์ร่วมกบัการประเมินตนเอง ในรายวิชา

กลศาสตร์ควอนตมั กลุ่มตวัยา่งคือนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

จาํนวน 43 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยแบบประเมินเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่าการประเมินตนเองตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุสูงข้ึนทั้ง 6 ดา้น การเปรียบเทียบเทียบผลการประเมินนกัศึกษาจากการแสดงวธีิทาํเพ่ือหาคาํตอบ

ของโจทยโ์ดยใชว้ิธีแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลลจ์าํนวน 3 ขอ้ พบวา่จากการทวนสอบ

ผลการเรียนรู้ด้านท่ี 2 (ความรู้) ด้านท่ี 3 (ทักษะทางปัญญา) และด้านท่ี 5 (ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                          

การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ) มีระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนัสูงข้ึนร้อยละ 48.84, 49.14 และ 

48.84 ตามลาํดบั และการประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษาพบว่าดา้นท่ี 1 (คุณธรรม จริยธรรม) ดา้นท่ี 4 (ทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ) และดา้นท่ี 6 (ทกัษะการจดัการเรียนรู้)  มีผลการประเมินใน
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ระดบัมาก มีระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนัมีคา่สูงถึงร้อยละ 62.79, 65.12 และ 58.14 ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงถึงความ

สอดคลอ้งกนัของการประเมินจากผูส้อนและสภาพจริงของนกัศึกษา 

 

คาํสําคญั: กรอบมาตรฐานคุณวฒิุของประเทศไทย  การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การประเมินตนเอง 

 

ABSTRACT 

This research aimed to study the results of verification of academic achievement according to the 

qualifications framework by Heller and Halla Ball's physics problem solving process and self-assessment in 

quantum mechanic’s course. The sample group is 43 undergraduate students in physics, 4th year, Chiang Mai 

Rajabhat University. The tools used in the research consisted of an assessment form to review learning 

achievement, and an observation form for learning behavior according to the qualification's standard framework. 

The results showed that self-assessment according to the capabilities standard framework was higher in all 6 

sections. The results of student assessments showed how to problems using Heller's and Halla Ball's three physics 

solutions. It was found that verifying the learning outcomes of section 2 (knowledge), section 3 (cognitive skills), 

and section 5 (numerical analysis skills, communication, and the use of information technology) had the same 

level of difference between 48.84, 49.14, and 48.84 percent, respectively. The behavioral assessment of students 

found that section 1 (morality and ethics), section 4 (interpersonal skills and responsibility), and section 6 

(learning management skills) had high levels of assessment results. As a result, the same level of difference was 

as high as 62.79, 65.12, and 58.14 percent, respectively, which showed the consistency of teacher assessment and 

actual conditions. 

 

Keywords: Thai Qualifications Framework (TQF), Verification of Achievement, Self-Assessment 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การศึกษาในระดบัมหาวทิยาลยัถือเป็นทางเลือกหน่ึงสาํหรับการเรียนในระบบ ทั้งน้ีมหาวทิยาลยัราชภฏั  

38  แห่งทัว่ประเทศซ่ึงถือเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินอย่างสมบูรณ์แทจ้ริง มีการเรียนการสอนใน

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต รวมถึงหลกัสูตรร่วมผลิต ได้สนองนโยบายการกาํหนดกรอบมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาโดยมีการประกาศใชต้ามประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีได้กําหนดแนวทางใน                   

การประเมินทวนสอบไวด้ว้ย 

             การเรียนการสอนในรายวิชากลศาสตร์ควอนตมัเป็นหน่ึงรายวิชาท่ีสาํคญัและเป็นรายวิชาบงัคบัในสาขา

ฟิสิกส์ เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจถึงแนวคิดฟังก์ชนัคล่ืน รวมถึงตวักระทาํทางคณิตศาสตร์ จากการเรียนรายวชิา

กลศาสตร์ควอนตมัพบวา่ผูเ้รียนมีปัญหา ไม่เขา้ใจในเน้ือหาการเรียน ตลอดจนไม่สามารถแกไ้ขโจทยปั์ญหาจาก

แบบทดสอบต่าง ๆ ได ้จึงไดก้าํหนดจดัการประเมินทวนสอบเพ่ือเป็นการตรวจสอบหรือทบทวนความเขา้ใจของ

ผูเ้รียนในรายวิชาดงักล่าวในทุกภาคเรียน โดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮลเลอร์และฮอลลาบอลล ์  

ซ่ึงเป็นเป็นหน่ึงในวิธีการแก้โจทยปั์ญหาท่ีใช้เป็นแนวทางในการแก้โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ให้แก่ผูเ้รียนได ้               
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เป็นการนาํเสนอกลวิธีในการแกโ้จทยปั์ญหาท่ีเนน้การฝึกคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงถือเป็นส่ิงท่ียากท่ีสุด

ของการแก้โจทยปั์ญหา และเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการแก้โจทยปั์ญหาให้สําเร็จลุล่วงไปได้ (Heller, P., and 

Holabaugh, M., 2001) นอกจากน้ีจะทาํให้เกิดความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนหลงั 

การจดัการเรียนรูปแบบสืบเสาะหาความรูป (5E) ร่วมกบักลวิธีแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์

และเฮลเลอร์สูงกวา่เกณฑอี์กดว้ย (เอกวทิย ์ดวงแกว้ และคณะ, 2559) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัไดห้าวิธีการการปัญหาโดยใชว้ิธีการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮลเลอร์

และฮอลลาบอลลร่์วมกบัการประเมินทวนสอบ โดยใชก้บันกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาฟิสิกส์ 

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตรงตามมาตรฐานผลการเรียนเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัในการพฒันาผลการเรียนระหวา่งการศึกษา 6 

ดา้นประกอบดว้ย 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 6) ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ โดยมีการประเมินผลทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการประเมิน

ตนเองในรายวชิากลศาสตร์ควอนตมั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาผลการทวนสอบผลสัมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิโดยใชว้ิธีการแก้

โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลลร่์วมกบัการประเมินตนเองในรายวชิากลศาสตร์ควอนตมั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คือ แนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตร และจดัการ

เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นท่ีมาตราฐานของผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบณัฑิต เพ่ือให้คุณภาพของ

บณัฑิตท่ีผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดบัคุณวฒิุเดียวกนัมีมาตรฐานท่ีเทียบเคียงกนัไดท้ั้งในระดบัชาติและระดบั

สากล (Boud, D., 1991) 

แบบทวนสอบสัมผลสัมฤทธ์ิ คือ การดาํเนินการหาหลกัฐานหรือตรวจสอบดว้ยวิธีกระบวนแกโ้จทย์

ปัญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลล ์(เกริก ศกัด์ิสุภาพ, 2562)โดยมีลาํดบัขั้นตอนในแกโ้จทยปั์ญหาทาง

ฟิสิกส์ 5 ขั้น ไดแ้ก่  

ขั้นท่ี 1 พิจารณาปัญหา (Focus on the Problem) เป็นขั้นทาํความเขา้ใจกบัปัญหา และหาส่ิงท่ีเป็นปัญหา

จริงท่ีโจทยต์อ้งการคาํตอบ ซ่ึงคาํตอบอาจทาํให้เกิดความสับสนได ้ดงันั้นตอ้งพยายามแปลความหมายโจทย์

ออกมาใหอ้ยูใ่นรูปของสญัลกัษณ์  

ขั้นท่ี 2 ขั้นอธิบายหลกัการทางฟิสิกส์ (Describe the Physics) เป็นขั้นท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจโจทยปั์ญหา

ในเชิงคุณภาพ เพ่ือนาํไปใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาในเชิงปริมาณ โดยการแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีโจทย์

กาํหนดให้ สร้างแผนภาพและเขียนตวัแปรต่าง ๆ ทั้งท่ีทราบค่าและไม่ทราบค่าให้สมบูรณ์โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐาน

ของหลกัการทางฟิสิกส์ท่ีเป็นประโยชน์และมีความเป็นไปได ้เพ่ือทาํใหปั้ญหามีความชดัเจนและง่ายข้ึน 

ขั้นท่ี 3 วางแผนแกปั้ญหา (Plan the Solution) เป็นขั้นท่ีตอ้งทาํก่อนทาํการหาคาํตอบ ตอ้งทาํการแปล

ขอ้ความต่างๆ ใหเ้ป็นภาษาทางพีชคณิต สามารถสรุปเป็นขั้นตอนยอ่ยได ้ 
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               ขั้นท่ี 4 ขั้นดาํเนินการตามแผนท่ีวางไว ้(Execute the Plan) ขั้นน้ีเป็นขั้นตอนสุดทา้ยท่ีจะทาํใหไ้ดค้าํตอบ

ของโจทยปั์ญหา ซ่ึงเป็นการดาํเนินการหาคาํตอบตามสมการท่ีไดว้างแผนไวใ้นขั้นท่ี 3 โดยการแทนค่าตวัแปรต่าง 

ทั้งท่ีทราบค่าและไม่ทราบค่า โดยเร่ิมจากสมการท่ีมีตวัแปรไม่ทราบค่าเพียงตวัเดียวก่อน จากนั้นก็นาํค่าท่ีคาํนวณ

ไดแ้ทนลงในสมการถดัไปตามท่ีไดว้างแผนไวจ้นถึงการแกส้มการสุดทา้ย เพ่ือหาค่าของตวัแปรท่ีเป็นคาํตอบของ

โจทย ์

               ขั้นท่ี 5 ขั้นตรวจสอบผลลพัธ์ (Evaluate the Answer) ขั้นน้ีเป็นการตรวจสอบคาํตอบท่ีได้ ว่ามีความ

สมเหตุสมผลหรือไม่ และคาํตอบท่ีไดน้ั้นมีความถูกตอ้งตรงตามส่ิงท่ีโจทยถ์ามหรือไม่ ซ่ึงในขั้นน้ีจะตอ้งมีการ

ตอบคาํถามเพ่ือการตรวจสอบเกิดข้ึน 

                 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรตน้ คือ วธีิการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ โดยกระบวนการแก้

โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลล์ ร่วมกบัการประเมินตนเอง ในรายวิชากลศาสตร์ควอนตมั 

และตวัแปรตาม คือ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ โดยกระบวนการแก้

โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลล ์ร่วมกบัการประเมินตนเอง ในรายวชิากลศาสตร์ควอนตมั 

                

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 วธีิการและขั้นตอนดาํเนินงานวจิยัมีลาํดบัเร่ิมตั้งแต่การวางแผน การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการแปลผล 

ดงัน้ี 

1) วางแผนสร้างแบบประเมินทวนผลสัมฤทธ์ิ แบบประเมินตนเอง และสัมภาษณ์โดยผูส้อนหรือผูท่ี้มี

ความรู้เก่ียวกับวิชากลศาสตร์ควอนตมั โดยศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชากลศาสตร์ควอนตมั เพ่ือ

กาํหนดขอบข่ายของเน้ือหาท่ีจะใชป้ระเมิน เพ่ือนาํสร้างแบบประเมินทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ซ่ึงแบบ

ประเมินทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ประกอบดว้ยขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม การประเมิน

ตนเองแบบเติมตวัเลขโดยใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั อิงจากกรอบมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา 14 ขอ้ และโจทยปั์ญหาท่ีแสดงวิธีทาํเพ่ือหาคาํตอบของโจทยโ์ดยใชว้ิธีแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของ 

เฮเลอร์และฮอลลาบอลลจ์าํนวน 3 ขอ้  

2) จากนั้นนาํแบบประเมินทวนผลสัมฤทธ์ิ แบบประเมินตนเอง และแบบแสดงวิธีทาํ ร่วมกบัการประเมิน

ตนเอง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของแบบประเมิน              

โดยแบบประเมินทุกแบบและโจทยว์ิธีทาํตอ้งมีค่า IOC = 1.00 จากนั้นผูว้ิจยัปรับปรุงแกไ้ขแบบประเมินตามท่ี

ไดรั้บคาํแนะนาํ  

3) จากนั้นนาํแบบประเมินทวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ แบบประเมินตนเอง และแบบแสดงวิธีทาํ 

ร่วมกับการประเมินตนเอง ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ ชั้นปีท่ี 4 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จาํนวน 43 คน โดยไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง 

4) ผูว้ิจยัตรวจคาํตอบจากแบบประเมิน และผูส้อนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุก่อนและหลงัการใชก้ระบวนการวิธีการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลล ์

ทั้งน้ีในการทาํแบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีการดาํเนินการ 2 คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 ทาํหลงั                

การสอบกลางภาคประมาณ 1 สปัดาห์ และคร้ังท่ี 2 หลงัปลายภาค ประมาณ 1 สปัดาห์ และนาํขอ้มูลวเิคราะห์ทาง

สถิติ และนาํผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความพร้อมในการเรียนต่อไป  
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5. ผลการวจัิย 

 5.1 การเปรียบเทยีบผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิจากการประเมนิตนเองของนักศึกษากบัการประเมนิโดย

ผู้สอน 

การเปรียบเทียบผลของการประเมินตนเองของนกัศึกษากบัการประเมินโดยผูส้อน ไดผ้ลการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํโจทยปั์ญหา ในการทวนสอบคร้ังท่ี 1 และผลการประเมินตนเองของ

นกัศึกษา กบัการประเมินโดยผูส้อนในคร้ังท่ี 2 ผลการการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการแสดงวิธีทาํ

เพ่ือหาคาํตอบของโจทยโ์ดยใชว้ิธีแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลลจ์าํนวน 3 ขอ้ โดยการเทียบ

ผลการประเมินตนเองและผลประเมินโดยผูส้อน พบวา่มีระดบัความแตกต่าง 3 ลกัษณะ คือ ระดบัความแตกต่าง

แบบตํ่ากว่า (Min) หมายความว่านักศึกษาประเมินตนเองตํ่ากว่าประเมินโดยผูส้อน ระดับความแตกต่างแบบ

เท่ากนั (Equal) หมายความว่านักศึกษาประเมินตนเองเท่ากบัประเมินโดยผูส้อน และระดบัความแตกต่างแบบ             

สูงกวา่ (Max) หมายความวา่นกัศึกษาประเมินตนเองสูงกวา่ประเมินโดยผูส้อน สามารถแยกและวิเคราะห์ขอ้มูล

แต่ละดา้นไดด้งัภาพท่ี 1 

 

   
                                           1(ก)                                                                                  1(ข) 

1(ค)  

ภาพท่ี 1 แสดงร้อยละของจาํนวนนกัศึกษากบัระดบัความแตกต่างของผลการทวนสอบ 1(ก) ดา้นความรู้  

1(ข) ดา้นทกัษะทางปัญญา และ 1(ค) ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิดา้นความรู้ มีระดบัความแตกต่างของการทวนสอบ ดงัแสดงในภาพท่ี 1(ก) 

พบว่าการประเมินตนเองเทียบกบัการประเมินโดยผูส้อนก่อนและหลงัการทาํแบบประเมินทวนสอบ พบว่าผล 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2428 

การทวนสอบดา้นความรู้ของนักศึกษามีระดบัความแตกต่างแบบตํ่ากว่าลดลงเหลือร้อยละ 32.56 (จากร้อยละ 

53.49) หมายความวา่นกัศึกษาประเมินตวัเองตํ่ากวา่ผูส้อนลดลง ระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนัมีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 

48.84 (จากร้อยละ 32.56) หมายความว่านักศึกษาประเมินตนเองเท่ากบัผูส้อนเพ่ิมข้ึน และระดบัความแตกต่าง

แบบสูงกวา่เพ่ิมข้ึนเป็น 18.60 (จากร้อยละ 13.95) หมายความวา่นกัศึกษาประเมินตวัเองสูงกวา่ผูส้อนเพ่ิมข้ึน  

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิด้านทกัษะทางปัญญา มีระดับความแตกต่างแบบตํ่ากว่าลดลงเหลือร้อยละ 

34.88 (จากร้อยละ 58.14) หมายความว่านักศึกษาประเมินตวัเองตํ่ากว่าผูส้อนลดลง ระดับความแตกต่างแบบ

เท่ากนัมีค่าเพ่ิมข้ึนเป็น 44.19 (จากร้อยละ 27.91) หมายความวา่นกัศึกษาประเมินตนเองเท่ากบัผูส้อนเพ่ิมข้ึน และ

ระดบัความแตกต่างแบบสูงกว่าเพ่ิมข้ึนเป็น 20.93 (จากร้อยละ 13.95) หมายความว่านกัศึกษาประเมินตวัเองสูง

กวา่ผูส้อนเพ่ิมข้ึน  

การทวนสอบดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัแสดง

ในภาพท่ี 1(ค) พบวา่มีระดบัความแตกต่างแบบตํ่ากวา่ลดลงเหลือร้อยละ 27.91(จากร้อยละ 48.84) หมายความวา่

นกัศึกษาประเมินตวัเองตํ่ากวา่ผูส้อนลดลง ระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนัเพ่ิมข้ึนเป็น 48.84 (จากร้อยละ 33.88) 

หมายความวา่นกัศึกษาประเมินตนเองเท่ากบัผูส้อนเพ่ิมข้ึน และระดบัความแตกต่างแบบสูงกวา่เพ่ิมข้ึนเป็น 23.25 

(จากร้อยละ 16.28) หมายความวา่นกัศึกษาประเมินตงัเองสูงกวา่ผูส้อนเพ่ิมข้ึน 

5.2 ผลการเปรียบเทยีบระดบัพฤตกิรรมหลงัการใช้กระบวนการของนักศึกษากบัการประเมนิโดยผู้สอน 

การเปรียบเทียบพฤติกรรมหลงัการใช้กระบวนการของนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม ดา้นทกัษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ              

ทาํโดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในรายวิชากลศาสตร์ควอนตมั ทาํการวดัผลโดยใชแ้บบสังเกตพฤติกรรม 

การเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ซ่ึงประเมินโดยผูส้อนหลงัการใชก้ระบวนการ ทาํการวดัพฤติกรรมทุกดา้น

แลว้เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของนกัศึกษากบัประเมินโดยผูส้อนหลงั โดยให้มีระดบัของพฤติกรรมใน

การเรียนมีค่าคะแนน คือ ระดับ 5  หมายถึงมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึงมาก ระดับ 3 หมายถึงปานกลาง ระดับ 2 

หมายถึง นอ้ย และระดบั 1 หมายถึงนอ้ยมาก 

เม่ือทาํการแยกและวิเคราะห์ขอ้มูลแต่ละด้าน พบว่าผลสัมฤทธ์ิดา้นคุณธรรมจริยธรรมมีระดบัของ                

การประเมินพฤติกรรมแสดงดงัภาพท่ี 4(ก) หลงัการใชก้ระบวนการแลว้นกัศึกษามีการประเมินตนเอง ในระดบั  

5, 4, และ 3 เท่ากบัร้อยละ 32.36, 51.16, และ 16.28 ตามลาํดบั และผูส้อนประเมินนกัศึกษาในระดบั 5, 4, และ 3 

เท่ากบัร้อยละ 37.21, 51.16, และ 11.63 ตามลาํดบั ซ่ึงระดบัท่ีมีการประเมินใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุดของนกัศึกษาและ

ผูส้อน คือ ระดบัท่ี 4 ซ่ึงมีร้อยละของความแตกต่าง 0.01 หมายความว่านักศึกษามีพฤติกรรมในด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ในระดบัท่ี 4 คือ ระดบัมาก มีค่าระดบัความความแตกต่างของการประเมินมีระดบัความแตกต่างแบบตํ่า

ร้อยละ 16.28 ระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนัร้อยละ 62.79 และระดบัความแตกต่างแบบสูงร้อยละ 20.93 ซ่ึงเห็น

ไดว้า่หลงัจากการใชก้ระบวนการแลว้ ระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนัของนกัศึกษาและผูส้อนผูส้อนมีค่าค่อนขา้ง

สูง (62.79%) และมีความสอดคลอ้งกบัสภาพจริงของนกัศึกษาดว้ย 
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                4(ก)                                                                                      4(ข)  

ภาพท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจาํนวนนกัศึกษากบัระดบัพฤติกรรมของนกัศึกษา  

ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ระหวา่งการประเมินดว้ยตนเองกบัการประเมินโดยผูส้อน  

หลงัจากใชก้ารประเมินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 

 

ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ มีระดบัของการประเมินพฤติกรรมแสดง 

ดงัภาพท่ี 5(ก) พบวา่หลงัใชก้ระบวนการ นกัศึกษามีการประเมินตนเองในระดบั 5, 4, และ 3 เท่ากบัร้อยละ 27.91, 

53.49, และ 18.60 ตามลาํดบั และผูส้อนประเมินนกัศึกษาในระดบั 5, 4, และ 3 เท่ากบัร้อยละ 20.93, 55.81, และ 

23.36 ตามลาํดบั ซ่ึงระดบัท่ีมีการประเมินใกลเ้คียงมากท่ีสุดของนกัศึกษาและผูส้อนคือระดบัท่ี 4 ซ่ึงมีร้อยละของ

ความแตกต่าง 2.32 หมายความว่านักศึกษามีพฤติกรรมในด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบในระดับมาก มีระดับความความแตกต่างการประเมินตนเองและประเมินโดยผูส้อนหลังการใช้

กระบวนการแสดงดงัจากภาพท่ี 5(ข) พบวา่หลงัจากใชก้ระบวนการ การประเมินตนเองของนกัศึกษาและผูส้อนมี

ระดับความแตกต่างแบบตํ่ากว่าเท่ากับร้อยละ 11.63 ระดับความแตกต่างแบบเท่ากันร้อยละ 65.12 และระดบั 

ความแตกต่างแบบสูงข้ึนร้อยละ 23.95 ซ่ึงเห็นไดว้่าหลงัจากการใชก้ระบวนการแลว้ระดบัความแตกต่างแบบ

เท่ากนัมีค่าสูง (65.12%) และสอดคลอ้งกบัสภาพจริงของนกัศึกษา  

 

 
                                  5(ก)                                                                                          5(ข) 

ภาพท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจาํนวนนกัศึกษากบัระดบัพฤติกรรมของนกัศึกษา  

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ ระหวา่งการประเมินดว้ยตนเอง 

กบัการประเมินโดยผูส้อน หลงัจากใชก้ารประเมินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 
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ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ มีระดบัของการประเมินพฤติกรรมแสดงดงัภาพท่ี 6(ก) พบวา่หลงัการใช้

กระบวนการแลว้นักศึกษามีการประเมินตนเอง ในระดับ 5, 4, และ 3 เท่ากับร้อยละ 25.58, 46.51, และ 27.91 

ตามลาํดบั ผูส้อนประเมินนักศึกษาในระดบั 5, 4, และ 3 เท่ากบัร้อยละ 18.60, 48.84, และ 22.56 ตามลาํดบั ซ่ึง

ระดบัท่ีมีการประเมินใกลเ้คียงมากท่ีสุดของนักศึกษาและผูส้อน คือ ระดบัท่ี 4 มีร้อยละของความแตกต่าง 3.33 

หมายความวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมในดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ในระดบัมาก มีระดบัความความแตกต่างของ

การประเมินตนเองของนกัศึกษาและประเมินโดยผูส้อนหลงัการใชก้ระบวนการดงัภาพท่ี 6(ข) พบวา่หลงัจากใช้

กระบวนการ มีระดบัความแตกต่างแบบตํ่ากวา่เท่ากบัร้อยละ 25.58 ระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนัเท่ากบัร้อยละ 

58.14 และระดบัความแตกต่างแบบสูงข้ึนเท่ากบัร้อยละ 16.28 ซ่ึงเห็นไดว้่าหลงัจากการใชก้ระบวนการแล้วมี

ระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนัมีค่าสูง (58.14%) และสอดคลอ้งกบัสภาพจริงของนกัศึกษา 

 

  
                                      6(ก)                                                                                        6(ข) 

ภาพท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจาํนวนนกัศึกษากบัระดบัพฤติกรรมของนกัศึกษา  

ดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้ ระหวา่งการประเมินดว้ยตนเองกบัการประเมินโดยผูส้อน  

หลงัจากใชก้ารประเมินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ 

 

6. สรุปและอภิปรายผล  

 การวิจัยในคร้ังน้ีพบว่าการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยกระบวนแก้โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์

และฮอลลาบอลลร่์วมกบัการประเมินตนเอง ทาํใหน้กัศึกษาตระหนกัรู้ตนเองสอดคลอ้งกบัสภาพจริงยิง่ข้ึน ดงัน้ี  

 1) การประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลงัการจากเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนแกโ้จทย์

ปัญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลล ์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมมีค่าเฉล่ียของการประเมินตนเองเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 11.60  ด้านความรู้เ พ่ิมข้ึนร้อยละ 16.20 ด้านทักษะทางปัญญาเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.40 ด้านทักษะ

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8.40 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข                       

การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12.40 และดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

12.60 แสดงวา่การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลลท์าํ

ใหน้กัศึกษาประเมินตนเองเพ่ิมสูงข้ึนทั้ง 6 ดา้น มีผลท่ีไดเ้ช่นเดียวกบัทศันีย ์ประธาน และคณะ (2556) ท่ีไดศึ้กษา

ระดบัคุณลกัษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) และเปรียบเทียบ

คุณลกัษณะมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (TQF) ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2431 

2) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ ด้านท่ี 2, 3 และ 5 (ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ                      

การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ) ของนักศึกษาก่อนการทวนผลสัมฤทธ์ิ               

ก่อนใชก้ระบวนแก้โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลล์ร่วมกบัการประเมินตนเอง นักศึกษา

ส่วนมากมีการประเมินตนเองตํ่ากวา่ผูส้อน ทั้งน้ีผูส้อนไดมี้การสัมภาษณ์นกัศึกษาในชั้นเรียน พบวา่ในการเรียน

วิชากลศาสตร์ควอนตมั นกัศึกษาจะเกิดความสงสัยและไม่ค่อยเขา้ใจเก่ียวกบัการหาค่าพลงังานของอิเล็กตรอน 

ฟังก์ชนัคล่ืนของอิเล็กตรอน และตวัดาํเนินการ (operator) ทาํให้นกัศึกษามีการประเมินตวัเอง ในดา้นท่ี 2, 3 และ 5  

ต ํ่ากว่าประเมินโดยผูส้อน สอดคลอ้งกบัจิราภรณ์ ปุณยวจัน์พรกุล และคณะ (2559) ท่ีไดศึ้กษาผลการทวนสอบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ โดยกระบวนการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบร่วมกบัการประเมิน

ตนเอง ในรายวิชาปฏิบติัการฟิสิกส์ 2  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประเมินตนเองไดส้อดคลอ้งกบัการประเมินโดยผูส้อน

และสภาพจริงมากข้ึน และเพญ็ผกา ปัญจนะ และคณา ตุงคะสมิต (2560) ไดศึ้กษาผลการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาดว้ยกระบวนการศึกษาชั้นเรียนโดยใชว้จิยัเป็นฐาน สาํหรับนกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1 ในรายวิชาครูกับสังคมอีสาน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการวิจัยสรุปไดว้่า 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ประเมินคุณลกัษณะผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั

ปริญญาตรีท่ีไดรั้บจากมหาวทิยาลยัหาดใหญ่ในระดบัดีทุกดา้นและทุกประเด็น  

 3) การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิก่อนใชก้ระบวนแก้โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของเฮเลอร์และฮอลลาบอลล์

ร่วมกบัการประเมินตนเอง พบวา่ผลการเรียนรู้ดา้นท่ี 2, 3 และ 5 มีระดบัความแตกต่างแบบเท่ากนั (Equal) มีค่า

ค่อนขา้งท่ีจะนอ้ย แต่หลงัจากการทาํการประเมินทวนสอบผลลมัฤทธ์ิ ทาํให้มีระดบัความแตกต่างเท่ากนั (Equal) 

สูงมากข้ึน ดงันั้นผลท่ีไดจ้ากการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชห้ลงัจากการใชก้ระบวนการเรียนการสอน 

ทาํให้เกิดความสอดคลอ้งระหวา่งการประเมินตนเองของนกัศึกษาและประเมินโดยผูส้อนมากข้ึน หมายความวา่

นกัศึกษาประเมินไดใ้กลเ้คียงกบัสภาพจริงของตนเองมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการไดเ้กิดการเรียนรู้ กระบวนการคิด

ต่างๆ การแสดงแนวคิด จนการหาคาํตอบของโจทยปั์ญหา ทาํให้สามารถวิเคราะห์ดา้นความรู้และสะทอ้นถึง

ลกัษณะความเป็นจริงของนกัศึกษาไดดี้ข้ึน แต่ผลการเรียนรู้ทั้ง 3 ดา้น ยงัอยู่ในระดบัค่อนขา้งน้อย เป็นผลให้

ผูส้อนและผูส้อนร่วมร่วมกนัในการหาแนวทางการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน เพ่ือยกระดับผล               

การเรียนรู้ของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุท่ีสูงข้ึน เช่นเดียวกบัการศึกษาของเอกวทิย ์ดวงแกว้ 

และคณะ (2559) ท่ีได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกบักลวิธีแกโ้จทยปั์ญหา

ทางฟิสิกส์เชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลลาบอล์ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนหลงั              

การจดัการเรียนรู้สูงกวา่เกณฑเ์ช่นกนั  

 4) การประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษา ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ และดา้นทกัษะการจดัการเรียนรู้  มีผลการประเมินตนเองและผลการประเมินโดยผูส้อน

หลงัจากการใช้กระบวนการ พบว่าทั้ ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ 4 คือ ระดับมาก มีระดับความแตกต่างแบบเท่ากนั 

(Equal) สูงข้ึนทั้ง 3 ดา้น หมายความวา่นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนท่ีดี มีความรับผิดชอบต่องานท่ี

ไดรั้บหมาย มีการส่งงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายค่อนขา้งสมํ่าเสมอ มีทกัษะในกระบวนการเรียนการสอน และมี

ความเขา้ใจในการเรียนการการสอน ตลอดมีการวางแผนการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินของผูส้อน และ

คาดว่าสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างครูท่ีดีในอนาคตต่อไปได้ มีผลการศึกษาสอดคล้องกับเพลินพิศ                    

ศิริสมบูรณ์ (2559) ท่ีไดศึ้กษาคุณลกัษณะของบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติของ
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วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอกประจาํปีการศึกษา 2556–2557 (รุ่นท่ี 15) และเบญญาภา มุกสิริทิพานัน (2560) ท่ีได้

ศึกษาปัจจยัทาํนายสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา รายวิชาการดูแลผูป่้วยแบบประคบั 

ประคองของนกัศึกษาพยาบาล หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย ์มหาวิทยาลยั              

นวมินทราธิราช ท่ีพบวา่นกัศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีดีข้ึนหลงัจากมีกระบวนการทวนสอบ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 นาํผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิโดยใชก้ระบวนการแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสิกส์ร่วมกบัการประเมินตนเอง

ไปใชใ้นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในบทเรียนอ่ืนๆ ในวิชาฟิสิกส์ หรือแมแ้ต่ในรายวิชา

อ่ืนๆ ทางวทิยาศาสตร์ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การประเมินตนเองด้วยแบบเติมตัวเลขโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ             

ในการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ นั้นมีขอ้จาํกดัตรงท่ีอาจขาด

ความน่าเช่ือถือ ดังนั้นในการทาํวิจยัคร้ังถดัไปควรใช้การประเมินในลกัษณะท่ีเป็นการกาํหนดขั้นของระดบั

ความสาํเร็จ (Milestone) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือพฒันาแชทบอทผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ท่ีส่งเสริมทางทกัษะการ

อ่านจับใจความภาษาองักฤษสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมี

ประสิทธิผลมากกวา่ 0.50 (2) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษก่อนและหลงัใชแ้ชทบอท

ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์ท่ีส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ

ภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  จาํนวน 32 คน โดยใชว้ธีิการ

สุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ (1) แชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ (2) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชแ้ช

ทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จาํนวน 3 แผน (3) แบบทดสอบวดัทกัษะทางการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 

จาํนวน 20 ขอ้ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดย

ใชแ้ชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่าที (t-test)  ผลการวิจยั พบว่า (1) แชทบอทผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ มีค่าดชันีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.56 / 

88.75 และประสิทธิผลเท่ากบั 0.83 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด (2) ทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยแชทบอทผ่านแอปพลิเคชนัไลน์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 

(3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนโดยใชแ้ชทบอทผ่านแอปพลิเคชนัไลน์เพ่ือเสริมทกัษะการอ่านจับ

ใจความภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 

คาํสําคญั: แชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ ทกัษะการอ่านจบัใจความสาํคญั 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were ( 1)  to develop the chatbot through Line Application to enhance 

English reading comprehension skills of Secondary VI students according to the 80/ 80 criteria and being more 

effective than 0.50, (2) to compare English reading comprehension skills before and after using Chatbot through 

Line Application of Secondary VI students, and ( 3)  to study the satisfaction of Secondary VI students towards 

using Chatbot through Line Application.  The sample group consisted of 32 Secondary VI students of            

Suratthani 2 School selected by random sampling method. The research instruments were (1) the Chatbot through 

Line Application, (2)  the 3 lesson plans, (3)  the 20 items of English reading comprehension skills test, and (4) 

the students’ satisfaction assessment form after using Chatbot through Line Application. The statistics used were 

percentage, mean, standard deviation, and t- test.  The findings showed that ( 1)  the chatbot through Line 

Application met the criteria of the efficiency index value at 84.56/88.75 as well as the effective index of 0.83 (2) 

The English reading comprehension skills of students taught by using the Chatbot through Line Application were 

higher at the level of statistical significance .05, and (3) students’ satisfaction towards using chatbot through Line 

Application to enhance English reading comprehension skills was the highest. 

 

Keywords: Chatbot Through Line Application, English Reading Comprehension Skills 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ปัจจุบนัพบวา่ นกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดความสามารถในดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

ซ่ึงส่งผลเสียแก่ตวันกัเรียนเอง จากการสังเกตการสอนโดยผูว้ิจยั พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ

ดา้นทกัษะการอ่านของนกัเรียนไม่อยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ เน่ืองจากนกัเรียนอ่านจบัใจความสาํคญัของเร่ืองไม่ได ้

อ่านเร่ืองไม่เขา้ใจ มีความรู้ดา้นคาํศพัทน์อ้ย มุ่งอ่านท่ีจะแปลความหมายของคาํศพัท์มากเกินไป และขาดทกัษะ

การเดาความหมายจากบริบท ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถอ่านภาษาองักฤษไดด้ว้ยตวัเอง ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมี

แนวคิดในการพฒันาแชทบอทผา่นไลนเ์พ่ือช่วยพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของผูเ้รียน เน่ืองจาก

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และทาํแบบฝึกหดัไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และนอกเหนือจากเวลาเรียน 

จากปัญหาดังกล่าวผู ้วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับแชทบอท (Chatbot)  ท่ีใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ                

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) เพ่ือช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถโตต้อบกบับริการ

เวบ็หรือแอปพลิเคชนัผา่นขอ้ความ กราฟิก หรือเสียงพดู แชทบอทสามารถเขา้ใจภาษาธรรมชาติของมนุษย ์จาํลอง

การสนทนาของมนุษย ์และทาํงานง่ายๆ ในแบบอตัโนมติัได ้แชทบอทมีการนาํไปใชใ้นหลากหลายช่องทาง เช่น 

แอปพลิเคชนัส่งขอ้ความ แอปพลิเคชนัสาํหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี เวบ็ไซต ์โทรศพัทแ์ละแอปพลิเคชนัท่ีเปิดใชง้าน

การส่ือสารทางเสียงแชทบอทสามารถพฒันาใหจ้ดัการกบัคาํสั่งง่ายๆ ท่ีมีคาํไม่ก่ีคาํหรือทาํหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยดิจิทลั

และตวัแทนโตต้อบอตัโนมติัท่ีซบัซอ้นได ้(เกียรติพนัธ์ศกัด์ิ บิลอบัดุลล่าห์, 2564: 6-10) ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแชทบอท

มาพฒันาเป็นรูปแบบผา่นไลน์ โดยแชทบอทสามารถประยกุตเ์ขา้กบัไลน์ท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ไปเรียนรู้และอ่าน

เร่ืองไดอ้ย่างสะดวกสบายไดทุ้กท่ีทุกเวลาเม่ือตอ้งการอ่าน ซ่ึงจะเป็นรูปแบบการอ่านแบบอติัโนมติัท่ีนกัเรียน

สามารถเขา้ไลนก็สามารถทาํไดท้ั้งขอ้สอบก่อนเรียน การอ่านเร่ืองต่าง ๆ การทาํแบบฝึกหัด การทาํขอ้สอบหลงั

เรียน มากไปกว่านั้นนักเรียนสามรถโตต้อบกบัแชทบอทไดอี้กดว้ยเพ่ือทราบคะแนนท่ีไดห้รือสอบถามขอ้มูล    
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ต่าง ๆ เก่ียวกับการอ่านเพ่ือนจับใจความภาษาองักฤษ นักเรียนได้ฝึกทั้ งการอ่านจับใจความสําคญัรวมไปถึง         

การโตต้อบเป็นภาษาองักฤษทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้คาํศพัทแ์ละกลา้ใชภ้าษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึนอีกดว้ย 

นอกจากน้ี เน่ืองด้วยความก้าวหน้า ความสามารถในการใช้งาน และความสามารถในการเข้าถึง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนในปัจจุบนัไดมี้การประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํหรับจดัการเรียนรู้

เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการเรียนให้เพ่ิม ข้ึนแชทบอทซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถในการ

สนทนาโตต้อบกบัผูใ้ชอ้ตัโนมติัโดยใชภ้าษาธรรมชาติ (Natural Language) ในการส่ือสารทั้งรูปแบบขอ้ความ 

(Text) หรือเสียงพูด (Speech) เป็นอีกเทคโนโลยีหน่ึงท่ีถูกนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรู้ ในปัจจุบนัมีการ

ประยุกต์ใช้งานแชทบอทอย่างหลากหลายในดา้นต่างๆ สําหรับการใช้งานทางด้านการศึกษาอาจกล่าวไดว้่า

สามารถแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ไดแ้ก่ (1) ใชใ้นการสนบัสนุนการจดัการศึกษาให้บริการขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบั

สถานศึกษา หลกัสูตร หรือเน้ือหาวิชาเรียน และ (2) ใชใ้นการจดัการเรียนรู้ และช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและมี

ปฏิสัมพนัธ์ในการเรียนมากข้ึน การนําแชทบอทมาใช้ในการจดัการเรียนรู้ทําได้ทั้ งในชั้นเรียนปกติและใน

การศึกษาทางไกล (Distance Learning) โดยจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ทาํให้สามารถ

ส่งเสริมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนตามความแตกต่างเป็นรายบุคคลและมีแรงจูงใจมีส่วนร่วมในการเรียนมีระดบัความจาํ

เก่ียวกบัเน้ือหาในการเรียนเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (พิชญะ พรมลา, 2563: 102) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพหนา้เวบ็ไซต ์Dialogflow api.ai การควบคุมการทาํงานของแชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน ์

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพหนา้เวบ็ไซต ์LINE Developers console การควบคุมการทาํงานของแชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน ์
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ภาพท่ี 3 ตวัอยา่งแชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์และการถามตอบเก่ียวกบัคะแนนของนกัเรียน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือพฒันาแชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ท่ีส่งเสริมทางทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 และมีประสิทธิผลมากกวา่ 0.50 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงั

ใชแ้ชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ 

(3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ชทบอท

ผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ท่ีส่งเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

(1) ทกัษะการอ่านจบัใจความสําคญัภาษาองักฤษ 

การอ่าน คือ กระบวนการแปลความหมายจากส่ิงท่ีอ่าน รวมถึงกระบวนการในการแปลความหมาย

ของตวัอกัษร และเพ่ือความสนุกสนาน ดงันั้นนกัเรียนจึงตอ้งมีทกัษะดา้นการอ่านจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาทกัษะ

ดว้ยการฝึกฝนเป็นการพฒันาตนเองให้มีความสามารถดา้นการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การอ่านถือเป็น

ทักษะกระบวนการรับรู้ตวัอกัษร ความหมายของคาํ ตีความของขอ้เขียนมาเป็นความเขา้ใจ ขั้นตอนแรกของ                

การอ่าน คือ เพ่ือส่ือความหมาย กระบวนการของการอ่าน คือ รับรู้ตวัอกัษร รู้จุดมุ่งหมาย สามารถส่ือความหมาย

ของขอ้ความนั้น และสร้างปฏิกิริยาตอยสนองกบัความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากขอ้เขียนซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรู้และประสบการณ์

เดิมของผูอ่้าน  (Lapp, 1968 : 463)  

นอกจากน้ี ทกัษะสาํคญัในการอ่านประการหน่ึง คือ การอ่านจบัใจความ ซ่ึงมีความสาํคญัสาํหรับ

การใชท้กัษะการอ่านซ่ึงทาํให้ผูอ่้านสามารถเกิดความเขา้ใจในเน้ือหาและสามารถวิเคราะห์ความหมายได ้เป็นการอ่าน

เพ่ือเก็บสาระสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่าน เช่น เก็บจุดมุ่งหมายสาํคญัของเร่ือง เก็บเน้ือเร่ืองท่ีสาํคญั เก็บความรู้หรือขอ้มูล

ท่ีน่าสนใจ ตลอดจนแนวความคิดหรือทศันคติของผูเ้ขียน (สุภสัสร วชัรคุปต,์ 2542: 66) ทั้งน้ี การอ่านจบัใจความ

ยงัเป็นการอ่านเพ่ือทําความเข้าใจเน้ือเร่ืองเป็นการอ่านเพ่ือต้องการทราบ เร่ืองนั้ นเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร                              

มีความสาํคญัตรงไหน และความหมายวา่อยา่งไร จะเห็นไดว้า่การอ่านเพ่ือจบัใจความสาํคญัส่วนใหญ่ จะเนน้ใน
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เร่ืองของความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านคน้หาสาระสําคญัหรือประเด็นท่ีสาํคญัของเร่ืองท่ีน่าอ่าน (บนัลือ พฤกษะวนั, 

2545: 29-35) 

(2) แชทบอทผ่านแอปพลเิคชันไลน์ 

ความกา้วหนา้ ความสามารถในการใชง้าน และความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

ของผูเ้รียนในปัจจุบนัไดมี้การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สาํหรับจดัการเรียนรู้อยา่งหลากหลายเพ่ือพฒันา

ประสิทธิภาพในการเรียนให้เพ่ิมข้ึนแชทบอท (Chatbot) ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสามารถใน                 

