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การศึกษาความต้องการของช่างจัดดอกไม้ที่มีต่อผ้ากันเปื้ อน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของ
ช่ า งจัด ดอกไม้ที่ มี ต่ อ ผ้า กัน เปื้ อน ประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นวิจัย ครั้ งนี้ คื อ ช่ างจัด ดอกไม้ใ นเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 130 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ขั้นตอนที่ 1. การวิจยั เชิง
ปริ มาณศึกษาจากช่างจัดดอกไม้ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 130 คน ด้วยการใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ การ
เก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมีโครงสร้างจากช่างจัดดอกไม้ที่มีประสบการณ์จาํ นวน
3 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจยั ข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถามพบว่า ช่างจัดดอกไม้ตอ้ งการผ้ากันเปื้ อนที่ออกแบบคํานึงถึง
ความปลอดภัย เหมาะสมกับรู ปร่ างและมีการใช้งานที่สะดวกสบายซึ่ งจากข้อค้นพบดังกล่าวสามารถนําไปจัดทํา
การผลิตผ้ากันเปื้ อนที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการสําหรับช่างจัดดอกไม้ได้
คําสําคัญ: ความต้องการ, ช่างจัดดอกไม้, ผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้

Abstract

A study of the needs of Florist for apron. The purpose is to study the needs of Florist for apron. The
population and the sample used in this study were 130 Florist in Bangkok metropolitan area by specific
sampling. Step 1. The quantitative research was conducted by 130 Florist in Bangkok metropolitan area. The
questionnaire was used to analyze data by mean, percentage and standard deviation. May In-depth interviews
were conducted using semi-structured interviews with 3 experienced flower technicians. Content Analysis
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The results of this research were as follows. Florist needs a safety apron designed for safety. It is also
suitable for use in the manufacture of aprons that meet the requirements of Florist
Keyword; Needs, Florist, Apron for florist

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

อาชีพช่างจัดดอกไม้เป็ นอีกหนึ่ งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และได้มีการกําหนดมาตรฐานอาชีพทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ มาตรฐานการประกอบอาชีพด้านความสุขภาพและความปลอดภัยของช่างจัดดอกไม้ใน
ประเทศออสเตรเลีย ระบุถึงความจําเป็ นการปฏิบตั ิตนในการสวมใส่ผา้ กันเปื้ อนที่ช่วยปกป้ องอันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากการทํางาน (Australian National Training Authority,2003) และสิ่ งสกปรกจากเกสรดอกไม้ มอสพืชที่มีขนาด
เล็กที่นาํ มาใช้จดั ดอกไม้ ฝุ่ นละอองจากฟลอรัลโฟม และการใช้อุปกรณ์เครื่ องมือต่างๆในการทํางาน เช่น การใช้
กรรไกรหรื อมีดในการตัดกิ่งก้านของดอกไม้ การใช้เครื่ องมืออํานวยความสะดวกต่าง ได้แก่ ปื นกาว ไขควงหรื อ
สว่าน และการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ก็เช่นเดียวกันซึ่งการใช้งานเครื่ องมือ อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อที่ตอ้ งการ
ความสะดวก รวดเร็ วในการทํางานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างราบรื่ น เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดดอกไม้บางชนิ ด
มีความแหลมคมซึ่ งสุ่ มเสี่ ยงก่อให้เกิดอันตรายได้จากที่กล่าวมา เช่น มีดสําหรับจัดดอกไม้ กรรไกรสําหรับตัดกิ่ง
ก้านของดอกไม้ หรื อมีการต่อพ่วงกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างจัดดอกไม้จะต้องคํานึ งถึงความปลอดภัยในการใช้งาน
ด้วย สําหรับในประเทศไทยจากรายงานการวิจยั การจัดทํามาตรฐานอาชี พธุ รกิ จจัดดอกไม้ของสถาบันคุณวุฒิ
แห่ งชาติ (สถาบัน คุ ณ วุฒิ วิช าชี พ , 2559) มี ก ารกล่ าวถึ งหั วข้อ สมรรถนะที่ เกี่ ย วกับ ความปลอดภัย ในการใช้
เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการจัดดอกไม้โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยของช่างจัดดอกไม้ดว้ ย และการที่ จะมีที่จดั เก็บ
อุปกรณ์เพื่อให้ช่างจัดดอกไม้ มีความสะดวกสบายในการใช้งานจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผ้ากันเปื้ อน
ซึ่งมีความสําคัญช่วยในการปกป้ องสิ่ งไม่พึงประสงค์ไม่ให้เปรอะเปื้ อนเสื้ อผ้า ยังช่วยช่างจัดดอกไม้ในจัดจัดเก็บ
อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดดอกไม้ส่งผลถึงความปลอดภัยในการทํางานด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผวู ้ จิ ยั จึงศึกษาความต้องการของช่างจัดดอกไม้การรวบรวมข้อมูลนําไปดําเนินการ
ออกแบบเพื่อผลิตผ้ากันเปื้ อนที่ เหมาะสมกับช่างจัดดอกไม้ ได้แก่ การศึ กษาความรู ้เกี่ ยวกับการจัดดอกไม้และ
สุ ขอนามัยของช่ างจัดดอกไม้ การหาคุ ณลักษณะของเส้นใยผ้าและคุ ณ สมบัติของผ้ากันเปื้ อนที่ ช่างจัดอกไม้
ต้องการ โดยในการออกแบบจะต้องกําหนดและเลือกวัสดุที่นาํ มาใช้ เช่น การใช้หนังมาเป็ นส่ วนประกอบเพื่อ
ปกป้ องของมีคม การเพิ่มกระเป๋ าหรื อช่องใส่ ของให้เพียงพอกับอุปกรณ์ที่จาํ เป็ น รวมถึงสามารถที่ จะพับผ้ากัน
เปื้ อนให้เป็ นกระเป๋ าขนาดเล็กเพื่อสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์ อันจะส่ งผลถึงความปลอดภัย เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางานที่รวดเร็ วขึ้นด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาความต้องการของช่างจัดดอกไม้ที่มีต่อผ้ากันเปื้ อน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม

1) ความรู ้เกี่ยวกับการจัดดอกไม้สมัยใหม่
2) ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการทํางานในระดับดี
3) การเลือกคุณลักษณะของเส้นใยที่เหมาะสมจะนํามา
ผลิตผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้
4) การวิเคราะห์ลกั ษณะคุณสมบัติผา้ กันเปื้ อนสําหรับ
ช่างจัดดอกไม้

ความต้องการของช่างจัดดอกไม้ที่มี
ต่อผ้ากันเปื้ อน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3. ขอบเขตของการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ คือ ช่างจัดดอกไม้ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จํานวน 130 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ระยะเวลาในการทําการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2560 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
4.วิธีการดําเนินการวิจยั
4.1 แบบแผนการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่
ช่างจัดดอกไม้ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมี
โครงสร้ า งจากช่ า งจัด ดอกไม้ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ ช่ า งจัด ดอกไม้ม าแล้ว อย่ า งน้ อ ย 3 ปี ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 3 คน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจยั ครั้งนี้ คือ ช่างจัดดอกไม้ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จํานวน 130 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง การเก็บข้อมูลเชิ งลึกด้วยการสัมภาษณ์ช่างจัดดอกไม้ที่มี
ประสบการณ์ทางวิชาชีพช่างจัดดอกไม้มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 3 คน
ระยะเวลาในการทําการวิจยั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) การศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อสํารวจความต้องการจากช่างจัดดอกไม้
จํานวน 130 คน เกี่ยวกับผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้เพื่อพัฒนาเป็ นชิ้นงานต่อไป การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2) การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูลเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงมี
โครงสร้างจากช่างจัดดอกไม้ที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพช่างจัดดอกไม้มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 3 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั เชิงปริ มาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั เชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษาความต้องการของช่างจัดดอกไม้ที่มีต่อผ้ากันเปื้ อนดังนี้
1. ผลการศึ กษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า ผลการวิจยั ข้อมูลพื้นฐานจากแบบสอบถามพบว่า ช่างจัดดอกไม้
ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงร้อยละ 57.7 และผูช้ ายร้อยละ 42.3 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 22-37 ปี ร้อยละ 98.5 และอายุระหว่าง
อายุ 38 ปี ขึ้นไปร้อยละ 1.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 88.5 และสถานภาพสมรส ร้อยละ 11.2 สําเร็ จการศึกษาตรง
กับ การประกอบอาชี พ ร้ อยละ 87.7 ไม่ตรงกับการประกอบอาชี พ ร้ อยละ 12.3 มี ความเข้าใจในความสุ ขและ
สุขอนามัยในการทํางาน ร้อยละ 100
2. ผลการศึกษาความต้องการของช่างจัดดอกไม้ต่อผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

n=130

ความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดดอกไม้
ช่างจัดดอกไม้ใช้หลักและทฤษฏีของการจัดดอกไม้
การจัดดอกไม้เกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจของผูจ้ ดั ดอกไม้
การจัดดอกไม้เน้นในเรื่ องของรู ปทรงและรู ปร่ างเป็ นสําคัญ
การเลือกใช้วสั ดุและภาชนะที่โดดเด่นแตกต่างไปโดยยึดหลักการใช้
องค์ประกอบศิลป์
มีการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลายและทันสมัยมาประยุกต์ในการจัดดอกไม้
สี ที่ใช้ในการจัดดอกไม้มีการใช้สีที่ดูแปลกตาโดยนําเอาองค์ประกอบของสี มา
ใช้กบั ชิ้นงาน
รู ปแบบการจัดดอกไม้ที่อิสระโดยการยึดหลักของการออกแบบ
มีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในเรื่ องของการออกแบบ การนําเสนอชิ้นงาน
การขาย และการตลาดด้วย
รวม

X

4.52
4.32
4.27
4.26

S.D.
0.73
0.47
0.44
0.44

แปลผล
ดี
ดี
ดี
ดี

4.33
4.37

0.47
0.48

ดี
ดี

4.32
4.30

0.45
0.49

ดี
ดี

4.41

0.44

ดี

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดดอกไม้พบว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับดี ( x = 4.41 S.D.= 0.44) ดังนี้ ช่ างจัดดอกไม้ท ราบถึ งทฤษฏี ที่ เกี่ ยวกับการจัดดอกไม้ สี ที่ใช้ใน
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การจัดดอกไม้มีการใช้สีที่ดูแปลกตาโดยนําเอาองค์ประกอบของสี มาใช้กบั ชิ้นงาน มีการใช้อุปกรณ์ที่หลากหลาย
และทันสมัยมาประยุกต์ในการจัดดอกไม้ การจัดดอกไม้เกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจของผูจ้ ดั ดอกไม้ รู ปแบบ
การจัดดอกไม้ที่อิสระโดยการยึดหลักของการออกแบบ มีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในเรื่ องของการออกแบบ
การนําเสนอชิ้ นงาน การขาย และการตลาดด้วย การจัดดอกไม้เน้นในเรื่ องของรู ป ทรงและรู ป ร่ างเป็ นสําคัญ
การเลือกใช้วสั ดุและภาชนะที่โดดเด่นแตกต่างไปโดยยึดหลักการใช้องค์ประกอบศิลป์
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสุขและสุขอนามัยในการทํางาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการทํางาน
ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพ เป็ นเรื่ องการรับรู ้ของแต่ละคน
ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพของคนแต่ละคนแปรเปลี่ยน
เคลื่อนไหวตามความรู ้สึกของตนเอง
ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพขึ้นอยูก่ บั พันธุกรรม ลักษณะของ
บุคลิกภาพที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล
ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมเชิงกายภาพ
อุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทํางาน
ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมเชิงชีวภาพ
สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสุ ขภาพ
ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมทางสังคม
โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม ลักษณะในการประกอบอาชีพ
ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพขึ้นอยูพ่ ฤติกรรม และครรลองชีวติ
การใช้ชีวติ และการดํารงชีวติ ของคนที่มีความแตกต่างกัน
รวม

n=130
X

4.72
4.17

S.D.
0.45
0.45

แปลผล
ดี
ดี

4.08

0.63

ดี

4.17

0.50

ดี

4.25

0.43

ดี

4.18

0.50

ดี

4.19

0.51

ดี

4.45

0.38

ดี

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้านความสุ ขและสุ ขอนามัยในการทํางานพบว่า คะแนนเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.45 S.D.= 0.38) ดังนี้ ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชี พ เป็ นเรื่ อง
การรับรู ้ของแต่ละคนความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพของคนแต่ละคนแปรเปลี่ยนเคลื่อนไหวตาม
ความรู ้ สึ ก ของตนเอง ความสุ ข และสุ ขอนามัยในการประกอบอาชี พ ขึ้ น อยู่กับ พัน ธุ กรรม เช่ น ลัก ษณะของ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลอันเกิดจากพันธุกรรมที่แตกต่างกันส่ งผลต่อการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคลด้วย
ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชี พขึ้ นอยู่กบั สิ่ งแวดล้อมเชิ งกายภาพ เช่ น อาหารดี ร่ างกายแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย ลักษณะภูมิป ระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ เสี ยง แรงสั่นสะเทื อน ความร้อน ความเย็น อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการทํางาน ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการประกอบอาชีพขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมเชิงชี วภาพ
เช่น สิ่ งแวดล้อมที่ มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพ เชื้ อโรค ฝุ่ นละออง สัตว์สิ่งมีชีวิตที่ อยูร่ อบตัวเราความสุ ขและสุ ขอนามัย
ในการประกอบอาชี พขึ้นอยู่กบั สิ่ งแวดล้อมทางสังคม นโยบายทางการเมือง การสาธารณสุ ข ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี วัฒนธรรม การเอื้อประโยชน์การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน การแข่งขันกันในสังคม ฐานะความเป็ นอยู่
ความเชื่อ โอกาสทางการศึกษาและโอกาสทางสังคม ความยากจน ลักษณะในการประกอบอาชีพ ความสุ ขและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพขึ้นอยูพ่ ฤติกรรม การใช้ชีวติ และการดํารงชีวติ ของคนที่มีความแตกต่างกัน
1286

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 3 ตารางแสดงลักษณะของเส้นใยที่เหมาะสมจะนํามาผลิตผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลักษณะของเส้ นใยทีเ่ หมาะสมจะนํามาผลิตผ้ากันเปื้ อนสํ าหรับช่ างจัดดอกไม้
เส้นใยฝ้ายเป็ นเส้นใยธรรมชาติที่ระบายความร้อนได้ดี มีราคาถูก และทําความสะอาด
ง่าย คงทนต่อการใช้งาน
เส้นใยลินินเป็ นเส้นใยธรรมชาติที่ระบายความร้อนได้ดี มีความมัน มีราคาไม่สูงมาก
ทําความสะอาดได้ง่าย มีความยืดหยุน่
เส้นใยไหมเป็ นเส้นใยธรรมชาติที่มีความสวยงาม มันวาว เหนียว เป็ นเส้นใยที่มีราคา
แพง ต้องพิถีพถิ นั ในการใช้งาน
เส้นใยรามีเส้นใยธรรมชาติที่มีความเหนียว คงทนต่อเชื้อราและแมลง
เส้นใยโพลิเอสเตอร์ เป็ นสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุน่ สู งและเป็ นผ้าที่มีความคงทนต่อ
เชื้อราและแมลง
เส้นใยเรยอนเป็ นเส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่มีความยืดหยุน่ แต่มีความแข็งแรงของเส้นใยสู ง
รวม

n=130

X

4.76

S.D.
0.42

แปลผล
ดี

4.08

0.48

ดี

4.09

0.44

ดี

4.11
4.09

0.45
0.44

ดี
ดี

4.08
4.41

0.46
0.38

ดี
ดี

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการเลือกคุณลักษณะของเส้นใยที่เหมาะสมจะนํามาผลิตผ้ากัน
เปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้โดยเส้นใยฝ้ายอยูร่ ะดับดี ( x = 4.41 S.D.= 0.38) ลักษณะของเส้นใยที่เหมาะสมจะ
นํามาผลิตผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้พบว่าเส้นใยฝ้ายเป็ นเส้นใยฝ้ายเป็ นเส้นใยธรรมชาติที่เหมาะสําหรับ
นํามาผลิตผ้ากันเปื้ อนมากที่สุดเพราะเป็ นเส้นใยที่ระบายความร้อนได้ดี มีราคาถูก และทําความสะอาดง่าย คงทน
ต่อการใช้งาน
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความต้องการผูบ้ ริ โภคต่อการออกแบบผ้ากันเปื้ อน
ที่ การออกแบบผ้ากันเปื้ อน
1. ผ้ากันเปื้ อนที่ดีตอ้ งผลิตจากเส้นใยที่สามารถป้องกันสิ่งสกปรก
2. ผ้ากันเปื้ อนต้องมีการออกแบบที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่มีกระเป๋ าหรื อช่อง
สําหรับใส่ อุปกรณ์ต่างๆได้
3. ผ้ากันเปื้ อนต้องออกแบบให้เหมาะสมกับรู ปร่ างของผุท้ ี่สวมใส่
4. ผ้ากันเปื้ อนต้องมีการตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความคงทนและมีความสวยงาม
5. ผ้ากันเปื้ อนต้องบ่งบอกลักษณะที่เด่นชัดของอาชีพนั้นๆ
6. ผ้ากันเปื้ อนต้องมีราคาต้นทุนที่ใช้ในการทําที่ไม่สูงมาก
7. ผ้ากันเปื้ อนต้องคํานึงถึงความสะดวกสบายในการสวมใส่
8. ผ้ากันเปื้ อนต้องมีความคงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหรื อ มีการใช้งานได้คุม้ ค่า
9. ผ้ากันเปื้ อนต้องทําให้ผทู ้ ี่สวมใส่ แล้วสร้างความตระหนักว่าจะต้องสวมใส่ทุกครั้งที่
ปฏิบตั ิงาน
ค่าเฉลี่ยรวม
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n=130