การสนทนาโตต้อบกบัผูใ้ชอ้ตัโนมติัโดยใชภ้าษาธรรมชาติ (Natural Language) ในการส่ือสารทั้งรูปแบบขอ้ความ 

(Text) หรือเสียงพูด (Speech) เป็นอีกเทคโนโลยีหน่ึงท่ีถูกนาํมาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ ในปัจจุบนัมี             

การประยกุตใ์ชง้านแชทบอทอยา่งหลากหลายในดา้นต่าง ๆ (พิชญะ พรมลา, 2563: 102) 

แชทบอท (Chatbot) คือ ซอฟต์แวร์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ทางตวัอกัษรหรือคาํพูดกบัผูใ้ชผ้่านทางภาษา             

แชทบอทถูกออกแบบใหล้อกเลียนแบบปฏิสมัพนัธ์โดยทัว่ไปของมนุษยซ์อฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนมาจะเพ่ือช่วยตอบ

กลบัการสนทนาผ่านขอ้ความหรือเสียงแบบอตัโนมติัและมีความรวดเร็ว แชทบอท สามารถใชง้านได ้ทั้งใน    

แอปพลิเคชนัต่าง ๆ เช่น Line Facebook Instagram เป็นตน้ แชทบอทท่ีมีลกัษณะการทาํงานแบบมีเง่ือนไขตาม

รูปแบบท่ีกาํหนดเอาไวโ้ดยบงัคบัใหผู้ใ้ชเ้ลือกตอบหากผูใ้ชมี้การถามในเร่ืองท่ีระบบแชทบอทไม่ไดมี้การกาํหนด

เอาไว ้แชทบอทจะไม่สามารถตอบในเร่ืองนั้น ๆไดส่ิ้งท่ีสาํคญัของแชทบอทน้ีคือการกาํหนดกฎหรือเง่ือนไขให้

ครบถว้นให้มากท่ีสุดตามวตัถุประสงคห์รือบทบาทของแชทบอทนั้นๆ เพ่ือลดการตอบท่ีผิดพลาด (เกียรติพนัธ์ศกัด์ิ 

บิลอบัดุลล่าห์, 2564: 6-10) 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาหลกัการของแชทบอทและใชร้ะบบแชทบอทแบบ Rule-based Approach 

หรือ Rule-based Bot สําหรับการพฒันาในคร้ังน้ีเน่ืองจากระบบดงักล่าวใช้งานง่ายสามารถใช ้Keywords เพ่ือ

กาํหนดกฎให้ครอบคลุมไดแ้ละผูว้ิจยัไดเ้ลือกแพลตฟอร์มการพฒันาแชทบอทคือ Dialogflow ซ่ึงอยูใ่นประเภท

แชทบอทแบบ Contextual Chatbot ท่ีมีการใช ้Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) มาพฒันา

ให้ระบบมีประสิทธิภาพในการตอบกลบัมากท่ีสุด ในการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจึงมีคาํถาม คือ (1) แชทบอท

ผ่านแอปพลิเคชันไลน์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณ์หรือไม่และสามารถพฒันาทกัษะการอ่านจบั

ใจความภาษาองักฤษของผูเ้รียนไดห้รือไม่ และ (2) นกัเรียนมีความพึงพอใจกบัการสอนทกัษะการอ่านจบัใจความ

โดยใชแ้ชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์อยูใ่นระดบัใด 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพท่ี 4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

ตัวแปรต้น: การสอนทกัษะการอ่าน       

จบัใจความภาษาองักฤษโดยใชแ้ช

ทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน ์

ตัวแปรตาม: 1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของส่ือ

การสอนแชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์  

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ  

3) ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้ชทบอท

ผา่นแอปพลิเคชนัไลน ์
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) ส่ือการสอนแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพ่ือส่งเสริมทางทักษะการอ่านจับใจความภาษา 

องักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 และประสิทธิผล

มากกวา่ 0.50 

(2) ทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใชแ้ชทบอทผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ของผูเ้รียนหลงั

เรียนมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน  

(3) ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษโดยใช ้        

แชทบอทผา่นแอปพลิเคชนัไลน์อยูใ่นระดบัมากข้ึนไป 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีออกแบบและดาํเนินการทดลอง

ตามแบบแผนการทดลองขั้นตน้ (Pre-experimental Research) กับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัเรียน 

(One-group pretest-posttest Design) (Campbell & Stanley, 1963)    

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร คือนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2565 จาํนวน 7 ห้องเรียน ไดแ้ก่ ห้อง ม.6/1 -  6/7 รวมนกัเรียนทั้งหมด 208 คน โดยทุกห้องเรียนใชผ้ลการสอบ

คดัเลือกเม่ือแรกเขา้ และจดันกัเรียนเขา้เรียนแบบคละความสามารถ  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 1  ห้องเรียน โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มแบบอยา่ง

ง่าย (Random Sampling Method) ปรากฏผลกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนหอ้ง ม.6/5 จาํนวน 32 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ (1) แชทบอทผ่านแอปพลิเคชนัไลน์ เร่ือง Anatomy of an Avalanche 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑท่ี์กาํหนด (2) แผนการจดัการ

เรียนรู้ จาํนวน 3 แผน ซ่ึงไดม้าจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้

กบัจุดประสงค ์(Index of Item-objective Congruence: IOC) มีค่า 0.67-1.00 (3) แบบทดสอบวดัทกัษะทางการอ่าน

จบัใจความภาษาองักฤษ จาํนวน 20 ขอ้  มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) มีค่า 0.67-1.00 ค่าดชันีความยากง่าย (p) 

มีค่า 0.52-0.78 ค่าดชันีอาํนาจจาํแนก (r) มีค่า 0.29-0.77 และค่าความเช่ือมัน่ภายในทั้งฉบบั (KR-20) เท่ากบั 0.90 

และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้พฒันาผ่านแอปพลิเคชันไลน์เร่ือง 

Anatomy of an Avalanche สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 10 ขอ้ ซ่ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

(IOC) มีค่า0.67-1.00 และค่าความเช่ือมัน่ภายในทั้งฉบบั ( α ) เท่ากบั 0.95 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้าํเนินการการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยเร่ิมตน้จากการ

เก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จาํนวน 20 ขอ้ 20 คะแนน และดาํเนินการทดลองสอนตามแผน

ท่ี วางไว ้จาํนวน 3 แผน จากนั้น ในคาบสุดทา้ยของการจดัการเรียนการสอนผูว้จิยัไดด้าํเนินการทดสอบหลงัเรียน 

(Post-test) จาํนวน 20 ขอ้ 20 คะแนน และเก็บขอ้มูลดา้นความพึงพอใจดว้ยแบบสอบถามความพึงใจท่ีเป็นลกัษณะ

คาํถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questions) ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถามจาํนวน 10 ขอ้  
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4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใชส้ถิติบรรยาย คือ

ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติการหาค่าดัชนี

ประสิทธิภาพของส่ือการสอน (E1/E2) และประสิทธิผลของการใช้ส่ือการสอน (E.I.) และสถิติท่ีใช้ทดสอบ

สมมติฐาน คือ สถิติทดสอบค่าที (t-test) 

 

5. ผลการวจัิย 

ผูว้จิยันาํเสนอผลการวจิยัตามลาํดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

1. ผลการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้ชทบอทผ่านไลน์ท่ีสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

อ่านจบัใจความภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จากการหาประสิทธิภาพจากกลุ่มทดลอง ตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80/80 

 

ตารางที ่1 ผลการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้ชทบอทผา่นไลน์ท่ีหาประสิทธิภาพจากกลุ่มทดลอง  

 ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 1 พบว่าประสิทธิภาพของ แชทบอทผ่านไลน์ จาํนวน 32 คนทาํ

แบบทดสอบระหวา่งเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย (𝑥𝑥𝑥) เท่ากบั 42.28 จากคะแนนเตม็ 50 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.56 และ

สามารถทาํแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย (𝑥𝑥𝑥) เท่ากบั 17.75 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 

88.75 แสดงวา่ประสิทธิภาพแชทบอทผ่านไลน์ท่ีสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีนาํไปทดลองน้ีมีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.56/ 88.75 

 

ตารางที ่2  ผลการพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้ชทบอทผา่นไลน์ท่ีหาประสิทธิผลประสิทธิภาพจาก 

 กลุ่มทดลอง  

การทดลอง คะแนนเต็ม x� % 

แบบทดสอบก่อนเรียน 20 6.46 32.34 

แบบทดสอบหลงัเรียน 20 17.75 88.75 

E.I. = 0.83 

  

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 2 พบวา่แชทบอทผ่านไลน์ท่ีสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน

จบัใจความภาษาองักฤษ เร่ือง Anatomy of an Avalanche ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึนมีค่าค่าดชันีประสิทธิผล

เท่ากบั 0.83 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนด 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหวา่งก่อนและหลงัการใชแ้ชทบอทผา่นไลน์

ดงัตารางท่ี 3 

การทดสอบ 𝑛𝑛 คะแนนเต็ม x� % S.D. ประสิทธิภาพ 

กระบวนการ 32 50 42.28 84.56 2.24 84.56 

ผลลพัธ์ 32 20 17.75 88.75 2.05 88.75 
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ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนระหวา่งก่อนและหลงัการใชแ้ชทบอทผา่นไลน ์

การทดลอง x� S.D. % 𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆. 

แบบทดสอบก่อนเรียน 6.46 2.24 32.34 
1.196 .001* 

แบบทดสอบหลงัเรียน 17.75 2.05 88.75 

*p<.05 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่างจาํนวน    

32 คน ทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั

17.75 คะแนน (x� = 17.75, S.D. = 2.05) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 6.46 คะแนน (x� = 6.46, S.D. = 2.24)             

ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

3. ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้ชทบอทผา่นไลน ์

 

ตารางที ่4 ระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้ชทบอทผา่นไลน ์

ข้อท่ี รายการ 𝐱𝐱� S.D. ความหมาย 

1 แชทบอทใชง้านไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 4.69 0.47 มากท่ีสุด 

2 แชทบอทมีภาษาท่ีกระชบั เขา้ใจง่าย 4.51 0.51 มากท่ีสุด 

3 แชทบอทมีความน่าสนใจ ใชส่ื้อและภาพท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

4 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 4.58 0.50 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการเรียนรู้มีเน้ือหาท่ีน่าสนใจ 4.67 0.48 มากท่ีสุด 

6 กิจกรรมการเรียนรู้มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัระดบัของ

ผูเ้รียน 

4.64 0.48 มากท่ีสุด 

7 เวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมเหมาะสม 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

8 การจดัการเรียนรู้ทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย 4.62 0.49 มากท่ีสุด 

9 การจดัการเรียนรู้ทาํใหผู้เ้รียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ 4.71 0.46 มากท่ีสุด 

10 การจดัการเรียนรู้ช่วยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้  

ความเขา้ใจดว้ยตนเองได ้

4.60 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.44 มากท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางท่ี 4 พบว่าความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนโดยการใช ้          

แชทบอทผ่านไลน์เพ่ือเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ เร่ือง Anatomy of an Avalanche ท่ีผูว้ิจยัได้

สร้างและพฒันาข้ึนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.64, S.D = 0.44) 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ผลการวิจยัพบวา่แชทบอทผ่านไลน์เพ่ือเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ เร่ือง Anatomy 

of an Avalanche กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีผูว้ิจยัได้

สร้างและพฒันาข้ึนมีค่าดัชนีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.56 / 88.75 และประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.83 เพราะ                   

ส่ือนวตักรรมน้ีมีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดและนกัเรียนใหค้วามสนใจกบั       

แชทบอทผ่านไลน์เพ่ือเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ เร่ือง Anatomy of an Avalanche อยา่งมากใน



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2443 

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ เน่ืองจากผูว้ิจยัสร้างแชทบอทผ่านไลน์จากการศึกษาความสาํคญัของแชทบอทท่ี

จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพ่ิมมากข้ึนและสร้างประโยชน์ต่อผูเ้รียนไดอ้ย่างครบถว้น โดยทาํให้

นักเรียนได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกับ ทิพย์วรรณ ฟูเฟ่ือง (2564) ท่ีกล่าวว่า           

แชทบอทให้ความรู้ดา้นดิจิทลัสําหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลการทดลองพบวา่ แชทบอทมีประสิทธิภาพ 

82.67/80.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และสหรัฐ ทองยัง (2565) ท่ีกล่าวว่า การสร้างแชทบอทเพ่ือ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลรับสมคัรนกัศึกษาใหม่ระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามมีคุณภาพอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด (x� =4.73, S.D.=0.32) และระดบัประสิทธิภาพมากท่ีสุด (x� =4.50, S.D.=0.20) 

 2. ผลการวจิยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเนน้ทกัษะการอ่านจบัใจความ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

ของผู ้เ รียนหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แชทบอทผ่านไลน์เพ่ือเสริมทักษะการอ่านจับใจความ

ภาษาองักฤษ เร่ือง Anatomy of an Avalanche โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากับ 17.75 คะแนน (x� = 17.75,    

S.D. = 2.05) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 6.46 คะแนน (x� = 6.46, S.D. = 2.24) ซ่ึงสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดและสมมติฐานท่ีวางไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพิชญะ    

พรมลา (2563) ท่ีกล่าวว่า ผลการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนของผูเ้รียนทั้ งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน แต่ผลการ           

ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงใหเ้ห็นวา่การใชแ้ชทบอท

ช่วยในการจดัการเรียนรู้ทาํให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนได ้สาเหตุจากแชทบอทท่ี

พฒันาข้ึนถูกออกแบบใหมี้บุคลิกลกัษณะใกลเ้คียงกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบั

ผูเ้รียนไดเ้ป็นรายบุคคลและตอบสนองผูเ้รียนไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัที อาจส่งผลต่อความสนใจและความตอ้งการใน

การเรียนรู้ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กบัผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างสมํ่าเสมอ และ 

Fryer et al. (2019) ท่ีพบวา่การใชแ้ชทบอทในการเรียนช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหดี้ข้ึนได ้

3.  ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู ้เ รียนกลุ่มทดลองท่ีเรียน โดยการใช้แชทบอทผ่าน                    

แอปพลิเคชนัไลน์เพ่ือเสริมทกัษะการอ่านจบัใจความภาษาองักฤษ เร่ือง Anatomy of an Avalanche ท่ีผูว้ิจยัได้

สร้างและพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x� = 4.64, S.D = 0.44) ผู ้เ รียนมีความพึงพอใจต่อแชทบอทผ่าน                  

แอปพลิเคชนัไลน์เพราะมีความสะดวกในการติดต่อส่ือสารรวดเร็วทนัทีและผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

อีกทั้งผูเ้รียนประทบัใจและยงัช่วยให้พวกเขาอยากเรียนรู้และพดูคุยซํ้ าอีกเร่ือยๆ ในคร้ังต่อๆ ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

สหรัฐ ทองยงั (2565) ท่ีกล่าววา่ ความพึงพอใจการใชแ้ชทบอทเพ่ือประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลรับสมคัรนกัศึกษาใหม่

ระดับ ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก                       

(x� = 4.01, S.D. = 0.77) โดยนกัเรียนมีความต่ืนเตน้ในการทดลองการใชง้านแชทบอท ซ่ึงแชทบอทเป็นซอฟตแ์วร์

ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะจาํลองบทสนทนาของมนุษยท่ี์สามารถส่ือสารผ่านขอ้ความ เสียง หรือ ภาพ สามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งอตัโนมติัและตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนไดท้นัที ซ่ึงมีผลทาํใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก และ Cherdchoosilapa (2014) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชไ้ลน์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและการใช้

ประโยชน์ของนกัศึกษาซ่ึงจากผลการวจิยั พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 

 1.1 ควรให้เร่ืองท่ีอ่านไม่ยากเกินไป เน่ืองจากเร่ืองท่ีอ่านยากเกินไปนั้นจะส่งผลให้นักเรียนหรือ

ผูอ่้านเร่ืองนั้นเกิดความสบัสนในเร่ืองท่ีอ่านได ้

 1.2 ควรใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาดเหมาะสม เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถอ่านง่ายมากยิง่ข้ึน 

 1.3 ควรมีการส่ือสารโตต้อบท่ีตรงตามความตอ้งการของนกัเรียนมากยิง่ข้ึน 

 2. ข้อเสนอแนะในการนําการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการโตต้อบส่ือสารระหวา่งแชทบอทกบันกัเรียนใหเ้สมือนมนุษยม์ากยิง่ข้ึน 

2.2 ควรมีการใชแ้อปพลิเคชนัอ่ืนๆ ในการคุยแชทบอทมากยิง่ข้ึน เช่น Facebook 

2.3 ควรใชแ้ชทบอทผา่นไลน์เพ่ือส่งเสริมทกัษะการส่ือสารดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมมากข้ึน เช่น ทกัษะการฟัง 

ทกัษะการพดู และทกัษะการเขียน 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถดาํเนินการสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัไดด้ว้ยความกรุณาใหค้วาม

ช่วยเหลือ และคาํแนะนําจากบุคคลหลายฝ่าย ขอขอบพระคุณนายประยงค์ อินนุพฒัน์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน           

สุราษฎร์ธานี 2 นางสาวปรญา เรือนเงิน และคณะครูทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกใน

การจดัการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง และขอขอบคุณนกัเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งทุกคนใน

การใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ทาํใหง้านวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณท่านเจา้ของเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีผูว้ิจยัไดน้าํมาอา้งอิงไวใ้นการทาํวจิยัฉบบัน้ี ขอนอ้มรําลึกพระคุณพอ่ แม่ พ่ีนอ้งและ

ญาติ ๆ ทุกคนท่ี ให้การสนบัสนุนดา้นทุนทรัพย ์กาํลงักาย กาํลงัใจท่ีดีเสมอมา อีกทั้งขอบคุณอาจารยสุ์ทธิศิลป์    

สุขสบาย ผูป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้แก่ผูว้จิยัท่ีคอยช่วยเหลือและสนบัสนุนการทาํวจิยัคร้ังน้ี รวมทั้งเพ่ือนร่วมชั้น

เรียนทุกคนท่ีใหก้าํลงัใจซ่ึงกนัและกนั และมีส่วนช่วยเหลือในดา้นต่างๆ จนทาํใหง้านวจิยัในคร้ังน้ีสาํเร็จในท่ีสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการตดัต่อวิดีโอของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการตดั

ต่อวิดีโอของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นเม่ือเทียบกบัเกณฑ์               

เป็นการวิจยัแบบศึกษากลุ่มเดียว วดัคร้ังเดียว เพ่ือเป็นการเก็บขอ้มูล กลุ่มท่ีศึกษาคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

คณะโลจิสตติ์กและซบัพลายเชน มหาวทิยาลยัศรีปทุม ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 180 คน และมีการกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งใน

การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ โปรแกรมตดัต่อวดีีโอ 

วีดีโอการสอนตดัต่อ และแผนการสอน แบบประเมินผลงาน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ซ่ึงผลการวิจยั

พบว่า ตอบวตัถุประสงคท์ั้ง 2  ขอ้ นักศึกษามีความสามารถในการตดัต่อวีดีโอเพ่ิมมากข้ึนหลงัจากมีการจดัการ

เรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นเม่ือเทียบกบัเกณฑ ์          

 

คาํสําคญั:  หอ้งเรียนกลบัดา้น, การตดัต่อวดิิโอ, การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) To design a Flipped Classroom-style of learning to improve the 

video-editing abilities of Undergraduate students. 2) To compare the video-editing abilities of Undergraduate 

students After the Flipped Classroom-style learning. This is a single-group study (The One-Group Posttest-Only 

Design) The data collecting using a single group of samples, measure the results and then compared with the 

criteria whose population is undergraduate students in the Faculty of Logistics and Supply Chain at Sripatum 
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University, 2nd year, with a total of 180 students, and a sample of 40 people were assigned to collect data by 

simple randomization. The tools used to collect data were: Video-editing program, Video about that topic and 

lesson plans. The statistics used in the research were percentage values. Students shown to have a greater ability 

to edit videos after having an inverted classroom approach compared to criteria. 

 

Keywords: Flipped Classroom, Video Editing, Learning in 21st Century  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ในสมยัศตวรรษท่ี 21 น้ีตามท่ีชนสิทธ์ิ สิทธ์ิสูงเนิน ได้กล่าวเอาไวใ้น “ห้องเรียนกลบัด้าน : ทักษะ                

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21”โลกมีการเปล่ียนแปลงคร้ังยิง่ใหญ่ ส่ือดิจิตอลนั้นมีความตอ้งการมากข้ึน เช่น ภาพวาด

ดิจิตอล ภาพส่ือการโฆษณาต่างๆ อนิเมชัน่หริอ วิดีโอ และเน่ืองจากในยคุดิจิตอลแห่งน้ีนั้นเราสามารถสร้างส่ือ

ดิจิตอลไดอ้ยา่งสะดวก  ทาํให้มีหลายคนสนใจท่ีตอ้งการจะเรียนรู้และอยากจะทาํไดด้ว้ยตวัเอง โดยเฉพาะวิดีโอ

นั้นเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเพ่ือใช้ในการทาํภาพยนตร์ ยูทูปวิดีโอ หรือวิดีโอท่ีใช้ใน                    

การโฆษณา ส่ือวดีิโอต่างๆน้ีต่างก็ตอ้งใชก้ารตดัต่อทั้งนั้น การตดัต่อวดีิโอนั้นสาํคญัมาก เพราะวา่การตดัต่อวิดีโอ

ท่ีดีจะทาํให้วดีิโอนั้นๆไดมี้ความตอบสนองต่อผูรั้บชมมากข้ึนและสามารถทาํใหฉ้ากต่างๆจูงอารมณ์ของผูรั้บชม

ไดดี้ข้ึน การตดัต่อท่ีรวมทั้งเทคนิคต่างๆ และศิลปะของภาพเคล่ือนไหว ไม่วา่จะเป็นการตดัต่อภาพยนตร์ การตดัต่อ

รายการโทรทศัน์ หรือแมใ้นยคุปัจจุบนัคือการตดัต่อวดีิโอเพ่ือใชใ้นโลกโซเชียลมีเดีย ท่ีใครๆก็สามารถทาํไดโ้ดย

ใชมื้อถือเพียงเคร่ืองเดียว ความทนัสมยัของเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออาํนวย และให้เราสามารถเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน วิดีโอท่ีดี

นั้ นจะสร้างบรรยากาศให้ผูช้มเขา้ถึงได้ง่ายข้ึนให้มีอารมณ์ต่างๆ กับวิดีโอนั้ นๆ เช่น สนุก เศร้า มันส์ กลัว 

ยกตวัอยา่งเช่น ถา้เป็นหนงัแนวระทึกขวญั ก็จะทาํใหบ้รรยากาศตึงเครียดไดม้ากข้ึน อยา่งหนงัผีหรือปีศาจ การตดั

ต่อท่ีดีจะทาํให้เพ่ิมความตึงเครียดให้ไดม้ากข้ึนก่อนท่ีจะไประเบิดทีเดียวในฉากตุง้แช่เพ่ือเป็นการปลดปล่อย

อารมณ์ทีเดียว ถา้เป็นหนงัแอคชัน่ การใส่เสียงท่ีถูกตอ้งจะทาํใหเ้พ่ิมความต่ืนเตน้และต่ืนตาต่ืนใจของผูช้มไดม้าก

ข้ึน ไม่แค่นั้นยงัสามารถทาํให ้ฉากบางฉากเร็วข้ึนหรือชา้ลงไดอี้กดว้ย เช่นการตดัเฟรมสามารถทาํให้การชกหมดั

เร็วข้ึน ใส่สโลวโ์มชัน่ ฯลฯ ถา้เป็นหนงัรักหรือหนังตลกก็ใส่ซาวน์เอฟเฟ็คเพ่ือเพ่ิมความตลกได ้และความสะดวก 

สบายในการสร้างวดิิโอช่วงน้ีนั้นทาํใหมี้นกัศึกษาไฟแรงและมีความตอ้งการสูงในดา้นการท่ีตอ้งการจะโชวศิ์ลปะ

ก็สามารถสร้างภาพยนตร์ชนิดสั้นมาไดด้ว้ยตนเองเลย ไม่ตอ้งรอทุนหรือการอนุมติัจากบริษทัทาํภาพยนตร์ 

แมว้า่ถึงไม่ใช่ภาพยนตร์ การตดัต่อก็สามารถช่วยสร้างส่ือวดิิโอแบบปกติไดห้ลายๆอยา่ง เช่น วดีิโอเพ่ือ

ความบนัเทิง ก็ใชต้ดัต่อเพ่ือเพ่ิมแสงสีเสียงหรือเอฟเฟ็คตเ์พ่ือเพ่ิมความสนุกเพ่ือเพ่ิมความกระตุน้เร้าใจ ถา้ตอ้งการ

สร้างวดิิโอเพ่ือส่ือการเรียนการสอนก็สามารถตดัต่อวดีิโอให้สั้นลงเพ่ือง่ายต่อการดู ประหยดัเวลาของผูเ้รียน และ

เขา้ถึงประเด็นหลกัได้ทันท่ี วิดิโอนั้นยงัสามารถเล่นซํ้ าได้ด้วยเผื่อในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจในคร้ังแรกและ

สามารถดูในสถานท่ีท่ีสะดวกสบายต่อผูเ้รียนมาท่ีสุด ถา้ตอ้งการทาํวดิิโอโฆษณาก็สามารถทาํใหไ้ดส้ั้นมากๆ และ

เฉพาะเจาะจงท่ีสุดเพราะวา่ถา้วดิิโอโฆษณาเกินความยาวท่ีกาํหนดไวก็้จะเสียค่าโฆษณาเพ่ิม และในศตวรรษท่ี 21 

น้ียงัทาํใหก้ารเรียนการสอนต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงตามไปดว้ยซ่ึงนกัการศึกษาไดเ้ห็นความสาํคญั

และนาํไปใชเ้พ่ือขบัเคล่ือน นโยบายทางการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนม่ีทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21                 

ในส่วนของผูป้ฏิบติัการ เช่น ครู อาจารยก็์มีการปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนการสอนให้ความสําคญัและให้

ผูเ้รียนมีบทบาทมากข้ึนมีใชว้ธีิการจดัการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆมาใชเ้พ่ือพฒันาทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 
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21โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ทกัษะการคิด เช่นการจดัการสอนแบบบูรณาการการสอน โดยใชโ้ครงงานการสอนโดยใช้

วจิยัเป็นฐาน ฯลฯ จากการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการจดัการศึกษาของไทย เพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาทกัษะต่างๆ 

ท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 พร้อมท่ีจะดาํรงชีวิตและรับมือกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้ทางผูส้อนเลยตอ้งการ

ท่ีจะปรับการเรียนการสอนในเร่ืองการตดัต่อวิดิโอให้เขา้กับศตวรรษท่ี 21 ทางผูส้อนก็เลยใช้การเรียนแบบ

หอ้งเรียนกลบัดา้น  

ในเร่ือง “หอ้งเรียนกลบัดา้น : การเรียนรู้แนวใหม่สาํหรับศตวรรษท่ี 21” ท่ีแต่งโดย ฐานิตา ล่ิมวงศ ์และ 

ยุพาภรณ์ แสงฤทธ์ิ ได้พูดถึงห้องเรียนกลับด้านในการท่ีเอาไวใ้ช้สําหรับศตวรรษท่ี 21 ในยุคโลกาภิวตัน์ 

(Globalization) ท่ีเทคโนโลยีส่ือสารเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการดาํรงชีวิตมนุษยโ์ลก และทาํให้ตอ้งเปล่ียน

รูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ และการเรียนรู้แนวห้องเรียนกลบัดา้นจะปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้และนาํเสนอ

บทเรียนของผูเ้รียนจากการบรรยายหน้าชั้นเรียน เป็นการทบทวนเน้ือหาจากท่ีบ้านผ่านการใช้เทคโนโลยี                     

การส่ือสารท่ีทันสมยั ผูเ้รียนศึกษาเน้ือหาผ่านส่ือเทคโนโลยีท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห้ก่อนเขา้ชั้นเรียน แลว้มาทาํ

กิจกรรมและถามตอบปัญหาในชั้นเรียนทีหลงัโดยผูส้อนตอ้งมีหน้าท่ีเป็นคนโคช้ ช่วยแนะนาํหรือประเมินผล             

การเรียนการสอนและสร้างทกัษะการเรียนรู้เพ่ือการดาํรงชีวติสาํหรับศตวรรษท่ี 21 

ห้องเรียนกลบัด้านมีความสําคญัในการจดักระบวนการเรียนการสอนซ่ึงเปล่ียนการใชช่้วงเวลาของ                

การบรรยายเน้ือหา (lecture) ในหอ้งเรียนเป็นการทาํกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สาํหรับ

นกัเรียน ส่วนการบรรยายจะอยูใ่นช่องทางอ่ืนๆ เช่น วดิีทศัน์ วดิีทศัน์ออนไลน์ ฯลฯ ซ่ึงนกัเรียนเขา้ถึงไดเ้ม่ืออยูท่ี่

บา้นหรือนอกห้องเรียน ดงันั้น การบา้นท่ีเคยมอบหมายให้นกัเรียนฝึกทาํเองนอกห้อง จะกลายมาเป็นส่วนหน่ึง

ของกิจกรรมในหอ้งเรียนและในทางกลบักนั เน้ือหาท่ีเคยถ่ายทอดผา่นการบรรยายในหอ้งเรียนจะเปล่ียนไปอยูใ่น

ส่ือท่ีนกัเรียนอ่าน ดู ฟังไดเ้องท่ีบา้นหรือท่ีต่างๆ ตามตอ้งการ ผูส้อนอาจท้ิงโจทยห์รือใหน้กัเรียนสรุปความเน้ือหา

นั้นๆ เพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน และนาํมาอภิปรายหรือปฏิบติัจริงในหอ้งเรียน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการตดัต่อวิดีโอ

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการตดัต่อวิดีโอของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หลงัจากการจดัการ

เรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นเม่ือเทียบกบัเกณฑ ์       

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์จาํนวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. เพ่ือออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบั

ด้าน เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการตดัต่อวิดีโอของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ

ความสามารถในการตดัต่อวิดีโอของนกัศึกษาปริญญาตรี หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นเม่ือ

เทียบกบัเกณฑโ์ดยแบ่งผลการศึกษาคน้ควา้ออกเป็น 3  ตอนไดแ้ก่  

ตอนท่ี 1 หอ้งเรียนกลบัดา้น 

ตอนท่ี 2 การจดัการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 

ตอนท่ี 3 เทคนิคการตดัต่อวดีิโอ  
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3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัห้องเรียนกลบัด้าน 

ห้องเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) หมายถึงรูปแบบการสอนท่ีผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษา เน้ือหา

สาระจากท่ีบา้นผา่นระบบอินเตอร์เน็ต วดีีโอ วดีิทศัน์หรือระบบออนไลน์อ่ืนๆ ท่ีผูส้อนจดัหาใหก่้อน เขา้ชั้นเรียน 

โดยผูส้อนมีหนา้ท่ีช่วยแนะนาํ (Coaching) ตอบขอ้ซกัถาม ผา่นการทาํกิจกรรมในชั้นเรียน 

การเรียนรู้แบบ Flipped Classroom มุ่งเน้นไปท่ีการเรียนของนักเรียนเป็นการเรียนรู้รายบุคคล                 

ส่ีเสาหลกัของ F-L-I-P จะช่วย ให้อธิบายให้ครูหรือผูท่ี้จะนาํ Flipped Classroom ไปใชน้ั้นไดเ้ขา้ในถึงการเรียน

การสอนแบบ Flipped Classroom วา่มีหวัใจหลกัท่ีแทจ้ริงอยา่งไร (ปางลีลา บูรพาพิชิตภยั, 2559)  

F – Flexible Environment ตอ้งการความยืดหยุน่ของสภาพแวดลอ้ม เช่น รูปแบบของการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย ซ่ึงอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการทาํงานของกลุ่มการศึกษาอิสระ การวิจยั ผลการดาํเนินงานและการประเมินผล 

นกัเรียนจะเลือกสภาพแวดลอ้มท่ีมีความแตกต่าง เวลาและสถานท่ีท่ีตอ้งการเรียน นอกจากน้ีครูท่ีจะตอ้งมีความ

ยดืหยุน่ในกบัการคาดหวงัดว้ยระยะเวลาในการ เรียนรู้ของนกัเรียน หรือวธีิการประเมิน  

L – Learning Culture การยกระดบัจากวฒันธรรมการเรียนรู้ใหน้กัเรียนเป็นศูนยก์ลางในการสร้าง

ความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในเรียนและประเมินผลในทางทฤษฎีนกัเรียนสามารถเลือกการเรียนรู้ของพวกเขาโดย

การหาเน้ือหาท่ีอยูน่อกเหนือจากเน้ือหาภายในห้องหรือเน้ือหาท่ีท่ีกาํหนดไว ้และครูสามารถเพ่ิมปฏิสัมพนัธ์ใน

หอ้งเรียนเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนและแนะนาํส่ือต่างๆใหน้กัเรียน  

I – Intentional Content ความตั้งใจในศึกษาเน้ือหา รวมถึงการวางแผนด้วยว่าจะใช้ส่ือใดๆ ใน             

การสอนเน้ือหานั้น ครูจะใช้วิธีการสอนแบบในห้องเช่น active learning strategies, peer instruction, problem-

based learning, or mastery หรือ Socratic methods ข้ึนอยูก่บัระดบัชั้นและหวัขอ้เร่ืองท่ีครูตอ้งการสอน ครูจะตอ้ง

เขา้ใจและศึกษาในเร่ืองท่ีตอ้งการจะสอนจริงๆ เพ่ือเป็นการวางแผนการเรียนในคาบนั้นเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์

กบันกัเรียนสูงสุด  

P – Professional Educator Flipped Classroom ตอ้งการทกัษะดา้นการศึกษามืออาชีพท่ีจะมีความสาํคญั

กบัครูมากข้ึนกวา่เดิมไปเป็นการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและการเพ่ิมเวลาการพบปะระหว่างครูและนักเรียนมาก

ข้ึน มีการสงัเกตนกัเรียนในช่วงท่ีทาํกิจกรรมเพ่ือช่วยใหก้ารประเมินนกัเรียนเป็นไปแบบรายบุคคลจริงๆ 

วตัถุประสงค์ของการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 

1. เพ่ือจะไดเ้พ่ิมทกัษะในการเรียนออนไลน์ของนกัเรียน 

2. เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนไดท้าํกิจกรรมมากข้ึน 

3. เพ่ือกระตุน้ใหน้กัเรียนทาํงานมากข้ึน 

ความสําคญัของห้องเรียนกลบัด้าน 

Bergman and Sams (2012 อา้งถึงใน วิจารณ์ พานิช, 2555) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญัของห้องเรียน

กลบัดา้น ดงัน้ี  

1. เพ่ือเปล่ียนวิธีการสอนของครูจากบรรยายหนาชั้น หรือเป็นครูสอนไปเป็นครูฝึก ฝึกการทาํ

แบบฝึกหดั หรือกิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียน ใหแ้ก่ศิษยเ์ป็นรายคนหรืออาจเรียกวา่เป็นครูติวเตอร์ 

2. เพ่ือใช้เทคโนโลยีการเรียนท่ีเด็กสมยัใหม่ชอบคือไอซีทีหรืออาจเรียกว่าเป็นการนาํโลกของ

โรงเรียน เขา้สู่โลกของนกัเรียนคือโลกดิจิตลั   
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3. ช่วยเด็กท่ีมีงานยุง่ เด็กสมยัน้ีธุระมากกิจกรรมมาก บางคนเป็นนกักีฬา ตอ้งขาดเรียนไปแข่งขนั 

แทบทุกคนมีงานเทศกาลท่ีตนตอ้งเขาไปช่วยจดัการมีบทสอนดว้ย วิดีทศัน์อยูบ่นอินเทอรเน็ตช่วยให้เด็กเหล่าน้ี

เรียนไวล่้วงหนา้หรือเรียนตามชั้นเรียนไดง่้ายข้ึน รวมทั้งเป็นการฝึก เด็กใหรู้้จกัจดัการเวลาของตนเอง 

4. ช่วยเด็กเรียนอ่อนท่ีขวนขวายในหอ้งเรียนปกติ เด็กเหล่าน้ีจะถูกทอดท้ิงแต่ในหอ้งเรียนกลบัดา้น 

เด็กเหล่าน้ีจะได้รับความเอาใจใส่ของครูมากท่ีสุด คือครูเอาใจใส่เด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือมากท่ีสุด                      

โดยอตัโนมติั  

5. ช่วยเด็กท่ีมีความสามารถแตกต่างกนั ให้กา้วหนา้ในการเรียนตามความสามารถของตน เพราะ

เด็กสามารถฟังวดิิทศัน์ก่ีรอบก็ได ้หยดุตรงไหนก็ได ้กรอกลบัก็ได ้ผูเ้ขียนเล่าวา่เด็กท่ีหวัไวมากๆ บางคนดูวดิีทศัน์

บางบทเรียนแบบกา้วกระโดดก็มี  

6. ช่วยให้เด็กสามารถหยดุ และกรอกลบัครูของตนได ้ทาํให้เด็กจดัเวลาเรียนตามท่ีตนพอใจ เบ่ือก็

หยดุพกัได ้แบ่งเวลาดูวดิิทศันเป็นช่วงๆได ้เล่นสนุกดว้ยการดูวดิิทศัน์ ความเร็วคูณสอง ก็ได ้ 

7. ช่วยใหป้ฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเด็กกบัครูเพ่ิมข้ึน ตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีเรียกวา่ การเรียนแบบ ออนไลน์ 

การกลบัทางห้องเรียนยงัคงเป็นการเรียนแบบนกัเรียนมาโรงเรียน และนกัเรียนสัมผสัครู ห้องเรียนกลบัดา้นเป็น

การใชพ้ลงัทั้งของระบบออนไลน์และระบบพบหนา้ และช่วยเปล่ียนหรือเพ่ิม บทบาทของครูให้เป็นทั้งพ่ีเล้ียง 

(mentor), เพ่ือน เพ่ือนบา้น (neighbor) และผูเ้ช่ียวชาญ (expert)  

8. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีข้ึน หน้าท่ีของครูไม่ใช่เพียงช่วยใหศิษยไ์ด้วิชาหรือเน้ือหา แต่ตอ้ง

กระตุน้แรงบนัดาลใจ (inspire) ให้กาํลงัใจรับฟัง และช่วยส่งเสริมให้เด็กฝันถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของ

ความสมัพนัธ์ ท่ีช่วยส่งเสริมพฒันาการของศิษย ์ผูเ้ขียนเล่าวา่ ประสบการณ์ของตน บอกวา่หลงักลบัทางหอ้งเรียน 

ศิษยท่ี์มีปัญหาสวนตวั กลา้ปรึกษาครูผา่นทางช่องทางส่ือสารสมยัใหม่มากข้ึน 

9. ช่วยเพ่ิมปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนนกัเรียนกนัเอง เปล่ียนกระบวนทศัน์ของนกัเรียนจากเรียนเพ่ือ

ทาํตามคาํสั่งครู หรือทาํงานเพ่ือให้เสร็จตามขอ้กาํหนด เป็นเรียนเพ่ือตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ของตน ไม่ใช่เพ่ือคน

อ่ืน มีผลให้เด็กเอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนในห้องเรียนเก่ียวกับการเรียนจะเพ่ิมข้ึนโดย

อตัโนมติั นกัเรียนท่ีเขา้ใจทาํแบบฝึกหดัไดจ้ะช่วยอธิบายหรือช่วยเหลือเพ่ือนสร้างไมตรีจิตระหวา่งกนั  

10. ช่วยให้เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ซ่ึงโดยธรรมชาติเด็กในชั้นเรียนเดียวกนัมีความแตกต่าง

กันมาก มีความถนัดและความชอบท่ีแตกต่างกัน การกลบัทางชั้นเรียนช่วยให้ครูเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของ

นกัเรียนแต่ละคน เพ่ือนนกัเรียนดว้ยกนัก็เห็นและช่วยเหลือกนัดว้ยจุดแขง็ของแต่ละคน 

11. เป็นการเปล่ียนการจดัการห้องเรียน ปัญหาท่ีพบบ่อยในชั้นเรียนท่ีหายไปเอง ไดแ้ก่ ปัญหาเด็ก

เบ่ือเรียน ก่อกวนชั้นเรียน หรือหลบไปนัง่ใชส้มารทโฟน แช็ทกบัเพ่ือน รวมทั้งส่ิง ไม่พึงประสงคใ์นชั้นเรียนอ่ืนๆ 

เน่ืองจากในห้องเรียนกลบัดา้นนกัเรียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัการไม่ใช่เป็นผูรั้บถ่ายทอดอยา่งในหอ้งเรียนแบบเดิม 

ไม่มีครูมายนืสอนป่าวๆหนา้ชั้นใหน่้าเบ่ือหนายอีกต่อไป  

12. เปล่ียนคาํสนทนากบัพอ่แม่เด็ก จากถามวา่เด็กอยูใ่นโอวาทของครูหรือไม่ ไปเป็นถามวา่ เด็กได้

เรียนรู้หรือไม่ หากเด็กคนไหนไมไ้ดเ้รียนรู้เท่าท่ีควร ผูป้กครองและครูจะรวมกนัช่วยใหเ้ด็กเรียนรู้ไดอ้ยา่งไร  

13. ช่วยให้การศึกษาแก่พ่อแม่และคนในครอบครัว ผูเ้ขียนพบว่าพ่อแม่เด็กบางคนดูวิดีทัศน์ไป

พร้อมกบัลูก บางบา้นดูกนัทั้งบา้นก็มี ทาํให้ผูใ้หญ่ก็ไดเ้รียนวิชานั้นไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวท่ีด้อย

โอกาส  
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14.  ช่วยให้ เ กิดความโปร่งใสในการจัดการศึกษา Bergman and Sams (2011)  กล่าวว่าใน

สหรัฐอเมริกา มีปัญหาคนไม่ศรัทธาเช่ือมัน่ในระบบการศึกษา การกลบัทางหอ้งเรียนเอาคาํสอนในวิดีทศัน์ไปไว้

บนอินเทอรเน็ต เป็นการเปิดเผยเน้ือหาสาระของการเรียนแกสาธารณะ ใครๆก็เขา้ไปดูได้ ผูเ้ขียนบอกว่าใน

สหรัฐอเมริกา โรงเรียนตอ้งแข่งขนักนัดึงดูดนกัเรียนมาเรียน ก่อนหนา้การกลบัทางห้องเรียนโรงเรียนท่ีเขาสอน