X

4.74
4.32

S.D.
0.44
0.57

แปลผล
ดี
ดี

4.17
4.19
4.34
4.18
4.20
4.18
4.70

0.53
0.53
0.54
0.51
0.52
0.51
0.46

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

4.71

0.35

ดี
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จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับดีที่ ( X = 4.71 S.D.= 0.35) ดังนี้ ผ้า
กันเปื้ อนที่ดีตอ้ งผลิตจากเส้นใยที่สามารถป้ องกันสิ่ งสกปรก ผ้ากันเปื้ อนต้องมีการออกแบบที่มุ่งประโยชน์ใช้สอย
อย่างเต็มที่มีกระเป๋ าหรื อช่องสําหรับใส่ อุปกรณ์ต่างๆได้ ผ้ากันเปื้ อนต้องออกแบบให้เหมาะสมกับรู ปร่ างของผุท้ ี่
สวมใส่ ผ้ากันเปื้ อนต้องมีการตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความคงทนและมีความสวยงาม ผ้ากันเปื้ อนต้องบ่งบอกลักษณะ
ที่เด่นชัดของอาชีพนั้นๆ ผ้ากันเปื้ อนต้องมีราคาต้นทุนที่ ใช้ในการทําที่ ไม่สูงมาก ผ้ากันเปื้ อนต้องคํานึ งถึงความ
สะดวกสบายในการสวมใส่ ผ้ากันเปื้ อนต้องมีความคงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหรื อ มีการใช้งานได้คุม้ ค่า
ผ้ากันเปื้ อนต้องทําให้ผทู ้ ี่สวมใส่แล้วสร้างความตระหนักว่าจะต้องสวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบตั ิงาน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการวิเคราะห์เส้นใยผ้าฝ้าย (รายงานผลการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ)
คุณสมบัตขิ องผ้า

ผ้า cotton
(ผ้าขาวม้ า)

คุณสมบัติ
โดยรวม

-แนวเส้ นด้ ายยืน

แรงดึงสู งสุ ด
1,153.07

511.09

ดี

-แนวเส้ นด้ ายพุ่ง

556.47

321.64

ดี

41.33

ดี

ความต้ านทานต่ อการขัดถู
›10,000
›10,000
จํานวนรอบการขัดถูเฉลีย่ ทีท่ าํ ให้ ชิ้น
ทดสอบขาด

ดี

(ลบ.ซม./ตร.ซม/วินาที

ผ้า cotton
(ผ้ายีนส์ )

การซึมผ่านของอากาศ
1.96

ขั้นตอนที่ 2 การวิจยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกจากช่างจัดดอกไม้จาํ นวน 3 คน พบว่าผ้า
ฝ้ายเป็ นผ้าที่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการนํามาออกแบบผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้สอดคล้องกับผลการ
สํารวจแบบสอบถามที่พบว่าช่างจัดดอกไม้ตอ้ งการใช้ผา้ ฝ้ายในการทําผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้มากที่สุด
และการออกแบบผ้ากัน เปื้ อน พบว่าช่ างจัด ดอกไม้ต ้อ งการผ้ากัน เปื้ อนที่ อ อกแบบให้ ค าํ นึ ง ความปลอดภัย
เหมาะสมกับรู ปร่ างเพื่อเพิม่ ความคล่องตัวและมีการใช้งานที่สะดวกสบาย

6. อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการศึ กษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า ช่างจัดดอกไม้ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงร้อยละ 57.7 และผูช้ ายร้อยละ
42.3 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 22-37 ปี ร้อยละ 98.5 และอายุระหว่างอายุ 38 ปี ขึ้นไปร้อยละ 1.5 มีสถานภาพโสด ร้อยละ
88.5 และสถานภาพสมรส ร้อยละ 11.2 สอดคล้องกับสถิติการอยูค่ นเดียวของคนไทย (One – Person Household)
ที่ มีจาํ นวนสู งขึ้นถึงประมาณ 3.8 ล้านคนและมีเพศหญิ งมากกว่าเพศชาย ประมาณ 2 ล้านคน (สํานักงานสถิ ติ
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แห่ งชาติ ,2559)เนื่ องจากปั จจุ บัน ที่ มี ความเปลี่ ยนแปลง ด้านสังคม วัฒ นธรรมและความเป็ นอยู่ อี กทั้งมี การ
เชื่อมโยงฐานเครื อข่ายหรื อมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นที่มาจากต่างเชื้อชาติ ต่างวัฒนธรรม
2. ช่ างจัดดอกไม้มีความรู ้เกี่ ยวกับการจัดดอกไม้สมัยใหม่ หลักและทฤษฏี ของการจัดดอกไม้โดยยึด
หลักการใช้องค์ประกอบทางศิ ลปะ การนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในเรื่ องของการออกแบบ การนําเสนอชิ้นงาน
การขาย และการตลาด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ The American Floral Endowment (AFE), (2016) ที่มีการทําวิจยั
เกี่ยวกับการสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ดอกไม้ของคนยุค Millenials ผ่านทาง social media ด้วยการ Like and Check in เพื่อ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ผา่ นทางโลกออนไลน์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3. ความสุ ขและสุ ขอนามัยในการทํางาน เป็ นเรื่ องการรับรู ้ของคนแต่ละคนแปรเปลี่ยนเคลื่อนไหวตาม
ความรู ้สึกของตนเอง ลักษณะของบุ คลิกภาพของแต่ละบุ คคลอันเกิ ดจากพันธุ กรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
วัฒนธรรม การเอื้อประโยชน์การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน การแข่งขันกันในสังคม ฐานะความเป็ นอยู่ ความเชื่อ
โอกาสทางการศึ กษาและโอกาสทางสังคม ความยากจน ที่ แตกต่างกันส่ งผลต่อการประกอบอาชี พของแต่ละ
บุคคล เพราะต้องการความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทํางาน (Work-life Balance) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Ratanachina J (2016)ที่พบว่าปั จจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการรักษาสมดุลของการทํางานและการใช้ชีวติ
4. ลักษณะของเส้นใยที่เหมาะสมจะนํามาผลิตผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างจัดดอกไม้ เส้นใยฝ้ายเป็ นเส้นใย
ธรรมชาติที่ระบายความร้อนได้ดี มีราคาถูก และทําความสะอาดง่าย คงทนต่อการใช้งาน สอดคล้องกับผลจากการ
วิเคราะห์คุณสมบัติเส้นใยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
5. การออกแบบผ้ากัน เปื้ อนที่ ดีต ้องผลิ ตจากเส้น ใยที่ ส ามารถป้ องกัน สิ่ งสกปรกและคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยในการใช้งาน มีการออกแบบที่มุ่งประโยชน์ใช้สอยอย่างเต็มที่มีกระเป๋ าหรื อช่องสําหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆ
ได้เหมาะสมกับรู ปร่ างของผูท้ ี่สวมใส่ การตกแต่งด้วยวัสดุท่ีมีความคงทนและมีความสวยงาม บ่งบอกลักษณะที่
เด่นชัดของอาชีพนั้นๆ ราคาต้นทุนที่ใช้ในการผลิตที่ไม่สูงมาก คํานึงถึงความสะดวกสบายในการสวมใส่ มีความ
คงทน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานหรื อ มีการใช้งานได้คุม้ ค่า ผูท้ ี่สวมใส่ แล้วสร้างความตระหนักว่าจะต้องสวมใส่
ทุ กครั้ งที่ ป ฏิ บัติ งาน สอดคล้องกับ งานวิจัยของกฤตพร ชู เส้ง และคณะ (2555) ที่ ศึ กษาเรื่ อ งผลการใช้น าโน
เทคโนโลยีของเครื่ องแต่งกายเชฟที่มีความเหมาะสมกับผ้าที่ใช้ตดั เย็บเครื่ องแต่งกายสําหรับเชฟ

7. ข้ อเสนอแนะและการนําไปใช้ ประโยชน์

1. ควรจะมีการส่งเสริ มให้ความสําคัญกับช่างดอกไม้ในการใส่ผา้ กันเปื้ อนทุกครั้งขณะปฏิบตั ิงานเพือ่
การสร้างสุขอนามัยที่ดีในการทํางาน
2. ควรมีการพัฒนาผ้าที่นาํ มาใช้ทาํ ผ้ากันเปื้ อนให้มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น การสะท้อนนํ้า การใช้เคมี
ธรรมชาติในการรักษาคุณภาพของเส้นใยให้สกปรกได้ยากหรื อใช้ผา้ ที่ทอจากเส้นใยธรรมชาติมาใช้และมี
function การใช้งานที่หลากหลาย
3. ควรจะมีการพัฒนาและออกแบบผ้ากันเปื้ อนให้มีความหลากหลายกับทุกอาชีพที่ตอ้ งใช้ผา้ กันเปื้ อน
ในการทํางาน เช่น ผ้ากันเปื้ อนสําหรับผูท้ ี่ทาํ งานจัดตกแต่งสถานที่ ผ้ากันเปื้ อนสําหรับช่างตัดผม ผ้ากันเปื้ อน
สําหรับผูท้ ี่ประกอบอาหาร โดยคํานึงถึงการใช้งานที่เหมาะสมกับผูใ้ ช้งานให้มากที่สุด
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ของยุคสมัยเท่านั้น หากแต่ยงั เผชิญกับปั ญหารุ นแรงที่เป็ นพื้นฐานของปั ญหาโลกทั้งหมด คือ รากฐานความคิด
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นอกจากจะต้องเข้าถึงพื้นฐานของสังคมไทย และมีความรู ้ความเข้าใจ รู ้เท่าทันความเป็ นไปของกระแสโลกาภิ
วัตน์แล้ว หลักพุทธธรรมหรื อหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ก็ควรเป็ นหลักพื้นฐานในการพัฒนาสังคมไทย ที่
จะสร้างสรรค์ความผสมกลมกลืน และสร้างดุลยภาพแห่ งชี วิตของบุคคล ทั้งในด้านพฤติกรรม จิ ตใจ และ
สติปัญญา ในขณะเดียวกันก็จะเชื่อมโยงชีวติ ที่ดีงามเข้ากับธรรมชาติแวดล้อม และสังคมอย่างยัง่ ยืน
คําสําคัญ : การบูรณาการ, พุทธธรรม, การพัฒนา, สังคมไทย

ABSTRACT

The purpose of this article is to study the thought of Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A.Payutto) on
the integration of Buddhadhamma for development of Thai society by analyzing his works. The result of this
study found that Somdet Phra Buddhaghosacariya sees that Thai society is bent on following western society and
the way of life of Thai citizens in the present day is in the age of globalization, which has set the stage for a new
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environment that will empower individual and social as never before. At the same time, it becomes the global
paradox or an apparent contradiction. Now the human confronts of many problems which do not come from the
globalization alone but critical problem which is a basis of all other human problems is “the problem of wrong
basis of thoughts” or “the wrong paradigm”. He pointed out that now culture is based on the belief that human
is superior to nature, can overcome and control nature. Therefore, human can control, manage and consume
nature. This wrong belief leads to the crisis of human and society in today. He has presented his views that in
Thai society development, it must reach the foundation of Thai society as well as must get to the foundation of
globalization. In his opinion, Buddhadhamma or the Buddhist teachings can be the foundation of Thai society
that will create a balance between body, mind, society and nature. It will lead to integration to make the
sustainable and stable solution for man, society, and nature.
KEYWORDS : The Integration, Buddhadhamma, Development, Thai Society

1. บทนํา

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา สังคมหลายแห่ งทัว่ โลกมีความรุ ดหน้าในด้านการพัฒนาอย่างมาก บาง
ประเทศก็ประสบความสําเร็ จ บางประเทศก็ประสบกับปั ญหาในด้านต่าง ๆ สังคมไทยเอง จัดได้วา่ เป็ นประเทศ
ที่กาํ ลังพัฒนาประเทศให้กา้ วหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในทางด้านเศรษฐกิจ ที่ดาํ เนิ นไปบน
ทัศนคติพ้ืนฐานในการพัฒนาว่า เมื่อเศรษฐกิ จดี แล้วประชาชนจะมีความพรั่งพร้อมบริ บูรณ์ ในทางโภคทรั พ ย์
เพิ่มพูนความมัง่ คัง่ โดยมี แรงขับเคลื่ อนที่ สําคัญคื อ ตัณหาและความโลภ (พระไพศาล วิสาโล, 2533,11) แต่
ปั จจุบนั นี้ สังคมไทยกําลังเผชิญหน้ากับปั ญหาต่างๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ ไทย ทั้งปั ญหา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม รวมทั้งปั ญหาทางด้านธรรมชาติแวดล้อม จึงมีความพยายามจาก
ทุกภาคส่ วน ในการวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาและนําเสนอแนวทางในการพัฒนาสังคมไทยด้วยมิติต่าง ๆ แนวคิด
หนึ่ งที่ สําคัญก็คือ การวิเคราะห์และนําเสนอจากมุมมองทางด้านพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม คือ แนวคิด
ทางด้านศาสนา จึงเป็ นอีกแนวคิดและมาตรการหนึ่งที่สาํ คัญและเชื่อมัน่ ว่าสามารถที่จะให้นาํ ไปสู่การสร้างสรรค์
สังคมได้อย่างยัง่ ยืน แม้ว่าจะได้ผลช้าก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทย ที่ มีผูต้ ้ งั ข้อสังเกตบ่ อยครั้ งว่า
สังคมไทยมีพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ มีพระสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็ นหลักสําคัญ
แต่ทาํ ไมจึ งเป็ นสังคมที่ เต็มไปด้วยปั ญหาต่าง ๆ ทั้งปั ญหาอาชญากรรม ยาเสพย์ติด แหล่งอบายมุข รวมทั้ง
ปั ญหาการคอร์ รัปชัน่ ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเป็ นต้น จนนําไปสู่ การสรุ ปว่า พระพุทธศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปั ญ หาของสั ง คมหรื อ ไม่ ส ามารถที่ จ ะแก้ไ ขปั ญ หาสั ง คมได้ การพิ จ ารณาถึ ง แนวคิ ด และบทบาทของ
พระพุทธศาสนาที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทย จึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ถูกนําเสนอเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ซึ่ ง
นักวิชาการบางท่านเรี ยกว่ากลุ่มท้องถิ่นนิยม ที่เป็ นกลุ่มเน้นยํ้าคุณค่าของภูมิปัญญาและคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ไม่เพียงจะช่วยเยียวยาปั ญหาสังคมไทย หากแต่ยงั จะมีคุณค่าสําหรับโลกอีกด้วย (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2542: 14-15)
หรื อการพิจารณาการพัฒนาสังคมไทยผ่านการศึกษาที่เป็ นของประเทศไทยเอง โดยมองผ่านปรัชญาการศึกษา
แบบพุทธ (ไพทูรย์ สิ นลารัตน์ 3535 : 25-33) เป็ นต้น
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2. วัตถุประสงค์

บทความนี้ จึ งศึ กษาถึงแนวคิดในการบูรณาการพุทธธรรมหรื อหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาสังคมไทย ของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่ สําคัญในยุคปั จจุบนั คื อ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ซึ่ งเป็ นพระมหาเถระผูเ้ ป็ นนักปราชญ์ร่วมสมัยของสังคมไทย ที่ได้นาํ เสนอแนวคิดในการ
พัฒนาสังคมไทยมาโดยตลอด โดยผูศ้ ึ กษาได้วิเคราะห์จากเอกสารที่ เป็ นผลของท่าน รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

3. พระพุทธศาสนา : พืน้ ฐานในการพัฒนาสั งคมไทย

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทย พอจะยืนยันได้วา่ พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทอย่าง
สําคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน อย่างน้อยก็เริ่ มปรากฏตัวมาตั้งแต่กาํ เนิ ดรัฐไทยในสมัยกรุ งสุ โขทัย
สื บเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั โดยผ่านบทบาทของพระสงฆ์ที่ได้พรํ่าสอนธรรมแก่ประชาชนโดยตรง และผ่านการ
ประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ พระพุทธศาสนาจึงมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสังคมไทยมาช้านาน นักปราชญ์
บางท่านกล่าวว่า ประวัติศาสตร์ ของชนชาติไทยก็คือประวัติศาสตร์ ของชนชาติที่นบั ถือพระพุทธศาสนานั่นเอง
(Phra Brahmagunabhorn, 2012 : 14) ด้วยเหตุน้ ี พระพุทธศาสนาจึ งเป็ นที่ ม าของศิ ลปะ วัฒนธรรมและจารี ต
ประเพณี ของชนชาติไทย
หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนาของไทย จะเห็ นได้ว่า ในแต่ละยุคพระสงฆ์จ ะมี
บทบาทสําคัญในการสั่งสอนคําสอนทางพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมไทยมาโดยตลอด ไม่วา่ จะเป็ นยุคที่มี
การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ ความเจริ ญสมัยใหม่ ก็จะเห็นบทบาทของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส หรื อในยุคที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ กระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ก็จะเห็นบทบาทของพุทธ
ทาสภิกขุ เป็ นต้น ในปั จจุบนั สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) นับเป็ นพระมหาเถระ ที่มีบทบาทสําคัญ
ยิง่ ต่อการนําเสนอแนวคิดทางพระพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคมไทย ดังจะเห็นได้วา่ ผลงานของท่านส่ วน
ใหญ่นอกจะเป็ นการนําเสนอหลักพุทธธรรมบริ สุทธิ์แล้ว ยังมีผลงานที่โดดเด่นในการบูรณาการพุทธธรรมเข้ากับ
การพัฒนาสังคมไทยอีกด้วย
แนวคิ ดสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ มีต่อการพัฒนาสังคมนั้น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์มองว่า
พระพุทธศาสนาเป็ นความพยายามอย่างหนึ่ งของมนุษย์ในการที่จะแก้ไขปั ญหาของมนุษย์ ทั้งปั ญหาส่ วนบุคคล
และปั ญหาทางสังคม หรื ออาจกล่าวอีกนัยหนึ่ งได้ว่า ท่านเห็นว่า พระพุทธศาสนานอกจากจะให้ความสําคัญใน
เรื่ องของจิ ตใจของแต่ละบุคคลอันเป็ นองค์ประกอบที่คงที่และเป็ นแก่นของแต่ละบุคคลแล้ว พระพุทธศาสนา
ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนา หรื อจัดระเบี ยบหรื อสภาพที่ เอื้อต่อการที่ จะพัฒนาจิ ตใจให้สูงยิ่งขึ้น ตามหลัก
พระพุทธศาสนาจึงมองว่า เป้ าหมายของมนุษย์กบั เป้ าหมายของสังคมนั้น ควรจะไปด้วยกัน นัน่ คือ การเข้าถึง
ธรรม
ในส่ วนของบุคคลซึ่ งเป็ นเขตแดนที่พระพุทธศาสนาให้ความสําคัญเป็ นพิเศษนั้น ก็เพราะว่า ธรรมชาติ
ของมนุษย์น้ นั เป็ นธรรมชาติที่คงตัว ที่ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนและพัฒนา การจัดการ การฝึ กหัดและพัฒนาบุคคล
จึงควรเป็ นส่ วนที่สามารถฝึ กฝนและพัฒนาได้ ไม่ข้ ึนกับกาลเทศะ นอกจากนี้ แล้ว บุคคลยังมีสถานภาพที่สาํ คัญ
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อีกประการหนึ่ ง คือ เป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของสังคม ในฐานะพลเมืองหรื อสมาชิ กของสังคม เมื่อบุคคลดี
แล้วหรื อพัฒนาแล้ว สังคมย่อมจะดีและพัฒนาตามไปด้วย
ในส่วนของบุคคล พระพุทธเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคคลโดยการพัฒนาทางด้านจิตใจเป็ น
แกนสําคัญ โดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้านให้เชื่อมโยงประสานเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน(พระเทพเวที, 2531 : 68-69) คือ
1. ในด้านพฤติกรรมหรื อในด้านศีล มุ่งพัฒนาให้มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามกับบุคคลและสิ่ งของ
ภายนอก
2. ในด้านจิตใจหรื อในด้านสมาธิ มุ่งพัฒนาให้จิตใจมีความสุข มีสมรรถภาพและศักยภาพที่จะคิดและ
พัฒนาได้
3. ในสติปัญญาหรื อในด้านปั ญญา มุ่งพัฒนาให้มีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติตามที่เป็ นจริ ง
ในการพัฒนาสังคมให้เกิดความยัง่ ยืนและบรรลุเป้ าหมายที่ดีงามนั้น สมเด็จฯ เห็นว่า พระพุทธองค์ทรง
จัดตั้ง “สถาบันสงฆ์ ” เป็ นสถาบันตัวอย่างในทางสังคม และเพื่อให้เป็ น “ชุมชนขนาดเล็ก ซึ่ งท่านมุ่งหมายให้
เป็ นส่ วนสําเร็ จหรื อส่ วนเติมเต็มสมบูรณ์ของสังคม เป็ นชุมชนอิสระที่ดาํ รงอยูอ่ ย่างลอยพ้นสังคมส่ วนรวมและ
ธํารงรักษาธรรมะให้แก่สงั คม” (พระราชวรมุนี 2528 : 9-10)
ภายใน “สงฆ์” จะมีระเบียบวินยั เป็ นกฎเกณฑ์ที่สาํ คัญ เพื่อที่จะเป็ นปั จจัยหล่อหลอมความเป็ นอันหนึ่ ง
อันเดียวกัน และเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันในหมู่สงฆ์ สมาชิกในสังคมสงฆ์จึงมีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน กล่าวโดยสรุ ป สงฆ์ เป็ นตัวอย่างในการจัดระเบียบสังคมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินการจัดตั้ง
ทั้งในรู ปแบบการดําเนินชีวติ ของสมาชิกสงฆ์ และความสัมพันธ์ของสมาชิก ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของสมาชิกที่มีต่อชุมชนและสังคมด้วย และในขณะเดียวกัน พระพุทธองค์ก็ทรงประสงค์จะให้เกิดชุมชนเช่น
สถาบันสงฆ์น้ ีดว้ ย สถาบันสงฆ์จึงเป็ นสังคมในอุดมคติที่มีการจัดระเบียบสังคมอย่างดีที่สุด