สูญเสียนักเรียนบางคนให้แก่โรงเรียนในละแวกใกลเ้คียง หลงัจากกลบัทางห้องเรียนนักเรียนเหล่านั้นกลบัมา              

ผมตีความวา่เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ ในคุณภาพของการเรียนการสอน ใหแ้ก่ผูป้กครอง 

ฐานิตา ล่ิมวงศ ์และ ยพุาภรณ์ แสงฤทธ์ิ (2562) กล่าวไวว้า่รูปแบบการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

(Flipped Classroom) ในศตวรรษท่ี 21st Century Skills นบัเป็นแนวทางการเรียนรู้ใหม่ท่ีเหมาะสมกบั ศตวรรษน้ี

เป็นอย่างมาก ดว้ยยุคสมยัท่ีโลกกา้วกระโดด เขา้สู่ระบบส่ือเทคโนโลยีเต็มตวั ระบบอินเตอร์เน็ต การส่ือสาร 

ระบบออนไลน์ต่างๆ เขา้มามีบทบาทต่อการดาํรงชีวติมนุษยอ์ยา่งมาก 

ดังนั้น ห้องเรียนกลบัด้าน The Flipped Classroom คือ วิธีการเรียนแนวใหม่ท่ีฉีกตาํราการสอน

แบบเดิมๆ Flipped Classroom เป็นการเรียนแบบ "กลบัหวั กลบัหาง" หรือ "พลิกกลบั" โดยเปล่ียนรูปแบบวธีิการ

สอนจากแบบเดิมท่ีเร่ิม จากครูผูส้อนในหอ้งเรียน นกัเรียนกลบัไปทาํการบา้นส่งเปล่ียนเป็นนกัเรียน เป็นผูค้น้ควา้

หาความรู้ดว้ยตนเอง ผา่น "เทคโนโลย"ี ท่ีครูจดัหาใหก่้อนเขา้ ชั้นเรียน และมาทาํกิจกรรม โดยมีครูคอยแนะนาํใน

ชั้นเรียนแทน โดยส่ิงท่ีเป็น หัวใจสําคญัของ Flipped Classroom น้ีก็คือ การใชเ้ทคโนโลยีการเรียน การสอนท่ี

ทนัสมยั และการให้นกัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ซ่ึงทั้ง สองส่วนน้ีจะกระตุน้ให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

 3.1.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  

 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้นแตกต่างออกไปจากยุคสมยัก่อนๆ อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ผูส้อนตอ้งไม่เป็นผูส้อนเพียงอยา่งเดียว หากแต่ผูส้อน ตอ้งเรียนรู้พร้อมผูเ้รียน ปรับปรุงเปล่ียนแปลง

รูปแบบ การสอน แผนการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน หรือ นวตักรรมการสอนใหม่ๆ ท่ีจะพฒันาการสอน               

การเรียนรู้ ใหท้นัตามยคุสมยัสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงผกผนัอยา่งรวดเร็วนอกจากน้ีผูส้อน ควรสอดแทรกทกัษะ

ดา้นการปรับตวัอยูใ่นสังคมไดโ้ดยฉับพลนัในเหตุการณ์ต่างๆ เพราะส่ิงเหล่าน้ีมิไดมี้อยูใ่นเน้ือหาสาระวิชาหรือ

ตาํราเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นทกัษะชีวิตส่วนตวัท่ีผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือเป็นประโยชน์ในการนาํไป

ประยกุตใ์ชก้ารดาํรงชีวติในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยนัน่เอง 

 

แผนภาพท่ี 1 แนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Framework) 

ท่ีมา: http://www.qlf.or.th/ (วนัท่ีสืบคน้ 15 กรกฎาคม 2565) 

http://www.qlf.or.th/
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ตามท่ีเห็นในภาพและอา้งอิงจาก วิจารณ์ พานิช (2555) การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคนทุกคนตอ้ง

เรียนรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลยัและตลอดชีวิต คือ 3R x 7Cs กล่าวคือ 3R (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

ไดแ้ก่ 1) Reading (อ่านออก) 2) (W) Riting (เขียนได)้ 3) (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ไดแ้ก่ 1) Critical 

thinking & problem solving (ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมี วิจารณญาณ และทกัษะ ในการแกปั้ญหา) 2) Creativity & 

innovation (ทกัษะดา้นการสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม) 3) Cross-cultural understanding (ทกัษะดา้นความเขา้ใจตา่ง

วฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์) 4) Collaboration, teamwork & leadership (ทกัษะดา้นความร่วมมือ การทาํงาน เป็น

ทีม และภาวะผูน้าํ) 5) Communications, information & media literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และ

รู้เท่าทนัส่ือ) 6) Computing & ICT literacy (ทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  

7) Career & learning skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้) (ในภาพท่ีเห็นน้ี 5) Communications, information 

& media literacy (ทกัษะดา้นการส่ือสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) 6) Computing & ICT literacy (ทกัษะดา้น

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 7) Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทกัษะ             

การเรียนรู้) ไม่ไดถู้กรวมไปในกลุ่มดว้ย) 

3.1.3 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเทคนคิการตดัต่อวดิโีอ 

การตดัต่อ หมายถึง การเปล่ียนภาพและเสียงจากหน่ึงช็อต (Shot) ไปยงัช็อตต่อไปโดยให้มีความ

ต่อเน่ืองและเรียงลาํดบัเร่ืองราว ไม่มีการกระโดดหรืออิริยาบถซํ้ าซอ้นกนั โดยรักษาคุณภาพของภาพและเสียงให้

กลมกลืนกนัโดยตลอด ในการตดัต่อวดิิโอมีวตัถุประสงคอ์ยู ่5 ประการ ดงัน้ี (สุชาติ พรหมปัญญา, 2544 : 26) 

1. เพ่ือคดัเลือกการถ่ายวิดีโอแมมื้ออาชีพก็ยงัตอ้งถ่ายทาํกนัหลายๆรอบ ไม่ตอ้งพูดถึงวิดีโอท่ี

เราถ่ายกนัเองประเภทมว้นเดียวจบ จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งคดัเลือกเอาเฉพาะช่วงท่ีดีท่ีสุดส่วนท่ีเหลือตดัท้ิงไป 

2. เพ่ือลาํดบัภาพ เม่ือคดัเลือกตอนต่างๆมาแลว้ก็ตอ้งนาํมาเรียงลาํดบัให้เป็นไปตามเน้ือเร่ือง

หรือสคริปตท่ี์วางไว ้

3. เพ่ือปรับความยาว หลงัจากท่ีนาํตอนต่างๆ มาเรียงกนัแลว้ ความยาวทั้งหมดอาจจะสั้นหรือ

ยาวเกินไป จึงตอ้งมีการตดัออกหรือหามาเพ่ิม และปรับตาํแหน่งเขา้ออกและความยาวของแต่ละท่อนใหเ้หมาะสม 

4. เพ่ือปรับแต่งแกไ้ข ตอนท่ีเราเลือกมาอาจมีขอ้บกพร่องในเร่ืองแสง สีและส่ิงแปลกปลอม

ต่างๆ เขา้มา การตดัต่อจะทาํใหเ้ราไดแ้กไ้ข ลบออกหรือปรับแต่งใหแ้ต่ละท่อนมีความ กลมกลืนกนั 

5. เพ่ือปรุงแต่ง เป็นการเพ่ิมสีสันเช่นการใส่เสียงดนตรี เสียง Effect การใส่ Transition                      

การซอ้นตวัหนงัสือ จะทาํใหว้ดีิโอมีความน่าดูยิง่ข้ึนอยา่งไรก็ตาม การใชเ้ทคนิคพร่าเพร่ือก็อาจทาํใหดู้เลอะเทอะ 

และลดความน่าสนใจของเน้ือหาลงได้ เช่นกัน วิดีโอจะสมบูรณ์ไปไม่ได้ ถ้าขาดการจัดการเร่ืองเสียงท่ีดี                       

การแทรกคาํบรรยาย การปรับความดงัของช่วงต่างๆ การแพนซา้ยขวาของเสียง การเพ่ิมเสียงดนตรีหรือเสียงเพลง

ประกอบ รวมทั้งการเพ่ิมเสียงเทคนิคต่างๆ ลงไปในวิดีโอถือเป็นเสน่ห์ท่ีจะทาํใหเ้กิดความประทบัใจไดอ้ยา่งยิง่

ทีเดียว  
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

    ตวัแปรต้น                                                                                   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

นักศึกษามีความสามารถในการตัดต่อวีดีโอสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) หลังการจัดการเรียนรู้แบบ

หอ้งเรียนกลบัดา้น      

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

 เป็นการวิจยัแบบศึกษากลุ่มเดียว วดัคร้ังเดียว (The One-Group Posttest-Only Design) เป็นการทดลอง

โดยใชต้วัอยา่งกลุ่มเดียวเพ่ือให้ส่ิงทดลอง (Treatment) และทาํการวดัผลท่ีเกิดข้ึนในตวัแปรตาม แลว้นาํมาเทียบ

กบัเกณฑ ์(ร้อยละ 60) ท่ีใชเ้กณฑร้์อยละ 60 เพราะวา่เป็นเกณฑเ์ฉล่ียในมาตรฐาน 

 

 

 

X = ส่ิงทดลอง การจดัการกระทาํ 

O1 = ค่าตวัแปรตามท่ีวดัหลงัจากไดรั้บส่ิงทดลองหรือไดรั้บการจดักระทาํ 

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คือนกัศึกษาปริญญาตรีคณะโลจิสติกและซพัพลายเชน ชั้นปีท่ี 2 ภาคการศึกษา 

S/2564 จาํนวน 180 คน และทาํการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิสุ่มอยา่งง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล 40 คน 

       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

1. แผนการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น  

2. แบบประเมินผลงานการตดัต่อวิดีโอ และเกณฑก์ารให้คะแนนการออกแบบกิจกรรมการเรียน

แบบห้องเรียนกลบัดา้น เพ่ือใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง และนาํแผนกิจกรรมเรียนแบบห้องเรียนกลบัดา้นท่ีสร้างข้ึนเป็น

เคร่ืองมือวจิยันั้นใหผู้เ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และ

ความเท่ียงแบบความสอดคล้องภายใน (IOC: Index Of Item Objective Congruence) โดยกําหนดเกณฑ์การ

พิจารณาค่า IOC ท่ีมีคาํดชันีความสอดคลอ้งไดเ้ป็น 1  

 

 

การจดัการเรียนรู้ 

แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น 

ความสามารถในการตดัต่อวดิิโอของนกัศึกษา

ระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 2 

คณะโลจิสติกส์และซพัพลายเชน  

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
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     4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

1. ติดต่อตวัอยา่งกลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรี  

2. ผูส้อนใหน้กัศึกษาเตรียมวดิิโอมาดว้ยตนเอง พร้อมงานท่ีจะใหน้กัเรียนทาํดว้ย 

3. ผูส้อนบอกนกัศึกษาถึงตวัอยา่งในการใชโ้ปรแกมเบ้ืองตน้ และแสดงใหดู้วา่แอพน้ีทาํอะไรไดบ้า้ง 

4. ผูส้อนใหน้กัศึกษาส่งวดีิโอโดยอพัโหลดทาง Youtube แลว้ส่งล้ิงคม์าใหค้รูผูส้อนรับชม 

       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล และมีเกณฑก์ารให้คะแนนผลการตดัต่อ

วดิิโอของนกัศึกษาดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 ตารางการวดัผล 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ 

16-20 ดีมาก 

11-15 ดี 

7-10 พอใช ้

4-6 ปรับปรุง 

 

ใชเ้กณฑร้์อยละ 60 หรือผา่นเกณฑร์ะดบัดีข้ึนไป เพราะวา่เป็นเกณฑเ์ฉล่ียในมาตรฐาน 

 

5. ผลการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์คะแนนจากผลการใชชุ้ดส่ือการสอนตดัต่อวิดิโออยา่งง่ายแบบการใชห้้องเรียนกลบั

ด้าน กลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีรวมจาํนวน 40 คน โดยให้ผูเ้รียนทาํวิดิโอมาส่งโดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 

ผลการวจิยั พบวา่ การใชชุ้ดส่ือการสอนตดัต่อวิดิโออยา่งง่ายแบบการใชห้้องเรียนกลบัดา้น นกัศึกษาไดค้ะแนน

เฉล่ียทั้งหมดเท่ากบั 17.45 คิดเป็นร้อยละ 87.25 แสดงวา่นกัศึกษาปริญญาตรีมีทกัษะในการตดัต่อวดิิโอท่ีดี 

จากผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความสามารถในการตดัต่อวิดีโอของนกัศึกษา หลงัจากการจดัการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นเม่ือเทียบกับเกณฑ์ค่าคะแนนการตดัต่อวิดิโอของนักศึกษาตามเกณฑ์ และจาก               

การให้คะแนนการตดัต่อวิดิโอของนกัษึกษาปริญญาตรีเม่ือเรียนรู้ดว้ยแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ผลคะแนนการตดั

ต่อวดิิโอเม่ือเทียบกบัเกณฑ ์มีค่าเกณฑด์งัน้ี 

 

ตารางที ่2  ตารางคะแนนโดยรวมของนกัเรียน 40 คน 

ช่วงคะแนน ระดบัคุณภาพ จํานวนนักเรียน (40 คน) ร้อยละ 

16-20 ดีมาก 35 87.5 

11-15 ดี 5 12.5 

7-10 พอใช ้ 0 0 

4-6 ปรับปรุง 0 0 

รวม 40 100 
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จากตาราง พบวา่ผลการวิเคราะห์ของการใชชุ้ดส่ือการสอนตดัต่อวิดิโออย่างง่ายแบบการใชห้้องเรียน

กลบัดา้น ในนกัศึกษาปริญญาตรีจาํนวน 40 คน ในทั้งหมด 4 ระดบัคุณภาพ มีระดบั ดีมาก, ดี, พอใช ้และปรับปรุง 

จะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาจาํนวน 35 คนมีผลการเรียนรู้ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 87.5 และจะเห็นได้ว่ามี

นกัศึกษาจาํนวน 5 คน มีผลการเรียนรู้ในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 12.5 

 

6. อภิปรายผล  

 ผลการวจิยัสามารถนาํมาอภิปรายได ้2 ประเด็นคือดงัน้ี 

 1. การตดัต่อส่ือวดีิโอแบบง่าย มีลกัษณะเป็นอยา่งไร หลงัจากผูว้จิยัดาํเนินการจดัการตดัต่อส่ือวดีิโอของ

ผูส้อนเอง ทาํให้ทราบวา่ลกัษณะของการออกแบบตอ้งมาจากความตอ้งการของผูส้อนวา่ตอ้งการท่ีจะส่ืออะไรลง

ไปในวดิิโอเพ่ือช่วยเป็นเคร่ืองมือในการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น และในวดิิโอท่ีเป็นงานส่งของนกัศึกษาท่ีได้

สุ่มมาไว ้หลงัจากทาํตามเกณฑท่ี์กาํหนดแลว้ สไตล์ รูปร่าง หน้าตา ของวิดิโอในหลายๆ คนนั้นแตกต่างกนัไป

อยา่งส้ินเชิง 

 2. ผลการใชส่ื้อวิดิโอท่ีเป็นตวัอย่างในการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 นั้นโชวใ์ห้ดูว่าการใชว้ิดิโอ

เป็นส่ือการเรียนการสอน นั้นเหมาะมากๆ กับการสร้างห้องเรียนกลบัดา้น และเว็บไซต์ต่างๆ เช่น YouTube, 

TikTok, Facebook, Instagram ลว้นเป็นเวบ็ไซตืท่ีสามารถช่วยคุณครูไดเ้พ่ือให้ใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน เพราะว่า 

วิดิโอท่ีจะส่งให้ไปนั้น สามารถเพ่ิมความสะดวกต่อนักศึกษาเพราะว่านักศึกษาสามารถดูวิดิโอในท่ีๆ สะดวก 

สบายท่ีสุด และวดิิโอก็มีขนาดสั้น แน่น และกระชบั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

1. การนาํเอาส่ือการเรียนการตดัต่อวดิิโอท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนเพ่ือการวจิยัน้ี สามารถนาํไปใชไ้ด ้

2. การสร้างส่ือหรือตดัต่อวดิิโอนั้นทาํไดง่้ายๆในสมยัน้ี แมแ้ต่โทรศพัทมื์อถือก็ยงัสามารถทาํได ้

3. ผูเ้ขา้เรียนรู้ไม่ตอ้งเดินทางมาจากท่ีไกลๆเพ่ือเขา้อบรม ผูเ้ขา้เรียนรู้สามารถดูวดิิโอเม่ือไหร่ก็ได ้ท่ี

ไหนก็ได ้ตามท่ีผูเ้ขา้เรียนสะดวก 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ขอ้เสนอเสนอแนะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลบัด้านและการตดัต่อวิดิโอ                 

ควรให้ผูเ้ช่ียวชาญมาช่วยสอนและให้คาํแนะนาํ หรือขอ้เสนอแนะการเก็บขอ้มูลนั้นยากถา้มีผูศึ้กษาจาํนวนมาก 

เก็บขอ้มูลเหล่าน้ีใหดี้ๆและอยา่ใหข้อ้มูลเหล่าน้ีหายไป  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับความกรุณา แนะนํา ช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จาก                     

ดร.ผสุดี กล่ินเกษร อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ ์และ ผูช่้วยศาตราจารย ์

ดร.วราภรณ์ ไทยมาไทยมาท่ีปรึกษางานวิจยั ท่ีไดส้ละเวลาและให้ขอ้มูลพร้อมคาํแนะนาํต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์

เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการช้ีแนะใน การจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้และแบบประเมินต่างๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ

สําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินการวิจยั การ ช้ีแนะดงักล่าวถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งยงัเพ่ือให้การดาํเนิน

งานวิจยัมีความถูกตอ้งตามกระบวนการและไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือวิจยัและกรุณาให้ คาํแนะนาํ 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2456 

ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั ขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน     

การวิจยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกท่าน ทั้งน้ียงัมีอีกหลายท่านท่ีผูว้ิจยัไม่ไดก้ล่าวถึง แต่มีส่วนสําคญัทั้งการให้ขอ้มูล              

ให้ความรู้เพ่ิมเติม ตลอดจนการช้ีแนะ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์และคอยใหก้าํลงัใจ ทาํให้การศึกษาวิจยัสาํเร็จลง

ได้ ขอขอบคุณมิตรสหายท่ีศึกษาใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวตักรรมการเรียนรู้และ                   

การสอน ทุกท่าน ท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือทาํใหข้อ้สงสัยต่างๆ ในการวิจยัคร้ังน้ีไดข้อ้สรุป อีกทั้งเป็นมิตรท่ีอบอุ่น

เสมอมา หากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเกิดความบกพร่องท่ีเกิดจากความ ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจัยขอน้อมรับ                  

ความผิดพลาดไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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การพฒันาทกัษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ทฤษฎ ี5 W 1 H ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนประตูชัย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) พฒันาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ทฤษฎี 5 W 1 H ของ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชัย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ 80/80                   

2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H เร่ือง การอ่านจบัใจความ นกัเรียนระดบัชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ประชากรท่ีใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ คือ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/6 จํานวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนประตูชัย จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา โดยใชว้ิธีการสุ่มเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ทฤษฎี 5 W 1 H  

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน แบบฝึก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ร้อยละ (%) 

ค่าเฉล่ีย (x�), การทดสอบที (T-Test) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 ผลการวจิยัพบวา่ 

1) แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความโดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนประตูชยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80.78 / 81.50 

 2) ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา             

โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H มีผลหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 

คาํสําคญั: การอ่านจบัใจความ, ทฤษฎี 5 W 1 H, ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to 1)  Developing reading comprehension skills by using the 5 W 1 H theory of 

Pratuchai School grade 4 students Phranakhonsiayutthaya Province.  To have standards according to the 80 /  80 

criteria.  2)  Comparison of learning achievement by using 5 W 1 H theory on reading comprehension Grade 4 

students before and after school.  The population used was primary grade 4 students.  The sample used was 40 

grade 4/ 6, semester 2 academic year 2021, Pratuchai School Phranakhonsiayutthaya Province using a specific 

randomization method. The instruments used in the research were the learning management plan, the theory 5 W 
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1 H, the pre- school and post- study achievement test, the practice form.  The statistics used in the data analysis 

were percentage (%), mean (x�), t-test (T-Test) and standard deviation (SD). 

The research results were as follows:  

1)  The exercise of reading comprehension skills developed by  using the 5 W 1 H  theory of Pratuchai 

School students in grade 4 was effective according to standard 80.78 / 81.50. 

2) Developing reading comprehension skills by using the 5 W 1 H theory of Pratuchai School students 

in grade 4 after studying increased  significantly at .05. 

 

Keywords: Reading Comprehension, Theory 5 W 1 H, Grade 4 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีความสาํคญัสาํหรับคนไทยทุกคนเพราะนอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร

แลว้ ภาษาไทยยงัเป็นภาษาประจาํชาติ เป็นเอกลกัษณ์ความมัน่คงของชาติและเป็นมรดกอนัลํ้ าค่าท่ีบรรพบุรุษ

สร้างไวเ้พ่ือเป็นเคร่ืองแสดงว่าชาติไทยเป็นชาติท่ียิ่งใหญ่มีวฒันธรรมมาตั้งแต่โบราณกาล วิชาภาษาไทยจึงมีค่า 

และมีความสาํคญัยิ่งสาํหรับคนไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 34) กล่าววา่ ภาษาไทยเป็นทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝน

จนเกิดความชาํนาญในการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร การเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเพ่ือนาํไปใชใ้นชีวิตจริง                  

การอ่าน การอ่านออกเสียง อ่านจบัใจความ การอ่านในใจเพ่ือสร้างความเขา้ใจและการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

ความรู้จากส่ิงท่ีอ่านเพ่ือนาํไปปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั  

 อุษาวดี ชูกล่ินหอม (2560: 13) กล่าวว่า การอ่านเป็นทกัษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นต่อการเรียนรู้ช่วยพฒันา

สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์พฒันาจิตใจมนุษยใ์หสู้งข้ึน ยิ่งในยุคปัจจุบนัมีขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จาํนวนมาก               

ทาํให้การติดต่อส่ือสารและรับขอ้มูลข่าวสารได้หลายรูปแบบ ผูค้นตอ้งขวนขวายหาความรู้ เพ่ือให้ก้าวทัน

เหตุการณ์ โดยอาศยัการอ่านเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง ผูท่ี้มีทกัษะการอ่านท่ีดีจะ

สามารถนาํความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาตนเอง สังคม และประเทศชาติได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านจบั

ใจความ        สอดคลอ้งกบั อภิรดี เสนาวนิ (2561: 26) ซ่ึงกล่าวถึงการอ่านจบัใจความไวว้า่ เป็นการทาํความเขา้ใจ

เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน โดยการจบัประเด็นสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านให้ไดใ้จความสาํคญัของเร่ืองวา่คืออะไร ผูเ้ขียนตอ้งการ

เสนอเร่ืองหรือแนวคิดใดมายงัผูอ่้าน ทั้งน้ีผูอ่้านตอ้งจบัสาระสาํคญัของเร่ืองไดว้่า ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน อยา่งไร 

เม่ือไร เพราะเหตุใด ตลอดจนเรียงลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ือง และสามารถสรุปเร่ืองโดยการเช่ือมโยงใจความสําคญั

ของเร่ือง โดยการสามารถสรุปเร่ืองโดยการเช่ือมโยงใจความสาํคญัของเร่ืองไดน้ั้น ผูส้อนจึงมีบทบาทสาํคญัและ

ควรมีวิธีการสอนหลากหลายในการอ่านจับใจความสําคญัเพ่ือช่วยพฒันาทักษะการอ่านของนักเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 สุกญัญา วนัชนะ (2560: 38-39) กล่าวถึงวธีิการสอนวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะของนกัเรียนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือวิธีสอนแบบการนํานิทานคุณธรรมเข้ามาสอดแทรกวิธีการอ่านจับใจความสําคัญ                                   

โดยการนาํนิทานท่ีมีเน้ือหาสนุกสนานเป็นเร่ืองท่ีใกลต้วัเด็กหรือเป็นเร่ืองท่ีเด็กสนใจ อยู่แลว้ มาแต่งและวาด

ภาพประกอบใหส้วยงาม ใชค้าํท่ีเหมาะสมอ่านง่าย มีความหมายท่ีชดัเจน จะทาํใหน้กัเรียนอ่านไดส้นุกสนานและ

จดจาํเร่ืองราวต่าง ๆ ไดดี้ นอกจากน้ีนิทานเป็นส่ิงท่ีเด็กช่ืนชอบ อยากฟัง อยากอ่าน และสนใจอยากรู้ การจดั

ประสบการณ์ใหแ้ก่เด็กโดยใชนิ้ทานเป็นส่ือเป็นส่ิงท่ีดี เพราะธรรมชาติการเรียนรู้ของคนเราจะใหป้ระสบผลดีได้
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นั้น ยอ่มมาจากความตอ้งการความสนใจของผูเ้รียนเองการอ่านนิทาน จะช่วยใหเ้ด็กไดพ้ฒันาการดา้นภาษาจาก

การฟัง การอ่าน การพูดเล่าเร่ือง และสามารถเขียนสรุปขอ้คิดจากนิทานได ้นิทานช่วยสร้างเสริมประสบการณ์

ให้แก่เด็ก นิทานบางเร่ืองจะมีเกร็ดความรู้ การปฏิบติัตน ของตวัละครท่ีเป็นแบบอยา่งในการกระทาํกิจกรรมต่าง 

ๆ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหแ้ก่เด็กอีกวธีิหน่ึง การท่ีคุณครูผูส้อนเล่านิทานหรือใหน้กัเรียนอ่านนิทานอยู่

เสมอ เป็นการฝึกใหเ้ด็กมีสมาธิจดจ่อกบัเร่ืองท่ีจะฟัง และเม่ืออ่านหรือฟังนิทานจบแลว้ ครูสามารถฝึกให้เด็กมี

ทกัษะในการคิดวเิคราะห์ขอ้คิดสาํคญัจากนิทานไดแ้ละรู้จกัปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่ิงใหม่ๆ อยา่งสร้างสรรค ์

 การอ่านจบัใจความถือเป็นปัญหาสาํคญัในการอ่านของนกัเรียน โดยเฉพาะนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

4/6 โรงเรียนประตูชยั อาํเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่าผูเ้รียนขาดทกัษะในการอ่าน             

การอ่านจบัใจความ ขาดสมาธิในการอ่าน ขาดวสัดุอุปกรณ์และชุดส่ือนวตักรรมท่ีใชใ้นการพฒันาการอ่าน กอปรกบั

วิธีการสอนท่ีหลากหลาย จึงทาํให้นักเรียนยงัขาดทกัษะดา้นการอ่าน อ่านเร่ืองไดช้า้ โดยเฉพาะยิ่งการอ่านเพ่ือ

สรุปใจความซ่ึงถือว่าเป็นส่วนสําคญัของการอ่าน ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจศึกษาพฒันาทกัษะการอ่านจบั

ใจความโดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H   เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความสําคญัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนประตูชยั อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือสร้างแบบฝึกทักษะการ เร่ืองการอ่านจับใจความโดยใช้ทฤษฎี 5 W 1 H ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80  

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ืองการอ่านจบัใจความก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้

แบบฝึกทกัษะของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการศึกษางานวจิยัทีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

 1) การอ่านจับใจความ คือ การอ่านท่ีมุ่งคน้หาสาระของเร่ืองหาใจความสําคญั และส่วนขยาย

ใจความสาํคญัของเร่ือง ใจความสาํคญัของเร่ือง คือ ขอ้ความท่ีมีสาระคลุมขอ้ความอ่ืนๆ ในยอ่หนา้นั้นหรือเร่ือง

นั้นทั้งหมด การอ่านจบัใจความสาํคญันั้นถือเป็นการอ่านงานอยา่งละเอียด เพ่ือพิจารณาหาขอ้เท็จจริงท่ีนาํเสนอ 

รวมถึงทรรศนะขอ้คิดเห็น อารมณ์ นํ้ าเสียงของผูเ้ขียนท่ีมีต่อเร่ืองท่ีนาํเสนอ ขนิษฐา มาทุ่ง (2562) ไดศึ้กษาเร่ือง         

การพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความสาํคญัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนขนุไกรพิทยาคม 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจ ความสาํคญั ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนความสามารถในการอ่านจบัใจความคาํ

ประพนัธ์ประเภทกลอน หลงัเรียน  ด้วยการใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความคาํประพนัธ์ประเภทกลอน

สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไดสู้งกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้ แสดงแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความคํา ประพันธ์ประเภทกลอน สามารถพัฒนา

ความสามารถทางการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความคาํประพนัธ์ประเภทกลอนสูงข้ึน 

 2) การจดัการเรียนสอนโดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H  

 สุวิทย ์มูลคาํ (2547: 77) ไดนิ้ยามคาํถามต่าง ๆ และคาํถามตามแนวคิดของ Bloom แบ่งออกเป็น 6 

ประเภท ดงัน้ี 1. ถามความรู้เป็นคาํถามท่ีมีคาตอบแน่นอนในเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงจาํกดัความคาํนิยามคาํศพัท์
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กฎทฤษฎี ถามเก่ียวกบัใคร (Who) อะไร (What) เม่ือไร (When) ท่ีไหน (Where) รวมทั้งใช่หรือไม่ 2. ถามความ

เขา้ใจคาํถามท่ีตอ้งใชค้วามรู้ ความจาํมาประกอบเพ่ืออธิบายดว้ยคาํพูดของตนเอง เป็นคาํถามท่ีสูงกว่าความรู้                  

3. ถามการนาํไปใชค้าํถามท่ีนาความรู้ความเขา้ใจไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ 4. ถามการวเิคราะห์คาํถามท่ี

ให้จาํแนกแยกแยะเร่ืองราวต่าง ๆ วา่ประกอบดว้ยส่วนยอ่ยอะไรบา้งโดยอาศยัหลกัการทฤษฎีท่ีมาของเร่ืองราว

หรือเหตุการณ์นั้น 5. ถามสังเคราะห์คาํถามท่ีใช้กระบวนการคิดเพ่ือสรุปความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลย่อยๆ                    

ข้ึนเป็นหลกัการหรือแนวคิดใหม่ 6. ถามประเมินค่าคาํถามท่ีให้นกัเรียนตีคุณค่าโดยใชค้วามรู้ ความรู้สึกความ

คิดเห็น ในการกาํหนดเกณฑเ์พ่ือประเมินค่าส่ิงเหล่านั้นการคิดวิเคราะห์ดว้ยการใชเ้ทคนิคคาํถามการคิดวเิคราะห์ 

5 W 1 H  

  3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

1) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านเพ่ือพฒันาการอ่านจบัใจความจากนิทานอีสปอยูใ่นระดบัมาก 

2) นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิดา้นการอ่านจบัใจความจากนิทานอีสปหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 แบบแผนการวิจัย แบบแผนการทดลองท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบศึกษากลุ่มเดียววดัสองคร้ัง 

(One – Group Pretest – Posttest Design)  

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2564 ของโรงเรียนประตูชัย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา มีจํานวนนักเรียนทั้ งหมด 240 คน จาก 6 

หอ้งเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนประตูชยั จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 40 คน คดัเลือกโดยใชว้ธีิสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ รวมถึงงานวิจยั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์รวมทั้งกรอบแนวคิดท่ีกาํหนดข้ึน ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

คือ แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง การอ่านจับใจความ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จาํนวน 3 แผน 3 ชัว่โมง แผนละ 1 ชัว่โมง 

และชุดกิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทยที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจับจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4   

จาํนวน 3 ชุด 1 ชุด / 1 คาบเรียน โดยใชด้งัน้ี 1) ชุดกิจกรรมท่ี 1 ใจความสาํคญั ใจความรอง  2) ชุดกิจกรรมท่ี 2 
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นิทาน เร่ืองนํ้ าผึ้งหยดเดียว  3) ชุดกิจกรรมท่ี 3 บทร้อยกรอง เร่ืองระบาํสายฟ้า และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการ

อ่านจับใจความ มี ซ่ึงใชท้ั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะภาษาไทยท่ีส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านจบัใจความท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จาํนวน 1 ฉบบั คือแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ จาํนวน 10 ขอ้ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คณะผูว้ิจัยเป็นผูด้าํเนินการทดลองสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดพ้ฒันาข้ึน และเก็บ รวบรวม

ขอ้มูลดว้ยตนเองในกลุ่มทดลอง ตามขั้นตอนดงัน้ี 

1) ดาํเนินการทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชยั 

จาํนวน 40 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โดยจดัการเรียนรู้ ในรายวชิาภาษาไทย โดยการอ่านจบัใจความ 

2) ขั้นเตรียมนกัเรียนก่อนดาํเนินการสอน แนะนาํวธีิการศึกษา พร้อมทั้งแจง้จุดประสงค ์เง่ือนไขใน

การศึกษาให้ทราบ และให้ทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ ก่อนเรียนและก่อนใชชุ้ด

กิจกรรมฝึกทกัษะภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

3) ขั้นดาํเนินการสอน ดาํเนินการสอนนกัเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการอ่านจบัใจความ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 3 แผน 

4) ขั้นหลงัสอน เม่ือดาํเนินการสอนครบตามจาํนวนแผนการจดัการเรียนรู้แลว้จึงดาํเนินการ ทดสอบ

หลงัเรียนนกัเรียนกลุ่มทดลอง โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความ จาํนวน 2 ขอ้ เวลาในการทาํ

แบบทดสอบ 20 นาที 

5) นาํคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาภาษาไทยเร่ืองความสามารถ

ในการอ่านจบัใจความ มาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะ

ภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอยา่งจบัใจความ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะ

ภาษาไทยเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านจบัใจความ 

  4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูศึ้กษาประยุกต์ใช้สถิติของ บุญชม ศรีสะอาด (2553: 99-100) ในการวิเคราะห์ให้

เหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยัและวเิคราะห์เพ่ือตรวจสอบสมมติฐานของการวจิยั ดงัน้ี 

1) ประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ และการพฒันาทกัษะการอ่าน 

จบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามหลกัการของลิเคิร์ท (Likert)  

2) หาค่าเฉล่ีย (x�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ในแต่ละรายการขององค์ประกอบของ                     

การพฒันาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ทฤษฎี 5 W 1 H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และแปล

ความหมายของค่าเฉลยให้เป็นระดบัความเหมาะสม และหาประสิทธิภาพของการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ 

โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 (E1 / E2) 

3) การวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับ

ใจความกบัพฤติกรรมการเรียนรู้ตามหลกัการอ่านจบัใจความ ไดแ้ก่ หาขอ้สรุป วิเคราะห์เน้ือหาท่ีอ่าน สังเคราะห์

เร่ืองท่ีอ่านแลว้นาํมาปรับใชก้ับการดาํเนินชีวิตของตนเอง และระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธพิสัยตาม
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แนวคิดของบลูมท่ีไดป้รับปรุงใหม่โดย ไดแ้ก่ ความจาํ ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ การประเมินค่า และ

การสร้างสรรค ์หลงัจากผูเ้ช่ียวชาญประเมินเรียบร้อยแลว้ ทาํการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย  และนาํมาเทียบกบัเกณฑ์

ของคาํดชันีความสอดคลอ้งวา่มากกวา่หรือเท่ากบั 0.5 ซ่ึงถือวา่เป็นขอ้สอบท่ีมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา                            

4) การคํานวณหาค่าระดับความยากของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับใจความ                    

โดยเทียบกบัเกณฑข์องค่าระดบัความยากท่ีกาํหนดไวคื้อ ระหวา่ง 0.20 - 0.80 ซ่ึงถือวา่เป็นแบบทดสอบท่ีมีระดบั

ความยากเหมาะสม การคาํนวณหาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับใจความ                   

โดยเทียบกบัเกณฑข์องค่าระดบัอาํนาจจาํแนกท่ีกาํหนดไว ้คือ ไม่ตํ่ากวา่ 0.20 ซ่ึงถือวา่เป็นแบบทดสอบท่ีมีระดบั

อาํนาจจาํแนกเหมาะสม การคาํนวณหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับใจความ                   

โดยเทียบกบัเกณฑข์องค่าระดบัความเช่ือมัน่ของแบบประเมินท่ีกาํหนดไวคื้อ ไม่ตํ่ากวา่ 0.60 ซ่ึงถือวา่เป็นแบบ

ประเมินท่ีมีความเช่ือถือได้ โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้จาก

แบบทดสอบก่อนการสอนอ่านจบัใจความ โดยใช้ทฤษฎี 5 W 1 H กับคะแนนเฉล่ีย ท่ีได้จากแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัได้รับการสอนอ่านจบัใจความโดยใช้

ทฤษฎี 5 W 1 H ส่งเสริมความสามารถในการอ่านจบัใจความดว้ยการทดสอบค่าที (t tcst for Onc Sample)  

5) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ 1) ค่าเฉล่ีย (Mean)  2) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ดงัน้ี 1) สถิติที่ใช้ในการหาค่าคุณภาพเคร่ืองมือตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 คือ 1) ค่าความเท่ียงตรงตาม

เน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้ง (IOC) 2) คาํความยากง่าย (Dificulty) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ                 

3) ค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) ของแแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 4) ค่าความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) สถิติที่ใช้ในหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือตาม

วตัถุประสงค์ข้อ 2 สูตรท่ีใชใ้นหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ โดยใชสู้ตร E1 / E2 สถิตทิีใ่ช้ในการตรวจสอบสมมตฐิาน

ข้อที่  2 ใช้สถิติ t -  test for One Sample ในการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ  

 

5. ผลการวจัิย 

การศึกษาแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เร่ือง การอ่านจบัใจความระดบัชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ดว้ยทฤษฎี 5 W 1 H ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

5.1 ผลการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยทฤษฎี 5 W 1 H ให้มีมาตรฐานตาม

เกณฑ ์80 / 80 ปรากฏดงัตารางท่ี 1  

 

ตารางที ่1  ผลการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยทฤษฎี 5 W 1 H  ใหมี้มาตรฐานตาม 

 เกณฑ ์80 / 80 

แบบฝึกทักษะระหว่างเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ E1 คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ E2 E1 / E2 

45 36.35 80.78 20 16.30 81.50 80.78 / 81.50 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่การอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ย

ทฤษฎี 5 W 1 H มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80.78 / 81.50 
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5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี  5 W 1 H ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยทฤษฎี 5 W 1 H ปรากฏผลดงัตาราง 2 

 

ตารางที ่2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความโดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ของ 

 นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและหลังเรียน 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม N 𝐱𝐱� S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 20 40 6.60 2.42 26.54 0.00* 

หลงัเรียน 20 40 16.30 1.49   

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตางรางท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชัย จังหวดั

พระนครศรีอยธุยา โดยทฤษฎี 5 W 1 H มีผลหลงัเรียนสูงกวา่เรียนโดยมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของทางการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H  

 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชยั ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ดงัน้ี 

รายการ คะแนนเต็ม รวมคะแนนท่ีได้ จํานวนผู้เรียน ประสิทธิภาพ 

คะแนนจากชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ 

โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H (E1) 

45 1454 40 80.78 

คะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียน (E2) 20 652 40 81.50 

  

 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของทางการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใช้

ทฤษฎี 5 W 1 H ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชยั สรุปไดว้า่ชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ 

โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H มีประสิทธิภาพของ E1 เท่ากบั 80.78 และมีประสิทธิภาพของ E2 เท่ากบั 81.50 แสดงวา่ผล

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑม์าตรฐาน 80.78/81.50 

 

ตารางที ่4  ผลการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนจากการทาํชุดกิจกรรมการอ่าน 

 จบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ดงัตารางต่อไปน้ี 

จํานวนนักเรียน (N) คะแนนเต็ม รวมคะแนนท่ีได้ 𝐱𝐱� S.D. ร้อยละ 

40 20 652 16.30 1.49 81.50 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) = 81.50 

  

 จากตารางท่ี 4 ผลการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) จากการทาํชุด

กิจกรรมการอ่านจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 16.30 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.49 

จากคะแนนเตม็ 20 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.50 แสดงวา่ประสิทธิภาพผลลพัธ์ (E2) มีค่าเท่ากบั 81.50 
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6. อภิปรายผล  

จากการวิจยัผล การพฒันาชุดกิจกรรมทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ของนักเรียน                           

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/6 โรงเรียนประตูชยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1) จากผลการศึกษาประสิทธิของชุดกิจกรรมทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใช้ทฤษฎี 5 W 1 H ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/6 โรงเรียนประตูชยั จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ท่ีสร้างข้ึนพบว่า มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั 80.78 / 81.50 ซ่ึงเท่ากบัเกณฑ์มาตรฐานและสูงกว่ามาตรฐาน 80 / 80 ท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีเน่ืองมาจากผูว้ิจยัได้

สร้างชุดกิจกรรมทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ทฤษฎี  5 W 1 H ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงช่วยให้นักเรียนเกิด                 

การเรียนรู้ เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัอีกทั้งชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน

นั้นเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการท่ีเหมาะสม มีความหลากหลาย เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของผูเ้รียน                 

มีการจดักิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีรูปภาพประกอบ สีสนัทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้นใน

การทาํกิจกรรมต่างๆ รูปแบบของการจดักิจกรรมในชุดฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความ มีการเรียงลาํดบัเน้ือหาจาก

ง่ายไปยาก ตามหลกัการอ่านจบัใจความ ไดแ้ก่ หาขอ้มูล ใคร ทาํอะไร ท่ีไหร เม่ือไหร่ อยา่งไร และสงัเคราะห์เร่ือง

ท่ีอ่านมาปรับใช้ในชีวิตประจาํวนั และวินิจฉัยประเมินค่าจากเร่ืองท่ีอ่านว่าให้ขอ้คิดกับตวัผูอ่้านได้อย่างไร 

กระตุน้ใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความคิดและความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม

ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนให้มีทกัษะการอ่านจบัใจความไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ

เน่ืองจากเป็นการสอนในรูปแบบเรียนในพ้ืนท่ีหอ้งเรียนของโรงเรียนท่ีมีทั้งนกัเรียนและครูผูส้อน ชุดกิจกรรมฝึก

ทกัษะจึงเป็นการใชส่ื้อ PowerPoint และแบบฝึกหดั ในการเรียนการสอน จึงทาํใหผ้ลการศึกษาประสิทธิภาพของ

ชุดกิจกรรมทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80 / 80 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วนัเพญ็ คุณพิริยะทวี (2548: 126) ไดท้าํการวิจยั