1. บทบาทสถาบันสงฆ์ ในการพัฒนาสั งคมไทย

เมื่อสถาบันสงฆ์มีความมัน่ คงและสามารถขยายตัวออกไปแล้ว สถาบันสงฆ์ก็กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สังคมและได้กลายเป็ นศูนย์กลางของสังคม โดยมีสมาชิกในสถาบันสงฆ์ คือ พระสงฆ์ ดําเนินบทบาทและหน้าที่
อย่างจริ งจังในการเผยแพร่ ธรรมะ เพื่อจะจัดระเบียบความเป็ นอยูใ่ นแต่ละชุมชนให้เกิดสันติสุขมากที่สุด
กล่าวเฉพาะในสังคมไทย เริ่ มตั้งแต่การปรากฏตัวของรัฐไทยในสมัยกรุ งสุ โขทัย ก็จะพบว่า สถาบัน
สงฆ์ได้กลายเป็ นองค์ประกอบของการดํารงอยูข่ องสังคมไทย เป็ นพื้นฐานของวัฒนธรรมชาติ (Keyes,1989 : 5657) โดยมีพระสงฆ์ผมู ้ ีความเป็ นอยูอ่ ย่างง่าย ๆ เที่ยวจาริ กไปในท้องถิ่นทั้งหลายทั้งหลาย ทําหน้าที่เผยแพร่ ธรรมะ
ดําเนินบทบาทในด้านการให้การศึกษาและการอบรมทั้งในส่วนของการดําเนินชีวติ ทัว่ ไป และแม้กระทัง่ ในส่ วน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สถาบันสงฆ์จึงได้รับการยอมรับและอุปถัมภ์ท้ งั จากประชาชนทัว่ ไปและจากประมุข
ของรัฐ จนกลายเป็ นสถาบันหลักในสังคมที่รับผิดชอบบทบาทในด้านการศึกษาของรัฐ
ลักษณะสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันสงฆ์ ที่มีส่วนอย่างสําคัญในการพัฒนาสังคมไทย ที่
เด่นชัดมากที่สุดที่สมเด็จฯ มักจะยกมากล่าวเสมอก็คือ ประเพณี ที่วดั เป็ นศูนย์กลางการศึกษาเล่าเรี ยนของชุมชน
และประเพณี การบวชเรี ยน (พระราชวรมุนี 2529 : 2-10) โดยมีพระสงฆ์เป็ นครู ผูท้ าํ หน้าที่อบรมสั่งสอนนี้ น่าจะ
เริ่ มมาตั้งแต่สมัยกรุ งสุ โขทัย เมื่อพระเจ้าลิไทได้เสด็จครองราชย์ได้ 8 ปี แล้วก็ได้ทรงออกผนวชชัว่ คราว ทรง
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ค้นคว้าแต่งตําราทางพระพุทธศาสนาขึ้นมา คือ เตภูมิกถา และได้ทรงอุทิศพระมหาปราสาทให้เป็ นที่เล่าเรี ยนของ
พระสงฆ์ นอกจากจะเป็ นศูนย์กลางในการศึกษาเล่าเรี ยนของชุมชนโดยตรงแล้ว วัดยังทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลาง
อื่น ๆ ด้วย ไม่วา่ จะเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สถานที่พกั แรม สถานที่ระงับข้อพิพาท สถานที่ฝึกอาชีพหรื อ
แม้กระทัง่ เป็ นสถานที่ระดมกําลังเพื่อการป้ องกันประเทศเป็ นต้น
ครั้นถึงสมัยกรุ งศรี อยุธยา พระพุทธศาสนาก็มีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยมากยิ่งขึ้น เมื่อการบวช
เรี ยนก็ได้กลายเป็ นประเพณี การบวชเรี ยนอย่างแท้จริ ง พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงถวายที่ ใน
พระราชวังเป็ นวัดและทรงสละราชสมบัติออกผนวชชัว่ คราว แล้วโปรดให้พระราชโอรสและพระราชนัดดา
ผนวชเป็ นสามเณร นอกจากนี้ พระมหากษัตริ ยบ์ างพระองค์ทรงเล่าเรี ยนพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ในวัดจน
แตกฉานแล้ว เมื่อขึ้นครองราชย์แล้วก็จะทรงถ่ายทอดความรู ้น้ นั ด้วยการบอกหนังสื อพระที่พระราชวังอีกต่อ
หนึ่ ง อันเป็ นเหตุให้ความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างวัดและวัง วัดและราษฎรเป็ นไปอย่างใกล้ชิดและสนิท
สนมกันมากขึ้น (พระราชวรมุนี 2522 : 9) ในสมัยอยุธยาระยะที่ 2 ประเพณี การบวชเรี ยนและการที่เด็กไปเล่า
เรี ยนที่ วดั ก็แพร่ หลายมากยิ่งขึ้น ทําให้ประชาชนนิ ยมสร้างวัด จนมีคาํ กล่าวกันมาว่า "เมื่อครั้งบ้านเมืองดี เขา
สร้างวัดให้ลูกเล่น" ประเพณี การบวชเรี ยนดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งในการบูรณาการชี วิตของบุคคลใน
ชุมชนเข้ากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดยคนไทยก่อนที่จะมีชีวติ ครองเรื อนตามปกติหรื อเข้ารับราชการนั้น
จะต้องผ่านการฝึ กฝนอบรมจากสถาบันสงฆ์ก่อนให้เป็ นคนที่ รู้ดีรู้ชวั่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
และชุมชน นอกจากนี้การสร้างวัดเพื่อให้เป็ นศูนย์กลางของชุมชนนั้น ๆ ก็เพื่อให้แต่ละคนในชุมชนได้มาใช้สอย
ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางในการบริ หารชุมชนในด้านต่าง ๆ ดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว และเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางหรื อหัวใจที่ สําคัญของชุมชนที่ จะเป็ นแหล่งสร้ างค่านิ ยม คุณธรรมเพื่อความดี งามของชุมชนนั้น ๆ
ลักษณะดังกล่าวนี้จึงเป็ นการบูรณาการหลักคําสอนในพระพุทธศาสนา และประเพณี วฒั นธรรมเข้ากับการพัฒนา
ชุมชนและสังคมไทย
บทบาทของประเพณี การบวชเรี ยนที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทยนี้ ได้ดาํ เนิ นต่อมาจนกระทัง่ ถึงรัชกาลที่
5 อันเป็ นยุคที่บา้ นเมืองกําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็ นสังคมสมัยใหม่ ตามแบบอย่างตะวันตก บทบาทดังกล่าวนี้
ก็เริ่ มลดน้อยลงไป เมื่อระบบบ้านเมืองสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยแทน ไม่ว่าจะเป็ น
สถาบันการศึกษา คือ โรงเรี ยน หรื อสถาบันทางการแพทย์ ศาลเป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั สถาบันพระพุทธศาสนายังมีคุณค่าต่อสังคมไทยอย่างมากมายมหาศาล ความ
พยายามรื้ อฟื้ นบทบาทของพระพุทธศาสนาขึ้นมาใช้ในสังคมไทย จึงเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญ เพราะอย่างน้อยที่สุด
วัดในสังคมไทยก็เป็ นทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ่ 7 ประการ (ประเวศ วะสี 2542 : 21-25) คือ ทุนทางปั ญญา เป็ น
ภูมิปัญญาที่เกิดจากพระพุทธเจ้า และเป็ นภูมิปัญญาที่ได้รับการสัง่ สมและเผยแพร่ มานานกว่าสองพันปี สามารถ
ที่ จะใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาชี วิต สังคมและธรรมชาติอย่างไม่มีภูมิปัญญาไหนจะเท่าเทียมได้ ทุนทาง
ศรัทธา เป็ นพลังแห่ งการสร้างสรรค์ที่ส่งั สมมานานและต้องใช้เวลาในการสั่งสมและสร้างสรรค์ เมื่อมีศรัทธา
แล้วย่อมก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ความดีงามต่าง ๆ ได้อย่างมีพลัง ทุนทางวัตถุ คือ บริ เวณวัด อาคารสถานที่ต่าง
ๆ มากมาย ซึ่ งสามารถนําเอาไปใช้เป็ นศูนย์กลางในการทําประโยชน์ให้กบั สังคมได้ ทุนทางบุคลากร เฉพาะ
พระภิกษุสามเณรก็มีมากกว่า 300,000 รู ป ซึ่ งเป็ นทุนทางบุคลากรที่ย่งิ ใหญ่และมีคุณภาพ หรื อแม้เพียงพระสงฆ์
1-2 รู ปที่มีคุณภาพ ก็สามารถสอนประชาชนให้นาํ เอาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์สังคมได้อย่างที่คน
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ทัว่ ไปไม่สามารถจะทําได้ ทุนที่เป็ นทรัพย์สิน ที่วดั เป็ นสถานที่เคลื่อนย้ายเงินทองของชุมชนให้เป็ นประโยชน์
กับชุมชนหรื อสังคม และเป็ นสถานที่ไกล่เกลี่ยและช่วยหมุนเวียนทรัพยากรให้ประโยชน์กบั คนในชุมชน โดย
ผ่านแนวคิดเรื่ องการทําบุญ ทุนทางจิตวิญญาณ เป็ นทุนที่สร้างมิติทางด้านจิตวิญญาณ คือ คุณงามความดีหรื อ
สภาพทางด้านจิตใจที่ดีงาม ทุนทางวัฒนธรรม เป็ นแหล่งกําเนิ ดวัฒนธรรม สื บสานและสร้างสรรค์วฒั นธรรม
ของชุ มชนให้สืบเนื่ องมา นอกจากนี้ ยงั เชื่ อมโยงเรื่ องทั้งหมดในวิถีชีวิตทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ จิ ตใจ สังคม
สิ่ งแวดล้อม สุขภาพ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดเข้าด้วยกัน
เมื่อมีสถาบันตามแบบอย่างสังคมตะวันตกขึ้นมาในสังคมไทยแล้ว แนวทางการพัฒนาสังคมไทยก็
เป็ นไปตามแบบอย่างของตะวันตก โดยละเลยพื้นฐานเดิมของสังคมไทย กล่าวคือ เป็ นการพัฒนาที่ม่งุ เน้นไปสู่
การผลิตและมุ่งสู่ ความมัง่ คัง่ ของส่ วนบุคคลเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติข้ ึนครั้งแรกใน พ.ศ. 2504-2509 นั้น ก็ถือได้ว่า เป็ นจุดเริ่ มต้นการพัฒนาตามแบบอย่างตะวันตกอย่าง
เต็มที่ ตราบจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 จึงเริ่ มมีการทบทวนทิศทางและแนวโน้มการ
พัฒนาประเทศว่า มีปัญหาอะไรบ้างที่ เกิ ดขึ้นในสังคมไทย ผลที่ เห็ นได้ชดั เจนก็คือ เศรษฐกิ จดี แต่สังคมมี
ปั ญหา และการพัฒนามีแต่ความเสื่ อมโทรม ภาวะดังกล่าวนี้ได้นาํ ไปสู่วกิ ฤตการณ์ในสังคมไทย ใน ปี 2540 เมื่อ
มี การประกาศลดค่าเงิ นบาท ภาวะวิกฤตดังกล่าวนี้ ส่ งผลต่อความเสี ยหายในทางด้านเศรษฐกิ จไม่เฉพาะใน
ประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบไปทัว่ โลกด้วย
ในขณะที่ สังคมไทยกําลังประสบกับวิกฤตการณ์ทางด้านเศรษฐกิ จ แต่ในอีกด้านหนึ่ งกลับปรากฏว่า
สถาบันที่เป็ นตัวแทนความเจริ ญสมัยใหม่ตามแบบอย่างตะวันตกกลับมีความเจริ ญอย่างมากมาย ทั้งสถานแหล่ง
บันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวในยามราตรี เป็ นต้น ดังนั้น ไม่วา่ สังคมไทยจะประสบกับวิกฤตอะไรก็ตาม สิ่ งที่อยู่
เบื้องหลังวิกฤตการณ์เหล่านั้น และเป็ นสิ่ งที่เปิ ดช่องให้เกิดวิกฤตก็คือ คุณภาพของคนไทยเอง ที่ไม่สามารถที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีความรู ้ความเข้าใจในสภาพสังคมสมัยใหม่ได้ สมเด็จฯวิเคราะห์วา่ สังคมไทยมีปัญหาที่สาํ คัญ
อยู่ 2 ประการ ที่ นาํ ไปสู่ ภาวะวิกฤต (พระธรรมปิ ฎก 2543 : 5) กล่าวคือ ลัทธิ บริ โภคนิ ยมและลัทธิ รอผลดล
บันดาล
เมื่ อย้อนกลับไปดู การพัฒนาสังคมไทยให้มีค วามทันสมัยตามแบบอย่างตะวันตกนั้น จะเห็ นได้ว่า
สังคมไทยมีความตื่นตัวที่จะรับเอาความเจริ ญตามแบบอย่างตะวันตกในทุกๆ ด้าน โดยมีความมุ่งหมายสําคัญที่อยู่
เบื้ องหลังการรับเอาอารยธรรมตะวันตก คือ ความต้องการความเจริ ญสมัยใหม่ และสิ่ งที่ เข้ามาพร้อมกับสังคม
สมัยใหม่น้ นั ก็คือ ลัทธิบริ โภคนิยม คือ การรับเอาความเจริ ญสมัยใหม่ต่าง ๆ ที่ต่างประเทศผลิตไว้แล้วเข้ามาใช้ใน
สังคมไทย โดยไม่ตอ้ งลงมือผลิตเอง ยิง่ บริ โภคได้มากเท่าไรก็ยง่ิ ถือว่า มีความเจริ ญมากเท่านั้น ปั ญหาดังกล่าวนี้
จึงนําไปสู่ การแย่งชิงทรัพยากรและสิ่ งอื่น ๆ เพื่อให้ตนเองให้ได้บริ โภคมากที่สุด และนําไปสู่ การขาดระเบี ยบ
วินยั ในสังคม โดยไม่สนใจว่า กิจการที่ดาํ เนิ นการอยูน่ ้ นั จะส่ งผลเสี ยหายอย่างไรต่อสังคมหรื อต่อส่ วนรวมบ้าง
ลัทธิ บริ โภคนิ ยมนี้ ในปั จจุ บนั ได้กลายเป็ นสภาพโลกาภิ วตั น์ที่แผ่ขยายครอบคลุมไปทัว่ ทั้งโลกแล้ว โดยมี
ประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นแบบอย่างสําคัญ
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เพื่อนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาและพัฒนาสังคมไทยไปสู่ ความยัง่ ยืนด้วยหลักพุทธธรรม สมเด็จฯจึ งได้
วิเคราะห์ ปัญหาในสังคมปั จจุบันว่า วิกฤตการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดจากการพัฒนาหรื อเกิ ดจากอารยธรรมที่ มนุ ษย์
ประสบอยู่ในขณะนี้ มีรากฐานมาจากแนวความคิด ทัศนคติและค่านิ ยมที่ ผิดพลาดของประเทศตะวันตกที่ มี
อิทธิ พลครอบงําโลกอยูใ่ นขณะนี้ ซึ่ งมีรากฐานมาจากอารยธรรมกรี กอันเป็ นพื้นฐานของอารยธรรมตะวันตกที่
สําคัญ 2 ประการ(พระธรรมปิ ฎก 2537 : 36-37) คือ
ประการแรก แนวความคิดในการพิชิตธรรมชาติ หรื อความเชื่ อที่ว่า ความสําเร็ จของมนุษย์อยูท่ ี่การ
พิชิตหรื อเอาชนะธรรมชาติได้ แนวความคิดนี้ ก็คือการมองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติแวดล้อม และเมื่อ
มองมนุษย์วา่ เป็ นต่างหากจากธรรมชาติแล้ว ก็มองต่อไปว่า มนุษย์น้ นั อยูเ่ หนื อธรรมชาติ เป็ นนาย เป็ นผูพ้ ิชิต
เป็ นผูส้ ามารถเข้าไปจัดการ ควบคุมและบริ โภคธรรมชาติได้ตามความพอใจและความสามารถของตน ซึ่ งเป็ น
ที่มาของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ที่ทาํ ให้โลกมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
ประการที่ สอง ความสุ ขของมนุ ษย์อยู่ที่การมีวตั ถุปรนเปรอ อันเป็ นแนวคิดที่พ่วงมากับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งต่อมาแนวความคิดนี้ก็พฒั นามาเป็ นวัตถุนิยมและแปรเป็ นบริ โภคนิยมในที่สุด
โดยนัย นี้ มนุ ษ ย์ใ นปั จ จุ บัน จึ ง มี ปั ญ หาความสัม พัน ธ์ ท้ ัง ในระดับ ความสัม พัน ธ์ กับ ธรรมชาติ แ ละ
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนมนุษย์ดว้ ยกัน อันนําไปสู่ การเป็ นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติและแก่งแย่งหาผลประโยชน์แบบ
เห็นแก่ตวั โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สภาพการณ์ดงั กล่าวนี้จึงนํามาซึ่งหายนะและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มากมาย
มาสู่ มนุษย์และสังคม อารยธรรมในปั จจุบนั จึงมิใช่อารยธรรมที่แท้จริ ง เป็ นเพียงนาครธรรม(Civilization) (พระ
ธรรมปิ ฎก 2543 : 12) เท่านั้น สังคมไทยที่พฒั นาประเทศด้วยการดําเนิ นตามแบบอย่างสังคมตะวันตก จึงตกอยู่
ภายใต้ชะตากรรมเดียวกันกับสังคมโลก
การแก้ไขปั ญหาและพัฒนาสังคมไทย ท่านจึงนําเสนอด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ศาสตร์ ต่าง ๆ ในปั จจุบนั
ด้วยแนวคิดทางพระพุทธศาสนา โดยท่านเห็ นว่าปั ญหาต่าง ๆ ของสังคมในปั จจุบนั นี้ ก่อตัวขึ้นบนฐานข้างใน
จิตใจของมนุษย์นี่เอง (พระธรรมปิ ฎก 2540 : 18-20) เกิดจากเหตุสาํ คัญในจิตใจของมนุษย์ ทําให้มนุษย์ออกไป
แสดงบทบาทต่าง ๆ มากมายในโลก มี 3 สาเหตุสาํ คัญที่เป็ นแรงจูงใจเบื้องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ในปั จจุบนั
คือ ตัณหา คือ ความต้องการผลประโยชน์ แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งเป็ นลักษณะปั ญหาสําคัญในปัจจุบนั ที่ทาํ ให้
ระบบของสังคมเป็ นตัวผลักดันให้คนมีสภาพจิตที่แสวงหาผลประโยชน์ ใช้ระบบแข่งขัน ระบบทุนนิยม ระบบ
วัตถุนิยม และทําให้สงั คมในปั จจุบนั นี้ กลายเป็ นสังคมบริ โภคนิยม คนในยุคปั จจุบนั จึงต้องมุ่งหาผลประโยชน์
และหาวัตถุมาเสพให้มากที่สุดไม่วา่ จะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม มานะ ความต้องการอํานาจหรื อความยิง่ ใหญ่ในด้าน
ต่าง ๆ ความต้องการครอบงําโลก และทิ ฏฐิ ความเชื่ อ ความเห็ น ความยึดถื อในแนวความคิด ลัทธิ นิยม
อุดมการณ์ ศาสนา มองว่า สิ่ งที่ตวั เองเห็นหรื อยึดถือเท่านั้นเป็ นจริ ง ถูกต้อง
สมเด็จฯ จึงเสนอว่า การนําเอาหลักพุทธธรรมมาบูรณาการในการพัฒนาสังคมไทย จึงต้องมีการทบทวน
แนวคิดกระแสหลักที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และหันมาเน้นปั จจัยทางด้านพระพุทธศาสนาที่เป็ นรากฐานวัฒนธรรม
ไทยมากขึ้ น เพราะวัฒนธรรมพุทธศาสนามิ ใช่ เป็ นเพียงผลรวมของการสั่งสมสิ่ งสร้ างสรรค์และภูมิธรรมภูมิ
ปั ญญาที่ถ่ายทอดสื บต่อกันมาของสังคมไทยเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงวิถีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ้ งั หมดของสังคม จิตใจ
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ค่านิ ยม คุณธรรม ลักษณะนิ สัย แนวความคิด สติปัญญา ท่าที และวิธีปฏิ บตั ิของมนุ ษย์ต่อร่ างกายและจิ ตใจ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ รวมไปถึงความรู ้ ความเข้าใจ ท่าทีการมองและการปฏิบตั ิของมนุ ษย์ต่อ
ธรรมชาติแวดล้อมด้วย (พระธรรมปิ ฎก,2537: 86) โดยท่านได้เสนอการพัฒนาสังคมไทยไว้ดงั นี้
1.วัฒนธรรมที่สาํ คัญและเป็ นวัฒนธรรมที่คนไทย จะต้องสร้างสรรค์ข้ ึนมาในท่ามกลางวัฒนธรรมของ
โลกในปั จจุบนั คือ วัฒนธรรมความใฝ่ รู้ สู้ สิ่งยาก การที่สังคมไทยได้รับเอาความเจริ ญแบบตะวันตกเข้ามา ไม่
ว่าจะเป็ นแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ระบบอุตสาหกรรม ทําให้สังคมไทยรับเอาความเจริ ญตาม
แบบอย่างตะวันตกอย่างเต็มที่ แต่การรับเอาวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นไม่สอดคล้องกับภูมิหลังของสังคมไทย คน
ไทยมักจะรับในเข้ามาในแง่ของการเสพบริ โภคหรื อรับเอาแต่สิ่งที่เป็ นเครื่ องอํานวยความสะดวกสบาย ทําให้คน
ไทยที่แต่เดิมมีวฒั นธรรมแบบเกษตรกรรมและมีความเป็ นอยูท่ ี่สะดวกสบายอยูแ่ ล้ว กลับเสพติดความสบายจาก
วัฒนธรรมตะวันตกมากยิง่ ขึ้นและกลายเป็ นคนมักง่ายมากยิง่ ขึ้น โดยขาดพื้นฐานของวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่เป็ นวัฒนธรรมแห่งการใฝ่ รู ้และสูส้ ่ิ งยาก
2.นอกจากการที่คนไทยจะต้องหันมาสร้างวัฒนธรรมแห่ งความใฝ่ รู ้สู้สิ่งยากแล้ว คนไทยยังจะต้องมี
วัฒนธรรมแห่งการมองกว้าง คิดไกล และใฝ่ รู ้อีกด้วย นั่นก็คือ คนไทยจะต้องไม่มองเห็ นเฉพาะประโยชน์
ของตัวเอง ของพวกพ้อง หรื อมองเห็ นเฉพาะประโยชน์เฉพาะหน้าเท่านั้น แต่จะต้องมองให้กว้างออกไปใน
สังคม โลก และธรรมชาติ ซึ่งมิได้จาํ กัดขอบเขตอยูก่ บั เพียงสังคมใดสังคมหนึ่ ง และจะต้องมองในลักษณะของ
การสร้ า งสรรค์ว ฒ
ั นธรรมอี ก ด้ว ย นั่น คื อ การที่ จ ะสร้ า งสรรค์ไ ด้จ ะต้อ งมี ค วามใฝ่ รู ้ ใ นสิ่ ง ต่ า ง ๆ อยู่เ สมอ
นอกจากนี้ แล้ว คนไทยยังต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ จากการที่เป็ นผูท้ ี่คอยเป็ นผูร้ ับจากทางตะวันตกหรื อ
จากผูอ้ ื่น มาสู่ วฒั นธรรมแห่ งการเป็ นผูน้ าํ และเป็ นผูใ้ ห้กบั โลกบ้าง นั่นคือ คนไทยจะต้องคิดในการที่จะนําพา
วัฒนธรรมโลกไปสู่ วฒั นธรรมที่ยง่ั ยืนกว่า การที่คนไทยสามารถพัฒนาวัฒนธรรมแห่งการเป็ นผูน้ าํ ได้ ก็เท่ากับ
ว่า คนไทยได้เป็ นผูท้ ี่สามารถที่จะให้ส่ิ งสร้างสรรค์กบั โลกได้อย่างแท้จริ ง
การที่ คนไทยจะสามารถพัฒนาวัฒนธรรมต่าง ๆ ดังกล่าวมาได้น้ ัน สมเด็จฯได้นาํ เสนอ “วัฒนธรรม
พุทธ” หรื อ “วัฒนธรรมพุทธศาสตร์ ” เป็ นตัวแบบในการพัฒนาสังคมไทย เพื่อเป็ นการรื้ อฟื้ นวัฒนธรรมแบบ
พุทธขึ้นมา หรื อเป็ นการปรับปรุ งวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ที่กาํ ลังครอบงําโลกอยูใ่ น
ปั จจุ บนั นี้ ทั้งนี้ ท่านเห็ นว่า วัฒนธรรมที่ ผ่านมาของมนุ ษยชาติน้ ัน ล้วนมี ขอ้ บกพร่ องด้วยกันทั้งสิ้ น รวมทั้ง
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เองด้วยที่แม้เป็ นวัฒนธรรมแห่งความรู ้และต้องทําก็จริ ง แต่คบั แคบและเสี ยดุลเป็ นอย่าง
ยิง่ เพราะมองความจริ งเพียงด้านเดียว คือ ธรรมชาติภายนอกและเฉพาะทางด้านวัตถุเท่านั้น ในขณะที่วฒั นธรรม
แบบพุทธนั้น นอกจากเป็ นวัฒนธรรมแห่งการที่ตอ้ งรู ้และต้องทําตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ยังเป็ นวัฒนธรรมแห่ง
การพัฒนามนุษย์อย่างครอบคลุมรอบด้านอีกด้วย กล่าวคือ เป็ นวัฒนธรรมที่พฒั นาตัวมนุษย์ท้ งั ทางด้านพฤติกรรม
(ศีล) จิตใจ (สมาธิ ) และปั ญญา (ความรู ้) และครอบคลุมเชื่อมโยงทั้งมนุษย์ (พุทธะ) ธรรมชาติ (ธรรม) และสังคม
(สังฆะ) (พระธรรมปิ ฎก, 2540 : 125 - 127)

6. บทสรุ ป

ความเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมไทยในปั จ จุ บัน นี้ แม้มี แ นวโน้ ม ความเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่
เจริ ญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างอย่างความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจที่กาํ ลังขยายตัวอย่างมากมาย แต่ก็ได้
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นํามาซึ่งปั ญหาและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อย่างที่สงั คมไทยไม่เคยประสบมาก่อน ปั ญหาและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ หลาย
อย่างเป็ นปั ญหาร่ วมกับสังคมโลก มีลกั ษณะที่เชื่อมโยงถึงกันและกัน ที่เรี ยกว่าเป็ นกระแสโลกาภิวตั น์ ปั ญหา
เหล่านี้ เมื่อวิเคราะห์ไปถึงรากเหง้าแล้วจะพบว่า ล้วนมีรากฐานมาจากฐานความคิด ความเชื่อและการทํากิจกรรม
ของมนุษย์ที่ไม่เป็ นไปในทางพัฒนาชีวิต สังคม และธรรมชาติแวดล้อม อันมีประเทศตะวันตกเป็ นแบบอย่าง
สังคมไทยในฐานะประเทศที่กาํ ลังก้าวย่างตามแบบอย่างตะวันตกจึงประสบกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ อย่างที่ตะวันตก
กําลังเผชิญหน้า ในขณะเดียวกัน ปั ญหาอื่น ๆ อันเกิดจากการไม่ตระหนัก การละเลยรากฐานของวัฒนธรรมไทย
เดิมที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ซึ่งเคยมีบทบาทและคุณค่าในการกําหนดโลกทัศน์และคุณค่าทางสังคม ก็
ยิง่ ทําให้สงั คมไทยมีปัญหาในการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ความพยายามในการวิเคราะห์ปัญหาของสังคมไทยโดย
เชื่อมโยงไปถึงรากฐานอารยธรรมในปั จจุบนั แล้วนําเสนอให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมเดิมคือพระพุทธศาสนา
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ นอกจากจะช่วยให้หันมาตรวจสอบและประเมินสังคมไทยในการพัฒนาตาม
แบบอย่า งตะวัน ตกแล้ว ท่ า นยัง ได้ก ระตุ ้น ให้ สั ง คมไทยได้ไ ด้แ สวงหาทางออกใหม่ ที่ ส ามารถไปพ้น จาก
วิกฤติการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ที่เป็ นรากเหง้าของปั ญหาทั้งมวลของมวลมนุษย์ การพัฒนาสังคมไทยบนพื้นฐานของ
พระพุทธศาสนาที่ท่านนําเสนอนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็ นทางออกของสังคมไทยในโลกยุคใหม่เท่านั้น หากแต่เป็ น
แนวทางในการพัฒนาของสังคมโลกยุคปั จจุบนั อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์สงั คมและอารยธรรมที่ยง่ั ยืนอีกด้วย
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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทยและพฤติกรรมความ
เป็ นไทย (2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทยและพฤติ กรรมความเป็ นไทย ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลัง จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณวิทยา จังหวัดนครราชสี มา ปี การศึกษา 2561 จํานวน
1 ห้องเรี ยน มี นักเรี ยนจํานวน 54 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย จากการจับ ฉลาก เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยมี
(1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) เรื่ องความเป็ นไทย (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ .89 และแบบสังเกตพฤติกรรมความเป็ นไทยของนักเรี ยน ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง 20 ชัว่ โมง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้
สถิติทดสอบที (dependent t-test statistic) ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม
(x�= 34.91) (2) พฤติ ก รรมความเป็ นไทย ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 อยู่ในระดับ ดี เยี่ย ม (x�=2.58)
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และ (4) พฤติกรรมความเป็ นไทย ของ
นักเรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัด การเรี ยนรู ้ แบบวัฏ จักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) สู งขึ้ น อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องความเป็ นไทย
พฤติกรรมความเป็ นไทย
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ABSTRACT
The purposes of this study were ( 1) to study on scholastic achievement in Thainess and Thainess
behavior and ( 2) to compare on scholastic achievement in Thainess and Thainess behavior of Pratomsuksa 6
students between pre-test and post-test through 4 MAT learning management. The sample of this study was 54
students in a section of Pratomsuksa 6 from Roong-AroonWittayaschool in Nakhonratchasrima Province selected
by Simple Random Sampling Method. The research instruments were (1) 4 MAT learning management plans in
Thainess ( 2) Scholastic achievement in Thainess with the reliability at .89 and students ‘ behavior observation
form. This study was conducted in 20 hours. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and
dependent t-test statistic. The results found that ( 1) the scholastic achievement in Thainess of Pratomsuksa 6
students through 4 MAT learning management was in the excellent level (= 34.91),and the students’ behavior was
at the excellent level (=2.58) (2) comparing of the scholastic achievement in Thainess of Pratomsuksa 6 students
through 4 MAT learning management was higher at the statistical significant level of .05.
KEYWORDS: 4 MAT Learning management, Scholastic achievement in Thainess, Thainess behavior