การพฒันาแบบฝึกการอ่านจบัใจความสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่หลงัจากฝึกอ่านจบัใจความจาก

แบบฝึกการอ่านจับใจความนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการเรียนรู้การอ่านจับใจความของนักเรียน                         

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการใชแ้บบฝึกการอ่านจบัใจความกบัก่อนใช ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05  

2) จากผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนประตูชัย 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมทกัษะการอ่านจบั

ใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี โดยคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 6.60 คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 

16.30 แสดงให้เห็นว่า หลงัการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ทาํให้

นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเน้ือหาและกิจกรรมในชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ

การจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H มีความเก่ียวขอ้งกบัตวันกัเรียนในการใชชี้วิตประจาํวนั ทั้งโฆษณา นิทาน 

ข่าว และการแยกขอ้เท็จจริง ขอ้คิดเห็น ทาํใหน้กัเรียนไดอ่้านและทาํกิจกรรมตามหลกัการอ่านจบัใจความ โดยใช้

ทฤษฎี 5 W 1 H เกิดความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนหลงัจากท่ีไดเ้รียน ในการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิจดัทาํข้ึนใน

ห้องเรียน จึงทาํให้มีคะแนนหลงัเรียนท่ีสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอาภรณ์พรรณ พงษส์วสัด์ิ 

(2550: 94) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                    

ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus พบวา่ ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 5 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Pius แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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โดยคะแนนเฉล่ียหลงัการจดัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถคา้นการอ่านจับ

ใจความนิทานอยู่ในระดบัสูงและมีความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความบทร้อยกรองอยู่ในระดบัปานกลาง 

นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคนิค KWL Plus อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากทุกดา้น 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาต่อยอดควรศึกษาการพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประชั้นถมศึกษาปีท่ี 4 ในรูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รูปแบบการจดัการเรียนการสอน

และบทเรียนสาํเร็จรูป เป็นตน้ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

การศึกษาพฒันาทกัษะการอ่านจบัใจความ โดยใชท้ฤษฎี 5 W 1 H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนประตูชัย น้ีสําเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ผูว้ิจัยกราบ

ขอบพระคุณอาจารยอ์นนัต ์ลากุล ผูอ้าํนวยการโรงเรียนประตูชยั คุณครูสุวรรณา แสงกนึก และคุณครูสมีลา เลาะ

วถีิ ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านท่ีเมตตาใหค้วามอนุเคราะห์ช่วยเหลือสนบัสนุนและใหค้าํปรึกษาดว้ยดี 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษและศึกษาปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของ

ผูใ้ช้บริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ ผูเ้รียนภาษาองักฤษใน

รูปแบบออนไลน์ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร จาํนวน 385 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มแบบ

เจาะจง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน               

การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากรแบบอิสระและการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนโดยไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมาจาํนวน 358 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.90 ผลการวิจยัพบว่า ภาพรวมของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์อยูใ่นระดบั

มาก ภาพรวมของการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์อยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบ

สมมติฐานท่ี 1 พบว่า ภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษใน

รูปแบบการเรียนออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอน

ภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกันมีการตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ในสถาบันสอน

ภาษาองักฤษ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 

คาํสําคญั: สถาบนัสอนภาษาองักฤษ,รูปแบบการเรียนออนไลน์,ส่วนประสมทางการตลาด 

  

ABSTRACT 

  The purposes of this study were to study and compare the decision-making process for English learning 

and to study the marketing mix factors influencing customers’ decision to learn English online at English language 

institutes in the Chatuchak area of Bangkok. The sample was 385 English language institutes’ customers, aged 
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15 or more who studied English online in the Chatuchak area of Bangkok. The sampling was done by the 

purposive sampling method and a questionnaire was the research tool. The statistics used were percentage, mean, 

standard deviation, multiple regression correlation, t-Test, and ONE-WAY ANOVA. 358 questionnaires were 

returned, equal to 92.90 percent of the total. The results showed that all the marketing mix factors were at the 

high level. Considering each aspect, the physical evidence and the process (services and service providers) both 

had the highest scores. The second highest was the people (instructors). Regarding the decision-making process 

of enrolling in online English classes, all of the aspects were at the high level. Considering each aspect, problem 

recognition got the highest score. The second highest scores were evaluation of alternatives of online English 

learning and post purchase behavior. The result of the first hypothesis testing revealed that the overall marketing 

mix factors influence the decision to learn English online. The second hypothesis testing revealed that 

demographic factors influenced the customers’ decision-making process of enrolling in online English classes at 

English language institutes at a significance level of .05 

 

Keywords: English Language Institutes, Online Learning, Marketing Mix 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาษาองักฤษถือเป็นภาษสากลท่ีใชใ้นการส่ือสารในระดบัโลก โดยเป็นภาษาหลกัของประชากรใน

หลายประเทศ และยงัเป็นภาษาท่ีสองของอีกหลายประเทศทัว่โลก นอกจากน้ีภาษาองักฤษยงัถือเป็นภาษาทาง

ราชการของ 61 ประเทศ ดังนั้ นภาษาอังกฤษนั้ นจะถือเป็นภาษากลางท่ีใช้ติดต่อส่ือสารทั่วโลก ปัจจุบัน

สถาบนัการศึกษาและมหาวิทยาลยันั้นไดพ้ยายามปรับหลกัสูตรการศึกษาให้มีความเป็นสากลมากข้ึน มีรูปแบบ

การเรียนการสอนเป็น English Program โดยทางกระทรวงศึกษาธิการไดส่้งเสริมใหน้กัเรียนเร่ิมเรียนภาษาองักฤษ

ตั้งแต่วยัเด็ก (โรงเรียนสอนภาษาองักฤษ เฟสเฑอเลอร์ เอ็ดดูเคชัน่, 2020) ซ่ึงสถาบนัสอนภาษาองักฤษจึงเป็น

ทางเลือกท่ีมีความนิยมและน่าสนใจเป็นอย่างมาก ทาํให้ธุรกิจสถาบนัสอนภาษาองักฤษมีการแข่งขนัท่ีสูงเป็น

อยา่งมาก ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทุกธุรกิจจะตอ้งมีการปรับตวัและพฤติกรรมผูบ้ริโภค

มีแนวโนม้ท่ีเปล่ียนไป การปรับตวัของสถาบนัสอนภาษาองักฤษเป็นไปอยา่งทนัท่วงที มีการจดัระบบการเรียน

การสอนออนไลน์ สามารถเรียนผ่านเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ เรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลา เพ่ือรองรับกับพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2563) ปัจจุบนัธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีแนวโนม้

การเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เป็นโอกาสท่ีดีสาํหรับผูป้ระกอบการและสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีจะพฒันาธุรกิจ

ของตนเองใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง คอตเลอร์ (Kotler P., 2012) ไดใ้ห้

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาํหรับธุรกิจบริการวา่เป็นแนวคิดเพ่ือใชใ้นการกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดซ่ึง

ประกอบดว้ย 1) ผลิตภณัฑ ์2) ราคา 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด 5) บุคคลากร 6) ลกัษณะ

ทางกายภาพ 7) กระบวนการ จากแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจาํเป็นจะตอ้งใช้ส่วนผสมทาง

การตลาดดงักล่าวผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษาและเปรียบเทียบการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษและศึกษาปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร สถาบนัภาษาองักฤษต่างๆสามารถนาํงานวจิยัน้ีไปเป็น

ขอ้มูลประกอบการพฒันารูปแบบการเรียนออนไลน์ ให้มีความเหมาะสมและทนัสมยัมากยิ่งข้ึนและเป็นขอ้มูล
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เบ้ืองตน้ท่ีจะนาํไปพฒันาส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกบัการตดัสินใจเลือกเรียนภาษาองักฤษของ

ผูบ้ริโภค 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบ

การเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการสถาบนั

สอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 เอ็ดดูเคชัน่ เซ็นเตอร์ (2018) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบการเรียนออนไลน์ไวว้า่ รูปแบบการเรียนออนไลน์เป็น

การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนโดยการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เขา้มาเป็นตวัช่วยใน

การเรียนการสอน โดยผูเ้รียนและผูส้อนไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางสามารถเรียนไดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา และการเรียน

ออนไลน์นั้นผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ผูส้อนสามารถติดต่อส่ือสารทั้งภาพและเสียง

เหมือนกบัการนัง่เรียนในชั้นปกติทัว่ไป การเรียนออนไลน์ยงัเป็นการขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผูเ้รียนออกไป 

ทั้งยงัเรียนรู้ในเชิงลึกไดอ้ยา่งมากข้ึน 

 ศูนย์บริหารความเส่ียง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2021) ได้กล่าวถึงเคล็ดลับในการเรียนการสอน

ออนไลน์ไวว้่า ในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ทุกองค์กรรวมถึง

สถาบนัการศึกษานาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการทาํงานและจาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากนัง่เรียนใน

ชั้นเรียนใหเ้ป็นออนไลน์ ผา่นการใชเ้ทคโนโลย ี

 คอตเลอร์ (Kotler P., 2012) ไดใ้หท้ฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการไวด้งัน้ี 1) ผลิตภณัฑ ์

เป็นส่ิงท่ีผูข้ายส่งมอบการบริการให้กบัผูใ้ชบ้ริการ 2) ราคา เป็นการให้คุณค่าท่ีผูใ้ชบ้ริการจ่ายในรูปแบบของ                

ตวัเงิน 3) ช่องทางการจดัจาํหน่าย เป็นกิจกรรมท่ีธุรกิจนาํเสนอการบริการให้กบัผูใ้ชบ้ริการ 4)  ส่งเสริมการตลาด 

เป็นส่ิงท่ีสําคญัในการท่ีธุรกิจใชใ้นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูใ้ชบ้ริการ 5) บุคลากร เป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บุคลากรของธุรกิจ 6) ลกัษณะทางกายภาพ เป็นส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถมองเห็น รับรู้ถึงคุณภาพของการใหบ้ริการ 

และ 7) กระบวนการ เป็นวิธีการท่ีเก่ียวกับขั้นตอนของการบริการท่ีผูใ้ช้บริการสามารถรับรู้ได ้ซ่ึงคอตเลอร์ 

(Kotler P., 2012) ยงัไดว้เิคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคจะแตกต่างกนัตามการรับรู้ การซ้ือคร้ังแรก

หรือการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค โดยมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนประกอบดว้ย 1) การรับรู้ปัญหา ในขั้นน้ีผูบ้ริโภคตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการท่ีได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน ญาติ สังคมและวฒันธรรม รวมทั้ งชนชั้นทางสังคม                      

2) การคน้หาขอ้มูล ในปัจจุบันการคน้หาขอ้มูลผ่านส่ือโซเชียลมีเดียมากข้ึน และเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตั้งใจซ้ือไดอ้ยา่งละเอียดมากวา่ในอดีต 3) การประเมินทางเลือก การสร้างปฏิสมัพนัธ์แบบ

การบอกต่อ หรือ WOM จากส่ือโซเชียลมีเดียจะช่วยให้ธุรกิจมียอดขายเพ่ิมมากข้ึน 4) การตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการจากส่ือโซเชียลมีเดียมีความเส่ียงสูงเพราะไม่สามารถเห็นผลิตภณัฑจ์ริงไดแ้ละในบางคร้ัง

การทาํธุรกรรมก็ไม่ปลอดภยั ธุรกิจจึงควรใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑผ์า่นส่ือโซเชียลมีเดียท่ีหลากหลายและ

บ่อยคร้ัง เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมัน่ใหก้บัผูบ้ริโภค 5) พฤติกรรมหลงัการซ้ือ เม่ือซ้ือผลิตภณัฑห์รือบริการแลว้เพ่ือเพ่ิม
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ความพึงพอใจและความมัน่ใจ โดยสอบถามความพึงพอใจหลงัจากท่ีไดรั้บผลิตภณัฑห์รือบริการ เม่ือผูบ้ริโภคเกิด

ความพึงพอใจก็จะมีแนวโนม้การกลบัมาซ้ือซํ้ าและยงัแบ่งปันขอ้มูลของสินคา้และบริการท่ีไดรั้บใหก้บัผูอ่ื้นรับรู้ 

 ชาดิน (Shadhin K., (2021) ไดก้ล่าวไวว้า่ กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะทาํใหท้ราบวา่ ผูบ้ริโภค

จะซ้ือสินคา้โดยศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลของสินคา้และบริการ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการซ้ือ

ของผูบ้ริโภคเพ่ือโนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคมาซ้ือสินคา้และบริการ กระบวนการซ้ือจะประกอบดว้ยขั้นตอน 5 ขั้นตอน

ดงัน้ี การรับรู้ปัญหา การคน้หา การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลงัการซ้ือ 

 ปาริชาติ พุม่โพธ์ิทอง และ ภคัจิรา นกับรรเลง (2564) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

สินคา้ราคาเดียวในหา้งสรรพสินคา้ เขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นเพศท่ีต่างกนัมี

ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไม่ต่างกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

สินคา้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ร้าน และดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนปัจจยัดา้นกระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

สินคา้ไดแ้ก่ ดา้นการตดัสินใจซ้ือ ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นพฤติกรรมหลงัการซ้ือ และดา้นการตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการ  

 วราภรณ์ ชีวาพฒันานุวงศ์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนศิลปะ (สอนป้ัน) 

ในเขตอาํเภอ หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา: กรณีศึกษา Clay Works สาขาหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายดา้นมี ความสาํคญัต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสถาบนัสอนศิลปะอยู่

ในระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีความสาํคญัสูงท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นบุคลากร รองลงมา คือ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์ตามลาํดบั และกระบวนการตดัสินใจใชบ้ริการสถาบนัสอนศิลปะ ผูป้กครองไดใ้หค้วามสาํคญักบั

การรับรู้ปัญหามากท่ีสุด รองลงมา คือ การประเมินทางเลือกและพฤติกรรมภายหลงัการใชบ้ริการ โดยขั้นตอน

การแสวงหาขอ้มูลและทางเลือกมีความแตกต่างกนัตามอาย ุ  

 สมศกัด์ิ หงส์สุวรรณ (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

เรียน สถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเรียนสถาบนัสอนภาษาต่างประเทศ 

อพัเกรด อคาเดม่ี จงัหวดัเชียงใหม่แตกต่างกนั 

 อชิระ สัจจธนวตัและวิลาสินี ยนตว์ิกยั (2563) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมี

ต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนหลกัสูตร ดา้นการประกอบอาหารของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนดา้น

การประกอบอาหาร พบวา่ มี 6 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ โดยท่ีปัจจยัท่ีมีระดบัความสาํคญั มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

นอกจากนั้นยงัพบว่า ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียน 

หลกัสูตรดา้นการประกอบอาหาร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียนหลกัสูตรดา้นการประกอบอาหาร 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ             ตวัแปรตาม 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบ

การเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ

เรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามซ่ึงเป็นการเก็บ

ขอ้มูลแบบปฐมภูมิ บนพ้ืนฐานของวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษา 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษและเป็นผูท่ี้เรียนภาษาองักฤษ

ในรูปแบบออนไลน์ท่ีมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไปในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงจาํนวนสถาบนัภาษาองักฤษใน

เขตจตุจกัรกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 22 สถาบนั เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอยา่ง

ในการวิจัยคร้ังน้ี จึงใช้การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ โคลชาน (Cochran W.G., 1953)                         

โดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 385 คน  
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายปิด

ชนิดแบบตรวจสอบรายการ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูใ้ช้บริการสถาบันสอน

ภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

ส่วนท่ี 3 กระบวนการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการสถาบนั 

สอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ กบัสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลเป็นเวลา 30 วนัตั้งแต่วนัท่ี 10 มกราคม 2565 ถึง 9 กมุภาพนัธ์ 2565 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติเพ่ือทดสอบการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากรแบบอิสระและการวเิคราะห์ความแปรปรวน  

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  

358 คน ส่วนใหญ่เป็นชายร้อยละ 59.7 และเป็นหญิงร้อยละ 40.3 มีอายรุะหวา่ง 15-20 ปี ร้อยละ 53.5 เม่ือพิจารณา

ถึงระดบัการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาลงมา ร้อยละ 73.9 และสูงกวา่ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

ร้อยละ 26.1 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 56.6 ประกอบธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ ร้อยละ 24.6 มีรายได้อยู่

ระหวา่ง 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 50.7 ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบ              

การเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น

ลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ(การบริการและผูใ้ห้บริการ) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด x� = 4.33 

รองลงมาคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร(ผูส้อน) x�  = 4.30 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย(สถานท่ี

เรียน)  x� = 4.29 ดา้นราคา(ค่าใชจ่้ายในการเรียน) x� = 4.28 และดา้นผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตร) กบัดา้นการส่งเสริม 

การขาย x� = 4.26 ตามลาํดบั  

 ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการ

สถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบ

การเรียนออนไลน์ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่การตดัสินใจเรียนดา้นการรับรู้ปัญหา  มีค่าเฉล่ีย

อยู่ในระดบัมาก x� = 4.34 รองลงมาคือดา้นการประเมินทางเลือกเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบออนไลน์กบัดา้น

พฤติกรรมหลงัการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบออนไลน์ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  x� = 4.32 ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียน

ภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ ผลแสดงดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษใน 

  รูปแบบการเรียนออนไลน์โดยภาพรวม 

R = .874 R Square = .764 Std. Error = .321 Adjusted R Square = .763 F = 41.863 
  

 ผลการศึกษาพบวา่ ภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษ

ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ดา้นกระบวนการ (การบริการและผูใ้ห้บริการ) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตดัสินใจ

เรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน ์คิดเป็นร้อยละ 76.3 ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัมี

การตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั ผลแสดงดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2  ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ 

 เรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน ์

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p ≥ .05 

ตวัแปรอิสระ β t P 

ดา้นกระบวนการ(การบริการและผูใ้หบ้ริการ) .371 6.47 .000* 
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 จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 2 กลุ่มประชากรแบบอิสระและการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซ่ึงผลการศึกษา

พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษใน

รูปแบบการเรียนออนไลน์ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัโดยอาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์แตกต่าง

กนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 

 

6. อภิปรายผล  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบ             

การเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร พบวา่ ภาพรวมปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมากทุกเร่ือง ซ่ึงจากผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ของ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ (2018) ไดก้ล่าวรูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบ                   

การเรียนโดยการนาํเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เขา้มาเป็นตวัช่วยในการเรียนการสอน โดยผูเ้รียน

และผูส้อนไม่จาํเป็นตอ้งเดินทาง สามารถเรียนไดทุ้กสถานท่ี ทุกเวลา และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศูนยบ์ริหาร

ความเส่ียง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2021) ไดก้ล่าวถึงเคล็ดลบัในการเรียนการสอนออนไลน์ใหมี้ประสิทธิภาพ

โดยไดก้ล่าวไวว้า่สถาบนัการศึกษาจาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเ้ป็นการเรียนออนไลน์ผา่นการใช้

เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยสถาบนัทางการศึกษามีทีมท่ีมีความเช่ียวชาญคอยช่วย

สนบัสนุน ทาํใหก้ารเรียนการสอนในแต่ละคร้ังมีความราบร่ืนมากข้ึน  

ผลการวเิคราะห์กระบวนการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ของผูใ้ชบ้ริการ

สถาบันสอนภาษาองักฤษในเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพรวมการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษใน

รูปแบบการเรียนออนไลน์ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้นและ ซ่ึงจากผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดกระบวนการ

ตดัสินใจของ ชาดิน (Shadhin K., (2021) กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคจะทาํให้ทราบว่า ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ 

โดยศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลของสินคา้และบริการ ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค

เพ่ือโนม้นา้วให้ผูบ้ริโภคมาซ้ือสินคา้และบริการและ คอตเลอร์ (Kotler P., 2012) ไดว้ิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจ

ซ้ือของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคอาจจะขา้มบางขั้นตอนหรือยอ้นกลบัมาดาํเนินการในบางขั้นตอน ซ่ึงกระบวนการ

ตดัสินใจซ้ือจะแตกต่างกนัตามการรับรู้ การซ้ือคร้ังแรกหรือการซ้ือซํ้ าของผูบ้ริโภค  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ภาพรวมปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ดา้นกระบวนการ (การบริการและผูใ้ห้บริการ) มีอิทธิพลเชิงบวกต่อ

การตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์ ชีวาพฒันานุวงศ์ 

(2559) ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมและรายดา้นมี ความสาํคญัต่อการตดัสินใจ

เลือกใช้บริการสถาบันสอนศิลปะอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยท่ีมีความสําคญัสูงท่ีสุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร 

รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ตามลาํดับและยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ อชิระ                         

สจัจธนวตั และวิลาสินี ยนตว์ิกยั (2563) ผลการศึกษาพบวา่ ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  

ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสมคัรเรียน หลกัสูตรด้านการประกอบอาหาร พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา                 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจ

สมคัรเรียนหลกัสูตรดา้นการประกอบอาหาร 
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ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการสถาบันสอนภาษาองักฤษท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษ เขตจตุจกัร 

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันโดยอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีการตดัสินใจเรียน

ภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนออนไลน์แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปาริชาติ พุ่มโพธ์ิทอง และ 

ภคัจิรา นกับรรเลง (2564) ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นเพศท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ไม่ต่างกนั  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบ               

การเรียนออนไลน์ซ่ึงด้านการส่งเสริมการขายและดา้นผลิตภณัฑ์ (หลกัสูตร) มีค่าเฉล่ียน้อยกว่าปัจจยัอ่ืนใน                

ส่วนประสมทางการตลาดดงันั้นผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

1. สถาบนัสอนภาษาองักฤษควรมีการพฒันาบุคคลากรโดยการเพ่ิมทกัษะการทาํตลาดออนไลน์ 

เพ่ือท่ีจะสามารถผลิตส่ือโฆษณาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ท่ี สั้น กระชบัและจดจาํง่าย ควรมีการส่งเสริมการขาย

หลากหลายวิธี อาทิ หากลูกคา้เลือกเรียนในรูปแบบการเรียนออนไลน์จะมีส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% เพ่ือจูงใจให้

ลูกคา้เลือกเรียนภาษาในรูปแบบออนไลน์ไดม้ากข้ึน หรือ หากแนะนาํเพ่ือนมาเรียนในคอร์สเดียวกนัจะไดค้อร์ส

เสริมพิเศษฟรีอีกหน่ึงคอร์ส 

2. สถาบนัสอนภาษาองักฤษควรเพ่ิมหลกัสูตรในการเรียนภาษาองักฤษในรูปแบบการเรียนอนไลน์

ให้หลากหลายและตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากข้ึนและจดัเป็นหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบั

ความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่ม 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

เพ่ือให้เกิดการรักษาฐานลูกคา้เก่าและเพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ควรศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมโดยอาจจะเลือกศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีส่งผลต่อการซ้ือซํ้ าของลูกคา้

ในสถาบนัสอนภาษาองักฤษหรือความภกัดีในการใชบ้ริการสถาบนัสอนภาษาองักฤษ เพ่ือท่ีสถาบนัจะนาํมาใช้

ประกอบในการวางแผนการตลาด แผนกลยทุธ์ ต่อไปในอนาคต 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก                            

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรินทร์ ขนัติวฒันะกุล และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์รวมทั้งขอบคุณ

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อมรา รัตตากร ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาอยา่งดียิ่ง รวมทั้งให้

ขอ้คิดตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆดว้ยความเอาใจใส่ตลอดมาแลขอขอบพระคุณมารดาของขา้พเจา้ท่ีคอยเป็น

กาํลงัใจใหข้า้พเจา้ไดท้าํงานวจิยัคร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วง รวมทั้งขอขอบพระคุณครูบาอาจารยท่ี์ประสิทธ์ิประสาทวชิา

ความรู้ให้ข้าพเจ้าในการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทุกท่านและขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือศึกษาการใชรู้ปแบบการสอนโดยการโคช้แบบ

ผสมผสาน (BCI) ท่ีมีต่อการเพ่ิมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรายวิชา ENG111 

ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564  กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีไดม้า

จากการเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 นกัศึกษา จาํนวน 171 คน โดยแยก

เป็นนกัศึกษาจากคณะต่างๆ ทั้งส้ิน 9 คณะ และ 3 วิทยาลยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย (1) แบบ

ประเมินวธีิการสอนและแผนการสอนรูปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน (BCI)  (2) เกณฑก์ารประเมิน

ความสามารถทางดา้นการพูดภาษาองักฤษ และ (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาองักฤษ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (x�) ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ สถิติทดสอบที (t-test 

dependent) ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการเรียนการสอน โดยการโคช้แบบผสมผสาน ( BCI ) นั้นมีประสิทธิภาพ 

นกัศึกษามีค่าคะแนนความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึนกวา่ก่อนการเรียนดว้ยรูปแบบการสอนโดย

การโคช้แบบผสมผสาน (BCI) นอกจากน้ี รูปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) ท่ีมีผูส้อนทาํหนา้ท่ี

เป็นโคช้ ให้คาํปรึกษา ให้การอธิบาย ช่วยเหลือ ในการเรียนของผูเ้รียน และรูปแบบการสอนท่ีมีทั้งสองรูปแบบ 

ทั้ง Online และ Face-to-Face ทาํใหเ้ป็นการสร้างระบบนิเวศการเรียนการสอนท่ีพึงประสงค ์

 

คาํสําคญั:  รูปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน รูปแบบการเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ความสามารถ 

 ในการพดูภาษาองักฤษ 
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ABSTRACT 

 In this study, the effects of blended-coaching instruction (BCI) on Sripatum University students’ 

English-speaking ability in ENG111: Everyday English course were investigated. The sample was purposively 

selected 171 second-year students from various faculties and colleges. The instruments used in this research 

consisted of (1) Evaluation form of the BCI model and lesson plans (2) assessment criteria for English speaking 

ability, and (3) English language learning achievement test. Statistics for data analysis were the mean, standard 

deviation, and t-test dependent. The results showed that the implement of blended-coaching instruction (BCI) 

was effective as shown by the students’ post-learning English speaking ability scores being significantly higher 

than their pre-learning counterpart scores. In addition, in the Blended Coaching (BCI) model, an instructor acting 

as a coach who actively mentor, explain, and assist learners' learning, both online and face-to-face, creates a 

desirable teaching ecosystem. 

 

Keywords: Blended-Coaching Instruction (BCI), Self-Directed Learning, English Speaking Ability 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปี 2021 ไดมี้รายงานผลการจดัอนัดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของคนไทยอยู่อนัดบัท่ี 100 

จาก ทั้งส้ิน 112 ประเทศ (Education First, 2021) ซ่ึงผลรายงานการจดัอนัดบัน้ี จดัทาํอยูทุ่กปี และประเทศไทยมี

ผลการประเมินจากการสอบวดัระดบัดงักล่าว อยู่ในอนัดบัทา้ยๆ อย่างต่อเน่ือง ถึงแมว้่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ทางด้านการศึกษาจะมีมาตรการท่ีพยายามท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาคนไทยมีทกัษะภาษาองักฤษท่ีตํ่ากว่าหลายๆ 

ประเทศ ถึงแมว้่าจะไดเ้รียนภาษาองักฤษมาตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก็ตาม โดยปัญหาหน่ึงท่ีสําคญั คือ

ปัญหาการสอนท่ียึดตามหลกัไวยากรณ์ การแปล และท่องจาํ และเน้นการวดัผลทกัษะภาษาองักฤษตามหลกั

ไวยากรณ์ซ่ึงไม่ไดส่้งเสริมใหเ้รียนรู้เพ่ือการส่ือสาร (British Council อา้งอิงจาก กรุงเทพธุรกิจ, 2563)  

 ในช่วงวิกฤตการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อระบบ              

การเรียนการสอน ท่ีปรับจากการเรียนในชั้นเรียน เป็นการเรียนจากหนา้จอคอมพิวเตอร์ หรือจากมือถือของผูเ้รียน 

ทาํให้ผูเ้รียนและผูส้อนไม่สามารถทาํการเรียนการสอนท่ีจะสามารถกระตุน้การฝึกทักษะภาษาองักฤษให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  การเรียนการสอนภาษาองักฤษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่รายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ท่ีเปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัศรีปทุมไดรั้บผลกระทบเช่นเดียวกนั การจดัการเรียนการสอนแบบ Online เตม็รูปแบบ โดยมีการให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนล่วงหนา้ผ่านระบบของมหาวิทยาลยั จากนั้นเรียนกบัผูส้อนผ่านช่องทาง Zoom แต่เสียงสะทอ้น

กลบัจากทั้งผูส้อนและผูเ้รียนถึงประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนและการวดัผลประเมินผล จึงทาํใหที้ม

ผูว้ิจยัสนใจศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่เพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะภาษาองักฤษ โดยเฉพาะ

ทกัษะการพดูไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ โดยการใหผู้ส้อนเป็นโคช้ แนะนาํ ใหค้วามรู้ และทกัษะท่ีจาํเป็นต่อผูเ้รียน 

ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเรียกว่า การโคช้แบบผสมผสาน (BCI) เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการพูด

ภาษาองักฤษ  ในรายวชิา ENG111 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารประจาํวนั 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือออกแบบการเรียนการสอนการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) 

(2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) เพ่ือเพ่ิมความสามารถ

ทางดา้นการพดูภาษาองักฤษ ในรายวชิา ENG111 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ทีมผูว้จิยัไดศึ้กษาและออกแบบรูปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ แนวคิดทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 การสอนแบบโค้ชช่ิง (Coaching Instruction) 

การสอนแบบโคช้ช่ิงเป็นการสอนท่ีจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเอง และ                    

มีแรงจูงใจต่อการเรียนมากข้ึน บทบาทของผูส้อนคือการสร้างแรงปรารถนาแรงบนัดาลใจ ในการเรียนรู้การช้ีแนะ

ให้ผูเ้รียนมีจินตนาการสร้างสรรค์ให้ผูเ้รียน ใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบติัการคิด 

ไตร่ตรอง และสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีความสามารถในการ ปรับปรุงและพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง                  

ซ่ึงบทบาทผูส้อนดงักล่าวน้ี เป็นรากฐานทางความคิดเก่ียวกบัการโคช้เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน การเรียนรู้อะไร

ตอ้งตระหนกัถึงคุณภาพ สามารถเขา้ถึงการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเท่าเทียม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเรียนรู้

ตลอดชีวติ (วชิยั วงษใ์หญ่ 2562) การโคช้เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนนั้น ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบสาํคญัไดแ้ก่ 

ความยึดมัน่ผูกพนั (Engage) การเสริมพลงั การเรียนรู้ (Empower)และการสร้างความกระตือรือร้น (Enliven) 

อธิบายไดด้งัน้ี Engage หมายถึง ความยดึมัน่ผกูพนั การทาํใหเ้กิดความสนใจ ความไวว้างใจ ความดึงดูด ความยึด

มัน่ ความผูกพนั การมีส่วนร่วม การยอมรับนบัถือ การเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั และปฏิสัมพนัธ์ท่ีนาํไปสู่ ความสาํเร็จ         

Empower หมายถึงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจ การให้อาํนาจ การตดัสินใจในการกระทาํบางส่ิงบางอย่างเพ่ือ

เสริมสร้างความเป็นตวัตน ของตนเอง มีความคิดเป็นของตนเอง กระตุน้ให้เห็นความสามารถของตนเอง ทาํให้

พ่ึงพาตนเองไดผู้เ้ขียนใชค้าํวา่ “เสริมพลงัการเรียนรู้” แทนคาํวา่ การเสริมสร้างพลงัอาํนาจ ส่วน Enliven หมายถึง

ความกระตือรือร้นความต่ืนเตน้ความทา้ทาย มีแรงบนัดาลใจ ความกระตือรือร้น ความตั้งใจ ความสนุกสนาน 

กาํหนด เป้าหมายการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นพลงัในการกระทาํส่ิงต่างๆ ให้สาํเร็จ การพฒันาศกัยภาพ

ของผูเ้รียน สามารถแสดงแผนภาพไดด้งัน้ี 

 

 

แผนภาพท่ี 1 รูปแบบการโคช้เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน 3Es (มารุต พฒันผล, 2562) 
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ดงันั้นการสอนแบบโคช้ช่ิงจึงควรไดรั้บการสนบัสนุนและนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนในยคุปัจจุบนั 

(Barr, Sarmiento & Malicad, 2021) 

3.1.2 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  

การเรียนรู้แบบผสมผสานจดัไดว้า่เป็นการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในโลกปัจจุบนั 

โดยเฉพาะในสภาวะจากวิกฤติ โควิด-19 โดยสมาคมสโลน (Allen and Seaman, 2005) ไดเ้สนอแนวคิดการเรียน

แบบผสมผสานเปรียบเทียบสัดส่วน คือ ตั้งแต่ 0%, ร้อยละ 1-29 ร้อยละ 30-79 และมากกว่าร้อยละ 80 โดย 0% 

เป็นการเรียนการสอนท่ีไม่ตอ้งใช้ เทคโนโลยีออนไลน์ เรียนแบบดั้ งเดิม ในขณะท่ีมากกว่าร้อยละ 80 เป็น                   

การเรียนการสอนท่ีนาํเสนอเน้ือหาทั้งหมดผา่นการเรียนออนไลน์ชนิดเตม็รูปแบบ ส่วน Badames Bernath (2012) 

กล่าวว่า Blended Learning คือ โปรแกรมการเรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์                      

กบัการสอนในชั้นเรียน ทั้งน้ี มีนกัการศึกษาไดใ้หนิ้ยาม การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ไวห้ลายท่าน 

โดยสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

3.1.3 การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Approach) 

การสอนภาษาแบบส่ือสาร คือแนวคิดซ่ึงเช่ือมระหว่างความรู้ทางภาษา (Linguistic knowledge) 

ทกัษะทางภาษา (language skill) และความสามารถในการส่ือสาร (Communicative ability) เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถ

เรียนรู้โครงสร้างภาษาเพ่ือส่ือสาร (Canale and Swain, 1980 ; Widdowson, 1978) ทั้งน้ี วธีิสอนในลกัษณะน้ีจะให้

ความสาํคญักบัผูเ้รียนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ผูส้อนเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก ท่ีจดัการส่ิงแวดลอ้มและ

ช่วยใหผู้เ้รียนกลายเป็นเรียนรู้อยา่งอิสระ เนน้การใชง้านภาษา การสอนจะเนน้ท่ีส่ือการสอน และงานท่ีมอบหมาย

ใหผู้เ้รียนมีจุดมุ่งหมายและสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง กิจกรรมการส่ือสารช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร

ของวิชาท่ีเรียน ผูเ้รียนในการส่ือสารและตอ้งใชก้ระบวนการส่ือสารดงักล่าว ในการแบ่งปันขอ้มูล การเจรจา

ความหมาย และปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น (Richards & Rodgers, 1986) 

3.1.4 งานวจิยัเกีย่วข้อง  

การสอนแบบโคช้ช่ิงในประเทศไทย ไดรั้บความสนใจและถูกนํามาใช้ในการสอนมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะทางดา้นภาษา ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัท่ีผา่นมา เช่นงานวิจยัของ ลดัดา หวงัภาษิต (2017) ท่ีไดศึ้กษา

การใชว้ิธีการโคช้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษของนิสิตการศึกษาศาสตรบณัฑิต (ครู 5 ปี) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการทดลองสรุปไดว้่าทกัษะทั้ง 4 ทกัษะ ประกอบไปดว้ย ทกัษะการฟัง  

การอ่าน การพดู และการเขียน  ของกลุ่มตวัอยา่งหลงัทดลอง มีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีสูงกว่าก่อน

ทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 ซ่ึงผลการวจิยัของ ไกยสิทธ์ิ อภิระติง ( 2019 ) เร่ือง รูปแบบการเรียน

การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุก แบบรวมพลงั โดยมีพ่ีเล้ียงร่วมกบัการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานเป็นฐานยงัสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนแบบการโคช้ และในส่วนของงานวิจยัการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน (Blended Learning) นั้น ไดมี้งานวิจยัหลายช้ินท่ีสนบัสนุนการสอนดว้ยวิธีดงักล่าว และผลการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลงัการเรียนรู้ร่วมกนัแบบผสมผสาน ท่ีมีต่อความสามารถในการทาํงาน

กลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญั เช่นงานวิจัยของ Isti’anah (2017) ได้ศึกษาวิธีการใช้การเรียนรู้แบบ

ผสมผสานในชั้นเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เพ่ือปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา 
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 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 นกัศึกษามีความสามารถในการพดูภาษาองักฤษในรายวชิา ENG111 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนัโดย

ใชรู้ปแบบการสอนการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) เพ่ิมสูงข้ึนกวา่ระดบัก่อนเรียน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  งานวิจยัน้ีไดอ้อกแบบตามกระบวนการรูปแบบการสอน ADDIE (ADDIE Model) ซ่ึงเป็นรูปแบบการ

สอนท่ีใชใ้นการออกแบบและพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการ 5 ขั้นตอน (1) การวิเคราะห์ 

(2) การออกแบบ (3) การพฒันา (4) การนาํไปใช ้และ (5) การประเมินผล   

4.1 แบบแผนการวจิยั  

แบบแผนการวจิยั ในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) ซ่ึงเป็นแบบผสมผสาน 

(Mixed-method research) มุ่งศึกษากลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว (The One-Group Pretest-Posttest Design) เพ่ือศึกษา 

ความสามารถทางดา้นการพูดภาษาองักฤษ ของนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา ENG111 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร

ประจาํวนั ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 โดยมีตวัแปรตน้ คือ รูปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) 

และตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษ โดยการวิจยัน้ีใชเ้วลาทั้งส้ิน 6 เดือน โดยใชรู้ปแบบ            

การสอนโดยการโค้ชแบบผสมผสาน (BCI) และเก็บขอ้มูลเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ตั้ งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. 2565  โดยในบทน้ี จะอธิบายรายละเอียดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั                

การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรของงานวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนในคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชั้นปีการศึกษา 

ท่ี 2 สถานะปกติ ท่ีตอ้งลงเรียนรายวชิา ENG 111 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั ท่ีเป็นรายวชิาในกลุ่มศึกษาทัว่ไป 

ตามแผนการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลยั จํานวน 3,521 คน จากทั้ งส้ิน 9 คณะและ 3 วิทยาลัย ดังน้ี                        

(1) คณะดิจิทลัมีเดีย (2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (3) คณะนิติศาสตร์ (4) คณะนิเทศศาสตร์ (5) คณะบริหารธุรกิจ 

(6) คณะบัญชี (7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (8) คณะศิลปศาสตร์ (9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (10) วิทยาลยั                  

การท่องเท่ียวและการบริการ (11) วทิยาลยัการบินและคมนาคม และ (12) วทิยาลยัโลจิสติกส์และซพัพลายเชน 

 

- Coaching instruction 

- Blended learning  

- Communicative 

approach  

- Task-based learning  

 

รูปแบบการสอน 

โดยการโคช้แบบ

ผสมผสาน (BCI)  

ในรายวชิา

ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  

 

ความสามารถ

ในการพูด

ภาษาองักฤษ 
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  กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ีได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เก็บข้อมูล

นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชา ENG 111 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 แยกออกเป็น 4 กลุ่ม

เรียน รวม 171 คน โดยแยกเป็นนกัศึกษาจากคณะต่างๆ ทั้งส้ิน 9 คณะ และ 3 วิทยาลยั ไดแ้ก่ (1) คณะดิจิทลัมีเดีย 

จาํนวน 11 คน  (2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จาํนวน 3 คน   (3) คณะนิติศาสตร์ จาํนวน 1 คน  (4) คณะนิเทศ

ศาสตร์ จาํนวน 5 คน  (5) คณะบริหารธุรกิจ จาํนวน 31 คน  (6) คณะบญัชี จาํนวน 1 คน (7) คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

จาํนวน 92 คน (8) คณะศิลปศาสตร์ จาํนวน 13 คน  (9) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาํนวน 2 คน (10) วิทยาลยั             

การท่องเท่ียวและการบริการ จาํนวน 3 คน (11) วิทยาลยัการบินและคมนาคม จาํนวน 2 คน และ (12) วิทยาลยั               

โลจิสติกส์และซพัพลายเชน จาํนวน 7 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วยรูปแบบการสอนการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) เกณฑ์                

การประเมินความสามารถทางดา้นการพูดภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ท่ีได้

ผ่านการตรวจสอบการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 3 ท่าน ท่ีมี 

ความเช่ียวชาญทางด้านการวดัผลประเมินผล 1 ท่าน ดา้นการสอนภาษาองักฤษ 1 ท่าน และดา้นภาษาศาสตร์                    

1 ท่าน โดยเกณฑก์ารตดัสิน หาค่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบั จุดประสงคห์รือเน้ือหา (Index 

of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยผลการตรวจสอบค่า IOC อยูท่ี่ 1.00  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

                                  แผนภาพท่ี 3 รูปแบบการสอน และ แผนการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) 
 

 

                               แผนภาพท่ี 4 กระบวนการสอนรูปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน 
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4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ทีมผูว้ิจยัไดน้าํรูปแบบการเรียนการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

คือนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ENG111 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั มหาวทิยาลยัศรีปทุม ในภาคการศึกษา

ท่ี 2/2564 โดยเร่ิมนาํรูปแบบการเรียนการสอนไปใชท้ดสอบในช่วง ระหวา่งเดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน 2565 

โดยเก็บขอ้มูลการเจอนกัศึกษาในคาบเรียน Encounter  หรือคาบท่ีผูเ้รียนไดเ้จอผูส้อนสาํหรับการโคช้ และการวดั

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จาํนวน 3 คร้ัง และทําการเก็บคะแนนท่ีวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                         

ในงานวจิยัไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ทั้งก่อนและหลงัการใชรู้ปแบบการสอนดงักล่าว  

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

เม่ือส้ินสุดการสอนรูปแบบการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) และเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ทีมผูว้ิจยัไดท้าํ

การวิเคราะห์ขอ้มูล เพ่ือสนองตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัในแต่ละขอ้ ในส่วนของรูปแบบการสอนและแผนการ

สอน ผูท้รงคุณวฒิุประเมินเพ่ือท่ีจะไดม้ัน่ใจไดว้า่วิธีการสอนและเคร่ืองมือมีความตรง (Validity) และความเท่ียง 

(Reliability) ทั้งน้ีทีมผูว้จิยัไดน้าํเคร่ืองมือใหก้บัท่ีปรึกษางานวจิยัไดพิ้จารณาโดย มีค่า IOC เฉล่ียอยูท่ี่ 0.89 และใน