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ประเทศไทยได้เข้าสู่ยคุ โลกาภิวตั น์ สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เกิดความ
เจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่ อสารขั้น
สูงในระบบสัมผัส เข้ามามีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้วถิ ีชีวิตคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว สังคมและสิ่ งแวดล้อม นอกจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศที่ เข้ามาเสริ ม
ปั จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตและเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาระบบการศึ กษาซึ่ งเกิดประโยชน์ในด้านการเรี ยนรู ้แก่
เด็กและเยาวชนแล้ว การใช้เวลาอยูก่ บั สื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศมากเกินไป จนขาดปฏิสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง ส่ งผล
ให้เด็กและเยาวชนมี แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ ไม่ เหมาะสม (คณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ ,2560) อี กทั้งการรั บเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศเข้ามาโดยไม่ รู้เท่ าทัน เกิ ดการ
เลียนแบบโดยไม่ได้ไตร่ ตรองและแพร่ หลายไปอย่างรวดเร็ ว ครอบคลุมประเพณี แบบแผน ความประพฤติของคน
ไทย จนแทบจะไม่เหลือเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม เกิดการคล้อยตามวัฒนธรรมของต่างชาติที่ไม่เหมาะสม
ส่ งผลให้เกิ ดกิ ริยามารยาทที่ แข็งกระด้าง เฉยเมย ขาดความนอบน้อม หลงลื มศิ ลปวัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามและ
กิจกรรมทางศาสนาของไทย (โยธิน อยูจ่ งดี,2559) จึงเป็ นบทบาทหน้าที่ของครู ในการส่ งเสริ มซึ่ งเอกลักษณ์ความเป็ น
ไทยให้เยาวชนได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการเรี ยนรู ้ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสํานึ กดี รักและภูมิใจในความ
เป็ นไทย
กระทรวงศึ กษาธิ การ ได้กาํ หนดให้สถานศึ กษาจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่ พลเมือง โดย
กําหนดจุดเน้นและขอบข่ายของการเรี ยนการสอนที่เน้น ความเป็ นไทย รักชาติ ยึดมัน่ ในศาสนา และเทิ ดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ มีจุดประสงค์ให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ในความเป็ นไทย เรี ยนรู ้และฝึ กปฏิ บตั ิตนให้เป็ นผูม้ ี
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มารยาทไทย สื บสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาไทย เกิดความรักและภูมิใจในความเป็ น
ไทยมีความสํานึ กรักในชาติไทย การจะส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสํานึ กในความเป็ นไทยอย่างแท้จริ งนั้น ต้องปลูกฝั ง
ตั้งแต่วยั เรี ยนให้เด็กได้เรี ยนรู ้ซึมซับความเป็ นไทย ซึ่ งหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนด
วิสยั ทัศน์ในการที่จะพัฒนาความเป็ นพลเมืองไทย เพื่อให้คนในสังคมไทยมีกระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ แก้ปัญหา
อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล มีคุณธรรม มีระเบี ยบวินยั มีจิตสํานึ กความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภาคภูมิใจในความเป็ น
ไทย มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนในชาติมี
ความรู ้ ค วามเข้าใจในเรื่ องประวัติ ศ าสตร์ ค วามเป็ นชาติ ไทย รั ก ชาติ ยึ ด มั่น ในศาสนาและเทิ ด ทู น สถาบั น
พระมหากษัตริ ย ์ และเป็ นพลเมืองดีในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีความปรองดอง
สมานฉันท์ เกิดสันติสุขในสังคมไทย (สุระ ดามาพงษ์, 2557)
การจัดการเรี ยนรู ้ ให้ บรรลุ เป้ าหมายตามจุ ดเน้ นในรายวิชาเพิ่ มเติ มหน้ าที่ พลเมื องนั้ น ผู ส้ อนต้องใช้
กระบวนการคิดที่ หลากหลายในการจัดการเรี ยนรู ้ พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนทุกคนได้มีโอกาสพัฒนา
ความสามารถของตน ผูส้ อนจะดําเนิ นการสอนได้ดีและมีประสิ ทธิ ภาพก็ต่อเมื่อ ผูเ้ รี ยนรู ้จกั คิดและลงมือปฏิบตั ิ ช่วย
ให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาศักยภาพได้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่ งที่ ควรนํามาใช้ในการสอน คือ การจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) ซึ่ งมีรูปแบบการสอนที่หลากหลายและคํานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยน สอดคล้อง
กับการเรี ยนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่ พลเมื อง เรื่ องความเป็ นไทย ที่ ตอ้ งการจัดการการเรี ยนการสอนให้
ผูเ้ รี ยนมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น การสาธิ ต การตอบคําถาม การอภิปราย การสํารวจ และการแก้ปัญหา
เพื่ อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ การปฏิ บัติ ลงมื อทํา การพัฒนาทักษะกระบวนการคิ ด กระบวนการสื บค้นและ
กระบวนการการแก้ปัญหา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้และนําไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงที่ พึงประสงค์ สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็ นพลเมืองที่มีประสิ ทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่คาํ นึ งถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเป็ นสําคัญ แนวคิดนี้ เป็ นของเบอร์ นิส แมคคาร์ธี(Bernie McCarthy ) นักการศึกษา นักแนะแนวทางการศึกษา ที่
เชื่อในศักยภาพของผูเ้ รี ยนในเรื่ องความแตกต่างระหว่างบุคคล ได้พฒั นาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ ตอบสนอง
การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน 4 แบบ (4 Types of students) คื อ ผูเ้ รี ยนถนัดการใช้จินตนาการ ผูเ้ รี ยนถนัดการคิ ดวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนถนัดการใช้สามัญสํานึ ก ผูเ้ รี ยนถนัดการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ แล้วนําสู่ การลงปฏิ บัติ รู ปแบบของการจัดการ
เรี ยนรู ้ถูกแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วนและมี ข้ นั ตอนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 ขั้นตอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้ จะมี ความสัมพันธ์
สอดคล้องกับระบบการทํางานของสมองทั้งสองซี กคื อ สมองซี กซ้าย(Left Hemisphere) ถนัดในเรื่ องรายละเอี ยด
ภาษา ความจํา การคิดวิเคราะห์และหาเหตุผล ส่ วนสมองซี กขวา (Right Hemisphere) ถนัดในเรื่ องการมองภาพรวม
การคิ ดสร้ างสรรค์ จิ นตนาการ อารมณ์ ความรู ้สึ ก มิ ติสัมพันธ์ ศิ ลปะ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ ตาม
ลักษณะและความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม กิ จกรรมบางช่ วงตอบสนองให้ผูเ้ รี ยนมี ความสุ ขกับการเรี ยน
ในช่วงกิ จกรรมที่ ตนถนัดและรู ้สึกท้าทายในช่วงที่ ผอู ้ ื่นถนัด ดังนั้นผูเ้ รี ยนจะสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
กล่าวได้ว่า ผูเ้ รี ยนได้ผ่านกระบวนการแสวงหาความรู ้ ทักษะ ความคิ ดและการลงมื อทําเพื่ อสร้ างผลงานแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของตนเองอย่างหลากหลาย ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้สมองตามความถนัดและใช้สมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล การ
จัดการเรี ยนรู ้จึงเกิ ดประสิ ทธิ ภาพเห็ นได้จากการนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) ไปใช้จัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในหลายวิชา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น (กุลณัฐ บุญจรัส, 2559)
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การนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) มาใช้ในการเรี ยนการสอน รายวิชาเพิ่ มเติ ม
หน้าที่ พลเมือง6 หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องความเป็ นไทย จะสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจสามารถ
สร้างผลงานที่เป็ นความคิดสร้างสรรค์ มีการปฏิบตั ิตนที่แสดงออกถึงความเป็ นไทย รักและหวงแหนประเทศชาติ ทํา
ให้ ผูเ้ รี ยนได้หวนกลับมาเห็ นคุ ณ ค่ าและความสําคัญของขนบธรรมเนี ยมประเพณี ศิ ลปวัฒนธรรมไทยที่ ดี งาม
สามารถนําความรู ้ไปใช้ให้สอดคล้องกับชีวติ ประจําวันได้อย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)
(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏ
จักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)
(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6
ระหว่างก่อนและหลัง จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)
(4) เพื่อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมความเป็ นไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลัง
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)

3. กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุ ปเป็ นกรอบในการดําเนินการวิจยั ได้ดงั นี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
เรื่ องความเป็ นไทย

การจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักร
ฃ การเรียนรู้ (4 MAT)

พฤติกรรมความเป็ นไทย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึ กษากลุ่มทดลอง
กลุ่ มเดี ย ว เป็ นแผนการวิจัยแบบวัด ผลก่ อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (FitzGibbon, 1987)
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4.2 ตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่6 โรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณวิทยา จังหวัด
นครราชสี มา ปี การศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรี ยน โดยใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) จากการ
จับฉลาก มีนกั เรี ยนจํานวน 54 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย
4.3.2 พฤติกรรมความเป็ นไทย
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย 2 เดือน (กรกฎาคม -สิ งหาคม 2561) โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 6 แผน
จํานวน 20 ชัว่ โมง ใช้เวลาครั้งละ 1 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่
(1) การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) ได้รับการตรวจ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คนมีความ
เที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x�= 4.84) จาก
5 ระดับ
(2) เครื่ องมือวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องความเป็ นไทย เป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน ที่มีลกั ษณะเป็ นปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ได้ค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00
ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.40 - 0.59 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.60 - 0.79 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.89
(3) เครื่ องมือวัดพฤติกรรมความเป็ นไทยเป็ นแบบสังเกตพฤติกรรมโดยประเมินตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์คือ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ รักความเป็ นไทย ความมีวินัย และมีจิตสาธารณะ ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอนโดยผูว้ ิจยั ทําการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้
(4 MAT) เรื่ องความเป็ นไทยจํานวน 20 ชัว่ โมง ระหว่างเรี ยนมีการสังเกตการปฏิ บตั ิตนที่แสดงออกถึงความเป็ นไทย
3 ครั้ง
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิ ติ ร้ อ ยละ(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Arithmetic Mean)และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
(2) สถิติทดสอบที (dependent t-test statistic)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึกษาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ องความเป็ นไทยและพฤติกรรมความเป็ นไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้
แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) นําเสนอดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT จําแนกตาม
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์
(ร้ อยละ)

ระดับ

คะแนน

จํานวน

ร้ อยละ

80 - 100

ดีเยี่ยม

32 - 40

44

81.50

70 - 79

ดี

30 - 31

10

18.50

60 - 69

พอใช้

28 - 29

รวม

ดีเยี่ยม

28 - 40

54

100

𝐱𝐱�

SD

34.91

2.72

*คะแนนเต็มเท่ากับ 40 คะแนน

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6
ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เยี่ยม (x�= 34.91) และมี
นักเรี ยนร้อยละ 81.50 อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม นักเรี ยนร้อยละ 18.50 ที่อยูใ่ นระดับดี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลัง
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)
พฤติกรรมความเป็ นไทย
SD
ระดับ
𝐱𝐱�
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
2.70
.46
ดีเยีย่ ม
รักความเป็ นไทย
2.22
.42
ดี
มีวนิ ยั
2.76
.43
ดีเยีย่ ม
มีจิตสาธารณะ
2.63
.49
ดีเยีย่ ม
รวม
2.58
.19
ดีเยีย่ ม
จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)โดยรวมอยูใ่ นระดับดี เยี่ยม (x�=2.58) ถ้าพิจารณาเป็ นรายพฤติกรรม พบว่า
ความมี วินัย ความรั กชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ การมี จิ ตสาธารณะ อยู่ในระดับดี เยี่ยม (x�= 2.76, 2.70, 2.63)
ตามลําดับ ส่วนความรักความเป็ นไทยอยูใ่ นระดับดี (x�= 22.2)

5.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่ องความเป็ นไทย และพฤติกรรมความเป็ นไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่ างก่ อนและหลังจากการจัดการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย และพฤติกรรมความเป็ นไทยของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 4 MAT นําเสนอดังตารางที่ 3
และ 4
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ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

𝐱𝐱�
24.80
34.91

SD
2.02
2.72

df

t

p-value

53

20.28

.00

จากตารางที่3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลัง
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย พฤติกรรมความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระหว่างก่อนและ
หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT)
พฤติกรรม
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