ส่วนของข้อมูลท่ีได้จากการสอบการพูด และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (x�) ค่าร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติทดสอบที (t-test 

dependent)  

 

5. ผลการวจัิย 

 เพ่ือตอบวตัถุประสงค์งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีว่า รูปแบบการสอนโดยการโค้ชแบบ

ผสมผสาน (BCI) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา ในรายวชิา ENG111 ภาษาองักฤษใน

ชีวิตประจาํวนั มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด โดยได้จากเคร่ืองการเกณฑ์การประเมิน

ความสามารถทางดา้นการพูดภาษาองักฤษได ้พร้อมขอ้คาํถาม ได้นํามาใช้ในการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ผล               

การสอบพดูภาษาองักฤษของนกัศึกษา โดยแสดงผล ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน Encounter คร้ังท่ี 1 , 2  และ 3 ของนกัศึกษา  

 จาํนวน 115  คน (n = 115) 

คะแนน Encounter x� S.D. ความหมาย 

คร้ังท่ี 1 6.65 1.36 ปานกลาง 

คร้ังท่ี 2 7.54 1.12 ปานกลาง 

คร้ังท่ี 3 8.44 1.03 มาก 

ภาพรวม 7.54 0.67 ปานกลาง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงผลวิเคราะห์ทางสถิติ แสดงการให้เห็นค่าคะแนนท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนตามลาํดบั โดยมี

ค่าเฉล่ีย Encounter คร้ังท่ี 1, 2 และ3 เป็น 6.65 (S.D. = 1.36) , 7.54 (S.D. = 1.12) และ 8.44 (S.D. = 1.03)  ตามลาํดบั 

อีกทั้งมีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากบั 7.54 ซ่ึงจดัอยูใ่นเกณฑดี์ แสดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบการเรียนการสอน โดยการโคช้

แบบผสมผสาน ( BCI ) นั้นมีประสิทธิภาพพอสมควร เป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั 

นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัไดเ้ก็บขอ้มูลผลคะแนนการสอบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงั การเรียนรู้ภาษาองักฤษจาก

นกัศึกษา 93 คน เพ่ือใชต้อบคาํถามงานวจิยัขอ้ท่ี 1 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ผลการทดสอบการเรียน (Pre-test) และการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) วชิา ENG111 (n = 93) 

ผลการทดสอบ n x� S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน  93 20.10 5.84 18.87** 92 .000 

หลงัเรียน 93 27.92 5.09    

*p< 0.005 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบหลงัเรียนมีความแตกต่างจาก                

การทดสอบก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีมีระดบั .001 โดยมีค่าเฉล่ียก่อนเรียนอยูท่ี่ 20.10 (S.D. = 5.84) และค่าเฉล่ีย

หลงัเรียนอยูท่ี่ 27.92 (S.D. = 5.09) 

 

6. อภิปรายผล  

 การวิจยัพฒันารูปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน (BCI) นั้น แสดงให้เห็นวา่ การสอนแบบ 

BCI น้ี สามารถเพ่ิมความสามารถทางดา้นการพดูภาษาองักฤษ ในรายวชิา ENG111 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม เน่ืองจากการเรียนแบบ BCI น้ี ปรับบทบาทหนา้ท่ีของผูส้อน จากการใหค้วามรู้ ผา่นการบรรยาย 

หรือ ทาํกิจกรรมในห้องเรียน เป็นการให้คาํปรึกษา ช้ีแนะ ผลกัดัน ให้ขอ้มูลสะท้อนกลบั เพ่ือพฒันาผูเ้รียน

ทางด้านทักษะการพูดภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึน การเจอผูส้อนและผูเ้รียนด้วยกันเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆ ส่งผลให้

บรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาองักฤษมีความสุขมากกว่าเดิมท่ีใชก้ารสอนแบบอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Sanna (2013), อภิรัตน์ และคณะ (2562) และ ลดัดา หวงัภาษิต (2016) ท่ีสนบัสนุนการเรียนภาษาองักฤษ ท่ีผูส้อน

ใชว้ิธีการสอนท่ีเนน้การส่ือสารกบัผูเ้รียน บรรยากาศในห้องเรียนท่ีเป็นมิตร มีการให้กาํลงัใจ และมีกิจกรรมเพ่ือ

การส่ือสารท่ีใชใ้นห้องเรียน ท่ีเป็นส่ิงท่ีสร้างแรงจูงใจในการพูดและเต็มใจใชภ้าษาองักฤษในชั้นเรียนมากยิง่ข้ึน 

ทาํใหผู้เ้รียนมีความกลา้ท่ีจะถามคาํถาม ตอบคาํถาม กลา้แสดงศกัยภาพของตนเองออกมา  

ทีมผูว้ิจยัเช่ือวา่ การกาํหนดให้ผูเ้รียนตอ้งเรียน 15 สัปดาห์ แบบเจอผูส้อนในห้องเรียน หรือ ปล่อยให้

ผูเ้รียนเรียนดว้ยตนเอง 100% โดยไม่เจอผูส้อนเลยตลอดภาคการศึกษานั้น จะไม่สามารถกระตุน้การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด 

ทั้งในช่วงท่ีมีวกิฤตหรือไม่มีวกิฤตการแพร่ระบาดของเช้ือ Covid-19 เพราะผูเ้รียนนั้นมีความหลากหลาย แตกต่าง

กันในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพ้ืนหลงัทางทักษะความรู้ทางด้านภาษาองักฤษ ซ่ึงการสอนแบบ                  

การโคช้ เป็นการท่ีผูส้อนและผูเ้รียนมีปฎิสัมพนัธ์อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นการสร้างระบบนิเวศการเรียนการสอนท่ีพึงพอใจ 

ผูเ้รียน อีกทั้งส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ความรับผิดชอบ การวางแผน การบริหารเวลา การสืบคน้ขอ้มูล 

และอ่ืนๆ ไดม้ากยิง่ข้ึน โดยผลการใชรู้ปแบบการเรียนแบบน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Akkoyunlu, B., & Soylu, 

M. Y. (2008), Isti’anah (2017), อนรรฆ สาสุข 2556, กีรติ ทองเนตร (2557), สุสัณหา ยิ้มแยม้ และคณะ (2558), 

อลงกรณ์ อู่เพช็ร (2560) ตามท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) อาจารย์ผู ้สอนให้ feedback กับนักศึกษา (Feedback) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีสําคัญท่ีผูส้อนควรให้ 

feedback เพ่ือการพฒันา เก่ียวกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนนาํเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางดา้นหลกัภาษา เช่นการออกเสียงท่ี
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ถูกตอ้ง การใชค้าํศพัท์ท่ีเหมาะสม โครงสร้างภาษาท่ีถูกตอ้ง เพ่ือนักศึกษาไดต้ระหนักถึงประเด็นท่ีควรพฒันา 

ปรับปรุงในคร้ังต่อไป และสามารถนาํส่ิงท่ีถูกตอ้งไปใชใ้นอนาคตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2)  เพ่ิมกระบวนการสังเกต (Monitoring) ระหว่างการเรียนดว้ยตนเองในระบบ online ของนกัศึกษา 

อยา่งต่อเน่ือง และสังเกตณ์ระหวา่งการเรียนแบบ face-to-face เพ่ือสามารถพิจารณานกัศึกษา ในกรณีท่ีตอ้งการ

ความช่วยเหลือ ดูแล เพ่ิมเติมรายบุคคล (Nurturing) ผา่นการประชุมรายบุคคล (Teacher-student conferencing) ใน

กรณีท่ีผูส้อนมีชั้นเรียนท่ีไม่ใหญ่มาก และสามารถแบ่งเวลาไดต้ามความเหมาะสมต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ทาํการเปรียบเทียบตวัแปรอ่ืนท่ีมีผลต่อการพดู หรือทกัษะอ่ืนๆ ของภาษาองักฤษหรือภาษาต่าง 

ประเทศอ่ืน และการเรียนแบบช้ีนาํตนเอง อาทิเช่น ตวัแปรท่ีเป็นชั้นปีการศึกษา สาขาวิชา หรือ

คณะท่ีนกัศึกษาทาํการศึกษา เพ่ือใหท้ราบวา่วธีิการสอนแบบ BCI เหมาะสมกบันกัศึกษากลุ่มใดมากท่ีสุด  

(2)  ศึกษาตวัแปรเพ่ิมเติม เช่น คณะ สาขาวชิา เช่น สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาสงัคมศาสตร์ 

สาขาศิลปศาสตร์ เป็นตน้ วา่แต่ละสาขามีความแตกต่างกนัในการใชรู้ปแบบการสอนโดยการโคช้แบบผสมผสาน 

(BCI) หรือไม่ และมีผลสมัฤทธิแตกต่างกนัหรือไม่  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 คณะผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี ท่านคณบดีคณะศิลปศาสคร์ 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง มีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้

แบบควมคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสตเ์พ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สาระการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 รวมถึงเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบควมคุมระยะไกลตามแนว                    

คอนสตรัคติวิสต ์และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการปกติ และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้ม

ทางการเรียนรู้แบบควมคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มทดลอง จํานวน 15 คน เป็นนักเรียน                         

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นหวับึง เคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ 1) ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกล

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สําหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 2) แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 

4) แบบสาํรวจความคิดเห็น ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนว

คอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรียน                  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งเรียนรู้ 3) กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ฐานการช่วยเหลือ 5) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 6) การสนับสนุนทางสังคม 2. นักเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทาง              

การเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา                         

มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนในรูปแบบปกติ โดยคิดเป็นร้อยละ 59.00 และนกัเรียนท่ี

เรียนในรูปแบบปกติคิดเป็นร้อยละ 55.35 3. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกล

ตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียน

ท่ีเรียนในรูปแบบปกติคิดเป็นร้อยละ 71.00 และสําหรับนักเรียนท่ีในรูปแบบปกติ คิดเป็นร้อยละ 68.65                               
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4. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนในด้านเน้ือหานักเรียนมีความเห็นว่าเน้ือหานั้ นน่าสนใจ ด้านส่ือ                          

มีความเห็นวา่มีความหลากหลายและชดัเจน นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน ดา้นการออกแบบ 

นกัเรียนคิดวา่สถานการณ์ปัญหาสร้างความสงสยัและตอ้งการหาคาํตอบ นอกจากน้ีแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย 

 

คาํสําคญั: การเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกล, คอนสตรัคติวสิต,์ ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา 

 

ABSTRACT 

 This research is semi- experimental.  The objective is to design and develop a constructive remote 

learning environment to promote the ability to think and solve problems.  Geography Learning For 

mathayomsuksa 1, this includes comparing the problem- solving abilities and achievements of students studying 

in a constructivist remote learning environment, and students studying in a normal way, and studying the opinions 

of students studying in a constructivist-based remote learning environment.  Experimental group 15 students are 

mathayomsuksa 1 at Ban Hua Bueng School. Research tools include: 1) Remote learning environment based on 

constructivism to promote problem- solving thinking ability, 2)  Problem- solving ability measurement,                                 

3) Achievement measurement, 4) Opinion survey. The results of the research can be summarized as follows:  

 1)  Constructivist remote learning environment to enhance problem solving thinking in geography for 

mathayomsuksa 1 consists of 6 components:  ( 1)  problem situations ( 2)  learning resources ( 3)  relevant cases                      

(4) help bases (5) consulting experts and (6) social support 

 2) Students study with constructivist remote learning environment to enhance problem solving thinking, 

they are higher problem solving thinking than students, who study with normal methods.  Representing 59.00 

percent, and for students, who study with normal methods, representing 55.35 percent.   

 3) Students study with constructivist remote learning environment to enhance problem solving thinking, 

they are higher learning achievement than students, who study with normal methods. Representing 71.00 percent, 

and for students, who study with normal methods, representing 68.65 percent. 

 4)  The results of the study of student opinions show that in the field of content, students are of the 

opinion that the content is interesting.  Media There is an opinion that it is diverse and clear.  Students are more 

active in learning.  Design aspects Students think that the problem situation creates suspicion and want to find 

answers. In addition, the learning resources are diverse. 

 

Keywords: Remote Learning, Constructivist, Problem Solving Thinking 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 นกัเรียนจาํนวนมาก ไดรั้บผลกระทบ

จากการหยดุเรียน ส่งผลใหร้ะบบการศึกษาเปล่ียนแปลงภายในเวลาอนัรวดเร็วโดยแต่ละประเทศไดท้าํการปรับตวั

และคิดนวตักรรม เพ่ือให้การศึกษายงัคงขบัเคล่ือนต่อไปได้ โดยการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกล (Remote 

Learning) เป็นการออกแบบการเรียนการสอนท่ีครอบคลุมทั้งการเรียนออนไลน์และออฟไลน์ สามารถนําไป
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ประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความพร้อมและความเหมาะสม หากสภาพบริบทของสถานศึกษาและนกัเรียนมีความพร้อมก็

ใช้แบบออนไลน์ แต่หากไม่พร้อมก็ใช้เป็นรูปแบบออฟไลน์ (อรรถพล อนันตวรสกุล, 2563) ทั้ งน้ีเพ่ือให้                      

การจดัการเรียนการสอนแบบควบคุมระยะไกล เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีมีทฤษฎีทางวิชาการรองรับ ผูว้ิจยั

จึงนาํแนวคิดการสร้างส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวสิิตม์าใชร่้วมดว้ย นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัขาด

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้และการดาํเนินชีวติ การวจิยัในคร้ังน้ีจึงมุ่งพฒันา

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของผูเ้รียนดว้ย  

  ดังนั้ น จากสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด

แกปั้ญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือออกแบบและพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวสิต์

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้

แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และนักเรียนท่ี

เรียนดว้ยวธีิการปกติ 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกล

ตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา และนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการปกติ 

(4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตาม

แนวคอนสตรัคติวสิต ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 

3. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) เป็นการแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 

2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยทดสอบก่อนเรียนทั้ง 2 กลุ่ม แต่มีเพียงกลุ่มทดลองเท่านั้นท่ีจะไดรั้บ

ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์จากนั้นทดสอบหลงัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 4.2.1 ประชากร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในกลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จาํนวน 139 คน 

 4.2.2 กลุ่มตัวอย่าง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในกลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยแบ่งเป็น 

  4.2.2.1 กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นหวับึง สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จาํนวน 15 คน ท่ีเรียนดว้ยใชส่ิ้งแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุม

ระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์

  4.2.2.2 กลุ่มควบคุม นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในกลุ่มโรงเรียนบา้นหวับึง สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จาํนวน 15 คน ท่ีเรียนดว้ยวธีิการปกติ 
4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 4.3.1 ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 4.3.2 แบบวดัความสามารถในการคิดแกปั้ญหา  

 4.3.3 แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 4.3.4 แบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุม

ระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

      4.4.1 ทําความเข้าใจกับนักเรียนและผู ้ปกครองเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้

ส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์ 

 4.4.2 ทาํแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิและแบบวดัการแก้ปัญหาก่อนเรียนทั้ งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง 

 4.4.3 ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  4.4.3.1 กลุ่มทดลองมีวิธีการจดัการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี ผูส้อนและนกัเรียนเขา้สู่ห้องเรียนแบบ

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom อธิบายวิธีการจดัการเรียนรู้และนาํเขา้สู่บทเรียน โดยให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์

ปัญหาผา่น iclasses ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้แบบออนไลนท่ี์พฒันาข้ึนตามแนวคอนสตรัคติวิสต ์

มี 6 องคป์ระกอบสาํคญั ไดแ้ก่ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งการเรียนรู้ 3) กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 4) ฐานความช่วยเหลือ 

5) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 6) การสนบัสนุนทางสังคม จากนั้นนกัเรียนร่วมมือกนัแกปั้ญหา คน้หาแนวทางการแกปั้ญหา

จากแหล่งเรียนรู้ใน iclasses สุดทา้ยใหน้กัเรียนนาํเสนอแนวทางการแกปั้ญหาผา่นระบบ Zoom 



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2490 

 

ภาพท่ี 1 หนา้แพลตฟอร์ม iclasses 

  4.4.3.2 กลุ่มควบคุมมีวิธีการจดัการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี ผูส้อนและนกัเรียนเขา้สู่ห้องเรียนแบบ

ออนไซด์ คือ เรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ ผูส้อนอธิบายวิธีการจดัการเรียนและนาํเขา้สู่บทเรียนนกัเรียนศึกษาใบ

สถานการณ์ปัญหาท่ีครูแจกให้ โดยนักเรียนร่วมมือกนัแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม นักเรียนคน้หาแนวทางการแกปั้ญหา

จากอินเทอร์เน็ต และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จากนั้นผูส้อนนาํอภิปราย และให้นักเรียนนาํเสนอแนวทาง              

การแกปั้ญหาหนา้ชั้นเรียน 

 4.4.4 ทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิและแบบวดัการแก้ปัญหาหลังเรียนทั้ งกลุ่มควบคุมและกลุ่ม

ทดลอง 4.4.5 สํารวจความคิดเห็นของกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบควบคุม

ระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวสิต ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์  

 4.4.6 รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา วเิคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  4.5.1 ข้อมูลท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญจะวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติบรรยายในการวิเคราะห์ขอ้มูล                 

เชิงปริมาณ โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ 

  4.5.2 ข้อมูลท่ีได้จากแบบวดัความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                        

ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติดา้น

สังคมศาสตร์ (SPSS: Statistical Package for the Social Science) และวิเคราะห์แบบทดสอบดว้ยโปรแกรม TAP 

(Test Analysis Program) จากนั้นนาํขอ้มูลมาประมวลผล  

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลการออกแบบและพฒันาส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคดิแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ภูมศิาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

 ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้โดยนาํเอาแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบควบคุม

ระยะไกลเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบนัร่วมกบัทฤษฎีการเรียนรู้

คอนสตรัคติวิสต์มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ โดยออกแบบส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ซ่ึงเป็นหลกัการ

พ้ืนฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซ่ึงมีองค์ประกอบสําคญัท่ีส่งเสริมการคิดแกปั้ญหา 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่                

1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งการเรียนรู้ 3) กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 4) ฐานความช่วยเหลือ ประกอบดว้ย ดา้นความคิด

รวบยอด ดา้นการคิด ดา้นกระบวนการ และดา้นกลยทุธ์ 5) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 6) การสนบัสนุนทางสงัคม  



การประชุมวิชาการระดบัชาติ คร้ังท่ี 17 และการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ คร้ังท่ี 7 มหาวิทยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ ประจาํปี 2565 

2491 

 5.2 ผลการศึกษาความสามารถในการคดิแก้ปัญหาของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ

ควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้

ภูมศิาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 และนักเรียนทีเ่รียนด้วยวธีิการปกต ิ

  

ตารางที ่1  แสดงค่าคะแนนความสามารถในการคิดแกปั้ญหาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 

ท่ี 

กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม 

20 คะแนน 20 คะแนน 

1 13 12 

2 11 8 

3 11 12 

4 10 10 

5 12 10 

6 9 8 

7 9 13 

8 11 11 

9 17 12 

10 12 10 

11 12 11 

12 11 11 

13 16 16 

14 12 12 

15 11 10 

ค่าคะแนนเฉลีย่ของนักเรียน (x�) 11.80 11.07 

ร้อยละ 59.00 55.35 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 2.21 1.98 

  

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลคะแนนแสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบ

ควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ย

วธีิการปกติ 

 5.3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบควบคุม

ระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ 

สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 และนักเรียนทีเ่รียนด้วยวธีิการปกต ิ
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ตารางที ่2  แสดงค่าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ท่ี 
กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม 

20 คะแนน 20 คะแนน 

1 18 14 

2 12 11 

3 11 16 

4 16 12 

5 15 13 

6 14 11 

7 15 15 

8 12 15 

9 16 16 

10 15 12 

11 12 14 

12 17 14 

13 16 18 

14 11 13 

15 13 12 

ค่าคะแนนเฉลีย่ของนักเรียน (x�) 14.20 13.73 

ร้อยละ 71.00 68.65 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 2.24 2.02 

  

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลคะแนนแสดงให้เห็นว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบ

ควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้

ภูมิศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการปกติ

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวธีิการปกติ 

 5.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกล 

ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สําหรับ

นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

1) ดา้นเน้ือหา  

 1.1 เน้ือหาท่ีนาํมาใชมี้ความน่าสนใจ มีความเหมาะสมและครอบคลุมกบัเร่ืองท่ีเรียน ตรงกบั

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ นกัเรียนสามารถนาํมาใชใ้นการแกปั้ญหาได ้ 

 1.2 การนาํเสนอเน้ือหา มีความน่าสนใจ เป็นลาํดบัขั้นตอนง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ มีภาพน่ิง

และภาพเคล่ือนไหวประกอบเน้ือหาท่ีกระตุน้ความสนใจของนกัเรียนเป็นอยา่งดี 

2) ดา้นส่ือ  

 2.1 การออกแบบมีการใชส่ื้อต่างๆ เขา้มาประกอบไดอ้ยา่งหลากหลาย ทั้งสัญลกัษณ์ ภาพน่ิง 

วดีิโอ และส่ือออนไลน์ ซ่ึงนกัเรียนสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา 
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 2.2 การออกแบบหนา้จอทั้งพ้ืนหลงั หวัขอ้หลกั สญัลกัษณ์ รวมถึงรูปภาพท่ีนาํมาใชต้กแต่ง มี

ความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีเรียน 

 2.3 การลาํดบัการนาํเสนอมีความน่าสนใจ กระตุน้ใหมี้ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

 2.4 สีและขนาดของตวัอกัษรท่ีใชมี้ความชดัเจนและอ่านง่าย  

 2.5 เมนูต่าง ๆ มีความชดัเจนและอ่านง่าน ตาํแหน่งท่ีวางมีความเหมาะสมกบัหนา้จอ 

3) ดา้นการออกแบบส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ 

 3.1 นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า สถานการณ์ปัญหาท่ีจดัให้ในส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 

ทาํใหน้กัเรียนไดเ้กิดการคิดวเิคราะห์ และไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั 

 3.2 นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ แหล่งขอ้มูลสามารถนาํมาแกปั้ญหาและทาํภารกิจได ้อีก

ทั้งยงัมีความหลากหลายมีทั้งรูปภาพ วีดิโอ และแผนภาพ ทาํให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจไดง่้ายข้ึน และสามารถนาํ

ขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ 

 

6. อภิปรายผล  

 6.1 การอภิปรายผลการออกแบบและพัฒนาส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนว

คอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรียน                

ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

  ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันาโดยไดน้าํแนวคิดและหลกัการของส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุม

ระยะไกลและทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รวมถึงสภาพบริบทการเรียนรู้มาใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบ มี                          

6 องค์ประกอบสําคญั ไดแ้ก่ 1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งเรียนรู้ 3) กรณีท่ีเก่ียวขอ้ง 4) ฐานความช่วยเหลือ                      

5) ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ และ 6) การสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงการนาํแนวคิดการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลมาใช้

เน่ืองมาจากการจดัการเรียนในรูปแบบออนไลน์มีความจาํเป็นมากข้ึน ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผลให้ครูผูส้อนและนกัเรียนอยูห่่างกนั ผูว้ิจยัจึงไดน้าํแนวคิดดงักล่าวผสมผสานกนั 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของชัญญา ศรีม่วง (2561) ท่ีทาํการศึกษาการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บน

เครือข่ายท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยประกอบดว้ย 1) สถานการณ์ปัญหา 

2) ธนาคารความรู้ 3) ศูนยส่์งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ 4) ศูนยช่์วยเหลือ 5) ปรึกษาคุณครู และ 6) แลกเปล่ียน

เรียนรู้ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีผูว้จิยัใชใ้นการศึกษา นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั เจษฎร์

บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์, สุมาลี ชยัเจริญ และพรสวรรค์ วงค์ตาธรรม (2564) ท่ีทาํการศึกษาการออกแบบและ

พฒันาโมเดลส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสตท่ี์ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค ์ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย                    

1) สถานการณ์ปัญหา 2) แหล่งการเรียนรู้ 3) ศูนยแ์ลกเปล่ียนเรียนรู้ 4) ศูนยเ์คร่ืองมือทางปัญญา 5) ศูนยส่์งเสริม

การคิดสร้างสรรค ์6) ศูนยค์วามช่วยเหลือ และ 7) ศูนยใ์หค้าํแนะนาํ 

  6.2 การอภิปรายผลการศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนด้วยส่ิงแวดล้อม

ทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา 

สาระการเรียนรู้ภูมศิาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

  จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนว

คอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่า
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นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการปกติ ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากนักเรียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการของตนเอง

และสามารถใชร้ะยะเวลาไดต้ามท่ีตนตอ้งการ รวมถึงการมีองคป์ระกอบต่างๆ นอกจากน้ีนกัเรียนยงัสามารถเขา้

มาศึกษาซํ้ าไดต้ามความตอ้งการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอิราวรรส พนูผล, สุมาลี ชยัเจริญ และศราวธุ จกัรเป็ง 

ท่ีทาํการศึกษาการออกแบบและพฒันาโมเดลส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Learning) ตามแนว

คอนสตรัคติวสิตท่ี์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ การออกแบบส่ือ

ท่ีเหมาะสมตามหลกัการ และมีการกาํหนดเน้ือหาท่ีมีความถูกตอ้งและเหมาะสมกบัการเรียนรู้ ร่วมถึงมีการให้

ความช่วยเหลือเพ่ือให้นกัเรียนไดฝึ้กกระบวนการคิด ยิ่งส่งผลให้ส่ือการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถสร้าง

ความรู้ไดดี้ และส่งเสริมความสามารถในการคิดของนกัเรียน 

 6.3 การอภิปรายผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ

ควบคุมระยะไกล ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้

ภูมศิาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

  จากผลการศึกษาพบว่านักเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนว

คอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแกปั้ญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการปกติ อาจมีสาเหตมุาจากการออกแบบของ

ผูว้ิจัยท่ีลดเน้ือหาท่ีไม่จาํเป็น และคงไวซ่ึ้งเน้ือหาสาระท่ีสําคญัเท่านั้น อนัเน่ืองมาจากความไม่แน่นอนของ

สถานการณ์ จึงทาํให้องคค์วามรู้ต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บเป็นองคค์วามรู้ท่ีผ่านการกลัน่กรองมาแลว้ระดบัหน่ึง ซ่ึง

เม่ือใชร่้วมกบัแนวคิดคอนสตรัคติวิสตท่ี์มีองคป์ระกอบท่ีคอยช่วยเหลือ สนบัสนุน จนนกัเรียนสามารถสร้างองค์

ความรู้ไดต้ามศกัยภาพของตนเอง แต่อยา่งไรก็ตามความแตกต่างทั้ง 2 รูปแบบมีไม่มากนกั สอดคลอ้งกบั Carter 

และ Marthea Bernadette (2004) ได้ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ทัศนคติของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์กับการสอนแบบปกติโดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม                   

กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลอง เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มท่ีควบคุมเรียนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 

ผลการวิจยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนของกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนออนไลน์แตกต่าง

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ และกลุ่มท่ีเรียนดว้ยการสอนปกติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนก็

แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า คะแนนของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั                   

ในขณะเดียวกนัคะแนนดา้นทศันคติของทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 

 6.4 การอภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ

ควบคุมระยะไกล ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสาระการเรียนรู้

ภูมศิาสตร์ สําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1 

  จากผลการศึกษาพบวา่ 1) ดา้นเน้ือหา นกัเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่เน้ือหาท่ีนาํมาใชมี้ความน่าสนใจ 

สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนํามาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 2) ด้านส่ือ มีการใช้ส่ือต่างๆ ได้อย่าง

หลากหลาย และนักเรียนสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา และ 3) ด้านการออกแบบ สถานการณ์ปัญหามีความ

เหมาะสมกบัช่วงวยัของนกัเรียน และมีความกระตือรือร้นในการคน้หาคาํตอบ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการศึกษา

เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูว้ิจยักาํลงัศึกษา และมีความเป็นปัจจุบนั ร่วมทั้งมี             

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันุชนาฎ เนสุสินธ์ุ, สุมาลี ชยัเจริญ ภสัรา 

อินทรกําแหง และปิลันธนา ศุภดล (2559) ท่ีพบว่า ในด้านคุณลักษณะของส่ือการเรียนรู้มีความน่าสนใจ                       

การออกแบบและสัญลกัษณ์ท่ีใช้ช่วยให้นักเรียนสามารถคน้หาสารสนเทศได้ง่ายและตรงกับความต้องการ                      
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มีการออกแบบท่ีมีสีสันสะดุดตา ขนาดตวัอกัษรพอดี รวมถึงภาพประกอบช่วยสร้างความเขา้ใจได้ดีมากข้ึน 

นอกจากน้ีสถานการณ์ปัญหาท่ีนาํมาช่วยกระตุน้และให้นักเรียนไดเ้ช่ือมโยงประสบการณ์ท่ีเคยพบเจอมาก่อน               

อีกทั้งครูผูส้อนสามารถส่ือสารและใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนอยูเ่สมอ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

การนําส่ิงแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา สาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไปใช้ใน                 

การจดัการเรียนรู้ควรคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทของนกัเรียนเน้ือหารายวิชา และคุณลกัษณะของ             

ส่ือท่ีเหมาะสม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะของส่ือท่ีส่งผลต่อการคิดแกปั้ญหา เช่น เทคโนโลยเีสมือนจริง เพ่ือจะนาํ

คุณลกัษณะของส่ือมาออกแบบและพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้แบบควบคุมระยะไกลตามแนวคอนสตรัคติวิสต์

ท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

วชิาศึกษาทัว่ไปคือหมวดวชิาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษยใ์หพ้ร้อมสาํหรับโลกในปัจจุบนัและอนาคต 

เพ่ือใหเ้ป็นบุคคลผูใ้ฝ่รู้และมีทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับศตวรรษท่ี 21 อยา่งครบถว้น เป็นผูต้ระหนกัรู้ถึงการบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ ในการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา เป็นผูท่ี้สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าใหต้นเองและสังคม รู้เท่าทนั

การเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก  เป็นบุคคลท่ีดาํรงตนเป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ มีจริยธรรมและยึดมัน่ในส่ิง

ท่ีถูกตอ้ง รู้คุณค่าและรักษช์าติกาํเนิด ร่วมมือรวมพลงั เพ่ือสร้างสรรคแ์ละพฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนื เป็นพลเมืองท่ีมี

คุณค่าของสงัคม  จากนิยามดงักล่าวจะเห็นไดว้า่สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งนาํวชิาศึกษาทัว่ไปร่วมสร้างผลลพัธ์ในการ

เรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความเก่งและความดีไปพร้อมๆกนั สามารถบูรณาการองคค์วามรู้เพ่ือเช่ือมโยงกบัชีวติและวถีิ

ความเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบนัและอนาคตโดย (1) คนเก่งตอ้งมีความรอบรู้อย่างกวา้งขวางมีโลกทศัน์

กวา้งไกลเขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ (2) คนเก่งตอ้งมีทกัษะ

แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (3) คนเก่งตอ้งมีทกัษะการคิดแบบองคร์วม (4) คนเก่ง

ต้องมีความฉลาดรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  (5) คนเก่งต้องใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ (6)คนดีตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวติบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง

การนาํหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาร่วมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (7) คนดีตอ้งมีความตระหนกัและสาํนึกใน

ความเป็นไทย  และ(8) คนดีตอ้งมีจิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก ซ่ึงทั้ง 8 ขอ้ดงักล่าวเสมือนเป็นตวัช้ีวดัให้สังคมไทยไดต้ระหนักถึงความสาํคญัและความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ปรับเปล่ียนบทบาทของวชิาศึกษาทัว่ไปใหส้นองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและตอ้งจดัการเรียน

การสอนในรูปแบบท่ีทนัสมยัเพ่ือให้การผลิตคนเก่งและคนดีบรรลุผลตรงตามเจตนารมณ์และความตอ้งการ                 

ของสังคมไทย สร้างบูรณาการในการบ่มเพาะให้เกิดข้ึนพร้อมกับการสร้างมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ป้อนสู่      

สถานประกอบการเพ่ือความเจริญกา้วหนา้ของสงัคมสืบไป 
 

คาํสําคญั: (1) วชิาศึกษาทัว่ไป  (2) มนุษยท่ี์สมบูรณ์  (3) พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสงัคม  

 

ABSTRACT 

 General education subjects are subjects that enrich humanity to be ready for the world today and in the 

future.  To be an aspiring person with the skills needed for the 21st century in its entirety.  To be aware of the 

integration of various sciences in developing or solving problems.  To be a person who can create opportunities 
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and values for themselves and society.  Stay abreast of changes in society and the world to be a person who 

maintains himself as a active citizen. To be ethical and stick to what's right. Know the value and conservation of 

the nation of origin.  Join forces to create and develop a sustainable society.  To be a valued citizen of society. 

From this definition, it  can be seen that higher education institutions must use general education subjects to create 

learning outcomes for learners to excel and be good at the same time.  Knowledge can be integrated to connect 

with life and changing trajectory in today's and future worlds by ( 1)  A talented person must be widely                             

well- versed, have a broad worldview, understand and value himself.  Others, society, arts, culture and nature.                  

( 2)  A talented person must have the skills to seek knowledge throughout life for continuous self- improvement. 

(3) Talented people must have holistic thinking skills. (4) Talented people must be intelligent, knowledgeable in 

information technology and digital. (5) Talented people must use language to communicate effectively. (6) Good 

people must have moral and ethical principles to live on the basis of the philosophy of sufficiency economy, 

including the principles of circular economy to contribute to sustainable development.  ( 7)  Good people must 

have awareness and awareness of Thainess.  (8)  Good people must have volunteerism and public consciousness 

to be valued citizens of Thai society and global society.  All of 8 as indicators for Thai society to realize the 

importance and need to adapt the role of general education subjects to meet the needs of all stakeholders and to 

provide teaching and learning in a modern way in order to produce talented and good people to meet the intentions 

and needs of Thai society in the 21 century for the prosperity of society. 

 

Keywords: (1) General Education Courses  (2) Complete Human Beings  (3) Valued Citizens of Society 

 

1. บทนํา 

รายวชิาศึกษาทัว่ไปไดรั้บการออกแบบใหมี้ความยดืหยุน่ทั้งเน้ือหาและวธีิการเพ่ือใหส้ถาบนัการศึกษาท่ี

เปิดการเรียนการสอนไดพ้ฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของแต่

ละสถาบนั ซ่ึงจะเป็นการผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถไดต้รงตามความตอ้งการของตลาดแรงงานและยงั

ช่วยเติมเต็มศกัยภาพของผูเ้รียนให้มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งไกลสามารถเผชิญปัญหาแกปั้ญหาไดอ้ย่าสร้างสรรคแ์ละ

พฒันาสังคมโดยใช้ภูมิปัญญา   ดังนั้ น รายวิชาศึกษาทั่วไปจึงเปรียบเสมือนเบา้หลอมอตัลักษณ์ของผูเ้รียน                  

การจดัการเรียนการสอนจึงไม่มุ่งใหมี้ความรู้เช่ียวชาญในวิชาเอกเฉพาะ หากแต่ตอ้งเติมเต็มทกัษะชีวิตให้เกิดแก่

ผูเ้รียนเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการครองตน ครองคน ครองงานและครองสังคม บนพ้ืนฐานของความเป็นพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลกอยา่งมีคุณภาพ (Laird et.al., 2009) สังคมไทยตอ้งการพลเมืองท่ีเป็นทั้งคนเก่งและคนดีมา

ช่วยช้ีนาํในการพฒันาและแกปั้ญหาต่างๆท่ีกาํลงัเกิดข้ึน  วถีิทางหรือกระบวนการในการสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์ให้

พร้อมทั้งความเก่ง ความดี มีสุขภาวะตอ้งอาศยัการบ่มเพาะตั้งแต่ปฐมวยัประสานกนัไปกบัสภาพแวดลอ้มทั้งจาก

ครอบครัวและประเทศชาติ    บางคร้ังการสร้าง “คนดี” เรายกหนา้ท่ีน้ีใหก้บัศาสนา ส่วนการสร้าง “คนเก่ง” เราให้

เป็นหนา้ท่ีของระบบการศึกษาชาติ  ซ่ึงทั้งหลายทั้งปวงน้ีเกิดจาก “การคิดแบบแยกส่วน” และหลงลืมละเลยคาํวา่ 

“บูรณาการ” อย่างน่าเสียดาย  เหตุท่ีเป็นแบบน้ีเพราะสังคมไทยมกักาํหนดกรอบให้ความเก่งและความดีเป็น

คุณสมบติัท่ีตอ้งใชก้ระบวนการบ่มเพาะท่ีแตกต่างกนั  และมกัมีความเช่ือผิดๆ ท่ีวา่  “คนยิง่เก่งยิง่โกง” หรือถา้โกง

แลว้จบัไม่ไดไ้ล่ไม่ทนัมกัจะถูกเรียก “ฉลาดแกมโกง” เป็นตน้ ในกรณีดงักล่าวเพียงทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งร่วม
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สร้าง “บูรณาการในการบ่มเพาะ” ให้เกิดข้ึนไดจ้ริง หรือสร้างความเก่งและความดีให้เดินทางไปพร้อมๆ กนั 

ความสําเร็จก็คงปรากฏผลในเร็ววนั ยอ้นกลบัมามองท่ีการศึกษาชาติโดยเฉพาะช่วงรอยต่อก่อนส่งคนเก่ง และ              

คนดี เขา้สู่สถานประกอบการเราคงหลีกไม่พน้ตอ้งยกใหเ้ป็นหนา้ท่ีหลกัของ “สถาบนัอุดมศึกษา” ท่ีจะตอ้งใชทุ้ก

กระบวนท่า ทั้งบ่มเพาะ ทั้งหล่อหลอม ทั้งการสร้างบทบาทสมมติ และอ่ืนๆอีกมากมาย เพ่ือใหเ้กิดทั้งคนเก่ง และ 

คนดีออกมาโลดแล่นและเป็นจกัรกลสาํคญัเพ่ือการขบัเคล่ือนประเทศไทยให้สามารถแข่งขนักบันานาอารยประเทศ

ไดอ้ยา่งสมภาคภูมิ  

วตัถุประสงคข์องบทความน้ีตอ้งการแสดงถึงวิธีการท่ีทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง (Stakeholders) กบัวิชาศึกษา

ทัว่ไปสามารถบูรณาการองคค์วามรู้เพ่ือเช่ือมโยงกบัชีวิตและวิถีความเปล่ียนแปลงในโลกยคุปัจจุบนัและอนาคต  

เพ่ือใหผู้เ้รียนเป็นไดท้ั้งคนเก่งและคนดีสมดงัเจตนารมณ์ของการศึกษาท่ีเนน้การเตรียมความพร้อมเพ่ือบ่มเพาะให้

ผูเ้รียนมีจิตวญิญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวติซ่ึงเป็นส่ิงทา้ทายและเป็นหนา้ท่ีของสถาบนัการศึกษาตอ้งตีโจทยใ์น

ประเด็นน้ีให้ออกและกาํหนดไดว้่าการสร้างคนเก่งและคนดีมีตวัช้ีวดัอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้าง

ผ่านรายวิชาศึกษาทัว่ไปซ่ึงนกัศึกษาทุกคนตอ้งผ่านการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 24 หน่วยกิต และมีจุดม่งหมายหลกัใน

การสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์เป็นพลเมืองท่ีคุณค่าของสงัคม 

 

2. วชิาศึกษาทัว่ไปต้องสร้างมนุษย์ทีส่มบูรณ์เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสังคม    

มีงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนวชิาศึกษาทัว่ไปของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ท่ีน่าสนใจ อาทิ  

ปัทมาสน์ บุญทรง (2555) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของหลกัสูตรปริญญาตรี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาพบวา่นกัศึกษามีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน

วิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยรวมและในแต่ละด้านว่ามี                     

ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากอย่างไรก็ตามนกัศึกษาท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นในแต่ละดา้น

แตกต่างกนั และนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นในแต่ละดา้นไม่เท่ากนั    

นันทน์ธร บรรจบปรุ (2561) ได้ทาํการวิจัยเพ่ือพฒันาหลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือส่งเสริม

คุณลกัษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 และศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรจากความคิดเห็นของนิสิต                

ชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 3 ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์พบว่านิสิตท่ีเรียน

หลกัสูตรหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเพ่ือส่งเสริมคุณลกัษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาศิลปะและ

ความคิดสร้างสรรคมี์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนหลกัสูตรดงักล่าวสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่าการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป กระบวนการเรียนการสอน ผูเ้รียน และ

รายวชิาท่ีเรียนมีความสาํคญัต่อการบรรลุผลของผลลพัธ์การเรียนรู้ในการสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์และเป็นพลเมืองท่ี

มีคุณค่าของสังคมอยา่งยิ่ง   ความยากในการจดัการศึกษาเพ่ือสร้างคนเก่ง และคนดี คือ ผูส้อนตอ้งเผชิญต่อวธีิคิด

ของสังคมและแนวคิดของนิสิตนักศึกษาซ่ึงมกัเห็นว่าศาสตร์และศิลป์ในการสร้างคนดีมีความสําคญัน้อยกว่า              

การสร้างทกัษะอาชีพและมกัจะโยงบริบทของความเก่งอิงอยูก่บัความเป็นมืออาชีพและมองว่าความดีอิงอยูก่บั

โลกทศัน์ทางสังคมวฒันธรรม ในขณะท่ีระบบการศึกษาปัจจุบนัจะตอ้งเตรียมมนุษยใ์หมี้ความรู้ท่ีมีความทนัสมยั 

มีลกัษณะบูรณาการอยา่งสูง  ความรู้และทกัษะปฏิบติัในสถาบนัอุดมศึกษาไม่เพียงพอท่ีจะทาํใหผู้ส้าํเร็จการศึกษา

สามารถทาํงานกบัผูค้นในหลากวฒันธรรมได ้ จึงตอ้งมีกลุ่มวิชาหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างคนเก่งและคนดีหรือสร้าง

มนุษยท่ี์สมบูรณ์ซ่ึงกลุ่มวชิาน้ีก็คือ “วชิาศึกษาทัว่ไป  (General Education)”  
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การจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซ่ึงเป็นหมวดวิชาหน่ึงท่ีได้รับการบรรจุไวใ้นหลักสูตร

ระดบัอุดมศึกษา โดยมีปรัชญาเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและสามารถอยูร่่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

(Glynn et.al., 2005; O’Banion, 2016) มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้อย่างกวา้งขวาง มีทักษะการเรียนรู้ท่ีจาํเป็น 