𝐱𝐱�
2.04
2.58

SD

df

t

p-value

.19
.26

53

13.47

.00

จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

6.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) สู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม
(x�= 34.91) ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการดําเนิ นการสอนตามขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาส
ได้เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ งการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่คาํ นึ งถึง
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยนและคํานึ งถึงการพัฒนาของสมองทั้งสองซี กไปพร้อมกันอย่าสมดุล โดยสมองซีกซ้ายจะ
ทําหน้าที่ในการคิดวิเคราะห์ คํา ภาษา สัญลักษณ์ ระบบ ลําดับ ความเป็ นเหตุผล ตรรกวิทยา ส่วนสมองซีกขวาทํา
หน้าที่ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จิ นตนาการ ความงาม ศิ ลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ปั ญจนาฏ วรวัฒนชัย
(2559) โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการจัดลําดับกระบวนการสอน มีกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเตรี ยมความพร้อม คิด
วิเคราะห์เชื่อมโยงความรู ้เก่าและความรู ้ใหม่ มีช่วงเวลาในขั้นฝึ กปฏิบตั ิและการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั เพื่อน นําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมที่หลากหลายจะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนสนุกและมีความสุ ขในการเรี ยน อีกทั้งยังมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ในแบบที่ตนเองถนัดและได้ฝึกการเรี ยนรู ้ใน
แบบที่ ตนเองไม่ถนัด ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจสามารถนําความรู ้เรื่ องความเป็ นไทย ที่ เกิ ดจากการเรี ยนไป
ปฏิบตั ิจริ งและในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นขั้นตอนที่สาํ คัญ สิ่ งที่ผูส้ อนควรคํานึ งถึงคือ การ
ยืดหยุน่ เวลาในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ให้เวลาในขั้นตอน
การสร้างชิ้นงาน ขั้นตอนการฝึ กปฏิบตั ิและขั้นตอนการนําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้มากกว่าขั้นตอนอื่น
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เพชรรัตน์ คําสมจิตร(2557) ที่กล่าวว่า
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่รวมลักษณะของผูเ้ รี ยนและนําเทคนิ คพัฒนาสมองซี ก
ซ้ายและสมองซี กขวามาเป็ นแนวในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นักเรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
ในช่วงกิจกรรมที่ตนเองถนัดและรู ้สึกท้าทายในช่วงที่คนอื่นถนัด จึงทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งการสอน
แบบ 4 MAT นั้ นมี ข้ ัน ตอนการสอน โดยแบ่ ง ออกเป็ น 8 ขั้น แต่ ล ะขั้น จะเน้ น ให้ นั ก เรี ย นได้มี โ อกาสใช้
ความสามารถที่แตกต่างกันของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งใน 8 ขั้นตอนนั้นจะพบลักษณะเด่น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 4
และขั้นที่ 7 ที่ ครู ตอ้ งให้ความสําคัญให้มาก และผลงานวิจยั ของ มาริ สา แสนสุ ข และ มนตรี อนันตรักษ์ (2558)
ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักร 4 MAT เรื่ อง
กฎหมายกับการดําเนินชีวิตประจําวัน สาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักร เรื่ อง กฎหมายกับการดําเนิ น
ชี วิตประจําวัน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.63 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ย น มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 35.33 และผลงานวิจยั ของ Irfan, Almufadi and Brisha (2016: 1-11)
ศึ ก ษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้ แ บบ 4 MAT ที่ มี ต่ อผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเจตคติ ต่ อวิช าเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมของนักศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี โดยการเปรี ยบเที ยบระหว่างการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบ
ดั้งเดิม ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT มีประสบการณ์ทางการเรี ยนที่หลากหลาย
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรมพื้นฐานเพิ่มขึ้น ยิง่ ไปกว่านั้น การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
4 MAT ช่วยเพิ่มความมีเหตุผลในตัวนักเรี ยนที่ขาดความมัน่ ใจในการแสดง ความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรี ยน และ
ช่วยพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนการสอนแบบดั้งเดิ ม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Aktas and Bilgin (2014: abstract)
ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT ที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแรงจูงใจในการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ในการเรี ยน เรื่ องอนุ ภาคของสสาร ผลการวิจัยพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและ
แรงจูงใจในการ เรี ยนระหว่างนักเรี ยนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ ง
แสดง ให้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ 4 MAT ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กบั นักเรี ยนและเพิ่มการมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
6.2 พฤติกรรมความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏ
จักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) สู งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และอยู่ในระดับดี เยี่ยม(x�=2.58) ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะระหว่างเรี ยนมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน ทําให้ผวู ้ ิจยั มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนได้อย่าง
ใกล้ชิด และจัดการเรี ยนการสอนตามขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) และเน้นยํ้าใน
ขั้น ตอนการฝึ กปฏิ บั ติ เช่ น การฝึ กมารยาทไทย การส่ ง เสริ มให้ ผู ้เรี ยนเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ไทย ปลูกฝั งจิตสํานึ กที่ ดีดา้ นความรักชาติ ศาสนาและเทิ ดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
และความภูมิใจในความเป็ นไทย ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการปรับปรุ ง แก้ไขพฤติกรรมและพัฒนาตนเอง นําความรู ้ที่
เกิดจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) เรื่ องความเป็ นไทยไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรพินท์ นุ เรศรัมย์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และคุ ณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ด้วยการจัด กิ จกรรมแบบ 4 MAT ประกอบแบบฝึ กทักษาเรื่ อ ง การแต่ งโครง
สี่ สุภาพ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 มีเครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั เช่น แบบสอบถามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากการ
วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยูใ่ น
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ระดับมากทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากที่ สุดไปหาน้อย ได้แก่ใฝ่ เรี ยนรู ้ (x�= 4.31, SD) มุ่งมัน่ ในการทํางาน (x�= 4.30,
SD =0.37) รักชาติ ศาสตร์ กษัตริ ย ์ (x�= 4.18, SD=0.47) และ มีวนิ ยั (x�= 4.16, SD=0.34) ตามลําดับ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการส่ งเสริ มครู ให้ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) ในรายวิชาเพิม่ เติม
หน้าที่พลเมือง ในระดับชั้นอื่น เพราะเป็ นการฝึ กทั้งความรู ้ความเข้าใจและการปฏิบตั ิ
(2) การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) มีข้ นั ตอนของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
สิ่ งที่ ควรคํานึ งถึงคือการยืดหยุ่นเวลาในแต่ละขั้นตอนของกิจกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนในแต่ละขั้นตอนผูส้ อนควรให้เวลาในขั้นตอนการสร้างชิ้ นงานขั้น ตอนการฝึ กปฏิ บัติและขั้นตอนการ
นําเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้มากกว่าขั้นตอนอื่น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเวลาในการเรี ยนรู ้อย่างเพียงพอ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการวิจยั บูรณาการ การจัดการเรี ยนรู ้แบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ (4 MAT) ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้
เทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นําเสนอผลงานในรู ปแบบของการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัย
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 2) ระดับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของ
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 4 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั คือ ข้าราชการครู
จํานวน 277 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.979 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการวิเ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการวิจัย 1) ระดับพฤติ กรรมผูน้ ําของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม
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ผูน้ าํ แบบเน้นงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมแบบเน้นความสัมพันธ์ และพฤติกรรมผูน้ าํ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นการเปลี่ยนแปลง 2) ระดับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของ
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด รองลงมา ได้แก่
ด้านการรับผิดชอบร่ วมกัน และด้านที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด ได้แก่ การมีเป้ าหมายร่ วมกัน 3) พฤติกรรมผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากาญจนบุ รี เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสู ง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ : พฤติกรรมผูน้ าํ การทํางานเป็ นทีม ประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

ABSTRACT
This purpose of this research was to study 1) level of leadership behavior of the education institutions
in school under the office of Kanchanaburi Primary Education Area 4. 2) level of teamwork performance of
teachers in schools Under the office of Kanchanaburi Primary Education Area 4. 3) relationship between the
leadership behavior of administrators and teamwork performance of teachers in schools under the office of
Kanchanaburi Primary Education Area 4. The sample were 277 teachers in school Under the office of
Kanchanaburi Primary Education Area 4. The data were collected by the questionnaire with reliability coefficient
of 0.979. The data were consequently analyzed for mean, frequency, percentage, standard deviation, and Pearson
Product Moment Correlation Coefficient.
The research findings indicated that 1) The leadership behavior of school administrators in school under
the office of Kanchanaburi Primary Education Area 4 were at a high level. Furthermore,Task Oriented Behaviors
was rated in the highest mean, followed by Relation Oriented Behaviors. Change Oriented Behaviors was rated
in the lowest mean. 2) The integral constructs of teamwork performance of teachers in schools were at a high
level. Participation was rated in the highest mean, followed by sharing success and failure, shared goal was rated
in the lowest. 3) leadership behaviors of school administrators was positively correlated with the performance of
a team of teachers in schools. under the office of Kanchanaburi Primary Education Area 4 were at a relatively
high level. Statistically significant at the 0.01
KEYWORDS: Leadership Behavior , Teamwork , Team performance , Educational Manager

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 39
บัญญัติไว้ว่าให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริ หารและการจัด การศึ กษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
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เป็ นผูน้ าํ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษาของผูเ้ รี ยน พฤติกรรมผูน้ าํ จึงมีความสําคัญในการบริ หารงานให้
สัมฤทธิ์ ผล เพราะพฤติกรรมของผูน้ าํ มีลกั ษณะเด่นในการคิดการทํางาน การประเมินผลที่เป็ นธรรม ทําให้ครอง
จิตใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้อย่างเป็ นอย่างดี ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการทํางานเป็ นทีม ซึ่ งพฤติกรรม
ผูน้ ําของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและประสิ ทธิ ผลของการทํางานเป็ นที มมีความสัมพันธ์กัน(Likert , 1961 อ้างอิง
ภิญโญมนูศิลป์ .2551) ในการบริ หารงานองค์กรได้ให้การยอมรับและนําการทํางานเป็ นทีมมาใช้ ให้ความสําคัญ
ของการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สภาพปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานภายในโรงเรี ยนและระหว่างโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 พบว่า การทํางานเป็ นทีมมีความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
ให้บรรลุเป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่การทํางานเป็ นทีมในโรงเรี ยนไม่มีประสิ ทธิ ภาพมากนัก แม้จะมีการ
แต่งตั้งคณะทํางานฝ่ ายต่างๆ มีการประชุมปรึ กษาหารื อ แต่ในทางปฏิ บตั ิกลับมีคนทํางานจริ งๆเพียงบางส่ วน
บุ ค คลส่ ว นใหญ่ ไ ด้รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้เ ป็ นคณะทํา งาน แต่ ไ ม่ มี บ ทบาทในทํา งาน (จงจิ ต ปรั ช ญพฤทธิ์ ,2561,
สัมภาษณ์) และในโรงเรี ยนที่มีครู จาํ นวนมาก ครู แต่ละคนต่างอยูเ่ ป็ นกลุ่มๆเมื่อต้องทํางานร่ วมกันจึงขาดความ
สนิทสนม และขาดการประสานงาน ต่างคนต่างทํางานในฝ่ ายของตนเองเท่านั้น (ฐานิดา กระต่าย,2561,สัมภาษณ์)
รวมทั้งพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารยังไม่เป็ นที่พึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของครู ทําให้ครู ขาดแรงจูงใจในการ
ทํางานร่ วมกัน ซึ่ งส่ งผลทําให้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ O-NET ปี การศึ กษา 2559 ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 6 และมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ในหลายวิชา ไม่เป็ นตามกฎหมายที่
กําหนด (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 4, 2559) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในฐานะผูน้ าํ
สถานศึกษา จึงต้องเปลี่ยนรู ปแบบพฤติกรรมผูน้ าํ ในการบริ หาร เพื่อกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคคลากรได้
ทํางานร่ วมกันเป็ นทีม ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เพื่อค้นหาแบบพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารที่มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ พฤติ ก รรมผูน้ ําของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ยนสังกัดสํา นัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
(2) เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
(3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
เป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

3. สมมติฐานของงานวิจัย

พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
ของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากนักการศึกษาหลายท่านและได้สรุ ป
เป็ นกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับการวิจยั ในครั้งนี้ดงั นี้
ประสิทธิภาพการทํางานเป็ นทีม
1.การมีเป้ าหมายร่ วมกัน
2.การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
3.การติดต่อสื่ อสาร
4.การรับผิดชอบร่ วมกัน
5.ความไว้วางใจ
ที่มา: McCloskey and Maas (1998)

พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
1.พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นงาน
2. พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์
3.พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Yukl (1991)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 4 โรงเรี ยนทั้งหมด 92 โรงเรี ยน ข้าราชการครู ท้ งั หมด จํานวน 894 คน (ข้อมูล 10
มิถุนายน 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้มาโดยการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายชั้น และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
หลักการคํานวณของ Taro Yamane (1973, p.125) ที่ความเชื่อมัน่ 95% ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 277 คน
5.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ประกอบด้วยพฤติกรรมผูน้ าํ 3
แบบ ได้แก่ พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นงาน พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์ และพฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นการ
เปลี่ยนแปลง
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่
การมี เป้ าหมายร่ วมกัน การมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน การติ ดต่อสื่ อสาร การรั บผิดชอบร่ วมกัน และความ
ไว้วางใจ
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการ
ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 4 ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อ มู ล สถานสภาพทั่ว ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ
ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานศึกษาปั จจุบนั ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู มีลกั ษณะเป็ น
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แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า และนําแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุ งแล้งส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความเที่ยงตรง และความถูกต้องของเนื้ อหา แล้วนําแบบสอบถามที่ผา่ นการวิเคราะห์หา
ความเที่ยงตรงแล้วไปทดลองใช้ กับครู ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ จํานวน 30 คน ได้แบบสอบถาม
ที่มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.979
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจัยส่ งแบบสอบถามพร้ อมหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ เก็บข้อมูลไปยัง โรงเรี ยนในสัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ใน 2 ช่องทาง คือส่งด้วยตนเองและส่งทางไปรษณี ย ์
3. ผูว้ ิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองและทางไปรษณี ย ์ พร้ อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม
4. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้ว นําไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ตรวจดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ ตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลสถานสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ด้วยสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และหาร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
2. นําข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับระดับพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มา
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. นําข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับระดับประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการ
ครู ในโรงเรี ยน มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิภาพการ
ทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั โพรดัค
ที่ระดับนัยสําคัญ .05

6. สรุ ปผลการวิจัย

1. ระดับพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
กาญจนบุรี เขต 4 ผลการศึ กษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ย
สู งสุ ด คือพฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นงาน รองลงมาคือ พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์ และลําดับสุ ดท้าย คือ
พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นการเปลี่ยนแปลง ดังตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูน้ าํ ของบริ หารสถานศึกษา ในภาพรวม
พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา
1. พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นงาน
2. พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์
3. พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นการเปลี่ยนแปลง
รวมเฉลีย่

x�

4.13
4.09
4.03
4.08

S.D.
0.58
0.75
0.65
0.62

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

2. ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานเป็ นที ม ของข้า ราชการครู สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน รองลงมาคือ ด้านการรับผิดชอบร่ วมกัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ การมีเป้ าหมายร่ วมกัน ดังตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในภาพรวม
ประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของข้ าราชการครู
1. การมีเป้าหมายร่ วมกัน
2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
3. การติดต่อสื่ อสาร
4. การรับผิดชอบร่ วมกัน
5. ความไว้วางใจ
รวมเฉลีย่

x�

4.12
4.18
4.16
4.17
4.15
4.15

S.D.
0.55
0.66
0.62
0.62
0.68
0.55

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที ม
ของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการศึ กษา
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก ภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างสู ง โดยพฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์สูงสุ ดกับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู รองลงมา คือ พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้น
การเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นงานมีความสัมพันธ์นอ้ ยสุด ดังตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางานเป็ นทีม โดยภาพรวม
ลําดับ

พฤติกรรมผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา

1
2
3

พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นงาน
พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์
พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นการเปลี่ยนแปลง
ภาพรวม

ประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมโดยรวม
r
p-value
ระดับความสั มพันธ์
0.908**
0.000
สู ง
0.939**
0.000
สู ง
0.913**
0.00
สู ง
0.791**
0.000
ค่ อนข้ างสู ง
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ระดั บ พฤติ ก รรมผู้ นํ า ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในโรงเรี ย น สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ
พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นงาน รองลงมาคือ พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์และลําดับสุ ดท้ายคือ พฤติกรรม
ผูน้ าํ แบบเน้นการเปลี่ยนแปลง ตามลําดับ เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนข้าราชการครู ให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และปฏิบตั ิต่อข้าราชการครู ทุกคนอย่างเสมอภาค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของขวัญใจ
วงศ์สุวรรณ (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนระดับประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย พบว่าพฤติกรรมการมุ่งงาน อยูใ่ นระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณรงค์ชยั นรสาร (2553) ได้ศึกษาพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีพฤติกรรมด้านการมุ่งงาน อยูใ่ นระดับมาก
พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 4 อยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ ห ารมี ก ารเปิ ดโอกาสให้
ข้าราชการครู มีอิสระในการทํางาน และการทํางานเน้นความร่ วมมือและการทํางานเป็ นทีม สอดคล้องกับงานของ
กับงานวิจยั ของขวัญใจ วงศ์สุวรรณ (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
กับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนระดับประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย โดยพบว่าพฤติกรรม
ผูน้ าํ การมุ่งความสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณรงค์ชยั นรสาร (2553) ที่ได้ศึกษา
พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่าผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมีพฤติกรรมด้านการมุ่งความสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับมาก
พฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารเน้นระบบการบริ หารงานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการกล่าวชื่นชมและให้การยอมรับต่อความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของขวัญใจ วงศ์สุวรรณ (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของครู ผสู ้ อนระดับประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย โดยพบว่าพฤติกรรมการมุ่ง
การเปลี่ยนแปลง อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณรงค์ชยั นรสาร (2553) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม
ผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี
พฤติกรรมด้านการมุ่งการเปลี่ยนแปลง อยูใ่ นระดับมาก
ระดับประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของข้ าราชกาครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน รองลงมาคือ การรับผิดชอบร่ วมกัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด คือ การมี
เป้ าหมายร่ วมกัน เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านการมีเป้ าหมายร่ วมกัน อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู มีส่วน
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ร่ วมกําหนดเป้ าหมายในหลักสู ตรสถานศึ กษาและในแผนปฏิ บตั ิงานประจําปี มีการร่ วมกําหนดเป้ าหมายและ
แผนการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุม้ ค่า ทําให้ขา้ ราชการครู รับรู ้และเข้าใจทิศทางการดําเนินงานให้บรรลุ
เป้ าหมายที่ กาํ หนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ลําเที ยน เผ้าอาจ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การทํางานเป็ นที มของ
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนขยายโอกาส อําเภอเมืองตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึ กษาตราด
พบว่า ด้านการมีเป้ าหมายเดียวกัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ ณวดี รื่ นรมย์
(2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนระยองวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยองเขต 1 พบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ใน
โรงเรี ยนระยองวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ด้านการมีเป้ าหมายเดียวกัน โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ ก ษากาญจนบุ รี เขต 4 ด้า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการดํา เนิ น งาน อยู่ใ นระดับ มาก ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ
ข้าราชการครู มีส่วนร่ วมและช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ของโรงเรี ยน โดยมีส่วนร่ วม
ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงาน ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุ งแก้ไข และรู ้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าและเป็ นส่วนหนึ่งของผลสําเร็ จในการทํางาน สอดคล้องกับการวิจยั ของลําเทียน เผ้าอาจ (2559) ได้
ศึ กษาเรื่ อง การทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนขยายโอกาส อําเภอเมืองตราด สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบว่า การทํางานเป็ นทีมด้านการมีส่วนร่ วม โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับ
มาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ ณวดี รื่ นรมย์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู
ในโรงเรี ยนระยองวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 พบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็ น
เกี่ ยวกับสภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนระยองวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระยอง เขต 1 ด้านการมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึ กษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านการติดต่อสื่ อสาร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู มีก าร
สื่ อสารใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสาร ได้แก่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็ นต้น ทําให้มีการรับ-ส่ งข้อมูล
ซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็ ว ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ลําเทียน เผ้าอาจ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การทํางานเป็ นทีมของ
ข้าราชการครู ในโรงเรี ยนขยายโอกาส อําเภอเมืองตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึ กษาตราด
พบว่า ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ ณวดี รื่ นรมย์
(2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนระยองวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต1 พบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ใน
โรงเรี ยนระยองวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ด้านการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านการรับผิดชอบร่ วมกัน อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู มีสิทธิ
เสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น มี ความรู ้ ความเข้าใจและสามารถปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้าที่ และความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย และมี ส่ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบผลการปฏิ บัติ ง านทั้ง ด้า นบวกและด้า นลบ
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของนลินรัตน์ คลังธารชูสิน (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ความเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของ
มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรี วิชัย สงขลา พบว่า ระดับ การทํา งานเป็ นที มของบุ คลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั สงขลา ด้านการรับผิดชอบร่ วมกัน อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กลมนิ ตย์ วิลยั แลง (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู โรงเรี ยน ในสังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดระยอง พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู โรงเรี ยนในสังกัด
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดระยอง โดยรวมและรายด้านการับผิดชอบร่ วมกันอยูใ่ นระดับมาก
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ด้านความไว้วางใจ อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะข้าราชการครู มีการแบ่งงาน
กัน ทํา ตามความรู ้ ค วามสามารถของตน ให้ค วามเคารพนับ ถื อ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานอย่า งจริ ง ใจซึ่ ง กัน และกัน
สอดคล้องกับการศึกษาของลําเทียน เผ้าอาจ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง การทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน
ขยายโอกาส อําเภอเมืองตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษาตราด พบว่า ด้านความไว้วางใจ
โดยรวมและรายข้ออยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรุ ณวดี รื่ นรมย์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การ
ทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนระยองวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาระยอง เขต1
พบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนระยองวิทยา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ด้านความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
พฤติก รรมผู้ นํ า ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษามีค วามสั ม พันธ์ กับประสิ ท ธิ ภาพการทํา งานเป็ นทีมของ
ข้ าราชการครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 โดยเป็ นความสัมพันธ์
ทางบวก ภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.01 ซึ่งเป็ นไปตามสมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะผูท้ ี่ดาํ รงตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้ผา่ นการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.กําหนด ซึ่งในการสอบ
คัดเลือกใช้ท้ งั วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางานด้านการบริ หาร ความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานใน
หน้าที่ และก่อนไปบรรจุแต่งตั้งต้องเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิกบั สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึ กษา
เพื่ออบรมความรู ้ในการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ หลักการบริ หารในสถานการณ์ต่างๆ จึงทําให้ผูบ้ ริ หารมี
พฤติกรรมผูน้ าํ ทั้ง 3 ด้าน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับค่อนข้างสูง สอดคล้องกับงานวิจยั ของณรงค์ชยั นรสาร (2553)
ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี พบว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีพฤติกรรมด้านการมุ่งงาน ด้านการมุ่งความสัมพันธ์ และด้านการมุ่งการเปลี่ยนแปลง อยูใ่ น
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับผลวิจยั ของขวัญใจ วงศ์สุวรรณ (2555) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าพฤติกรรม
ผูน้ ํา ของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นกับ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บัติง านของครู ผูส้ อนระดับประถมศึ ก ษาในจังหวัด
หนองคาย พบว่า พฤติกรรมผูน้ าํ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมในระดับ
ค่อนข้างสู ง จึงทําให้มีขา้ ราชการครู ทุกคนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานเริ่ มตั้งแต่การมีส่วนร่ วมในการวางแผน
กําหนดเป้ าหมาย การดําเนิ นงาน การปฏิ บัติงาน การตรวจสอบประเมิ นผล และปรั บปรุ งแก้ไข ได้รับความ
ไว้วางใจจากผูบ้ ริ หารในการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ และผูบ้ ริ หารมีการสร้างสานสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน มี
การนําเทคโนโลยีการสื่ อสารเข้ามาใช้ทาํ ให้การรับ-ส่งข้องมูลรวดเร็ ว ทัว่ ถึงและถูกต้อง ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศ
ที่ดีทาํ ให้เกิดประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีม นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารยังสนับสนุนข้าราชการครู ให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาชี พ ใส่ ใจสวัสดิการครู และปฏิ บตั ิต่อข้าราชการครู ทุกคนด้วยความเสมอภาค ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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อรุ ณวดี รื่ นรมย์ (2553) ได้ศึกษาเรื่ อง การทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนระยองวิทยาคม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาระยอง เขต 1 พบว่า ข้าราชการครู มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาพการทํางานเป็ นที ม
ของข้าราชการครู ในโรงเรี ยนระยองวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ซึ่ งประกอบด้วย ด้านการยอมรับนับถือ การปฏิ สัมพันธ์ การมีเป้ าหมายเดี ยวกัน การมีส่วนร่ วม
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และการสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย ทําให้ภาพรวมพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามี
ความสั ม พัน ธ์ กับ ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานเป็ นของข้า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นในทิ ศ ทางบวก ยิ่ ง ผู ้บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษามี พ ฤติ ก รรมผู ้นํา สู ง ขึ้ น ประสิ ท ธิ ภ าพการทํา งานเป็ นที ม ของข้า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นก็ จ ะมี
ประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากทั้ง 3 ด้าน ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ให้ความสําคัญกับการบริ หารทั้งคน งาน และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผลการวิจยั นี้สะท้อนให้เห็น
ว่าผูบ้ ริ หารมีพฤติกรรมผูน้ าํ ในระดับมาก สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผบู ้ ริ หารที่มีคุณภาพ
ต่อไป
(2) ประสิ ทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ส่วนใหญ่มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากทั้ง
5 ด้าน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู ในโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 4 ให้ความสําคัญกับการมีเป้ าหมายร่ วมกัน การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน การติดต่อสื่ อสาร การรับผิดชอบ
ร่ วมกัน และความไว้วางใจ จากผลการวิจยั นี้สะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการครู มีประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมใน
ระดับมาก ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาควรให้ความสําคัญและเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของ
ข้าราชการครู ทั้ง 5 ด้าน เพื่อทําให้การทํางานเป็ นทีมมีประสิ ทธิภาพและเพื่อความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
(3) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษากับประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน พบว่า พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กบั
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มของข้าราชการครู ทุกด้าน ในระดับค่อนข้างสู ง โดยพฤติ กรรมผูน้ าํ แบบเน้น
ความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิ ทธิ ภาพการทํางานเป็ นที มสู งสุ ด แสดงให้เห็ นว่า เมื่อผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมผูน้ าํ แบบเน้นความสัมพันธ์ให้สูงยิง่ ขึ้น ก็จะทําให้ขา้ ราชการครู มีประสิ ทธิ ภาพ
การทํางานเป็ นทีมสูงยิง่ ขึ้น
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษากับประสิทธิภาพการทํางานเป็ นทีมของข้าราชการครู ในโรงเรี ยน เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการบริ หารงานบุคคลให้การทํางานเป็ นทีมมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
(2) ควรศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมผูน้ าํ จากกลุ่มตัวอย่างอื่น เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา
ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
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9. กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ ฉบับนี้สาํ เร็ จลงได้ดว้ ยดี เนื่องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร
ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และ ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิ ติ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุ ณาให้
คําแนะนําปรึ กษาตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
ขอขอบพระคุ ณกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ ที่ ให้ความอนุ เคราะห์ ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อวิจยั และ
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําให้งานวิจยั นี้สาํ เร็ จลุล่วงไป
ด้วยดี
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ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่าง
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนอนุบาลวิหารแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน
1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 30 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยใน
การสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 6 เดื อน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิ ติทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิ ทธิภาพ 81.47/85.33 (2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ
85.55 และ (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน หลัง
การเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน
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ABSTRACT

The purposes of this study were 3 items (1) to construct the computer assisted instruction (2) to examine
the learning achievement by using the computer assisted instruction and (3) to compare the learning achievement
by using the computer assisted instruction lesson on The Wisdom During the Sukhothai Period for Pratomsuksa
4 students, before and after class. The sample of this research consisted of 30 students in one classroom from
Pratomsuksa 4 who were studying in the first semester of academic year 2018 from Anubanwihandang School
under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 using Cluster Random Sampling Method, the
classrooms as sampling units. The research instruments were 3 issues (1) the computer assisted instruction (2)
the lesson plan and (3) the learning achievement test. This research was conducted for 6 months. The data was
analyzed by using descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation and parametric statistics
with the t-test for Dependent Samples. The results of this research found that (1) the efficiency of the computer
assisted instruction was 81.47/85.33. (2) the students’ learning achievement by using the computer assisted
instruction had the achievement on 85.55%. and (3) the comparing of the students’ learning achievement who
studied with computer assisted instruction, the score after studying was higher than before studying at the
statistically significant level .05.
Keywords: the computer assisted instruction, the efficiency of the computer assisted instruction, the learning
achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดให้วิชาประวัติศาสตร์ เป็ นวิชา
บังคับที่นกั เรี ยนทุกคนต้องเรี ยน ตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยกําหนดไว้ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิ การกําหนดให้เรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ อย่าง
น้อ ยสัป ดาห์ ล ะ 1 คาบ หรื อ บู ร ณาการไปกับ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ อื่ น สํา หรั บ เนื้ อ หาวิช าประวัติ ศ าสตร์ จะ
ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ อาทิ เข้าใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้วธิ ี
ทางประวัติศาสตร์ มาวิเคราะห์เหตุการณ์ ต่างๆอย่างเป็ นระบบ เข้าใจพัฒนาการของมนุ ษยชาติจากอดี ตจนถึง
ปั จจุบนั ตระหนักถึงความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ และความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่
เกิดขึ้น เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภาคภูมิใจและธํารงความเป็ น
ไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ในการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สัง คมศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม วิช าประวัติ ศ าสตร์ ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่าเป็ นเรื่ องสําคัญมากเพราะปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนลืมประวัติศาสตร์ ลืมความหลัง ประสบปั ญหา
ด้านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครู ครู ขาดสื่ อการเรี ยนการสอนที่น่าสนใจ ยึดเนื้ อหาในบทเรี ยนเป็ น
หลัก ผูเ้ รี ยนขาดความสนใจในเนื้ อหาการเรี ยนการสอน และผูเ้ รี ยนคิดว่าวิชาประวัติศาสตร์ เป็ นวิชาที่น่าเบื่อ ไม่
น่าสนใจ และขาดแรงจูงใจในการเรี ยน โดยส่วนมากจะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนจดจําเนื้อหาทฤษฎีตามที่ครู สอนมากกว่า
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การที่ให้นกั เรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (กฤติยา ฤทธิสร, 2559) จึงทําให้การจัดการเรี ยน
การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ขาดประสิ ทธิ ภาพ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนส่ วนใหญ่มีผลการเรี ยน
วิชาประวัติศาสตร์ ต่าํ จาการการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลวิหารแดง ระดับชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ปี การศึ กษา 2560 จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสิ้ นปี การศึ กษา ในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน จากที่โรงเรี ยนตั้งเป้ าไว้ร้อย
ละ 70 โดยมีคะแนนวิชาประวัติศาสตร์เฉลี่ยตํ่าสุดในมาตรฐานที่ ส 4.3 เข้าใจความเป็ นมาของชาติไทย วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภาคภูมิใจและธํารงความเป็ นไทย (โรงเรี ยนอนุ บาลวิหารแดง, 2560) จึ งทําให้
ครู ผูส้ อนต้องคิดวิธีการสอนให้มีความทันสมัยไม่น่าเบื่อ ทําให้ผูนักเรี ยนเกิ ดความสนใจและทําให้นกั เรี ยนเกิด
แรงจูงใจในการเรี ยนโดยนําสื่ อการเรี ยนการสอนที่ทนั สมัยมาใช้ ในการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ การจัดการเรี ยนการสอน ครู ผูส้ อนควรมีสื่อการสอนที่ ทนั สมัยมาช่วยสอน โดยเฉพาะบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จะมีส่วนช่วยสนับสนุ นการเรี ยนการสอนแบบรายบุคคล (Individualization) ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เวลาใดก็ได้ตามความต้องการ ช่วยลดต้นทุนในด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน การทําซํ้าเพื่อการเผยแพร่ ใช้ตน้ ทุนตํ่ามากและสามารถใช้กบั ผูเ้ รี ยนได้เป็ นจํานวนมาก เมื่อเทียบกับ
การสอนโดยใช้ค รู ผูส้ อน สร้ า งแรงจู ง ใจให้ผูเ้ รี ย น ผูเ้ รี ย นไม่ เ บื่ อ หน่ า ยในการเรี ย น และทํา ให้ช่ ว ยพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นได้ (ทักษิณา วิไลลักษณ์, 2551)
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอน ที่จาํ เป็ นจะต้องนําสื่ อการเรี ยนการสอน ที่
มี ความน่ าสนใจ มี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้ างความกระตื อรื อร้ นให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ย นรู ้
ครู ผสู ้ อนจึงจําเป็ นต้องพัฒนาสื่ อการสอน โดยการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาประวัติศาสตร์ ขึ้นมา
เพื่อเป็ นนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนได้มีความสนใจ จดจําบทเรี ยนได้นาน และจะทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ สร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง ภู มิ ปั ญ ญาไทยสมัย สุ โขทัย สํา หรั บ นัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
(2) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิ ทธิภาพของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานของการวิจัย

(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัย อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 70
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล,2540)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-test
T1

Treatment
X

Post-test
T2

5.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรี ยนอนุบาลวิหารแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2
5.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิ
ปั ญญาไทยสมัยสุโขทัย ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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5.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดังนี้
(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3
คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการประเมิน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิภาพ ผล
การทดลอง พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพ ( E1/E2) = 81.47/85.33
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย เป็ นแบบปรนัย
จํานวน 30 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง Index of ItemObjective Congruence (IOC) ตั้ง แต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบโดยนํา ไปทดลองใช้กับ
นักเรี ยนที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างวิจยั จํานวน 30 คน คํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.50-0.67 ค่าอํานาจ
จําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.47-0.60 และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีการ
ของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด, 2556) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนําไปใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มเดียวกัน ซึ่ งเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนอนุบาล
วิหารแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 จํานวน 30 คน
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test for Dependent Samples

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพ 81.47/85.33 ดังปรากฏในตาราง ที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
นักเรียนคนที่
คะแนนสอบระหว่ างเรียน (50)
1
41
2
41
3
39
4
41
5
41
6
41
7
43
8
39
9
38
10
41
11
42
12
42
13
38
14
40
15
40
16
40
17
39
18
41
19
43
20
40
21
43
22
40
23
41
24
40
25
44
26
40
27
41
28
39
29
43
30
41
เฉลี่ยร้อยละ
ค่าประสิ ทธิภาพ E1 /E2 = 81.47/85.33

ร้ อยละ
82.00
82.00
78.00
82.00
82.00
82.00
86.00
78.00
76.00
82.00
84.00
84.00
76.00
80.00
80.00
80.00
78.00
82.00
86.00
80.00
86.00
80.00
82.00
80.00
88.00
80.00
82.00
78.00
86.00
82.00
81.47
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คะแนนสอบหลังเรียน (30)
25
27
24
26
25
27
26
28
24
25
26
23
29
27
25
25
24
26
23
24
26
23
24
25
27
27
28
26
25
28

ร้ อยละ
83.33
90.00
80.00
86.67
83.33
90.00
86.67
93.33
80.00
83.33
86.67
76.67
96.67
90.00
83.33
83.33
80.00
86.67
76.67
80.00
86.67
76.67
80.00
83.33
90.00
90.00
93.33
86.67
83.33
93.33
85.33
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(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทย
สมัยสุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 85.55 เป็ นไป
ตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ ดังปรากฏในตาราง ที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง
ภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

คะแนนสอบ
ก่อนเรียน (30)
8
7
17
19
11
18
8
9
7
5
10
6
9
6
7
8
18
6
17
14
12
10
11
8
9
8
18
15
15

ร้ อยละ

ระดับ

26.67
23.34
56.67
63.33
36.67
60.00
26.67
30.00
23.34
16.67
33.33
20.00
30.00
20.00
23.34
26.67
60.00
20.00
56.67
46.67
40.00
33.33
36.67
26.67
30.00
26.67
60.00
50.00
50.00

ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
พอใช้
ตํ่ากว่าเกณฑ์
พอใช้
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
พอใช้
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
พอใช้
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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คะแนนสอบ
หลังเรียน (30)
25
25
27
27
25
27
24
25
25
26
25
25
24
24
25
25
27
24
28
29
24
25
25
23
25
25
27
28
27

ร้ อยละ

ระดับ

83.33
83.33
90.00
90.00
83.33
90.00
80.00
83.33
83.33
86.67
83.33
83.33
80.00
80.00
83.33
83.33
90.00
80.00
93.33
96.67
80.00
83.33
83.33
76.67
83.33
83.33
90.00
93.33
90.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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ตาราง 3 (ต่อ)
นักเรียน
คนที่
30
x�
S.D.