ปรับเปล่ียนความคิดและโลกทศัน์ให้มีลกัษณะองคร์วม (ประสาท  เนืองเฉลิม, 2563) สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษา

ในประเทศไทยจะใชค้วามหมายของวิชาศึกษาทัว่ไป คือ หมวดวิชาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษยใ์หพ้ร้อมสาํหรับ

โลกในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือให้เป็นบุคคลผูใ้ฝ่รู้และมีทักษะท่ีจาํเป็นสําหรับศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถว้น                 

เป็นผูต้ระหนกัรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา เป็นผูท่ี้สามารถสร้างโอกาสและ

คุณค่าให้ตนเองและสังคม รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก  เป็นบุคคลท่ีดาํรงตนเป็นพลเมืองท่ี

เขม้แข็ง มีจริยธรรมและยึดมัน่ในส่ิงท่ีถูกตอ้ง รู้คุณค่าและรักษช์าติกาํเนิด ร่วมมือรวมพลงั เพ่ือสร้างสรรคแ์ละ

พฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยนื เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคม  (เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2565) 

(รูปท่ี 1) 

 
 

รูปท่ี 1 อินโฟกราฟฟิกความหมายของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปตามเกณฑม์าตรฐาน 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ.2565 (ออกแบบโดย ผศ.กิตติภูมิ  มีประดิษฐ)์ 

 

ซ่ึงการทาํให้การจดัวิชาศึกษาทัว่ไปในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีมีความชดัเจนตามความมุ่งหมายโดย 

ผูเ้รียนสามารถบูรณาการองคค์วามรู้ให้เช่ือมโยงกบัชีวิตและวิถีการเปล่ียนแปลงของโลกยคุปัจจุบนัและในอนาคต 

เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือบ่มเพาะใหนิ้สิตนกัศึกษามีจิตวญิญาณของการเรียนรู้ตลอดชีวติ (Lifelong learning)  

มีการปรับเปล่ียนตนเองและมีชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ขณะเดียวกนัในอดีต

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทัว่ไป

แห่งประเทศไทย ซ่ึงมีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีในฐานะประธาน เครือข่ายฯ ทาํการวิจยัเพ่ือ

จดัทาํกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีสอดคลอ้งกบัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 และผลการวิจยัมีขอ้เสนอว่าสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งจดัองคป์ระกอบของหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปให้

ครอบคลุมผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8 ด้าน  ทั้ งน้ีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งจึงมุ่งเน้นไปท่ี                  
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การเสริมสร้างและบ่มเพาะตามงานวิจัยดังกล่าวซ่ึงแบ่งเป็นคุณลกัษณะโดยสรุปคือ (1) Ethic: การเป็นคนดี                      

มีคุณธรรม (2) Thainess: มีความเป็นไทย  (3) Globalization: มีโลกทัศน์ท่ีกวา้งไกล  (4) Lifelong learning:                        

มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) Holistic thinking: มีความคิดแบบองคร์วม (6) Public mind: มีจิตอาสา จิตสาธารณะ   

(7) Digital literacy: มีการฉลาดรู้เร่ืองดิจิทลั และ (8) Communication : มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร (รูปท่ี 2)   
 

 
 

รูปที ่2 อินโฟกราฟฟิกแสดงวชิาศึกษาทัว่ไปเพ่ือสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์ 

(ออกแบบโดย ผศ.กิตติภูมิ   มีประดิษฐ)์ 

 

เน่ืองจากโลกเกิดกระแส “การไม่หยดุน่ิงของการพฒันา (Disruption)” ท่ีรวดเร็วและรุนแรงมากทาํให้

คนในศตวรรษท่ี 21 ไดรั้บผลกระทบและเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งปรับศกัยภาพผูเ้รียนให้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการซ่ึงรอการส่งมอบคนเก่งและคนดีท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํงานสูงท่ี ตรงตาม

ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ท่ีกาํหนดวิสัยทศัน์ไวว้า่ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื 

เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมียทุธศาสตร์หน่ึงท่ีเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัสถาบนัการศึกษา คือ ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน เพ่ือพฒันาคนและสังคมไทย

ให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทกัษะการคิด

วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีระเบียบวนิยั เคารพ กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ี

มัน่คง  ทาํให้สถาบนัการศึกษาตอ้งพฒันาระบบการศึกษา การบริหารจดัการ และวิธีการจดัการเรียนการสอน ให้

สอดคลอ้งเช่ือมโยงกบัสภาพความเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบนัและอนาคต ให้ครอบคลุมในทุกมิติรวมถึง

ต้องบรรลุ ตามหลักการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goals) และ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 13 อีกดว้ย นอกจากนั้นหนา้ท่ีสาํคญัอีกอยา่งหน่ึงของรายวิชาศึกษาทัว่ไปคือ

ตอ้งบูรณาการรายวิชาให้เขา้กบัอตัลกัษณ์ของสถาบนัการศึกษาตรงตามผลลพัธ์การเรียนรู้และนิยามความหมาย

ของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกในปัจจุบนั 

การจดัการศึกษาในแต่ละหลกัสูตร จึงตอ้งกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และ    

การจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ให้สอดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
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อย่างน้อย 5 ดา้นขา้งตน้ ส่งผลให้สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งพฒันาปรับปรุงแนวคิดและกระบวนการจดัการเรียน               

การสอนหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปให้เป็นไปตามแนวนโยบายดงักล่าวดว้ย เพ่ือการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตระดบั

ปริญญาตรีใหเ้กิดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (คณะกรรมการ

บริหารเครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย, 2557) 

 

3. การสร้างคนเก่ง และ คนดีในศตวรรษที ่21   

การจดัการเรียนรู้เพ่ือสร้างคนเก่ง และ คนดีในศตวรรษท่ี 21 นั้นตอ้งกาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้

(Learning  Outcomes) และการจดักระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) ใหส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของมนุษย์

ในศตวรรษท่ี 21 โดยการจัดการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นให้ครอบคลุมใน 8 ประเด็นย่อย ซ่ึงผูเ้ขียนไดท้าํ                     

การปรับปรุงและประยุกต์แนวคิดใหม่ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์, 2562) เพ่ือนาํเสนอ

เป็นแนวทางสาํหรับผูบ้ริหารและผูส้อนในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป (รูปท่ี 3) ดงัน้ี 

(1)  คนเก่งตอ้งมีความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์กวา้งไกล เขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น 

สงัคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ  

เราตอ้งสร้างคนท่ีมีความฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) มีความมุ่งมัน่พยายามเพ่ือบรรลุ

เป้าหมาย (Persistent /Grit) สามารถการปรับตวัไดดี้ (Adaptability) สามารถแกปั้ญหา (Problem Solving) ต่างๆ               

ท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนัได ้มีวสิยัทศัน์เคารพและเห็นคุณค่าของส่ิงมีชีวติ มีกรอบแนวคิดท่ีมีสิทธิมนุษยชนเป็น

พ้ืนฐาน  เทคโนโลยปีระมวลผลใหม่  เทคโนโลยบีญัชีธุรกรรมแบบกระจายและบล็อกเชน อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง 

จริยธรรมเชิงขอ้มูลท่ีสาํคญั ปัญญาประดิษฐแ์ละวทิยาการหุ่นยนต ์วสัดุลํ้าสมยั การพิมพห์ลายมิติ ขอ้ดีและขอ้เสีย

ของโดรน เทคโนโลยีชีวภาพ ประสาทเทคโนโลยี ความจริงเสมือนและความจริงเสริม การดกัจบักกัเก็บและ

จดัส่งพลงังาน เทคโนโลยอีวกาศ 

(2) คนเก่งตอ้งมีทกัษะแสวงหาความรู้ตลอดชีวติ เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง  

เราตอ้งสร้างคนท่ีสามารถประเมินตนเองและกาํหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการพฒันาซ่ึงอาจเป็นการเรียนเพ่ือ

รู้  เรียนเพ่ือทาํได ้เรียนเพ่ืออยูร่่วมกบับุคคลอ่ืน และเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ความเฉลียวฉลาด 

ความอ่อนไหว ความมีสุนทรียะ และมิติทางจิตวิญญาณส่วนความสามารถท่ีจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายคือทกัษะ

การวางแผนและดําเนินการแสวงหาขอ้มูลความรู้จากแหล่งและวิธีการท่ีหลากหลายทั้ งในและนอกระบบ

สถาบนัการศึกษา 

การพฒันาการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยตนเองจะตอ้งกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการคิดและ

ตดัสินใจเพ่ือตอบตนเองวา่ตนเองตอ้งการเรียนรู้อะไรและมีเป้าหมายของการเรียนรู้ไปเพ่ืออะไร  ตอ้งวางแผน 

การเรียนรู้ เม่ือกาํหนดเป้าหมายในการเรียนรู้แลว้ ตอ้งวางแผนการเรียนรู้ดว้ยตนเองเช่นการเลือกวิธีการเรียนรู้ 

การเลือกแหล่งเรียนรู้  มีการดาํเนินการตามแผนท่ีกาํหนด   ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้งหมดจะไม่สามารถเกิดข้ึน

ไดห้ากไม่ดาํเนินการตามแผนการเรียนรู้ท่ีกาํหนดและมีการประเมินเพ่ือสะทอ้นปรับปรุงการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

หากตอ้งการพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองก็ควรท่ีจะประเมินเพ่ือสะทอ้นปรับปรุงการเรียนรู้ของตน

เพ่ือพิจารณาว่าอะไรคือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ตามเป้าหมายทท่ีกาํหนดหรืออะไรคือส่ิงท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมายหากจะ

ดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดแลว้ควรทาํอยา่งไร 
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(3) คนเก่งตอ้งมีทกัษะการคิดแบบองคร์วม  

เราตอ้งสร้างคนให้มีความคิดแบบองคร์วม จะตอ้งสร้างการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 

การคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล (Reasoning) การคิดเชิงระบบ (Systematic  Thinking)ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) 

มีการทาํงานอยา่งอยา่งสร้างสรรคก์บัผูอ่ื้น(Work Creativity with Others) การไม่ติดกรอบและกลา้ท่ีจะเรียนรู้ส่ิง

ใหม่ (Openness and Courage to Explore) เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือสร้างนวตักรรม (Creative 

Production & Innovation) มีการริเร่ิมส่ิงใหม่ (Initiative) เกิดไอเดียใหม่ๆ (Idea Generation) และนําไอเดียมา

ออกแบบใหม่หรือต่อยอด(Idea Design and Retreatment)พ้ืนฐานกระบวนการคิดดา้นการออกแบบและโครงสร้าง

การออกแบบ ความคิดเพ่ือการสร้างสรรคคุ์ณค่าใหม่  ฝึกการทาํงานร่วมกนัเพ่ือการเป็นนกัสร้างสรรค ์ ทดลองใช้

ความคิดสร้างสรรคท์าํความเขา้ใจมนุษยแ์ละบริบทต่างๆ การวิเคราะห์สรุปประเด็นเพ่ือหาโอกาสในการพฒันา

และสร้างความคิด การทาํตน้แบบและผลิตผลลพัธ์ท่ีสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึน การทดสอบผลเพ่ือ

นาํไปสู่การต่อยอดในอนาคตสามารถใชท้กัษะการคิดพฒันาใหเ้กิดเป็นปัญญาผลของการคิดคือ การเปล่ียนแปลง

ตนเอง  

(4) คนเก่งตอ้งมีความฉลาดรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทลั  

เราตอ้งสร้างคนท่ีมีลกัษณะนิสัยความอยากรู้อยากเห็น(Curiosity)จนถึงการลงมือสืบคน้จากสารสนเทศ 

(Information Discovery)สามารถตีความและวิเคราะห์ขอ้มูล (Interpretation  & Analysis) นําส่ิงต่างๆ ท่ีได้มา

สังเคราะห์และประมวลขอ้โตแ้ยง้ (Constructing Arguments)ได ้ มีลกัษณะนิสัยท่ียืดหยุ่น (Flexibility) มีทกัษะ

ความร่วมมือ (Collaboration)  โดยเฉพาะความร่วมมือผา่นทางดิจิทลั (Collaborate Using Digital Media)  สามารถ

ใช้ดิจิทัลเพ่ิมคุณค่าของชีวิตในศตวรรษท่ี 21  ดิจิทัลเพ่ือความมัน่คงปลอดภัย การบริหารจัดการไฟล์ข้อมูล                  

การสร้างแบบสอบถาม การระดมความคิดเห็น การสร้างความสุขและสนุกกบัส่ือดิจิทลั  ประโยชน์ของความเป็น

จริงเสริม(Augmented Reality หรือ  AR) และคุณค่าในชีวิตประจาํวนั การนาํเสนองานโดยใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมี

ประสิทธิภาพ การแสดงผลงานดิจิทลัเชิงสร้างสรรค ์   

มีความรู้พ้ืนฐานระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI)  เทคโนโลยีอจัฉริยะ สมองกลแบบ

แยกส่วน ระบบประมวลผล การวิเคราะห์ขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลแบบคราวด์ ระบบการส่ือสารขอ้มูล ระบบการ

ตัดสินใจ กระบวนการ วิธีการและการประยุกต์ใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้

ปัญญาประดิษฐเ์ป็นฐาน  กรณีศึกษาการสร้างชีวติท่ีเป็นสุขและสนุกจากแพลทฟอร์มปัญญาประดิษฐ ์

 (5) คนเก่งตอ้งใชภ้าษาในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

เราตอ้งสร้างคนท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยในส่วนของการส่ือสาร(Communication) 

เร่ิมจากการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Listening) ฝึกการส่ือสารโดยใชส่ื้อดิจิทลั (Communicate Using 

Digital Media) สามารถส่ือสารไดแ้มส่ิ้งแวดลอ้มจะแตกต่างหลากหลาย (Communicating in Diverse Environments) 

ฝึกการสนทนาและอภิปราย (Engaging in Conversation & Discussion)  รวมถึงการนําเสนอ (Delivering Oral 

Presentation) อยา่งมีบุคลิกภาพ(Personality)ซ่ึงผลลพัธ์การเรียนรู้ต่างๆ เหล่าน้ีจะเสริมสร้างให้เป็นท่ีตอ้งการของ

สงัคมไทยและสงัคมโลกไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 

(6) คนดีตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง

การนําหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาร่วมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยืนตามเป้าหมายของ SDG (Sustainable  

Development  Goals)  
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เราตอ้งสร้างคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต ท่ีสามารถนาํแนวปฏิบติัท่ีชดัเจนของหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)มาใชใ้นชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ความฉลาดรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) สามารถประยุกต์ใช้หลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular 

Economy)ทั้ งในเร่ืองของการเลือกใช้วตัถุดิบท่ีมีประโยชน์ไม่เกิดโทษต่อส่ิงแวดลอ้ม การเลือกใชพ้ลงัานท่ี

สามารถหมุนเวียนนาํกลบัมาใชใ้หม่  มีความตระหนกัในเร่ืองการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมอนุรักษ์

วฒันธรรมขนบธรรมเนียมอยา่งย ัง่ยืน การไม่ทาํลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวิตชนิดต่างๆ ใชต้วับ่งช้ีทางจิตใจ

มาร่วมสร้างและวดัการทํางาน ส่ิงท่ีสําคัญสําหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกอย่างก็คือการปรับเปล่ียนระบบ                      

การทํางานต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถารการณ์เป้าหมายของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable  

development) ก็จะเกิดข้ึน 

(7) คนดีตอ้งมีความตระหนกัและสาํนึกในความเป็นไทย  

การสร้างคนดีคอ้งคาํนึงถึงคุณค่าและการธาํรงเอกลกัษณ์ท่ีดีงามของไทย โดยเฉพาะในเร่ืองบุคลิกภาพ 

การใชภ้าษา การแต่งกาย กิริยามารยาทอนัดีงาม รวมทั้งคุณธรรม ความกตญั�ูกตเวที มีความภูมิใจในภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินสามารถนาํนวตักรรมต่างๆ มาปรับใชเ้พ่ือแกปั้ญหาของสังคมไทยไดท่ี้สาํคญัท่ีสุดตอ้งรู้คุณค่าและรักษ์

ชาติกาํเนิด  

(8) คนดีตอ้งมีจิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

เราตอ้งสร้างคนท่ีมีความฉลาดรู้ทางวฒันธรรมและความเป็นพลเมือง (Cultural and Civic Literacy) เพ่ือ

การรักษาส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื มีการรับรู้ทางสงัคมและวฒันธรรม (Social and Cultural Awareness) 

สร้างทั้งความรับผิดชอบและผลงาน (Responsibility and Productivity) เกิดสาํนึกรับผิดชอบและการสะทอ้นป้อนกลบั

ท่ีเป็นประโยชน์ (Responsiveness and Constructive Feedback) การเป็นพลเมืองท่ีดีตอ้งสามารถออกแบบชีวติและ

ออกแบบงานท่ีคาดหวงั การเสริมสร้างวิถีชีวิตท่ีดีและการหลุดออกจากกับดักความคิด มีภูมิคุ ้มกันเม่ือพบ                

ความลม้เหลวของชีวติ ส่วนการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก คือ การท่ีบุคคลสามารถเป็นท่ี

พ่ึงของตนเองและของสงัคมไทยและสงัคมโลกได ้ใฝ่รู้ มีวสิยัทศัน์กวา้งไกล เขา้ใจและยอมรับความเปล่ียนแปลง

ของสงัคม และวทิยาการต่าง ๆพร้อมปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสงัคม ณ เวลานั้น

ด้วยความกลา้หาญ บนพ้ืนฐานคุณธรรม ความรับผิดชอบ รวมทั้ งเขา้ใจยอมรับ และตระหนักในคุณค่าและ                 

ความเท่าเทียมในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละวฒันธรรมท่ีแตกต่าง พร้อมปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ 

ยติุธรรม และเสมอภาค 
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รูปท่ี 3 อินโฟกราฟฟิกวธีิการเรียนรู้เพ่ือสร้างคนเก่ง และ คนดีในศตวรรษท่ี 21 

(ออกแบบโดย ผศ.กิตติภูมิ  มีประดิษฐ)์ 

 

4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

วิถีทางหรือกระบวนการในการสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์ให้พร้อมทั้งความเก่ง ความดี มีสุขภาวะตอ้ง

อาศัยการบ่มเพาะตั้ งแต่ปฐมวัยประสานกันไปกับสภาพแวดล้อมทั้ งจากครอบครัวและประเทศชาติ    

สถาบันการศึกษาจะตอ้งใช้ทุกกระบวนท่า ทั้ งบ่มเพาะ ทั้ งหล่อหลอม ทั้ งการสร้างบทบาทสมมติ และอ่ืนๆ                    

อีกมากมาย เพ่ือใหเ้กิดทั้งคนเก่ง และ คนดี ออกมาโลดแล่นและเป็นจกัรกลสาํคญัเพ่ือการขบัเคล่ือนประเทศไทย

ระบบการศึกษาปัจจุบนัจะตอ้งเตรียมมนุษยใ์หมี้ความรู้ท่ีมีความทนัสมยั มีลกัษณะบูรณาการอยา่งสูง  ความรู้และ

ทักษะปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไม่เพียงพอท่ีจะทาํให้ผูส้ําเร็จการศึกษาสามารถทาํงานกับผูค้นในหลาก

วฒันธรรมไดจึ้งตอ้งมีกลุ่มวิชาหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างคนเก่งและคนดี หรือสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ซ่ึงกลุ่มวิชาน้ีก็คือ

วชิาศึกษาทัว่ไป  

วชิาศึกษาทัว่ไปคือหมวดวชิาท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษยใ์หพ้ร้อมสาํหรับโลกในปัจจุบนัและอนาคต 

เพ่ือใหเ้ป็นบุคคลผูใ้ฝ่รู้และมีทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับศตวรรษท่ี 21 อยา่งครบถว้น เป็นผูต้ระหนกัรู้ถึงการบูรณาการ

ศาสตร์ต่างๆ ในการพฒันาหรือแกไ้ขปัญหา เป็นผูท่ี้สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าใหต้นเองและสังคม รู้เท่าทนั

การเปล่ียนแปลงของสังคมและของโลก  เป็นบุคคลท่ีดาํรงตนเป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ มีจริยธรรมและยึดมัน่ในส่ิง

ท่ีถูกตอ้ง รู้คุณค่าและรักษช์าติกาํเนิด ร่วมมือรวมพลงั เพ่ือสร้างสรรคแ์ละพฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนื เป็นพลเมืองท่ีมี

คุณค่าของสังคม  จากนิยามดงักล่าวจะเห็นไดว้่าสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งนาํวิชาศึกษาทัว่ไปร่วมสร้างผลลพัธ์ใน 
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การเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความเก่งและความดีไปพร้อมๆกนั สามารถบูรณาการองคค์วามรู้เพ่ือเช่ือมโยงกบัชีวิตและ

วิถีความเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบนัและอนาคตโดย (1) คนเก่งตอ้งมีความรอบรู้อย่างกวา้งขวางมีโลกทศัน์

กวา้งไกลเขา้ใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผูอ่ื้น สังคม ศิลปวฒันธรรมและธรรมชาติ (2) คนเก่งตอ้งมีทกัษะ

แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (3) คนเก่งตอ้งมีทกัษะการคิดแบบองคร์วม (4) คนเก่ง

ต้องมีความฉลาดรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  (5) คนเก่งต้องใช้ภาษาในการส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ (6)คนดีตอ้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินชีวติบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง

การนาํหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวยีนมาร่วมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (7) คนดีตอ้งมีความตระหนกัและสาํนึกใน

ความเป็นไทย  และ(8) คนดีตอ้งมีจิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม

โลก ซ่ึงทั้ง 8 ขอ้ดงักล่าวเสมือนเป็นตวัช้ีวดัให้สังคมไทยไดต้ระหนักถึงความสําคญัและความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง

ปรับเปล่ียนบทบาทของวชิาศึกษาทัว่ไปใหส้นองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและตอ้งจดัการเรียน

การสอนในรูปแบบท่ีทนัสมยัเพ่ือใหก้ารผลิตคนเก่งและคนดีบรรลุผลตรงตามเจตนารมณ์และความตอ้งการของ

สังคมไทย สร้างบูรณาการในการบ่มเพาะให้เกิดข้ึนพร้อมกบัการสร้างมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 ป้อนสู่สถาน

ประกอบการเพ่ือความเจริญกา้วหนา้ของสงัคมสืบไป 

ขอ้เสนอแนะท่ีตอ้งการฝากถึงผูเ้ก่ียวขอ้งและมีหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวิชาศึกษาทัว่ไปคือ

กระบวนการสร้างคนเก่งและคนดีของสังคมไทยตอ้งปรับเปล่ียนบริบทการเรียนการสอนให้เน้นท่ีผลลัพธ์

การศึกษาท่ีตอ้งการ (Desired Outcomes of Education หรือ DOE) ท่ีใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํมาตรฐานการศึกษา

ขั้นตํ่าสาํหรับแต่ละระดบัและประเภทการศึกษาระดบัอุดมศึกษาโดยให้ (1) เป็นบุคคลผูเ้รียนรู้ (Learner Person) 

เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง ปรับตวั ยืดหยุ่น 

สามารถเผชิญการเปล่ียนแปลงในโลกดิจิทลัและโลกอนาคตได ้มีความเป็นผูน้าํมีความรู้ ความรอบรู้ดา้นต่างๆ               

มีปัญญารู้คิด สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะต่างๆในการสร้างงานสัมมาอาชีพ ความมัน่คง และคุณภาพ

ชีวติท่ีดีต่อตนเอง ครอบครัว  (2) ผูร่้วมสร้างสรรคน์วตักรรม (Innovative Co-creator) เพ่ือสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ 

ย ัง่ยนืและสงัคม สามารถร่วมแกปั้ญหาสงัคม การบูรณาการขา้มศาสตร์ การสร้างสรรคน์วตักรรม เพ่ือเพ่ิมโอกาส 

และมูลค่าแก่ตนเอง สังคม และประเทศ และ(3) ผูมี้ความเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง (Active Citizen) สร้างสันติสุข 

กลา้ต่อตา้นการกระทาํในส่ิงท่ีผิด ให้คุณค่ากบัความรู้ความสามารถเป็นพลเมืองท่ีเขม้แขง็ ร่วมมือสร้างสรรคก์าร

พฒันาตนเองและสงัคมท่ีย ัง่ยนืขจดัความขดัแยง้และสร้างสนัติสุขทั้งในสงัคมไทยและประชาคมโลก จากผลลพัธ์

การศึกษาท่ีตอ้งการทั้ง 3 ดา้นดงักล่าว ทาํให้รายวิชาศึกษาทัว่ไปท่ีจะตอ้งสร้างในอนาคตนอกจากจะสร้างคนเก่ง

และคนดีแลว้จะตอ้งลงลึกถึงรายละเอียดของผลลพัธ์การศึกษาในแต่ละดา้นเพ่ือใหบ้รรลุผลในการสร้างมนุษยท่ี์

สมบูรณ์และมีคุณค่าต่อสงัคมไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา  ผูส้อนพบนกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้าจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนจากใบลาป่วยท่ีวนิิจฉยั 

รับรองโดยแพทยเ์ฉพาะทาง นกัศึกษากลุ่มน้ีจะไม่สามารถรับความกดดนัไดม้ากเท่ากบันกัศึกษาปกติ แต่การเรียน

การสอนทุกวิชาจาํเป็นตอ้งมีความคาดหวงัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงความคาดหวงัน้ีนาํไปสู่ความมุ่งมัน่ใน

รูปแบบกติกาของผูส้อน ส่งผลให้นกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้าไม่สามารถรับแรงกดดนันั้นได ้บทความน้ีจึงจะขอ

นาํเสนอแนวทางการเรียนการสอนท่ีเสริมความยืดหยุน่ดว้ยการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) เป็นการผสาน

ระหว่างการเรียนในห้องเรียนปกติเข้ากับการถ่ายทอดสด (Live-Streaming) ด้วยโปรแกรม ZOOM Cloud 

Meetings พร้อมแหล่งขอ้มูลให้นกัศึกษาทบทวนผ่านระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเองในรูปแบบออนไลน์ (E-Learning)  

ดว้ยโปรแกรม Learning Management System (LMS)   

 แนวทางการเรียนการสอนน้ี จดัทาํข้ึนภายใตแ้นวคิดการเรียนรู้แบบนาํตนเอง (Self-Directed Learning) 

และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) เพ่ือส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม สําหรับผูส้อนจะทาํ

หนา้ท่ีสนบัสนุนดา้นขอ้มูลและเป็นผูใ้หค้าํปรึกษาอยา่งนุ่มนวลท่ีสุด ส่วนการประเมินผลจะมุ่งใหข้อ้เสนอแนะท่ี

ไม่ใช่การวิจารณ์ แนวทางการเรียนการสอนทั้ ง 3 แบบ ประกอบด้วย 1) การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid 

Learning) จะช่วยสร้างพ้ืนท่ีปลอดภยัใหก้บันกัศึกษาเม่ือประสบปัญหาและตอ้งการเวลาในการปรับตวั 2) การเรียนรู้

แบบนําตนเอง (Self-Directed Learning) จะช่วยทาํให้การวางแผนการเรียนมีความยืดหยุ่น 3) การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (Cooperative Learning) จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัในเชิงบวก ช่วยดึงความสามารถ 

และศกัยภาพของนกัศึกษาแต่ละบุคคลใหเ้ปล่งประกาย      

การผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 3 แบบ ช่วยทาํให้นกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้าสามารถเรียน

ร่วมกบันกัศึกษาปกติได ้ โดยไม่ตอ้งลาพกัการเรียนเพ่ือรักษาโรคซึมเศร้าอยา่งเดียว    

 

คาํสําคญั:  การเรียนรู้แบบผสมผสาน การเรียนรู้แบบนาํตนเอง การเรียนรู้แบบร่วมมือ โรคซึมเศร้า      

  

ABSTRACT 

In recent years, teachers have found that an increasing number of students with depressive disorders 

from the diagnosed sick leave certificate endorsed by a specialist doctor. This group of students will not be able 

to take under as much pressure as normal students. But, teaching all subjects need to have their achievement 

expectations. This expectation leads to the commitment in the form of teachers’ rules. As a result, depressive 
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disorder students are unable to take under those pressures. This article would like to present instructional 

guidelines that enhance flexibility with the teaching of Hybrid Learning. Explanatorily, it is a combination of 

learning in the normal classroom with Live-Streaming with ZOOM Cloud Meetings program and with resources 

for undergraduate students via self-learning in forms of online format (E-Learning) with Learning Management 

System (LMS) as well.  

These instructional guidelines were elaborated under the concept of Self-directed learning and                      

Co-operative learning in order to promote a social interaction. Instructors will act as an informative supporter and 

an advisor as softly as possible. The evaluation section focuses on providing feedbacks and not a criticism. Three 

instructional guidelines are as follows: 

1) Hybrid learning has helped to create a safe space for students when they faced problems and needed 

time to adjust. 

2) Self-Directed Learning helps to make students’ study planning flexible. 

3) Cooperative Learning fosters a positive interdependence and helps each student bring out his/her 

ability and potential to shine. 

The combination of the three teaching styles allows students with depressive disorders to study with 

normal students and do not have a break from studying to treat their depressive disorders only. 

 

Keywords: Hybrid Learning Self-Directed Learning Cooperative Learning Depressive Disorders 

 

1. บทนํา    

โจทยใ์หญ่ของผูส้อนทุกสถาบนัการศึกษาทัว่โลกในศตวรรษท่ี 21 คือ     มีนกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้า 

จาํนวนมากข้ึน จากงานวจิยัความชุกของภาวะซึมเศร้าและความเส่ียงฆ่าตวัตาย สาํรวจขอ้มูลจากวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 

11-19 ปีทัว่ประเทศ จาํนวนทั้งส้ิน 5,345 คน ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกนัยายน พ.ศ.2561  พบว่ามีวยัรุ่น

กลุ่มตวัอย่างมากถึง  ‘2 ใน 3’  ท่ีมีภาวะซึมเศร้า แบ่งเป็น ซึมเศร้าเล็กน้อย  49.8% ซึมเศร้าปานกลาง 13.2%     

ซึมเศร้ามาก 3.2%  และซึมเศร้ารุนแรง 0.7% โดยเพศหญิงจะมีความเส่ียง เป็นภาวะซึมเศร้ามากกว่าเพศชาย                 

(วิมลวรรณ ปัญญาว่อง และคณะ, 2563)  เช่นเดียวกบัผลสํารวจในต่างประเทศท่ีพบว่า ภาวะซึมเศร้าเกิดข้ึนได้

บ่อยในนกัศึกษาท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา (Davies et al., 2014) อนัมีสาเหตุจากหลายปัจจยั หลายดา้น 

ทั้งความเครียดในการเรียนและการใชชี้วติตามลาํพงั (Islam et al., 2018)  ภาวะซึมเศร้าน้ีส่งผลกระทบต่อศกัยภาพ

ในการเรียน ผลการเรียน  ความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม  ท่ีอาจรุนแรงถึงขั้นไม่มีงานทาํในอนาคต  

(Davies et al., 2014) ผลสํารวจน้ีจึงเป็นสัญญาณให้สถาบันการศึกษาตอ้งหาวิธี ช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีภาวะ

ซึมเศร้าอยา่งเร่งด่วน เพราะหากปล่อยใหน้กัศึกษา  มีภาวะซึมเศร้า (depression) เร้ือรัง ก็อาจพฒันากลายเป็นโรค

ซึมเศร้า (depressive disorder)  ได ้     

  ดว้ยโรคซึมเศร้าเป็นโรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดปกติทางสมอง อนัเกิดจากสารส่ือประสาทในสมอง

แปรปรวนไม่สมดุล จึงทาํให้ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก พฤติกรรมและสุขภาพร่างกายบิดเบือนแปรปรวนตาม     

แต่คนส่วนใหญ่มกัจะคิดวา่โรคซึมเศร้าเป็นผลมาจากความ ผิดปกติของจิตใจ สามารถแกไ้ขใหห้ายไดด้ว้ยตนเอง 

(โรงพยาบาลกรุงเทพ,  ม.ป.ป.)  เม่ือมีความเขา้ใจคลาดเคล่ือน จึงส่งผลใหผู้ค้นทัว่ไปปฏิบติัต่อผูท่ี้เป็นโรคซึมเศร้า
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ไม่ถูกวิธีรวมทั้งครูผูส้อนและสถาบนัการศึกษาดว้ย ดว้ยเหตุน้ีจึงนาํมาสู่การนาํเสนอแนวทางการเรียนการสอนท่ี

จะช่วยยืดหยุน่ ให้นกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้าประคบัประคองตนเอง ให้สามารถเรียนไปดว้ยรักษาตวัไปดว้ยได ้      

เพราะการลาพกัการศึกษาเพ่ือไปรักษาตวัอยา่งเดียวอาจไม่ไดเ้ป็นการรักษาท่ีย ัง่ยืน หากบรรยากาศท่ีกดดนัยงัคง

วนเวยีนอยูร่อบตวัเหมือนเดิม โรคซึมเศร้าก็สามารถกลบัมาเป็นซํ้ าไดอี้ก 

 

2. วตัถุประสงค์ 

  เพ่ือนาํเสนอแนวทางการเรียนการสอนท่ีมีความยดืหยุน่เหมาะสมกบันกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้า   

  

3. ข้อสังเกตภาวะซึมเศร้าในวยัรุ่น   

  จากการศึกษาภาวะซึมเศร้าในวยัรุ่น นิสิตนกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัทั้งในและต่างประเทศ พบวา่ ภาวะ

ซึมเศร้าเกิดจากภาวะของการเสียศูนย ์ซ่ึงแต่ละคนจะมีไม่เท่ากนั โดยตวักระตุน้ท่ีทาํให้เกิดภาวะเสียศูนยม์าจาก              

5 ปัจจยั  คือ (1) การถูกประเมิน (2) เร่ืองเศรษฐกิจ ภาวะการเงิน (3) ความรัก ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน (4) ความรู้สึก

ผิดกบัคนท่ีมีความสาํคญั และ (5) ความสูญเสียอยา่งฉบัพลนั (ณฐัสุดา เตพ้นัธ์, 2562) ซ่ึงผูเ้ขียนรวบรวมขอ้สงัเกต

เฉพาะกรณีในหอ้งเรียน 4 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 2 ปี ไดด้งัน้ี  

1. การถูกประเมิน เกิดข้ึนในห้องเรียนตลอดเวลา เร่ิมตั้งแต่การตอบคาํถาม การวิพากษว์ิจารณ์ ผลงาน

และทา้ยสุดคือ ผลสอบ นักศึกษาท่ีมีภาวะซึมเศร้าจะไม่สามารถรับการถูกตดัสินไดแ้ม ้ผูส้อนจะอธิบายว่าการ

ประเมินนั้นเป็นไปเพ่ือให้เกิดการพฒันา แมน้กัศึกษาจะเขา้ใจแต่ก็ทนรับฟังไม่ไหว โดยเฉพาะการประเมินท่ีมี

ผูอ่ื้นรับทราบดว้ย สืบเน่ืองจากนกัศึกษาท่ีมีภาวะซึมเศร้าจะมีอารมณ์อ่อนไหวผิดค่าเฉล่ียของคนทัว่ไป    

2. ภาวะการเงิน   กรณีในห้องเรียนคือการเปรียบเทียบอุปกรณ์การเรียน ในศตวรรษท่ี 21 น้ีตวักระตุน้              

ท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ สมาร์ทโฟน ท่ีกลายเป็นอุปกรณ์จาํเป็นสาํหรับการศึกษาไปแลว้ การถูกเปรียบเทียบเร่ือง

ฐานะทางออ้มแบบน้ีถือเป็นปมท่ีหนกัหนาสาหสัสาํหรับวยัรุ่น 

3. ความรัก ความสัมพันธ์กับเพ่ือน การยอมรับจากเพ่ือน เร่ืองน้ีถือวา่เป็นเร่ืองสาํคญัมากเพราะหากมี

การจดักิจกรรมกลุ่มในหอ้งเรียนแลว้นกัศึกษาไม่รู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ส่ิงท่ีตามมาคือ นกัศึกษาจะ

ขาดเรียนไปเลย 

4. ความรู้สึกผิดกับคนที่มีความสําคัญ กรณีน้ีสามารถโยงไปถึงเร่ืองการถูกประเมิน หากผลการเรียน             

ไม่ดี นกัศึกษาจะรู้สึกผิดท่ีทาํใหพ้อ่แม่ผิดหวงั  

5. ความสูญเสียอย่างฉับพลัน กรณีในห้องเรียนจะเช่ือมโยงกบัการประเมินอีกเช่นเดียวกนั คือ สอบตก

หรือคะแนนนอ้ยลง  ซ่ึงกลุ่มเส่ียงจะเป็นนกัศึกษาท่ีเรียนเก่งมากกวา่เพราะเคยทาํไดม้าโดยตลอด เม่ือเจอเหตุการณ์

ท่ีไม่คาดคิด การรับรู้คุณค่าในตวัเองของนกัศึกษาจะลดลง       

ซ่ึงตวักระตุน้ทั้งหมด 5 ขอ้ท่ีกล่าวมา ลว้นเกิดข้ึนครบทุกหอ้งเรียน ในอดีตผูส้อนมองวา่เป็นเร่ืองปกติ   

เป็นธรรมดาของการอยูร่่วมกนัท่ีตอ้งมีการแข่งขนั ซ่ึงหนีไม่พน้การเปรียบเทียบเพ่ือหาขอ้ดีขอ้จาํกดัท่ีจะพฒันา

ตนเองใหดี้ท่ีสุด การเรียนรู้ยอ่มตอ้งใชค้วามพยายาม อดทน ฝึกฝน มีความทา้ทายเป็นพลงัในการผ่าฟันอุปสรรค          

แต่ความคิดแบบน้ีไม่สามารถใชไ้ดก้บันักศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้า ห้องเรียนแบบเดิมท่ีคุณครูเขม้งวดเค่ียวเข็ญ

กลบัทาํให้นักศึกษาแยกตวัออกจากสังคมมากข้ึนเร่ือยๆ แมก้ารเค่ียวเข็ญนั้นจะเต็มไปด้วยความปรารถนาดี

มากมายแค่ไหนก็ใชไ้ม่ไดผ้ลแลว้      
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    อาการของโรคซึมเศร้านั้นมกัมีปัจจยักระตุน้มากบา้งนอ้ยบา้ง คนรอบขา้งจะไม่เขา้ใจวา่ทาํไมเขาถึงได้

ซึมเศร้ามากขนาดน้ีทั้งๆ ท่ีเร่ืองก็ดูไม่หนกัหนา ทาํไมเร่ืองแค่น้ีถึงตอ้งเสียใจขนาดน้ี คาํอธิบายทางการแพทยคื์อ      

ภาวะท่ีเขาเป็นน้ีไม่ใช่อารมณ์เศร้าธรรมดา หรือเป็นจากจิตใจอ่อนแอ หากแต่เป็นภาวะของความผิดปกติ เขากาํลงั 

“เจ็บป่วย” อยู ่หากจะเปรียบกบัโรคทางกายเช่น โรคปอดบวม อาจจะทาํให้พอเห็นภาพชดัข้ึน คนเป็นโรคปอด

บวมจะมีการอกัเสบของปอด เสมหะเหนียวอุดตนัตามหลอดลม ทาํใหมี้อาการหอบเหน่ือย  เจ็บหนา้อก มีไข ้ส่ิงท่ี

เขาเป็นนั้นเขาไม่ไดแ้กลง้ทาํ  หากแต่เป็นเพราะมีความผิดปกติอยูภ่ายในร่างกาย เขากาํลงัเจ็บป่วยอยู ่เขาห้ามให้

ตวัเองไม่เศร้าไม่ได ้( มาโนช หล่อตระกูล, 2564) ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งระมดัวงัไม่ให้เผลอรู้สึกโกรธ รู้สึกไม่ได้

ดัง่ใจ หรือเห็นวา่นกัศึกษาเป็นคนอ่อนแอ ไม่มีความพยายาม ไม่สู้ เพราะจะทาํใหน้กัศึกษารู้สึกวา่ตวัเองแยข้ึ่นไป

อีก จนอาจถึงขั้นเกิดความรู้สึกวา่ตนเองเป็นภาระแก่ผูอ่ื้น   

 

4. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นความยืดหยุ่น 

 การออกแบบการสอนคร้ังน้ีได้เลือกบูรณาการรูปแบบการสอน 3 แบบ ได้แก่  1) Hybrid Learning                          

2)  Self-Directed Learning  และ 3) Cooperative Learning  

4.1 Hybrid Learning ในอดีตหมายถึง ระบบการเรียนการสอนท่ีผสานโมดูล (Module)  หลายรูปแบบ

เขา้ดว้ยกนั เช่น การใชร้ะบบเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นรูปแบบออนไลน์ หรือ อีเลิร์นน่ิง (E-Learning)  ร่วมกบัการเขา้

ชั้นเรียนแบบดั้ งเดิม โดยเน้นให้มีการปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ (Yaso, M.  

2017) แต่ดว้ยขอ้จาํกดัทางเทคโนโลยจึีงทาํใหบ้ทเรียนออนไลน์ในช่วงแรกทาํไดแ้ค่การถ่ายทอดเน้ือหา (content -  

based) เป็นหลกั ในขณะท่ีปัจจุบนัวงการศึกษาไดน้าํเอาโปรแกรมการประชุมออนไลนใ์นแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น    

Google Meet,  Zoom,  Skype,  Slack  และ Microsoft Team  มาใช้ร่วมในลกัษณะของการสอนสด (Live-Streaming)  

ทาํใหส้ามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนออนไลน์ไดห้ลากหลายข้ึน ดงันั้น  Hybrid Learning ในนิยามของผูเ้ขียน

จึง เป็นการผสานระหวา่งการเรียนในห้องเรียนปกติเขา้กบัการถ่ายทอดสด (Live-Streaming) ดว้ยโปรแกรม  ZOOM 

Cloud Meetings แถมดว้ยระบบเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านรูปแบบออนไลน์ (E-Learning) ดว้ยโปรแกรม Learning 

Management System (LMS)    

ในสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19  การเรียนแบบผสมผสานน้ีถูกนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายทัว่โลก ทาํให้

การเรียนรู้ไม่หยดุชะงกั จึงถือเป็นกุญแจสาํคญัท่ีช่วยสร้างการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ผูเ้ขียนจึงนาํจุดเด่นของการจดั

หอ้งเรียนแบบผสมผสานน้ีมาใชใ้นสถานการณ์ โรคซึมเศร้า ท่ีนกัศึกษาจะสามารถเขา้ถึงการเรียนการสอนไดจ้าก

หลายช่องทาง  เพ่ิมความยดืหยุน่ใหส้อดคลอ้งตามสถานการณ์ของนกัศึกษา 

4.2  Self-Directed Learning มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของนักจิตวิทยากลุ่มมานุษยนิยม 

(Humanist) ท่ีเช่ือในความสามารถของมนุษย ์ เนน้ความเป็นตวัของตวัเอง ความอิสระในการเรียนรู้ แนวคิดน้ีเร่ิม

ใช้เป็นคร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1975 โดย Malcolm Knowles เขากล่าวว่า การเรียนรู้ดว้ยตนเอง คือ กระบวนการท่ี

บุคคลใชใ้นการสร้างความตอ้งการในการเรียนรู้ การตั้งจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ การทาํกิจกรรมเพ่ือคน้หาความรู้    

การเลือกและการกาํหนดแผนการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยท่ีกิจกรรมส่วนใหญ่เกิดข้ึนดว้ยตนเอง  

(Knowles, 1975) ต่อมาไดมี้นักการศึกษาให้คาํจาํกดัความเพ่ิมข้ึนวา่การเรียนรู้ดว้ยการนาํตนเอง ไม่ไดห้มายถึง 

การเรียนคนเดียว ไม่มีชั้นเรียน ไม่มีผูส้อน ไม่มีเพ่ือนเรียน แต่ควรเนน้ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ท่ีจะทาํงานกบัเพ่ือน ครู 

หรือผูอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้นั้นดว้ย (Boud, 1982) สาํหรับ Self-Directed Learning ในความหมายของผูส้อน

คือ การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถวางแผนเวลาเรียนรู้เอง เลือกกิจกรรม รวมทั้งเลือกวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ดว้ย
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ตวัเอง  โดยผูส้อนจะเป็นเพียงผูค้อยช่วยเหลือ เสนอแนะ แนะนาํ หรืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น    

จากงานวิจยัความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองระหว่างนักศึกษาแพทยท่ี์มีบุคลิกภาพเก็บตวั (Introvert) และ

นักศึกษาแพทย์ท่ีมีบุคลิกภาพเปิดเผย (Extrovert) ผลวิจัยไม่มีความแตกต่างทางสถิติของความสามารถใน                   

การเรียนรู้แบบนาํตนเองระหวา่งบุคลิกภาพทั้งสอง (Nurlatifah et al., 2016)   ดงันั้นนกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้าซ่ึง

มีบุคลิกภาพใกลเ้คียงกบัคนเก็บตวั จึงมีศกัยภาพท่ีจะเรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองไม่แตกต่างจากนกัศึกษาปกติ 

4.3  Cooperative Learning  นักการศึกษาคนสําคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือน้ีคือ  

สลาวิน,  เดวิท  จอห์นสัน, และโรเจอร์  จอห์นสัน กล่าววา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเป็นมิติท่ีมกัจะถูกละเลย

หรือมองขา้มไป ทั้งๆ มีผลวิจยัช้ีชดัเจนวา่ ความรู้สึกของตนเองต่อผูเ้รียน  ต่อโรงเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชั้นมีผล

ต่อการเรียนรู้มาก จอห์นสันและจอห์นสันกล่าววา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะคือ 1) ลกัษณะแข่งขนั

กนัในการเรียนรู้ 2) ลกัษณะต่างคนต่างเรียน 3) ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี,  

2554)  กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจึงมุ่งเนน้ให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะร่วมมือหรือช่วยกนัในการเรียนรู้    

โดยใชก้ารทาํงานเป็นกลุ่มเล็กเพ่ือใหง่้ายต่อการสร้างความคุน้เคย อนัจะนาํไปสู่ความไวว้างใจต่อกนั ซ่ึงสามารถ

ปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งไร้ขีดจาํกดั  ทาํงานไดท้ั้งในชั้นเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หรือขา้มสาขาวิชาก็ได ้จึงเป็น

แนวทางการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดวิธีหน่ึงสําหรับอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั การเรียนรู้แบบร่วมมือน้ีมี

ลกัษณะพ่ึงพาซ่ึงกนัและกนัในเชิงบวก ประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลจะทาํให้ทั้ งกลุ่มมีประสิทธิภาพ ท่ีดีข้ึน 

(D.W. Johnson และคณะ, 2014) สอดคลอ้งกบั  รีเซบ โคเคก (Recep Koçak, 2008) ท่ีไดศึ้กษาผลของการเรียนรู้

แบบร่วมมือต่อลกัษณะทางจิตวิทยาและสังคมของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวา่การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือมีประสิทธิภาพในการลดระดบัของความเหงาและความวติกกงัวลทางสงัคม และเพ่ิมระดบัความสุข     

หวัใจของแนวคิดการจดัการเรียนการสอนทั้งสามคือ ตอ้งสามารถยดืหยุน่ไดต้ามผูเ้รียนและสถานการณ์ 

  

5.  กรอบแนวคิดในการสร้างแผนการสอนสําหรับนักศึกษาทีม่ีภาวะซึมเศร้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Hybrid 

    

Self-Directed 

     

Cooperative 

     

     สนบัสนุนการเขา้ถึงการเรียนไดห้ลายช่องทาง    

     ฝึกทกัษะการคิดท่ีเป็นเป้าหมายของการวชิา + ทกัษะทางสงัคม  

วางแผนเวลาเรียนดว้ยตนเอง เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด  

อบอุ่น 

     
ปลอดภัย 

ยืดหยุ่น      

 

  เห็นคุณค่าความสมัพนัธ์ 

 มีพ้ืนท่ีสาํหรับปรับตวั 

  ลดความกงัวล 

https://www.researchgate.net/profile/Recep-Kocak
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5.1 ตวัอย่างแผนการสอน วชิา HUM 122 : หลกัปรัชญาและศาสนา 
 

บทเรียน เป้าหมาย รูปแบบ กจิกรรม การประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภปิรัชญา 

 

อะไร 

คือ 

ความจริงแท้

ของโลกใบน้ี 

 

ฝึกทกัษะ 

การคิดแบบมี

วิจารณญาณ 

(Critical 

Thinking) 

Cooperative 

 

GI (Group Investigation)  

เรียนแบบสืบสวนสอบสวน 

เนน้การสร้างบรรยากาศ 

การทาํงานร่วมกนั เพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 

คร้ังท่ี 1: ผูส้อนแนะนาํ

ขอ้มูล ทฤษฎี แหล่งสืบคน้ 

คร้ังท่ี 2: เลือกกลุ่ม   

เลือกรูปแบบการนาํเสนอ 

แบ่งหนา้ท่ี 

คร้ังท่ี 3: สืบคน้ วิเคราะห์

สงัเคราะห์ขอ้มูล 

คร้ังท่ี 4:  นาํเสนอผลงาน   

ระยะเวลา 4 สปัดาห์        

 

จากการสงัเกต  

1) การพ่ึงพาและเก้ือกูล

กนั   

2) การปรึกษาหารือกนั

อยา่งใกลชิ้ด   

3) ความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบไดข้อง

สมาชิกแต่ละคน     

4) การใชท้กัษะการ

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง 

บุคคลและทกัษะ             

การทาํงานกลุ่มยอ่ย   

5) การวิเคราะห์

กระบวนการกลุ่ม  

 

สนบัสนุนขอ้มูล 

ทฤษฎีเน้ือหา

แวดลอ้ม และ

เป็นเวทีใน 

การประชุม

ออนไลน์ 

Hybrid 

-ห้องเรียนปกติ   

 

  

ผูส้อนให้คาํปรึกษา + 

เวทีในการประชุม 

-Live-Streaming   ห้องเรียนคู่ขนาน สาํหรับ

นกัศึกษาท่ีมีอุปสรรคใน

การเขา้ห้องเรียนปกติ   

-E-Learning   สาํหรับการเรียนล่วงหน้า  

หรือติดตามยอ้นหลงั 

หรือทบทวนบทเรียน   

ฝึกทกัษะ 

ความรับผิดชอบ 

ทั้งต่อตนเอง

และผูอ่ื้น 

Self-Directed       

 

นกัศึกษาวางแผนการทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้น 

เลือกนาํเสนอผล

การศึกษาผา่นผลงาน 

เพียง 1 ช้ิน จาก  

1) Infographic  

2) Podcast   

3) วิดิโอสั้น 

4) พดูนาํเสนอหนา้   

     ชั้นเรียน  

จบักลุ่มกลุ่มละ 3-6 คน 

ตามความถนดั 

ระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

 

นกัศึกษากบัผูส้อน

ร่วมกนัออกแบบเกณฑ์

การประเมิน โดยแบ่ง 

เป็น 2 ดา้น 

1) เน้ือหา 

2) เทคนิค 

 

6. สรุป   

แนวทางการเรียนการสอนน้ีมุ่งหวงัให้นักศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้า ไดต้ระหนกัในศกัยภาพของตนเอง           

โดยมีช่องทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) ท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกให้นกัศึกษา สามารถเรียน

ร่วมกับนักศึกษาปกติได้ ส่วนการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative learning)จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนา

สมรรถนะ  (competency) หลกัในการดาํรงชีวิต ให้มีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นดว้ย สีหนา้ ท่าทาง 

คาํพดู ท่ีเป็นมิตร หรือท่ีเรียกวา่ “ทกัษะทางสงัคม” (Social skills) สุดทา้ยการเรียนรู้แบบนาํตนเอง (Self-Directed 

Learning) จะช่วยทาํใหก้ารวางแผนการเรียนมีความยดืหยุน่ตามเง่ือนไขส่วนตวัของแต่ละบุคคล    

การผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 3 แบบ ช่วยทาํให้นกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้าสามารถเรียน

ร่วมกับนักศึกษาปกติได้ ถึงแมว้่าจะมีความบกพร่องเร่ืองทักษะทางสังคม และทักษะการส่ือสาร ทาํให้ขาด                 
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การยอมรับจากเพ่ือนไปบ้างในช่วงต้น ดังนั้ นเพ่ือให้การออกแบบน้ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนจึงควรเสริม 

บรรยากาศการเรียนในขณะประชุมงานให้มีความผ่อนคลาย ลดความกังวล ด้วยการเปิดเพลงคลอไปด้วย                

เพ่ือสร้างความรู้สึกร่วมโดยไม่ตอ้งมีคาํพดูใดๆ ใหน้กัศึกษารู้สึกแปลกแยก และอยากพฒันาตนเองต่อไป 

 

7.  ข้อเสนอแนะ  

แนวทางการเรียนการสอนสาํหรับนกัศึกษาท่ีเป็นโรคซึมเศร้าน้ีเป็นการออกแบบภายใตท้ฤษฎีการเรียนรู้

ของบรูเนอร์ (Bruner) ท่ีมุ่งให้ความรู้ถูกสร้างจากประสบการณ์ ผูเ้รียนจะมีบทบาทรับผิดชอบในการเรียน                   

โดยเป็นผูส้ร้างความหมายข้ึนมาจากแง่มุมต่างๆ ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง ผูเ้รียนจะเลือกเน้ือหาและกิจกรรมเอง    

เน้ือหาจะถูกสร้างในภาพรวม (Brunner, 1963) จึงควรมีการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process-E1) 

และทดสอบประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (Product-E2) ในลาํดบัต่อไป  
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แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน 

สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC CITIZENSHIP 

CHARACTERISTICS OF STUDENTS UNDER KHON KAEN PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 

 

สุทธิพงษ์ เทศต้อม 

คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการการศึกษา) มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

E-mail: biggyjungcub@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูผูส้อนในรายวิชาสังคมศึกษา 2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาและครูผูส้อนในรายวิชาสังคมศึกษา จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่งและขนาดของโรงเรียน  และ               

3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 การวิจัยกาํหนดเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษา

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน ประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนในสาํนกัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 210 โรง กลุ่มตวัอยา่ง ใชโ้รงเรียนเป็น

หน่วยสุ่ม ไดแ้ก่ โรงเรียนในสาํนกัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2560 

จาํนวน 136 โรง กาํหนดขนาดตวัอยา่งตามตารางของเครจซีและมอร์แกน โดยใหโ้รงเรียนเป็นฐาน จากนั้นทาํการสุ่ม

อย่างง่ายดว้ยวิธีจบัสลาก  ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน  

(1โรงเรียน : ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน, ครูผูส้อนในรายวชิาสงัคมศึกษา 1 คน ) จาํนวน 272 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวิจยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean, x�) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.935 และเปรียบเทียบ                   

ความคิดเห็นคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่งโดยใช ้t-test (Independent Samples) และขนาด

ของโรงเรียนโดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีการของ Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) ระยะท่ี 2 แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน จาํนวน               

6 คน กลุ่มเป้าหมาย  ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันาความพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน จาํนวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง กาํหนดคุณสมบติัในการคดัเลือก คือ 

โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลัระดบัประเทศดา้นสภานักเรียน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน 2 คน ครูท่ี
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ไดรั้บรางวลัระดบัประเทศดา้นสภานกัเรียน สังคม 2 คน  ตวัแทนสภานกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัระดบัประเทศดา้น

สภานกัเรียน 2 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 6 คนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

 ผลการวจิยั พบวา่ 1) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก (x� = 4.18, S.D.= 0.56) ด้านหลกัความเสมอภาค โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 4.33, 

S.D.= 0.69) ด้านยอมรับความแตกต่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x�= 4.00, S.D. = 0.68) ด้านเคารพสิทธิผูอ่ื้น 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x� = 4.20, S.D. = 0.61) ดา้นรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 4.26, 

S.D. = 0.58) ดา้นเขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x� = 4.12, S.D. = 0.70  2) 

เปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ครูผูส้อนในรายวิชาสังคมศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั เปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนกัเรียน จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 และ 3) แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน มีแนวทาง              

การพฒันาดงัน้ี  ดา้นหลกัความเสมอภาค 1. กิจกรรมสภานกัเรียน  2. กิจกรมจิตอาสา  3. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

ทาํงานเป็นทีม 4. เคารพกฎกติกา มารยาททางสังคม 5. การไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ดา้นยอมรับความแตกต่าง               

1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมโฮมรูม 3. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาํให้นกัเรียนเขา้ใจถึงความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม 4. การรับฟังความคิดเห็นและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ดา้นเคารพสิทธิผูอ่ื้น 1. การรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้น 2. การเขา้แถวตามลาํดบัก่อนหลงั 3. รู้จกัมารยาทในสังคม ดา้นรับผิดชอบต่อสังคม 1. มีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหาในชุมชน 2. ปลูกฝักใหน้กัเรียนมีสาํนึกรักในบา้นเกิด 3. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนเขา้ร่วมประเพณีของ

ชุมชน 4. ส่งเสริมหลกัสูตรท่ีใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วิถีชีวติของชุมชน ดา้นเขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม  

1. กิจกรรมทาํงานเป็นกลุ่มเป็นทีม 2. กิจกรรมสภานักเรียน 3. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกับหลกั

ประชาธิปไตย 

 

คาํสําคญั: คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to 1) study the democratic citizenship characteristics of students 

under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2 according to the opinions of school administrators 

and teachers in social studies department, 2) compare the democratic citizenship characteristics of students under 

Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2 of school administrators and teachers in social studies 

department classified by position and size of the school, and 3) study guidelines for the development of the 

democratic citizenship characteristics of students under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2  

The research was defined in two phases, the first phase was to study the democratic citizenship 

characteristics of students, the population of this phase was 210 schools in Khon Kaen Primary Educational 

Service Area 2, the academic year 2017 and the sample was 136 schools in Khon Karen Primary Educational 

Service Area 2 which set the sample size according to Krejcie and Morgan with school based and then selected 

by random sampling. The data was selected from 272 school’s directors and social study’s teachers (1 school:              

1 school’s director, social study’s teacher), research instrument was 5 rating scale questionnaire which reliability 
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of questionnaire was 0.935 and the data was analyzed by Mean, Standard Deviation (S.D.) and compared of 

opinions on democratic citizenship characteristics of students under Khon Kaen Primary Educational Service 

Area 2 which classified by status by using t-test (independent sample) and school size by using one-way Analysis 

of Variance when statistically significant differences were found, the differences were compared by pairs 

according to Fisher's Least Significant Difference (LSD) method. The second phase was to find guidelines of the 

development of the democratic citizenship characteristics of students. The target group was 6 qualified experts 

with expertise in democratic citizenship development, selected by purposive sampling as follows; 2 school’s 

director from the schools which received the national award for the student council, 2 teachers who received the 

national award for the student council and 2 representatives of the student council who received the national 

award for the student council, totally 6 people. The research instrument in this phase was structured interview. 

 The research found that 1) The overall and each aspect of the democratic citizenship characteristics 

of students were at a high level (x� = 4.18, S.D. = 0.56),  the principle of equality was at high level (x� = 4.33, 

S.D.= 0.69), acceptance of differences was at high level (x� = 4.00, S.D. = 0.68), respect for the rights of others 

was at high level (x� = 4.20, S.D.= 0.61),  social responsibility was at high level (x� = 4.26, S.D.= 0.58), and 

Democracy understanding and participation (x� = 4.12, S.D.= 0.70). 2) the compare of the democratic citizenship 

characteristics of students under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2 of school administrators 

and teachers in social studies department classified by position is not difference but the comparison of  the 

democratic citizenship characteristics of students of school administrators and teachers in social studies 

department classified by school size is significantly different at the 0.5 level of statistic, and 3) guidelines for the 

development of the democratic citizenship characteristics of students are as follows: the principle of equality 

includes 1. student council activities, 2. volunteer activities, 3. Team activities 4. Respect of rules and social 

etiquette, and 5. Do not taking advantage of others, acceptance of differences includes 1. Guidance activities,                  

2. home room activities, 3. teaching activities that make students understand cultural diversity, and 4. accepting 

opinions of others and learning new things, respect for the rights of others includes 1. listening to the opinions of 

others, 2. Lining up in first-come, first-served order, and 3. social etiquette, social responsibility includes                            

1. participate in solving problems in the community, 2. cultivate students to have a feeling of love in their 

hometown, 3. promote activities that allow students to participate in community traditions, and 4. promote a 

curriculum that allows students to learn the way of life of the community, Democracy understanding and 

participation include 1. team activities, 2. student council activities, and 3. teaching activities are in line with 

democratic principles. 

 

Keywords: The Democratic Citizenship Characteristics 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2561) ไดก้าํหนดเป้าหมายยทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษยใ์นทุกมิติและทุกช่วงวยัให้

เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม เพ่ือใหค้นไทยมีศกัยภาพในการจดัการสุข

ภาวะท่ีดีไดด้ว้ยตนเอง การเสริมสร้างใหค้นไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งดา้น ร่างกาย ใจ สติปัญญา และสงัคม 

มุ่งเนน้การเสริมสร้างการจดัการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ซ่ึงสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ไดว้างกรอบ

เป้าหมายและทิศทางการจดัการศึกษาของประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในแผนการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเขา้ถึงโอกาสและความเสมอภาคใน

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พฒันาระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งเสนอปัญหาและความทา้ทายของ

ระบบการศึกษา วา่คุณภาพของคนไทยทุกกลุ่มวยัยงัมีปัญหา คุณภาพของคนไทยแต่ละกลุ่มวยัเป็นปัญหาสําคญัท่ี

จะส่งผลต่อการยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอนาคต ทั้งเร่ืองพฒันาการและสติปัญญา

ตั้งแต่วยัเด็ก และปัญหาดา้นสุขภาพในวยัผูสู้งวยัท่ีส่งผลต่อภาระค่าใชจ่้ายภาครัฐ จึงไดก้าํหนดยุทธศาสตร์ใน              

การพฒันาการศึกษาดา้นการพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยั และการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ ไดร้ะบุวตัถุประสงค์

ท่ีสอดคลอ้งกับการพฒันาด้านผูเ้รียนไวว้่า เพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และ

สมรรถนะตรงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ สอดคลอ้งกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เด็กทุกคนมี

พฒันาการรอบดา้นตามวยัอยา่งมีคุณภาพ และไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ มีทกัษะชีวิต มีพฤติกรรมการบริโภค

ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม มีภูมิคุม้กนั และมีคุณธรรมจริยธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ, 2561) 

   คุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน ผ่านกิจกรรม

และการลงมือปฏิบติั เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถคิดและพฒันาคุณลกัษณะเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ในปี พ.ศ. 2553 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง

ของประเทศไทย เพ่ือสร้างพลเมืองให้มีความสามารถในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยระบุคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมือง 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) มีอิสรภาพและพ่ึงตวัเองได ้2) เคารพสิทธิผูอ่ื้น 3) เคารพความแตกต่าง                 

4) เคารพหลกัความเสมอภาค 5) เคารพกติกา เคารพกฎหมาย และ 6) รับผิดชอบต่อสังคม (สาํนกังานเลขาธิการ

สภาการศึกษา, 2559: น. 19-20) 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้กาํหนดพ้ืนท่ีศึกษา คือ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ไดก้าํกบัดูแลโรงเรียนทั้งหมด 210 โรง มีการวางแผนนโยบายพฒันาผูเ้รียนให้มี

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงการจดัการศึกษาพลเมืองเนน้ความรู้พ้ืนฐาน ไม่เนน้ 

การคิดวเิคราะห์ เน่ืองจากบริบทของประเทศท่ีเปล่ียนไป ดงันั้น ควรสร้างพลเมืองใหมี้คุณลกัษณะของพลเมืองใน

สังคมประชาธิปไตยท่ีเป็นสากล เพ่ือให้พลเมืองสามารถคิด วิเคราะห์และการส่งผลกระทบ เน้นการพฒันา                  

การตัดสินใจในโรงเรียน มีค่านิยมร่วมกันของคนในประเทศเพ่ือนําประเทศไปสู่การพฒันาให้พลเมืองมี                   

ความฉลาดในการประสานประโยชน์ระหว่างผูท่ี้มี ความคิดและความตอ้งการท่ีมีจุดหมายต่างกนั ให้มีความรู้

เก่ียวกบัสงัคมไทยท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงอยา่งลึกซ้ึง เขา้ใจบริบทและแกปั้ญหาอยา่งมีสติ เพ่ือเตรียมตวัเขา้สู่ศตวรรษ

ท่ี 21 ให้พลเมืองมีความรู้ ทศันคติและทกัษะในการทาํงานเพ่ือสังคมและส่วนรวม รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของ

โลก (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: น. 14) 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผูว้ิจัยจึงสนใจต้องการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอย่างไร และเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จาํแนกตาม

สถานภาพและขนาดของโรงเรียน รวมถึงนาํเสนอแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะนกัเรียนของโรงเรียนในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนใหเ้ป็นไปในรูปแบบท่ีเหมาะสม เพ่ือช่วยใหท้รัพยากรบุคคลของประเทศ

มีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตามความตอ้งการของสงัคมต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน สังกดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในรายวชิาสงัคม 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในรายวิชาสังคม จาํแนก

ตามสถานภาพตาํแหน่งและขนาดของโรงเรียน 

(3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559: 19-20) คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยเกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน ผ่านกิจกรรมและการลงมือปฏิบติั เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถคิด และ

พฒันาคุณลกัษณะเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง ในปี พ.ศ.2553 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ไดจ้ดัทาํยทุธศาสตร์การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศไทย เพ่ือสร้างพลเมืองใหมี้ความสามารถใน

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยระบุคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง 6 ประการ 

1. มีอิสรภาพและพ่ึงตวัเองได ้: ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองท่ีประชาชน เป็น

เจา้ของอาํนาจสูงสุดในประเทศ มีสิทธิเสรีภาพในประเทศ พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือ อิสระชน พ่ึงพา

และสามารถรับผิดชอบตวัเองได ้ 

2. เห็นคนเท่าเทียมกนั : ในระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในฐานะเจา้ของประเทศ 

พลเมืองเคารพหลกัความเสมอภาค เห็นคนเท่าเทียมกนั มีโครงสร้างสงัคมในแนวระนาบ (Horizontal)  

3. ยอมรับความแตกต่าง : ระบอบประชาธิปไตยให้เสรีภาพ และยอมรับความหลากหลายของ

ประชาชน ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองการเลือกอาชีพ วถีิชีวติ ความเช่ือทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง  

4. เคารพสิทธิผูอ่ื้น : ในระบอบประชาธิปไตย ทุกคนเป็นเจา้ของประเทศ และมีสิทธิ โดยสิทธิใน

ระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีขอบเขต ใชสิ้ทธิไดโ้ดยไม่ละเมิดสิทธิผูอ่ื้น  

5. รับผิดชอบต่อสังคม : พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยตอ้งใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองใน                  

การรับผิดชอบต่อสังคม มีสํานึกของความเป็นเจา้ของประเทศ และเป็นเจา้ของสังคมเป็นผูท่ี้ใชสิ้ทธิเสรีภาพ               

โดยรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม โดยมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาของสงัคม และพฒันา สงัคมใหดี้ข้ึน   

6. เขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม: ระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสาํเร็จได ้ถา้

พลเมืองเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามสมควร ทั้ งในเร่ืองหลัก
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ประชาธิปไตยหรือการปกครองโดยประชาชน และ หลักนิติรัฐหรือการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจเร่ือง                      

การเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง ติดตามความเป็นไป มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดบัชาติ

และระดบัทอ้งถ่ิน เคารพกติกา และใชว้ถีิทางประชาธิปไตยในการแกปั้ญหา โดยไม่ใชก้าํลงัหรือความรุนแรง 

การวิเคราะห์คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย จากแหล่งขอ้มูลทั้งหมด 9 แหล่ง               

1.สภาการศึกษา 61 2.สภาการศึกษา 59  3.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์และคณะ 4.สมพงษ ์จิตระดบั 5.สุมน อมรวิรัฒน์  

6.วิชยั วงศ์ใหญ่ 7.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 8.วิชยั ตนัศิริ และ 9.มานิช สุขสมจิตร โดยพิจารณาแหล่งขอ้มูลท่ี

สอดคลอ้งกันตั้งแต่ 5 แหล่งข้ึนไป ได้คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย เพ่ือวิจัย จาํนวน                    

5 ดา้น 1.หลกัความเสมอภาค 2.ยอมรับความแตกต่าง 3.เคารพสิทธิผูอ่ื้น 4.รับผิดชอบต่อสังคม 5.เขา้ใจระบอบ

ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 

               3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  5 ดา้น  

1.หลกัความเสมอภาค    2.ยอมรับความแตกต่าง     3.เคารพสิทธิผูอ่ื้น            

4.รับผดิชอบต่อสงัคม    5.เขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 

สถานภาพตาํแหน่ง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ครูผูส้อน 

 

ขนาดของโรงเรียน 

โรงเรียนขนาดเลก็ 

โรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 

แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  5 ดา้น  

1.หลกัความเสมอภาค     2.ยอมรับความแตกต่าง      3.เคารพสิทธิผูอ่ื้น               

4.รับผดิชอบต่อสงัคม     5.เขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในรายวิชาสังคม ท่ีมีสถานภาพ

ตาํแหน่งต่างกนั แตกต่างกนั 

(2) คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในรายวิชาสงัคม 

ท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกนั แตกต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 ระยะท่ี 1 เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

 ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นกัเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
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        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ระยะท่ี 1  กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ใชโ้รงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ไดแ้ก่ โรงเรียนในสาํนกัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 136 โรง กาํหนดขนาดตวัอย่างตาม

ตารางของเครจซีและมอร์แกน โดยให้โรงเรียนเป็นฐาน จากนั้นทาํการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวิธีจบัสลาก ซ่ึงผูว้ิจยัได้

เก็บขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถาม ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อน  (1โรงเรียน : ผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน, 

ครูผูส้อนในรายวชิาสงัคมศึกษา 1 คน )  

 

ตารางที ่1  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามสถานภาพและขนาดโรงเรียน 

ขนาดโรงเรียน 

จาํนวน

ตวัอยา่ง 

(โรงเรียน) 

จาํนวนตวัอยา่ง 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

(คน) 

จาํนวนตวัอยา่ง 

ครูผูส้อนในรายวชิา

สงัคมศึกษา (คน) 

จาํนวนตวัอยา่ง 

รวม 

(คน) 

โรงเรียนขนาดเลก็ 96 96 96 192 

โรงเรียนขนาดกลาง 38 38 38 76 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 2 2 2 4 

รวม  136 136 272 
  

 ระยะท่ี 2   กลุ่มเป้าหมาย  ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในการพฒันา

ความพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน จาํนวน 6 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

กาํหนดคุณสมบัติในการคดัเลือก คือ โรงเรียนท่ีได้รับรางวลัระดับประเทศด้านสภานักเรียน ประกอบด้วย 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน 2 คน  ครูท่ีไดรั้บรางวลัระดบัประเทศดา้นสภานักเรียน สังคม 2 คน ตวัแทนสภา

นกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัระดบัประเทศดา้นสภานกัเรียน 2 คน รวมทั้งส้ินจาํนวน 6 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 ระยะท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนักเรียน 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

 ระยะท่ี 2  แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างประเดน็คาํถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะความพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนกัเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ระยะท่ี 1  

(1)  ขอหนงัสือจากสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพ่ือขอความอนุเคราะห์

การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยั ถึงผูอ้าํนวยการการศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 2   

(2)  ผูว้ิจยัส่งหนังสือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ไปยงัสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  

เพ่ือขอความอนุเคราะห์การเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยั  

(3)  ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะห์ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ใน

การส่งแบบสอบถามไปยงัโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  
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 ระยะท่ี 2  

(1) ผู ้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอหนังสือแนะนําตัวจากคณะครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม เพ่ือขอความร่วมมือไปยงัผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 6 คน   

(2) ผูว้จิยัทาํการสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 6 คน 

(3) ในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังผูว้จิยัทาํการจดบนัทึก และบนัทึกเสียงไวทุ้กคร้ัง โดยขออนุญาตใน

การบนัทึกก่อนทาํการบนัทึก 

(4) ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งขอแบบสมัภาษณ์เพ่ือดาํเนินการใน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ระยะท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูล ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) ตอนท่ี 2 เก่ียวกบัระดบัคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของนกัเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมขอนแก่น เขต 2 โดยการ

หาค่าเฉล่ีย (Mean, x�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาํหนดเกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ีย และ

เปรียบเทียบความคิดเห็นคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่งโดยใช ้t-test (Independent Samples) 

และขนาดของโรงเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เม่ือพบ             

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติจึงเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ ตามวธีิการของ Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) 

 ระยะท่ี 2  ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์  โดยวธีิการตีความและสร้างขอ้สรุปซ่ึงดาํเนินการ

ดงัน้ี 

 (1) ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในแบบสมัภาษณ์อีกคร้ังเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล

ท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือได ้

 (2) ผูว้ิจัยทาํการวิเคราะห์การสัมภาษณ์แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักเรียน  สังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 และนาํเสนอโดย 

การพรรณนาวเิคราะห์ 

 

5. ผลการวจัิย 

 ระยะท่ี 1  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2โดยรวมและรายดา้น รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ 

 นกัเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวม 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย   

ระดบัการปฏิบติัความเป็นพลเมือง 

ในระบอบประชาธิปไตย ลาํดบัท่ี 

x� S.D. การแปลผล 

1. ดา้นหลกัความเสมอภาค 4.33 0.69 มาก 1 

2. ดา้นยอมรับความแตกต่าง 4.00 0.68 มาก 5 

3. ดา้นเคารพสิทธิผูอ่ื้น 4.20 0.61 มาก 3 

4. ดา้นรับผดิชอบต่อสังคม 4.26 0.58 มาก 2 

5. ดา้นเขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 4.12 0.70 มาก 4 

โดยรวม 4.18 0.56 มาก  

  

จากตารางท่ี 2 พบว่า คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (x� = 4.18, S.D. = 0.56)                 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่                 

ดา้นหลกัความเสมอภาค (x� = 4.33, S.D. = 0.69) ดา้นรับผิดชอบต่อสงัคม (x� = 4.26, S.D. = 0.58) ดา้นเคารพสิทธิ

ผู ้อ่ืน (x� = 4.20, S.D. = 0.61) ด้านเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม (x� = 4.12, S.D. = 0.70) และ                       

ดา้นยอมรับความแตกต่าง (x� = 4.00, S.D. = 0.68) ตามลาํดบั  

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่งและขนาดโรงเรียน 

รายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางที ่3  การเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน สงักดัสาํนกังาน 

 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่ง 

คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน 

t Sig 
x� S.D. x� S.D. 

1. ดา้นหลกัความเสมอภาค 4.17 0.76 4..49 0.56 3.94 0.80 

2. ดา้นยอมรับความแตกต่าง 3.81 0.70 4.17 0.61 4.61 0.16 

3. ดา้นเคารพสิทธิผูอ่ื้น 4.10 0.64 4.30 0.56 2.76 0.87 

4. ดา้นรับผดิชอบต่อสังคม 4.13 0.59 4.40 0.54 4.08 0.78 

5. ดา้นเขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม 3.89 0.78 4.36 0.51 5.91* 0.00 

รวม 4.02 0.61 4.34 0.46 5.01* 0.02 

หมายเหตุ * มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

จากตารางท่ี 3 พบว่า เม่ือเปรียบเทียบคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของ

นกัเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จาํแนกตามสถานภาพตาํแหน่ง โดยรวม

แตกต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม แตกต่างกันอย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นหลกัความเสมอภาค ดา้นยอมรับความแตกต่าง ดา้นเคารพสิทธิผูอ่ื้นและ

ดา้นรับผิดชอบต่อสงัคม ไม่แตกต่างกนั 

 ระยะท่ี 2  แนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียน มี

แนวทางการพฒันาดงัน้ี   

ด้านหลกัความเสมอภาค  

1. กิจกรรมสภานกัเรียน 2. กิจกรมจิตอาสา   

3. การไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น   4. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาํงานเป็นทีม    

5. เคารพกฎกติกา มารยาททางสงัคม   

ด้านยอมรับความแตกต่าง   

1. กิจกรรมแนะแนว   2. กิจกรรมโฮมรูม   

3. การรับฟังความคิดเห็นและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ   4. กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

     ถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม   

ด้านเคารพสิทธิผู้อ่ืน   

1. การรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น   2. การเขา้แถวตามลาํดบัก่อนหลงั   

3. รู้จกัมารยาทในสงัคม   

ด้านรับผดิชอบต่อสังคม   

1. มีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาในชุมชน   2. ปลูกฝักใหน้กัเรียนมีสาํนึกรักในบา้นเกิด        

3. กิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนเขา้ร่วมประเพณีของชุมชน 4. หลกัสูตรท่ีใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้วถีิชีวติของชุมชน  

ด้านเข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมส่ีวนร่วม   

1. กิจกรรมทาํงานเป็นกลุ่มเป็นทีม   2. กิจกรรมสภานกัเรียน   

3. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบัหลกัประชาธิปไตย 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) จากผลการวจิยัพบวา่ คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน สงักดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง

ตามลาํดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นหลกัความเสมอภาค ดา้นรับผิดชอบต่อสังคม ดา้นเคารพสิทธิ

ผูอ่ื้น ดา้นเขา้ใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนและดา้นยอมรับความแตกต่าง ดงันั้น สถานศึกษาในสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรียนรู้ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

(2) จากผลการวจิยัพบวา่ คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนกัเรียน สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ดงันั้นสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ควรสนบัสนุน

และส่งเสริมให้สถานศึกษาขนาดเล็กมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ความเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
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6.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ของนกัเรียน 

(2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนกัเรียน 

 

7. กติติกรรมประกาศ 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความกรุณาและความช่วยเหลืออยา่งสูงยิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.จาํเนียร พลหาญ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ เมยไธสง ประธานกรรมการสอบ 

รองศาสตราจารย ์ดร.กฤษกนก ดวงชาทม กรรมการสอบ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ 

กรรมการสอบ ท่ีให้คาํแนะนาํและตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องมาโดยตลอด ตั้งแต่เร่ิมตน้จนสําเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยั

ขอขอบพระคุณดว้ยความเคารพอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนทุกคนจาํเป็นตอ้งพฒันาข้ึน เพราะเป็นทกัษะท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งกบัทกัษะเสริมศกัยภาพอ่ืนๆ ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกลุ่มนักเรียนท่ีมีความสนใจ

ดา้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เนน้คอมพิวเตอร์) 2) เปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – 

คณิตศาสตร์ (เนน้คอมพิวเตอร์) โดยมีกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ 

– คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาลพบุรี ระดบัชั้นละ 1 ห้องเรียน จาํนวน 120 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 

เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบวดัความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.33-1.00 ค่าความยากอยู่

ระหวา่ง 0.43-0.74 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.20-0.55 ค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.76  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ

เชิงบรรยาย ไดแ้ก่ แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ภาพรวมอยู่

ในระดับ ปรับปรุง ในด้านการแยกส่วนย่อยของปัญหา การหารูปแบบของปัญหา การคิดเชิงนามธรรม และ                 

การออกแบบขั้นตอน อยูใ่นระดบั พอใช ้2) ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  
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ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมัน่ .05 ดังนั้นจึงตอ้งมีการทบทวนและหาแนวทาง

ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณในทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

ระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 

 

คาํสําคญั: การคิดเชิงคาํนวณ, มธัยมศึกษาตอนปลาย, แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

 

ABSTRACT 

 Computational thinking is a skill that all learners need to develop. It is a skill that is relevant to other 

empowerment skills of the 21st century, especially among students with an interest in computer programming. 

The purposes of this research were 1) to explore the computational thinking abilities of high school students in 

Science - Mathematics – Computer program. 2) to compare the computational thinking abilities between grade 

10 - 12 students in the Science - Mathematics – Computer program. The sample were grade 10 – 12 students who 

studied in an extra-large secondary school under the Lopburi Secondary Education Service Area Office, one 

classroom per level by purposive sampling.  The data were collected by using the computational thinking test, 

which The IOC scores were 0.33-1.00, the difficulty indices were 0.43-0.74, the discrimination indices were  

0.20-0.55, the reliability of the test was 0.76. The data were analyzed using frequency, distribution, percentage, 

mean, standard deviation and One-way ANOVA. 

 The results of the research were as follows: 1) The computational thinking ability of grade 10 - 12 

students was at an improvement level and all computational thinking components were at moderate level 2) The 

computational thinking abilities of grade 10 - 12 students were  not significantly different. at a confidence level 

of .05. Therefore, it is necessary to review and improve learning to promote computational thinking abilities at 

all levels, especially at higher level. 

 

Keywords: Computational Thinking, Upper Secondary School, Science – Mathematic Program,  

 Computer Program 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การคิดเชิงคาํนวณ (Computational Thinking : CT) เป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนทุกคนจาํเป็นตอ้งพฒันาข้ึน เพราะ

เป็นทกัษะท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัทกัษะเสริมศกัยภาพอ่ืนๆ ในศตวรรษท่ี 21 เช่น การแกปั้ญหา การคิดเชิงวิพากษ ์

ประสิทธิผลของงาน และความคิดสร้างสรรค ์(Aho, 2012; Wing, 2006) เน่ืองจากการคิดเชิงคาํนวณไดร้วมทกัษะ

การแกไ้ขปัญหา การออกแบบ และการเขา้ใจพฤติกรรมมนุษยเ์ขา้ดว้ยกนั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย,ี 2561a: Wing, 2006) นอกจากน้ีการคิดเชิงคาํนวณเก่ียวขอ้งกบัการคิดแกปั้ญหา การเขา้ใจรูปแทน

ของส่ิงต่างๆ ตลอดจนสามารถใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหาได ้(Román-González et al., 2017) การคิดเชิงคาํนวณ

เป็นการแกปั้ญหาท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ ประยกุตใ์ชห้ลกัการของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย การกาํหนด

สาระสําคัญหรือคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การย่อยปัญหา (Decomposition) การหารูปแบบ (Pattern 

Recognition) และการออกแบบขั้นตอนวธีิ (Algorithm) ท่ีสามารถนาํมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในศาสตร์อ่ืนๆ หรือ
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ปัญหาทัว่ไปไดอ้ยา่งมีระบบ มีเหตุผลเป็นขั้นตอน (Yadav, Gretter, Good, & McLean, 2017) ดว้ยเหตุน้ีการคิดเชิง

คาํนวณจึงเป็นทักษะพ้ืนฐานท่ีช่วยพฒันาการอ่าน การเขียน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงวิศวกรรม 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2561) หน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ จึงพยายามท่ีจะพฒันา

นกัเรียนใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณเพ่ือสามารถจดัการกบัปัญหาทัว่ไปในชีวิตประจาํวนั

ตลอดจนปัญหาในเร่ืองการเรียนได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ (ศรายุทธ ดวงจันทร์, 2561) ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดร้ะบุการคิดเชิงคาํนวณไวใ้นหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แนวใหม่ (Next Generation 

Science Standard) โดยในหลักสูตรน้ีเน้นการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ (Scientific and Engineering Practices) 8 การปฏิบติังาน โดยการคิดเชิงคาํนวณเป็นหน่ึงในการ

ปฏิบติังานท่ีควรปลูกฝังใหก้บัผูเ้รียน (NGSS Lead State, 2013) 

สาํหรับประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการไดมี้การปรับปรุงตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2551 เป็นฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และได้

เพ่ิมสาระเทคโนโลย ีซ่ึงประกอบไปดว้ยสาระการออกแบบและเทคโนโลยแีละวทิยาการคาํนวณ โดยในส่วนของ

วิทยาการคาํนวณมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทักษะการคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ                   

มีทกัษะการคิดเชิงคาํนวณ และนาํทกัษะน้ีไปประยุกต์ใชเ้พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจริงไดด้ว้ย วิสัยทศัน์หลกัท่ีเป็น

แนวทางในการวางหลกัสูตรน้ีคือ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน (ทักษะการคิดเชิงคาํนวณ) 

ตลอดจนสมรรถนะอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาคอมพิวเตอร์นั้น ลว้นเป็นเคร่ืองมือสําคญัสาํหรับการดาํรงชีวิตใน

อนาคต (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561a) อีกทั้งการคิดเชิงคาํนวณเป็นส่ิงจาํเป็นใน

การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยงัสามารถนํามาใช้เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาทั่วทุกสาขารวมทั้ ง

มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ (Education, 2018)  โดยตั้ งแต่ ปี  พ.ศ. 2564 เ ป็นต้นมา 

กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทยทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอ้ง

จดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงคาํนวณ 

ในบริบทของโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีผูว้ิจยัปฏิบติังานอยู ่ไดจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเนน้การเตรียม 

พร้อมเพ่ือการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา จึงมีการพฒันาแผนการเรียน เพ่ือสนองต่อความถนดัและความสนใจท่ี

หลากหลายของผูเ้รียน และจดัใหมี้แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) โดยเนน้พฒันาผูเ้รียนท่ี

มีความถนดัทางดา้นคอมพิวเตอร์ และสนใจศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาในสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ซ่ึงความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณถือว่ามีความสําคญัสําหรับผูเ้รียนในแผนการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) เป็นอยา่งยิ่ง เพราะเป็นส่ิงจาํเป็นในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

และเป็นพ้ืนฐานของการคิดแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีสามารถต่อยอดหรือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนสาขาอ่ืนๆ ได ้ 

จากความเป็นมาและความสําคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสามารถในการคิดเชิง

คาํนวณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)                 

ในโรงเรียนมธัยมขนาดใหญ่พิเศษ เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบนัและใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดัการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณใหก้บันกัเรียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 สายการเรียน

วทิยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เนน้คอมพิวเตอร์)  
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(2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

แผนการเรียนวทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เนน้คอมพิวเตอร์)  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

  1. ความหมายของการคดิเชิงคาํนวณ 

 การคิดเชิงคาํนวณ (Computational Thinking) เป็นกระบวนการคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหา 

(Wing, 2006) โดยมีการคิดวเิคราะห์ปัญหาอยา่งมีเหตุผล (บญัญพนต ์พลูสวสัด์ิ และพนมพร ดอกประโคน, 2559; 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2561b) มีลาํดบัขั้นตอนการสร้างสรรคว์ิธีแกปั้ญหาไปทีละ

ขั้นตอน รวมทั้งการยอ่ยปัญหาจากปัญหาท่ีซบัซอ้น มีการสังเกตรูปแบบของปัญหาและสถานการณ์ (บญัญพนต ์

พูลสวสัด์ิ และ พนมพร ดอกประโคน, 2559) เพ่ือนาํไปออกแบบแนวทางแกปั้ญหา (Wing, 2006) และวิเคราะห์

ออกมาเพ่ือปรับใชใ้นลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2561a) และ

ความเขา้ใจในการทาํงาน โดยใช้กรอบแนวคิดพ้ืนฐานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Wing, 2006) รวมถึงเป็น

ความสามารถในการใชเ้คร่ืองมือและกรอบแนวคิดทางดา้นคณิตศาสตร์ในการจดัการปัญหาทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

(NGSS Lead State, 2013) ส่งผลไปสู่ปลายทางท่ีทาํให้คอมพิวเตอร์หรือมนุษย์จัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (Wing, 2006) นอกจากน้ียงัสามารถนาํไปแกปั้ญหาในศาสตร์อ่ืน ๆ และปัญหาในชีวติประจาํวนัได ้

(สถาบนัส่งเสริมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2561a) 

 2. องค์ประกอบของการคดิเชิงคาํนวณ 

 สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561b) ไดจ้ดัทาํแบบเรียนสาํหรับ นกัเรียน

ไทยและนาํเสนอวา่ การคิดเชิงคาํนวณ (Computational Thinking) เป็นความสามารถพ้ืนฐานของการคิดแกปั้ญหา

ต่างๆ ท่ีสามารถนาไปประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนั และ ได้กาํหนดองค์ประกอบการคิดเชิง

คาํนวณไว ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) การคิดแบบแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (Decomposition) เป็นการพิจารณาและ 

แบ่งปัญหาหรืองาน ออกเป็นส่วนยอ่ยเพ่ือใหจ้ดัการกบัปัญหาไดง่้ายข้ึน 

2) การหารูปแบบของปัญหา (Pattern Recognition) เป็นการพิจารณารูปแบบแนวโน้มของ 

ขอ้มูลหรือปัญหา และพิจารณาความคลา้ยหรือความเหมือนกนัของปัญหายอ่ยท่ีอยูใ่นปัญหาเดียวกนัหรือความ

เหมือนกนัของรูปแบบการแกปั้ญหา 

3) การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) เป็นการพิจารณารายละเอียดท่ีสาํคญัของปัญหา แยกแยะ

สาระสาํคญัออกจากส่วนท่ีไม่สาํคญั 

4) การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm) เป็นการออกแบบขั้นตอนในการแกปั้ญหาหรือการ 

ทาํงานโดยมีลาํดบัคาํสัง่ท่ีชดัเจน  
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                  ตวัแปรอสิระ                                                     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)                  

มีความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณอยูใ่นระดบัพอใช ้

(2) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เนน้คอมพิวเตอร์)  

มีความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณต่างกนั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research Design) 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 4.2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 

 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์) 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1  

ปีการศึกษา 2565 ซ่ึงมีระดบัชั้นละ 1 หอ้งเรียน หอ้งเรียนละ 40 คน รวม 120 คน 

 4.2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์) 

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาลพบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2565 ทุกห้องเรียน ระดบัชั้นละ 1 ห้องเรียน เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 40 คน นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 40 คน และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 40 คน รวมจาํนวน 120 คน เป็นชาย 

67 คน หญิง 53 คน แยกเป็นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 40 คน เป็นชาย 26 คน หญิง 14 คน ระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 40 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 23 คน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 40 คน เป็นชาย 

24 คน หญิง 16 คน ใชก้ารเลือกแบบเจาะจง โดยใชต้วัอยา่งทั้งหมดในกลุ่มประชากร 

 

 

ระดบัชั้น 

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ 

   1) การแยกส่วนยอ่ยของปัญหา 

   2) การหารูปแบบของปัญหา 

   3) การคิดเชิงนามธรรม 

   4) การออกแบบขั้นตอน 
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       4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี คือ แบบวดัความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ เป็นแบบวดัแบบอตันยัท่ี

พฒันาโดย ศรายทุธ ดวงจนัทร์ (2561) โดยแบบวดัเป็นสถานการณ์ท่ีครอบคลุมการใชค้วามสามารถในการคิดเชิง

คาํนวณทุกองคป์ระกอบ มีจาํนวน 3 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์ประกอบดว้ย 4 ขอ้คาํถาม ท่ีใชว้ดัแต่ละ

องคป์ระกอบของความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ รวมจาํนวนขอ้คาํถามในแบบวดัทั้งส้ิน 12 ขอ้คาํถาม และ

กาํหนดเวลาในการทาํแบบวดั 90 นาที โดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี  

  ค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูท้รงคุณวฒิุ (IOC) ในแต่ละขอ้ มีค่าดชันีความสอดคลอ้งอยูร่ะหวา่ง 0.33-1.00  

  ตรวจสอบคุณภาพแบบวดัรายข้อในด้านค่าความยาก ค่าอาํนาจจําแนก มีค่าความยากอยู่ระหว่าง  

0.43-0.74 ค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.55 และมีค่าความเท่ียงเท่ากบั 0.76  

  ตรวจสอบความเป็นปรนัย จากค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างผูป้ระเมิน (Rater Agreement Index; 

RAI) มีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมินอยู ่ระหวา่ง 0.74-1.00 

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล      

 ผูว้ิจยัดาํเนินการตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือให้วิธีการดาํเนินการเก็บขอ้มูล

ดาํเนินไปในลกัษณะเดียวกนั โดยก่อนเร่ิมเก็บขอ้มูลไดแ้นะนาํและช้ีแจงถึงวตัถุประสงคใ์นการทาํ แบบทดสอบ 

วิธีการทําแบบทดสอบ การปกป้องสิทธิและวิธีการรักษาเก็บรักษาข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็นความลับ โดยมี                   

การกาํหนดเวลาในการทาํแบบวดัความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ เท่ากนัทุกหอ้งเรียน คือ ไม่เกิน 90 นาที       

       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัมีขั้นตอนในการดาํเนินการดงัน้ี 

  1. ตรวจให้คะแนนแบบวดัความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ แต่ละขอ้แยกเป็นรายองคป์ระกอบ 

โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน 3 ระดบั ระหวา่ง 1-3 คะแนน ดั้งนั้นแต่ละดา้นจะมีคะแนนเตม็ 9 คะแนน คะแนนเตม็

ทั้งฉบบัเท่ากบั 36 คะแนน 

  2. หาร้อยละของคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็มรายองค์ประกอบ จัดระดับคุณภาพของ

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณรายองค์ประกอบและในภาพรวม ตามเกณฑ์ของ สทศ. สพฐ. (2555)                     

โดยกาํหนดเกณฑไ์ดด้งัน้ี 

    2.1 เกณฑร์ายองคป์ระกอบ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั  

   มีคะแนนมากกวา่ร้อยละ 75 ข้ึนไป อยูใ่นระดบัคุณภาพ ดี 

   มีคะแนนระหวา่งร้อยละ 40-75 อยูใ่นระดบัคุณภาพ พอใช ้

   มีคะแนนตํ่ากวา่ร้อยละ 40 อยูใ่นระดบัคุณภาพ ปรับปรุง 

   2.2 เกณฑก์ารตดัสินในภาพรวม แบ่งออกเป็น 4 ระดบั 

   มีผลการประเมินในระดบั ดี ครบทั้ง 4 องคป์ระกอบ ระดบัคุณภาพ ดีเยีย่ม 

   มีผลการประเมินในระดบั ดี 3 องคป์ระกอบ ระดบัคุณภาพ ดี 

   มีผลการประเมินในระดบั ดี 2 องคป์ระกอบ ระดบัคุณภาพ พอใช ้

   มีผลการประเมินในระดบั ดี นอ้ยกวา่ 2 องคป์ระกอบ ระดบัคุณภาพ ปรับปรุง 

  3. วิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียคะแนนความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณภาพรวม

ระหวา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 ถา้พบความแตกต่างจึงจะวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ียคะแนน

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณภาพรวมรายคู่ 
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5. ผลการวจัิย 

 จากการสาํรวจความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)  พบว่า นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 จาํนวน 120 คน  

มีคะแนนความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณสูงสุดท่ี 29 คะแนน และตํ่าสุดท่ี 13 คะแนน ซ่ึงมีความสามารถใน

การคิดเชิงคาํนวณแต่ละองคป์ระกอบอยูใ่นระดบั พอใช ้และมีความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณภาพรวมอยูใ่น

ระดบั ปรับปรุง เม่ือพิจารณาแยกตามระดบัชั้นพบวา่นกัเรียนแต่ละระดบัชั้นมีระดบัความสามารถในการคิดเชิง

คาํนวณรายองคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัพอใชแ้ละภาพรวมอยูใ่นระดบัปรับปรุงเหมือนกนั ดงัแสดง

ในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ระดบัความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ 

ระดบัชั้น องคป์ระกอบ n 
คะแนน

เตม็ 
Max Min x� SD 

x�  
ร้อยละ 

ระดบั

ความ 

สามารถ 

ระดบัความ 

สามารถ

ภาพรวม 

ม. 4 

การแยกส่วนยอ่ย

ของปัญหา 
40 9 7 1 4.88 1.11 54.17 พอใช ้

ปรับปรุง 

การหารูปแบบ 40 9 9 2 5.85 1.66 65.00 พอใช ้

การคิดเชิง

นามธรรม 
40 9 8 2 4.65 1.61 51.67 พอใช ้

การออกแบบ

ขั้นตอนวิธี 
40 9 8 1 5.70 1.57 63.33 พอใช ้

ม.5 

การแยกส่วนยอ่ย

ของปัญหา 
40 9 7 1 5.33 1.19 59.17 พอใช ้

ปรับปรุง 

การหารูปแบบ 40 9 9 3 7.38 1.72 81.94 ดี 

การคิดเชิง

นามธรรม 
40 9 8 3 5.78 1.33 64.17 พอใช ้

การออกแบบ

ขั้นตอนวิธี 
40 9 7 1 3.73 1.36 41.39 พอใช ้

ม.6 

การแยกส่วนยอ่ย

ของปัญหา 
40 9 8 3 5.28 1.04 58.61 พอใช ้

ปรับปรุง 

การหารูปแบบ 40 9 9 3 6.25 1.82 69.44 พอใช ้

การคิดเชิง

นามธรรม 
40 9 8 2 5.80 1.16 64.44 พอใช ้

การออกแบบ

ขั้นตอนวิธี 
40 9 9 0 4.65 1.66 51.67 พอใช ้

รวม 

การแยกส่วนยอ่ย

ของปัญหา 
120 9 8 1 5.16 1.12 57.31 พอใช ้

ปรับปรุง 

การหารูปแบบ 120 9 9 2 6.49 1.84 72.13 พอใช ้

การคิดเชิง

นามธรรม 
120 9 8 2 5.41 1.47 60.09 พอใช ้

การออกแบบ

ขั้นตอนวิธี 
120 9 9 0 4.69 1.72 52.13 พอใช ้
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เม่ือทํา การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณระหว่างนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  

4 - 6 พบวา่ ค่าเฉล่ียร้อยละคะแนนระหวา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 5 และ 6 เท่ากบั 58.54 61.67 และ 61.04 

ตามลาํดบั และมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณระหวา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

ความสามารถใน

การคิดเชิงคาํนวณ 
n df 

คะแนน

เตม็ 
Max Min x� SD 

x� 

ร้อยละ 
F P 

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 40 39 36 32 6 21.08 0.59 58.54 

1.46 0.24 มธัยมศึกษาปีท่ี 5 40 39 36 31 8 22.20 1.50 61.67 

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 40 39 36 34 8 21.98 0.69 61.04 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

  

6. อภิปรายผล  

  นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เน้นคอมพิวเตอร์)                    

มีความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณภาพรวมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง เม่ือพิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบ มีระดบั

คุณภาพอยู่ในระดับ พอใช้ ทุกองค์ประกอบ แสดงให้เห็นว่านักเรียนยงัขาดความสามารถในด้านต่างๆ ของ

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ (การแยกส่วนย่อยของปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรมและการ

ออกแบบวิธี) ทั้ งน้ีนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 แผนการเรียน

วทิยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เนน้คอมพิวเตอร์) มีความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณภาพรวมอยูใ่นระดบัปรับปรุง

เหมือนกนัและไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ แสดงใหเ้ห็นวา่แมน้กัเรียนจะผา่นการเรียนรู้ในระดบัชั้นท่ี

สูงข้ึนก็ยงัไม่สามารถพฒันาความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนกัเรียนให้มีระดบัสูงข้ึนได ้ซ่ึงแตกต่างจาก

งานวจิยัของ ณฐัสิทธ์ิ นรสิทธ์ิ และคณะ (2564) ท่ีนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีระดบัการคิด

เชิงคาํนวณในระดบัดีถึงดีมาก ทั้งน้ีอาจดว้ยบริบทโรงเรียนสาธิตท่ีนกัเรียนมีความพร้อมกวา่และเคร่ืองมือท่ีใชว้ดั

ระดบัการคิดเชิงคาํนวณเป็นแบบประเมินตนเอง จะเห็นไดว้่านกัเรียนจึงควรไดรั้บการพฒันาความสามารถใน     

การคิดเชิงคาํนวณในทุกระดบัชั้น สาเหตุสาํคญัยอ่มตอ้งเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซ่ึงการจดัการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบนั ควรส่งเสริมให้นกัเรียนมีการสืบเสาะ พิจารณาปัญหาและมีความสามารถใน            

การคิดแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย ผ่านกิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะการคิดเชิงคาํนวณ 

(วรุิฬห์ สิทธิเขตรกรณ์ และสุรียพ์ร สวา่งเมฆ, 2564) โดยในบริบทของสถานศึกษา มีการจดัการสอนวทิยาศาสตร์

ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและส่งเสริมให้นักเรียนมีการสืบเสาะ แต่ขาดการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถใน

การคิดแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้น และครูผูส้อนยงัขาดประสบการณ์ในการสอนการคิดเชิงคาํนวณ ซ่ึงครูผูส้อนควร

ได้รับการฝึกเก่ียวกับแนวคิดเชิงคาํนวณมาเป็นอย่างดีเพ่ือนําไปสู่การออกแบบการเรียนการสอน (ภาสกร 

เรืองรอง และ มะยรีุย ์พิทยาเสนีย,์ 2564) ดงันั้น จึงควรศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัเพ่ือหาสาเหตุและ

หากระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาต่อไป รวมทั้งอาจตอ้งศึกษา

ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจมีผลต่อระดบัความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย

ต่อไป 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

จากผลการศึกษาการวิจยัในคร้ังน้ีพบสภาพปัญหาของความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (เนน้คอมพิวเตอร์) ดงันั้นในการส่งเสริม

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนักเรียนให้สูงข้ึนควรศึกษาและวิจยัเพ่ือพฒันาหลกัสูตรหรือการจดัการ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาปัจจัยท่ีอาจจะส่งผลต่อระดับความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนักเรียนในด้าน 

อ่ืน ๆ เช่น เพศ อาย ุแผนการเรียน เป็นตน้  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 บทความวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณโรงเรียนและนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีให้ความร่วมมือใน

การเก็บขอ้มูลวจิยัจนกระทัง่งานวจิยัคร้ังน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การพฒันาความสามารถดา้นการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ เร่ือง My Family โดยใชว้ิธีสอนกิจกรรม

เป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์1. เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนรู้คาํศัพท์ภาษาองักฤษ เร่ือง My Family โดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน 

สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐารามท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็น

ฐาน กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม  

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จํานวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยโดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้คาํศพัท์

ภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม จาํนวน 4 แผน โดยใช ้ระยะเวลา

ในการทดลองเป็นเวลา 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 4 ชัว่โมง 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษสาํหรับ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม เป็นขอ้สอบแบบ

ปรนยั ดว้ยการวดัความรู้ความหมายของคาํศพัท์ จาํนวน 20 ขอ้ เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตวัเลือก 

และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานสาํหรับ

นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม สถิติท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) สถิติพ้ืนฐาน 
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ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) สถิติ t-test for dependent สําหรับการทดสอบ

สมมติฐาน และ 3.) เกณฑก์ารแปลผลการประเมินความพึงพอใจ 

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ เร่ือง My Family ก่อนและหลงัการใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็น

ฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม จาํนวน 38 คน หลังเรียน (x�=10.74,                 

S.D.= 3.15) สูงกวา่ก่อนเรียน (x�=7.34, S.D.= 2.32) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 38 คน โรงเรียนวดัเพ็ง

ประดิษฐาราม ท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษเร่ือง My Family โดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐานอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด (x�= 4.58, SD=0.50) 

 

คาํสําคญั:  วธีิสอนกิจกรรมเป็นฐาน การเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

 The Development of English Vocabulary Learning Using Activity-Based Learning for Prathomsuksa 

5 Students of Watpengpradistaram School, the objectives of this research were 1.) to compare the achievement 

of learning English vocabulary on My Family by using activity-based learning for Prathomsuksa 5 students, 

Watpengpradistaram School., 2.) to study the satisfaction of students in Prathomsuksa 5, Watpengpradistaram 

School towards learning English vocabulary by using activity-based learning. The sample group of this study 

included 38 students in Prathom Suksa 5/1, Watpengpradistaram School, Semester 1 of the Academic Year 

2022, obtained by cluster random sampling. The research tools were 1.) Lesson plans by using activity-based 

learning for learning English vocabulary of students in Prathomsuksa 5, Watpengpradistaram School, using 4 

plans. The experimental period was 2 weeks, 2 hours per week, total 4 hours; 2.) An English vocabulary 

achievement test for Prathomsuksa 5, Watpengpradistaram School, which was a multiple-choice exam by 

measuring the knowledge of the meaning of words, 20 items, 4 options; and 3.) A questionnaire on opinions 

towards activity-based learning for Prathomsuksa 5, Watpengpradistaram School. The statistics used in the 

research were 1.) basic statistics consisting of mean (x�) and standard deviation (SD), 2.) t-test of Dependent 

Sample, and 3.) interpretation criteria for satisfaction assessment results 

The results of the research can be summarized as follows: 

 1. The students’ vocabulary learning achievement after studying (x�=10.74, S.D.= 3.15) through 

activity-based learning was higher than that before students’ studying (x�=7.34, S.D.= 2.32) at the .05 level.  

 2) The students’ opinions towards the activity-based learning were at the highest level. (x�=4.58, 

SD=0.50) 

 

Keywords: Activity-Based Learning and English Vocabulary Learning 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การเรียนรู้ภาษาองักฤษจาํเป็นตอ้งเรียนรู้จากพ้ืนฐานภาษาองักฤษทั้ ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

รวมทั้งไวยากรณ์ นอกจากน้ีส่ิงสาํคญัท่ีสุดคือการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ ในการ ติดต่อส่ือสารมีทั้งแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารแบบใดก็จาํเป็นตอ้งรู้จกัคาํศพัท์เพ่ือนาํไปผูกประโยคตาม

ลกัษณะไวยากรณ์ท่ีตอ้งการส่ือสาร 

 จากท่ีผูว้ิจยัไดรั้บผิดชอบการสอนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 รายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 

2565 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตพบวา่ นักเรียนไม่สามารถจาํความหมายคาํศพัท์ท่ีเรียนไป

แลว้ได ้และไม่สามารถนาํคาํศพัทท่ี์ไดเ้รียนไป แลว้มาใชเ้พ่ือต่อยอดการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากนกัเรียนมี

พ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษไม่ดีมากพอ ผูว้ิจยัจึงไดค้น้ควา้หาวิธีแกปั้ญหาดงักล่าวพบวา่ผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดดี้และ

เขา้ใจ คาํศพัทห์รือเน้ือหาในบทเรียนนั้นก็ต่อเม่ือมีความสนใจในเน้ือหานั้นๆ ถา้ตอ้งการใหผู้เ้รียนสนใจและตั้งใจ

เรียนตลอดช่วงเวลาเรียน ผูส้อนตอ้งพยายามสร้างบรรยากาศ ให้สนุกสนานเพลิดเพลิน การจดัการเรียนการสอน

โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลายเป็น ส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศในขณะเรียนให้ดีข้ึน ทั้งยงัช่วยให้

นกัเรียนจดจาํคาํศพัทห์รือเร่ืองท่ีเรียนไดย้ิง่ข้ึน 

 จากข้อมูลท่ีกล่าวมาขา้งต้นการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) คือ การจัด

กระบวนการสอนท่ีเนน้การทาํกิจกรรมและลงมือปฏิบติัของผูเ้รียนเป็นหลกั โดยใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้ดว้ยตนเอง 

ไดใ้ชก้ระบวนการคิดแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ และสามารถ ตกผลึกความรู้จาก

การเรียนการสอนเร่ืองนั้นๆ ด้วยตวัผูเ้รียนเองโดยผ่านกิจกรรมทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ในระยะยาวและ

เรียนรู้อยา่งมีความสุข (Padmavathi, 2013) 

 ปัญหาและความสําคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-

Based Learning) ดงันั้นผูว้ิจัยเห็นว่าควร การสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ส่งเสริม  

การพฒันาความสามารถดา้นการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือพฒันา

ความสามารถและผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษและนักเรียนจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์กบั

ชีวติจริงได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 2.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้คาํศัพท์ภาษาองักฤษ เร่ือง My Family โดยใช้วิธีสอน

กิจกรรมเป็นฐาน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม         

          2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐารามท่ีมีต่อการ

เรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐาน 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 การสอนคาํศัพท์ภาษาองักฤษ  

ความหมายของคาํศัพท์ 

แสงระวี ดอนแก้วบัว (2558: 195-196) กล่าวว่า คาํศัพท์เป็นกลุ่มเสียงหน่ึงท่ีใช้ในการส่ือ

ความหมายในภาษาใดภาษาหน่ึง ซ่ึงอาจมีทั้งพยางค ์คาํโดด คาํประสม สาํนวน ท่ีปรากฏใน ภาษานั้นๆ ท่ีส่ือให้

ทราบถึงคน สตัว ์พืช ส่ิงของ อาการ ลกัษณะของอาการ ลกัษณะต่างๆ ของ ธรรมชาติ  

ประเภทของคาํศัพท์ภาษาองักฤษ 

อิสรา สาระงาม (2530: 76-77) กล่าวว่า คาํศพัท์เป็นองค์ประกอบสําคญัอย่างหน่ึงของภาษา 

การเรียนรู้ภาษาใดภาษาหน่ึง ผูเ้รียนนอกจากจะเรียนรู้การวิธีออกเสียงอย่างถูกตอ้งแลว้ยงัตอ้งเรียนรู้ศพัท์และ

โครงสร้างของภาษา จึงจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างแท้จริง ศัพท์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 2 จาํพวก คือ                      

1) Content words ได้แก่ ค ํานาม คาํกริยาแท้ ค ําคุณศัพท์ และคาํกริยาวิเศษณ์ คําจําพวกน้ีมีความหมายตาม

พจนานุกรม หรือเปล่ียนความหมายไปเม่ืออยูใ่นตาํแหน่งท่ีต่างกนัในประโยค และ 2) Function words เป็นคาํท่ี

ไม่มีความหมายในตนเองหรือมีความหมายในตวัเองน้อยมากเม่ืออยูเ่ป็นคาํโดด แต่เม่ือนาํคาํเหล่าน้ีไปประกอบ

ในปประโยคแลว้จะทาํใหป้ระโยคนั้นสมบูรณ์และไดใ้จความถูกตอ้งตามโครงสร้างของภาษา ดงันั้นการเรียนรู้คาํ 

เหล่าน้ีจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเรียนรู้จากการแปลคาํศพัท์นั้นตรง ๆ แต่ควรเรียนรู้จากรูปประโยคเพราะความหมาย

ของคาํเหล่าน้ีจะเปล่ียนไปตามประโยคท่ีนาํไปประกอบสร้าง       

หลกัการเลือกคาํศัพท์ภาษาองักฤษเพ่ือนํามาสอน 

Mackey (1997: 176-190) และศิธร แสงธนู และคิด พงศ์ทัต (2541: 13-14) ไดใ้ห้ ความเห็น

เก่ียวกบัหลกัการในการเลือกคาํศพัทม์าสอนนกัเรียน ดงัน้ี 

1. คาํศัพท์ท่ีปรากฏบ่อย (Frequency) หมายถึง คาํศัพท์ท่ีปรากฏบ่อยคร้ังหรือปรากฏ               

คาํนั้นซํ้ าๆ ในหนังสือเป็นคาํศพัท์ท่ีนักเรียนตอ้งรู้จกัดี จึงจาํเป็นตอ้งนาํมาสอนเพ่ือให้นกัเรียนรู้และใชไ้ดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง 

2. อตัราความถ่ีสูง (Range) ของคาํศัพท์จากหนังสือต่างๆ หมายถึง จาํนวนหนังสือท่ี

นาํมาใชใ้นการนับความถ่ี ยิ่งใชห้นังสือจาํนวนมาก บญัชีความถ่ียิ่งมีคุณค่ามากเท่านั้น เพราะคาํท่ีจะหาไดจ้าก

หลายแหล่งย่อมมีความสําคญัมากกว่าคาํท่ีจะพบเฉพาะในหนังสือเล่มใดเล่มหน่ึงอย่างเดียว แมว้่าความถ่ีของ

คาํศพัทท่ี์พบในหนงัสือเล่มนั้นๆ จะมีมากก็ตาม 

3. สถานการณ์หรือสภาวะในขณะนั้นคาํศพัท์ท่ีเลือกมาใชใ้นการสอนไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

ความถ่ีเพียงอยา่งเดียวนั้น ตอ้งพิจารณาถึงสถานการณ์ดว้ย เช่น คาํวา่ Blackboard ถา้เก่ียวกบั ห้องเรียนครูตอ้งใช้

คาํน้ี แมจ้ะเป็นคาํท่ีไม่ปรากฏบ่อยท่ีอ่ืน 

4. คาํท่ีครอบคลุมคาํไดห้ลายอยา่ง หมายถึง คาํท่ีสามารถครอบคลุมความหมายไดห้ลาย 

อยา่งหรือสามารถใชค้าํอ่ืนแทนได ้

5. คาํท่ีเรียนรู้ไดง่้าย หมายถึง คาํท่ีสามารถเรียนรู้ไดง่้าย เช่น คาํท่ีคลา้ยกบัภาษาเดิม มี

ความหมายชดัเจน สั้น จาํง่าย 
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วธีิการสอนคาํศัพท์ภาษาองักฤษ 

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์  (2549: 46-49) กล่าวว่า การสอนคําศัพท์สามารถแบ่งออกได้ดังน้ี                     

1) การให้คาํจาํกดัความเป็นวิธีสอนศพัท์ท่ีนิยมกนัมาอยา่งแพร่หลาย คือ การท่ีครูให้คาํแปลหรือจาํกดัความท่ี

ตอ้งการสอน และ 2) การเดาคาํศพัท์ตามบริบท การเดาความหมายของคาํศพัท์จากบริบทเป็นวิธีท่ีนิยมใชเ้พ่ือ

พฒันาคาํศพัท ์ 

 3.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัการเรียนโดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน 

ความหมายของการเรียนโดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน 

ศิริชัย นามบุรี (2556) การเรียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน หรือ ABL เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้น              

ความสาคญัไปท่ีผูเ้รียนเรียนผา่นประสบการณ์ ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิภาพสูงมากในการส่งเสริมศกัยภาพของ

บุคคลท่ีจะพฒันาไปไดต้ลอดชีวติ ผูเ้รียนจะเรียนอยา่งมีความสุข มีการพฒันาไปดว้ยความมัน่ใจและพึงพอใจ 

จุดมุ่งหมายของการเรียนโดยใช้กจิกรรมเป็นฐาน 

จนัทิภา ลิมปิเจริญ (2522) กล่าววา่ การสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด รู้จกั

สงัเกต และมีระเบียบวนิยัในตนเองมากข้ึน เขา้ใจผูอ่ื้น และมีการวางแผนในการทาํงานล่วงหนา้จากจุดหมาย  

ขั้นตอนในการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นกจิกรรมเป็นฐาน 

จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัรูปแบบ ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน

โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน ผูว้ิจยัไดน้าํมาสังเคราะห์ รูปแบบ ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็น

ฐาน ออกมาเป็นขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นนาํ คือ การเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เช่น การทบทวนคาํศพัท ์

2) ขั้นสร้างความรู้ คือ ผูส้อนเสนอคาํศพัทใ์หม่ในการทาํกิจกรรม 

3) ขั้นปฏิบติักิจกรรม คือ การใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดล้งมือทาํกิจกรรมท่ีไดเ้ตรียมไว ้

4) ขั้นสรุปและประเมินผล คือ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง 

กบัผูอ่ื้นไดแ้ละประเมินผลการเรียนรู้จากส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนและทาํกิจกรรมมาทั้งหมด 

               3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

  3.2.1 งานวจิยัภายในประเทศ 

  เพญ็นภา ตลบักลาง (2562) ไดศึ้กษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชว้ิธี

สอน กิจกรรมเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัเขียนเขต ผลสรุปท่ีไดจ้ากการวจิยัในมี

ดงัน้ีผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานของนกัเรียนหลงัเรียนสูง กวา่ก่อน

เรียนอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติ ท่ี 0.05 2 และความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอน

กิจกรรมเป็นฐานสาํหรับนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก 

  3.2.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

  Hag, K., and Bangash. (2017) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาทักษะการพูดโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน

ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยศึกษาผลของการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพ่ือพฒันาทักษะการพูด               

กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชายจาํนวน 50 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบปกติและกลุ่มท่ี 2 

เรียนโดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐาน จากนั้นนาํผลการทดสอบหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกบัการทดสอบก่อนเรียน 

ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบทักษะการพูดหลงัเรียนของกลุ่มท่ีเรียนโดยกิจกรรมเป็นฐานสูงกว่ากลุ่มท่ีเรียน 

โดยวธีิแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
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 3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

                  ตวัแปรอสิระ                                                        ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.4 สมมตฐิานการวจิยั 

 ผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้คาํศัพท์ภาษาอังกฤษ เร่ือง My Family โดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐารามหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐารามท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชว้ิธี

สอนกิจกรรมเป็นฐานอยูใ่นระดบัดีมาก 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัการพฒันาความสามารถดา้นการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ เร่ือง My Family โดยใชว้ิธีสอน

กิจกรรมเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม ใชรู้ปแบบการศึกษา แบบ

กลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและสอบหลงัเรียน คือ การทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้กลุ่มตวัอยา่งเรียนดว้ยโดยใชว้ิธี

สอนกิจกรรมเป็นฐานและทาํการทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แผน ทดลองแบบ The One-Group Pretest-Posttest 

Design มีรูปแบบการวจิยัดงัน้ี (บุญเล้ียง ทุมทอง, 2555: 127-128) 
 

ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลงัเรียน 

O1  X O2 
 

เม่ือ   O1  คือ ทดสอบก่อนเรียน 

 X  คือ การเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐาน 

 O2 คือ ทดสอบหลงัเรียน 
 

         4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

       4.2.1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จาํนวน 3 หอ้งเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 111 คน 

        4.2.2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนวดัเพ็ง

ประดิษฐาราม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จาํนวน 38 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)       

 

วธีิสอนกิจกรรมเป็นฐาน 

ผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ  

เร่ือง My Family โดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐานสาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม         

 

ความพึงพอใจของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดั

เพง็ประดิษฐารามท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดย

ใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐาน 
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  4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

      4.3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ดว้ยโดยใชว้ิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม จาํนวน 4 แผน โดยใช ้ระยะเวลาในการทดลอง

เป็นเวลา 2 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งส้ิน 4 ชัว่โมง ไดแ้ก่  

   1. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง Family Tree  

   2. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง What is your father like? 

   3. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง Occupations 

   4. แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง Place   

  การทดสอบก่อนเรียน 1 ชัว่โมงและทดสอบหลงัเรียน 1 ชัว่โมง รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 6 ชัว่โมง 

  4.3.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษสาํหรับ นกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม เป็นขอ้สอบแบบปรนัย ดว้ยการวดัความรู้ความหมายของคาํศพัท์ จาํนวน              

20 ขอ้ เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตวัเลือก มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว โดยการเลือกรูปภาพ

ท่ีเหมาะสมกบัคาํศพัทแ์ละบอกความหมายของคาํศพัทไ์ด ้

  4.3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอนกิจกรรมเป็น

ฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐาราม      

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการใชง้านเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยักบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 โรงเรียนวดัเพง็

ประดิษฐารามไดด้าํเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองตามขั้นตอน ต่อไปน้ี 

 1. ผูว้ิจยัช้ีแจง วตัถุประสงค ์วธีิการประเมินผลการเรียนและทาํความเขา้ใจการจดัการเรียนรู้โดยใช้

วธีิสอนกิจกรรมเป็นฐานของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 2. ผูว้ิจยัประเมินก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบประเมินความสามารถด้านคาํศัพท์ภาษาองักฤษ 

จาํนวน 1 ชัว่โมง 

 3. ดาํเนินการสอนด้วยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน จาํนวน 4 

แผนการจดัการเรียนรู้ เป็นระยะเวลา 4 ชัว่โมง 

 4. เม่ือนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานแล้วผู ้วิจัย ประเมิน

ความสามารถดา้นคาํศพัทภ์าษาองักฤษหลงัเรียน (Post-test) 

 5. ผูว้จิยัดาํเนินการสอบถามความคิดเห็นหลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชว้ธีิ

สอนกิจกรรมเป็นฐานดว้ยแบบสอบถามความคิดเห็น 

 6. ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 

   4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

   4.5.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

    - ค่าเฉล่ีย (Mean) 

    - ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) 

   4.5.2 สถิติ t-test for dependent สาํหรับการทดสอบสมมติฐาน 

   4.5.3 เกณฑก์ารแปลผลการประเมินความพึงพอใจ 
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5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ เร่ือง My Family ก่อนและหลงัการใชว้ิธีสอนกิจกรรม

เป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม จาํนวน 38 คน มีค่าเฉล่ียของการทดสอบ

ก่อนเรียนเท่ากบั 7.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.32 และค่าเฉล่ียของการทดสอบหลงัเรียนเท่ากบั 10.74 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.15 โดย มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นวา่การเรียนโดยใชว้ธีิสอน

กิจกรรมเป็นฐานส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานการวจิยั  

 5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 38 คน โรงเรียนวดัเพ็ง

ประดิษฐารามท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศัพท์ภาษาองักฤษเร่ือง My Family โดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานพบว่า

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 38 คน โรงเรียนวดัเพง็ประดิษฐารามมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้คาํศพัท์

ภาษาองักฤษเร่ือง My Family โดยใชว้ิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน โดยรวมรายดา้นและรายขอ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

(x� = 4.58, SD = 0.50) และเม่ือพิจารณาเป็นประเด็นย่อยพบว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดและมาก โดยประเด็นเกิด                   

ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษมีค่าเฉล่ียสูงสุด (x� = 4.71, SD = 0.32) และประเด็นสามารถจาํคาํศพัท์

ไดม้ากข้ึนมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด (x� = 4.45, SD = 0.58)     

                                                                                     

6. อภิปรายผล  

 จากการวิจยัการพฒันาความสามารถดา้นการเรียนรู้คาํศัพท์ภาษาองักฤษ เร่ือง My Family โดยใชว้ิธี

สอนกิจกรรมเป็นฐานสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐารามในคร้ังน้ีสามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 6.1 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ เร่ือง My Family ก่อนและหลงัการใชว้ิธีสอนกิจกรรม

เป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม หลงัเรียน (x� = 10.74, S.D. = 3.15)               

สูงกว่าก่อนเรียน (x� = 7.34, S.D. = 2.32) อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

โดยคะแนนก่อนเรียน (x� = 7.34, S.D. = 2.32) และคะแนนหลงัเรียน (x� = 10.74, S.D. = 3.15) มีความแตกต่างกนั 

คะแนนหลงัเรียนเกิดจากการท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นกิจกรรมการเรียนคาํศพัทภ์าษาองักฤษท่ีหลากหลาย ซ่ึงส่งผล

ให้คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนั้นอาจมีสาเหตุมาจากการการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชว้ิธี

สอนกิจกรรมเป็นฐานสร้างแรงจูงใจในการเรียนกระตุน้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียน ถึงแมว้า่คะแนน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนเพียงเลก็นอ้ย อนัเน่ืองมาจากหลายปัจจยั อาธิเช่น  ระยะเวลาในการจดัการเรียนการสอนใน

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐาน สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและ

บรรยากาศในการจดัการเรียนการสอน และท่ีสาํคญัความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละบุคคล แต่การจดัการเรียน

การสอนโดยใชว้ิธีสอนโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานก็ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ิมข้ึน                

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภังกร  ธนันณัฐภัค (2563) ได้ศึกษาการพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศัพท์

ภาษาองักฤษโดยใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

ผลสรุปท่ีไดจ้ากการวิจยัมีดังน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้คาํศัพท์

ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าก่อนใช้วิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานในการเรียนรู้คาํศัพท์

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

 6.2  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาํนวน 38 คน โรงเรียนวดัเพ็ง

ประดิษฐาราม ท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษเร่ือง My Family โดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐานอยูใ่นระดบั
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มากท่ีสุด (x� = 4.58, SD = 0.50) เน่ืองจากการพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอน

กิจกรรมเป็นฐานซ่ึงเป็นการออกแบบกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษไดดี้มากข้ึน              

มีส่วนช่วยพฒันาความเขา้ใจและการจาํความหมายของคาํศพัท์ไดเ้พ่ิมข้ึน ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนประเมินความ               

พึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษเร่ือง My Family โดยใชว้ิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด โดยการพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศัพท์โดยใชว้ิธีสอนกิจกรรมเป็นฐานน้ีเป็นการสร้างบรรยากาศท่ี

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ผา่นการลงมือทาํ และก่อใหเ้กิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน ใหก้บัทั้งนกัเรียนและ

สร้างกระบวนการจาํคาํศัพท์ให้เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญนภา ตลบักลาง (2562) ท่ีได้ศึกษา                

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชว้ิธีสอน กิจกรรมเป็นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัเขียนเขต ผลสรุปท่ีไดจ้ากการวจิยัพบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ

โดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐานสาํหรับนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 7.1.1 การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐานนั้นใชเ้วลาในการทาํกิจกรรมมาก ดงันั้นครูควรคาํนึงถึง

เวลาเป็นปัจจยัสาํคญัในขณะดาํเนินกิจกรรม บริหารจดัการเวลาใหล้งตวั 

         7.1.2 ครูควรมีความรู้และความเขา้ใจในกิจกรรมเพ่ือจะมาใช้กบันักเรียนเพ่ือท่ีจะทาํให้อธิบาย

นกัเรียนเขา้ใจถึงกระบวนการการทาํกิจกรรม และทาํใหกิ้จกรรมดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่มีการติดขดั 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   7.2.1 งานวิจยัน้ีเนน้การเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐานสาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้จิยัสอนเพียงระดบัเดียว ดงันั้นในการทาํวจิยัคร้ังต่อไปควรมีการวจิยัเก่ียวกบัการเรียนรู้

คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชว้ธีิสอนกิจกรรมเป็นฐานในระดบัชั้นอ่ืนๆ  

   7.2.2 ควรศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน เช่น 

ความถนดั เพศ และความสามารถทางดา้นภาษา 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอยา่งสูง จากอาจารยร์สิดา ไสยรินทร์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้คาํแนะนาํและให้คาํปรึกษา ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง เพ่ือให้รายงานการวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

       ขอขอบคุณ คุณครูยุพดี ดารารัตน์ ตาํแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชาํนาญการ คุณครูดาราวรรณ ชัยแป้น 

ตาํแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชํานาญการ และคุณครูชาลินี เกิดสุวรรณ ตาํแหน่ง ครู โรงเรียนโรงเรียนวดัเพ็ง

ประดิษฐาราม ท่ีกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ แกไ้ขเคร่ืองมือในการวจิยั ให้คาํแนะนาํอนัเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิง่ในการสร้างเคร่ืองมือ และสนบัสนุนใหร้ายงานการวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

       ขอขอบคุณท่านผูอ้าํนวยการ ท่านรองผูอ้าํนวยการ คุณครู และนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 

โรงเรียนโรงเรียนวดัเพ็งประดิษฐาราม ท่ีให้ความร่วมมือในการดาํเนินการวิจยัร่วมกนัจนไดค้วามสมบูรณ์ของ

งานวจิยั  
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       คุณค่าอนัพึงมีจากรายงานการวจิยัฉบบัน้ี ขอมอบเพ่ือบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ์และผูมี้พระคุณ

ทุกท่าน 
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