คะแนนสอบ
ก่อนเรียน (30)
20
11.20
4.63

ร้ อยละ

ระดับ

66.67

พอใช้

คะแนนสอบ
หลังเรียน (30)
29
25.67
1.56

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ร้ อยละ

ระดับ

96.67

ดีมาก

85.55

ดีมาก

(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทย
สมัยสุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังปรากฏในตาราง ที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญา
ไทยสมัยสุ โขทัย สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน
(Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
30
30

k
30
30

𝐱𝐱�

11.20
25.67

7. อภิปรายผล

S.D.
4.63
1.56

t

p-value

22.44*

.000

7.1 การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภู มิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย สํ าหรั บนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยสมัยสุ โขทัย มีประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ยนอยูท่ ี่ 81.47/85.33 เป็ นไปตามสมติฐานที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนิ ดา อุดมสิ ทธิ พฒั นา
(2558) ได้ทาํ การวิจยั การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า การประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 81.47/82.33 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรกมล อยูด่ ี (2558) ได้ทาํ การวิจยั
บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง เอกภพและกาแล็ ก ซี ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จัย พบว่ า
ประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องเอกภพและกาแล็กซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งผลที่ได้มีค่า
ประสิ ทธิภาพเท่ากับ 80.00/81.50 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้คือ 80/80 ทั้งนี้เป็ นเพราะ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอนทําให้นักเรี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ และเข้าใจเนื้ อหาระหว่างเรี ยน นักเรี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจ
เนื่ องจากมีการออกแบบอย่างมีระเบียบแบบแผน มีข้ นั ตอนการสร้างตามหลักวิชาการ ผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพ
ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
7.2 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิปัญญา
ไทยสมัยสุ โขทัย สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 85.55 อยู่
ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไป
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ตามสมมติ ฐานที่ ก ําหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธี รพล กมลผาด (2558) ได้ทาํ การวิจัย การพัฒ นา
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ อง เกษตรน่ ารู ้ สําหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ เรื่ อง เกษตรน่ารู ้ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรวรรณ วัชชวงษ์ (2560) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่ วมกับเทคนิคการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนคู่คิดเรื่ องวรรณะสี
กับงานทัศนศิ ลป์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนประถมฐานบินกําแพงแสน ผลการวิจยั พบว่า
คะแนนสอบหลัง เรี ย นด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนนัก เรี ย นมี ค ะแนนสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นด้ว ยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่
ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น มี ประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้ นได้ โดยออกแบบ
โครงสร้างของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบสาขา (Branching) ให้ความยืดหยุ่นในการเลือกรู ปแบบและ
กิจกรรมการเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามารถเลือกเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรี ยนได้หลากหลายตามความสนใจ ในการ
นําเสนอสื่ อประสม ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิ ก วีดิทศั น์ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหา
บทเรี ยนและองค์ความรู ้ ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่าก่อน
เรี ยน

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมี การส่ งเสริ มครู ผูส้ อนให้มีการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในโรงเรี ยนให้มากขึ้น
เพราะครู ผูส้ อนบางคนยังยึดการสอนแบบเดิ มๆ อาจทําให้นักเรี ยนเกิ ดความเบื่ อหน่ ายและมีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
(2) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรส่ งเสริ มสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นํามาใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนจริ ง
(3) ครู ผสู ้ อนควรสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ เพื่อกระตุน้
และเร้ า ความสนใจแก่ นัก เรี ย น ทํา ให้นัก เรี ย นอยากเรี ย นรู ้ นํา ไปใช้ป ระกอบการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในรายวิชานั้นๆ อย่างแท้จริ ง
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรู ปแบบต่างๆ มากขึ้น เช่น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนรู ปแบบเกม บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรู ปแบบสถานการณ์จาํ ลอง บทเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
โน้ตดนตรี สากล สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 2) เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดสี สุก เขตจอมทอง กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 25 คน ใช้วิธีการ
สุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 8 แผน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย น แบบเลื อ กตอบ จํา นวน 30 ข้อ มี ค่ า ความเชื่ อ มั่น เท่ า กับ 0.89 และ แบบวัด ความพึ ง พอใจต่ อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2 = 81.85/83.60) (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี มาก คิดเป็ นร้อยละ 84.53 (3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 และ(4) ความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน
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ABSTRACT

The purposes of this research for student in Prathomsuksa 4 class were to create the computer assisted
lesson about musical notation, to study and compare accomplishment the before and after learning the Western
Music by using the computer assisted lesson, to examine the satisfaction of students towards the computer assisted
lesson about musical notation. The sample group of this research was students in Pratomsuksa 4 class in year
2561 from Wat Srisuk school, chomthong, Bangkok. The 25 students were selected by using simple random
sampling method. The classrooms were chosen randomly. The tools of this research consisted the computer
assisted construction 8 lessons, learning accomplishment test and objective test 30 questions which the confidence
result was 0. 89. In addition, the satisfaction of students Pratomsuksa 4 about the computer assisted lesson
analyzed data by using descriptive test such as frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test on
dependent samples. The findings of this research indicated that (1) the efficiency of the computer assisted lesson
was (E1/E2 = 81.85/83.60). (2) the student learning accomplishment by using the computer assisted lesson had
good score on 84.53%. (3) the student competency after learning by the computer assisted lesson was higher than
before at statistically level .05. and (4) the student satisfaction with the computer assisted lesson was at the highest
level.
Keywords: the computer assisted lesson, the efficiency of the computer assisted lesson was improved the
proficiency learning.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ (สาระดนตรี ) ได้
กําหนดคุณภาพของผูเ้ รี ยนเมื่อจบการศึ กษาไว้ว่า ให้มีความรู ้และเข้าใจ ความแตกต่างด้านเสี ยง องค์ประกอบ
อารมณ์ ความรู ้สึกของบทเพลงจากวัฒนธรรมต่าง ๆ มีทกั ษะในการร้อง บรรเลงเครื่ องดนตรี เดี่ยวและเป็ นวง โดย
เน้นเทคนิ คการร้องบรรเลงอย่างมีคุณภาพ มีทกั ษะในการสร้างสรรค์บทเพลงอย่างง่าย อ่านเขียนโน้ต ในบันได
เสี ยงที่มีเครื่ องหมายแปลงเสี ยงเบื้องต้นได้ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ในการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ผเู ้ รี ยนต้อง
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับทักษะการอ่านโน้ตดนตรี ซึ่ งการอ่านโน้ตดนตรี เป็ นการแปลสัญลักษณ์ที่ถูกบันทึกไว้ให้ถ่ายทอด
ออกมาเป็ นเสี ยงดนตรี เมื่อผูเ้ รี ยนเห็นสัญลักษณ์แทนเสี ยงแล้วสามารถแปลสัญลักษณ์น้ นั เป็ นเสี ยงดนตรี ผูเ้ รี ยน
สามารถตอบสนองสัญลักษณ์น้ ี ได้อย่างถูกต้อง การอ่านโน้ตเพลงได้ทนั ทีเป็ นทักษะสําคัญอย่างหนึ่ งที่ช่วยให้ผู ้
เรี ยนรู ้ดนตรี ได้อย่างรวดเร็ ว ช่วยให้เข้าใจดนตรี ได้ดีข้ ึน และยังช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถถ่ายทอดความต้องการของ
ผูป้ ระพันธ์เพลงที่บนั ทึกเสี ยงดนตรี เป็ นภาษาเขียนไว้กลับมาเป็ นเสี ยงของดนตรี อีกทีหนึ่ งได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง
การอ่านโน้ตดนตรี ยงั ช่วยให้ตรวจสอบความผิดพลาดที่เกิดจากการฝึ กฝนจากเครื่ องดนตรี เพื่อเป็ นการทบทวน
(ณรุ ทธ์ สุทธจิตต์,2550)
โรงเรี ย นวัด สี สุ ก เขตจอมทอง กรุ ง เทพมหานคร เป็ นโรงเรี ย นประถมขนาดกลาง ที่ นํา หลัก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้และประสบปั ญหาการอ่านโน้ตดนตรี ไม่ถูกต้อง และไม่
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เข้าใจในสัญลักษณ์ทางดนตรี ซึ่งทําให้คะแนนในสาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรี
อย่างสร้ างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ คุ ณค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความรู ้ สึก ความคิ ดต่อดนตรี อย่างอิสระ
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกําหนดไว้
ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ควรเร่ งพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรี ยน
การสอนมีการใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ มากจนเกินไปครู ผสู ้ อนจึงยึดแนวปฏิบตั ิเดิม อีกทั้งข้อจํากัดด้านเวลาที่ตอ้ งใช้เวลา
เรี ยนเพียง 20 ชัว่ โมง ใน 1 ภาคเรี ยน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้วชิ าดนตรี นอกจากนั้น ครู ผสู ้ อนยังขาดการใช้สื่อ
การเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนไม่สนใจในการเรี ยนวิชาดนตรี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทและอิทธิ พลในการดําเนิ นงานต่าง ๆ ในทุกวงการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวงการศึกษาของไทยที่มีการตื่นตัวอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาเป็ นอุปกรณ์ช่วยใน
การเรี ยนการสอนเพิ่มมากขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์ จดั ได้ว่าเป็ นสื่ อการสอนที่เป็ นเทคโนโลยีระดับสู ง เนื่ องจาก
คุ ณ สมบัติ ที่ ดี ข องคอมพิ ว เตอร์ ก็ คื อ ทํา ให้ก ารเรี ย นการสอนมี ก ารโต้ต อบกัน ได้ร ะหว่า งผูเ้ รี ย นกับ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการสอนระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยนที่อยูใ่ นห้องเรี ยนปกติ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ ยงั สามารถ
ตอบสนองข้อ มู ล ที่ ผูเ้ รี ย นป้ อ นเข้า ไปได้ทันที ซ่ ึ ง เป็ นการเสริ ม แรงให้แ ก่ ผูเ้ รี ย น ดัง นั้น จึ ง มี ก ารนํา บทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว นสอนมาใช้ป ระกอบในการเรี ย นการสอนเพิ่ ม มากขึ้ น (กิ ด านัน ท์ มลิ ท อง,2550) บทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอเนื้ อหาเรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนโดยตรง และเป็ นการเรี ยนแบบ
ปฏิสัมพันท์ (Interactive) คือ สามารถโต้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ ได้ องค์ประกอบสําคัญของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน สามารถเสนอสิ่ งเร้ าให้กับผูเ้ รี ยน ได้แก่ เนื้ อหา ภาพนิ่ ง คําถาม ภาพเคลื่ อนไหว และ
ประเมินการตอบสนองของผูเ้ รี ยน ได้แก่ การตัดสิ นคําตอบ ช่วยให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อเสริ มแรง ได้แก่ การให้
รางวัลหรื อคะแนน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเลือกสิ่ งเร้าในลําดับต่อไป นอกจากนี้ ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้โดยไม่ตอ้ งมีครู
และสามารถทบทวนบทเรี ยนได้ตลอดเวลา (ไชยยศ เรื องสุ วรรณ,2551) จากการศึกษาค้นคว้ารายงานการวิจยั ที่
เกี่ยวกับการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชาดนตรี ซ่ ึงมีหลากหลายงานวิจยั
ที่นาํ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแล้วเกิดผลดีกบั การพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน ทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ้น
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่ จะสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอน วิชา ดนตรี สากล มี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้ครู ที่สอนวิชาดนตรี ได้มีทางเลือกในการสอน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(2) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี สากล เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้ประถม
ศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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(3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั มีกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา ดนตรี สากล เรื่ อง
โน้ตดนตรี สากล
2. ความพึ ง พอใจต่ อ บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment Research) ศึ กษากลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยว โดยการ
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล,2540)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-test
T1

Treatment
X

Post-test
T2

4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดสี สุก เขตจอมทอง
กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 25 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ มแบบง่ าย (Simple Random
Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
4.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั ตั้งแต่ เมษายน ถึง ตุลาคม 2561
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 4 ฉบับ ได้แก่
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(1) แผนการจัดการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง โน้ต ดนตรี ส ากล จํา นวน 8 แผนโดยการคุ ณ ภาพได้ค่าเฉลี่ ย
เหมาะสม เท่ากับ 4.96 ซึ่งถือว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมระดับมาก
(2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล ของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ น
แบบปรนัย จํานวน 30 ข้อ โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.671.00โดยตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.53-0.70 ค่าอํานาจจําแนก
เป็ นรายข้อ ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.20-0.60 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ
0.89
(4) แบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ด้านในการออกแบบบทเรี ยน ด้านเนื้ อหา ด้านการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และด้านประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ข้อคําถามจํานวน 25 ข้อ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.60-1.00 มีค่าอํานาจจําแนก ตั้งแต่ 0.32-0.63 และค่าเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค
(Cronbach’s Alpla Coefficient) เท่ากับ 0.94
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง
โน้ตดนตรี สากล ด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล ที่สร้างขึ้น โดยนําเครื่ องมือดังกล่าวไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) วิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการหาค่า E1/E2
(2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(3) วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โน้ต
ดนตรี ส ากล ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ระหว่า งก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น ด้ว ยใช้สู ต ร t-test แบบ
Dependent Samples
(4) วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี
สากล ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 4 ปรากฏดังตาราง 2
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล สําหรั บนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1

คะแนนสอบระหว่างเรียน ครั้งที่
2 3 4 5 6 7

8

9
10
9
10
8
10
10
9
10
9
8
7
8
9
9
9
9
10
10
8
9
10
10
10
10

9
9
9
9
8
9
9
7
9
7
8
7
7
9
9
7
8
9
9
8
9
9
8
9
9

7
7
7
7
8
8
7
7
7
8
8
6
6
7
8
8
8
8
8
7
8
8
7
7
7

8
8
9
9
9
9
8
8
9
8
8
7
7
9
9
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8

8 8
8 8
8 8
8 7
8 8
8 8
9 8
9 8
9 8
9 8
8 8
8 8
7 8
8 8
8 8
8 7
8 8
8 8
8 7
8 8
7 8
7 8
8 9
8 7
8 8
เฉลี่ยร้อยละ
ค่าประสิ ทธิภาพ E1 / E2 =

8
8
8
9
8
9
9
8
9
8
9
9
9
9
9
10
9
8
8
8
8
8
9
9
9

7
7
7
8
7
7
8
8
8
8
8
7
7
8
8
8
8
8
9
9
8
7
8
7
8

รวม
( 80 )

คิดเป็ น
ร้ อยละ

คะแนนสอบหลังเรียน
( 30 )

คิดเป็ น
ร้ อยละ

64
65
65
67
64
68
68
64
69
65
65
59
59
67
68
65
66
68
68
64
65
65
67
65
67
E1

80.00
81.25
81.25
83.75
80.00
85.00
85.00
80.00
86.25
81.25
81.25
73.75
73.75
83.75
85.00
81.25
82.50
85.00
85.00
80.00
81.25
81.25
83.75
81.25
83.75
81.85

27
22
28
19
25
28
20
25
27
23
27
25
25
28
28
28
25
21
25
27
23
25
24
25
27
E2

90.00
73.33
93.33
63.33
83.33
93.33
66.67
83.33
90.00
76.67
90.00
83.33
83.33
93.33
93.33
93.33
83.33
70.00
83.33
90.00
76.67
83.33
80.00
83.33
90.00
83.60

81.85/83.60

จากข้อมูลในตารางที่ 2 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล ที่ ผ่านการทดลองหา
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 81.85 และประสิ ทธิ ภาพผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 83.60 แสดงว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิภาพ (E1/E2=81.85/83.60) ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
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(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี
สากล สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปรากฏดังตาราง 3 และ 4
ตารางที่ 3 ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้ว ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ อง
โน้ตดนตรี สากล สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
คะแนน
25 - 30
21 - 24
18 - 20
15 - 17
0 - 14

เกณฑ์
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
0 - 49
รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุ ง
ตํ่ากว่าเกณฑ์

จํานวน (คน)
19
6
25

ร้อยละ
76
24
100

S.D.
1.26
0.41
-

x�
25.84
23.83
-

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาดนตรี สากล เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรี ยนที่ได้คะแนน
ระหว่าง 25-30 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ 80-100 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดีมาก มีจาํ นวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 76 ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 25.84 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.26 และมีนักเรี ยนที่ได้คะแนนระหว่าง 21-24 คะแนน อยู่ใน
เกณฑ์ 70-79 ซึ่งอยูใ่ นระดับ ดี มีจาํ นวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 24 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.41
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ต
ดนตรี สากล สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ระหว่า งก่ อ นเรี ย น (Pre-test) และหลัง เรี ย น
(Post-test)
การทดสอบ
n
ก่อนเรี ยน
25
หลังเรี ยน
25
* มีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

คะแนนเต็ม
30
30

𝐱𝐱�

10.40
25.36

S.D.
4.30
1.41

t
20.33*

Sig
.000

จากข้อมูลในตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 20.33)
(3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปรากฏดังตาราง 5
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ตาราง 5 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
คะแนน
101 – 125
76 -100
51 - 75
26 - 50

เกณฑ์
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
0 - 49
รวม

ระดับ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

จํานวน (คน)
5
19
1
25

ร้อยละ
20.00
76.00
4.00
100

x�
102.80
87.52
66.00
-

S.D.
2.17
8.71
0
-

จากตาราง 5 นัก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x� = 3.55) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหาความรู ้ดา้ นการออกแบบบทเรี ยน ด้านเนื้ อหา ด้านการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยู่ในระดับมากทุกด้าน
(x� =3.61 , 3.33. , 3.38 และ 3.87 ตามลําดับ)

6. อภิปรายผล

6.1 การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ ตดนตรีสากล สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ตดนตรี สากล มีประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนอยู่ที่ 81.85/83.60
แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทําให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ และเข้าใจเนื้ อหาระหว่างเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประสิ ทธิภาพของกระบวนการมีค่าเท่ากับ 81.85 และนักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
ในเนื้ อหาหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประสิ ทธิ ภาพผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 83.60 ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทําให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้
และเข้าใจเนื้ อหาระหว่างเรี ยน นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ เนื่ องจากมีการออกแบบอย่างมีระเบียบแบบแผน มี
ขั้นตอนการสร้ างตามหลักวิช าการ ผ่านการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน มี ส่วนช่ ว ย
สนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบรายบุคคล (Individualization) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนิดา อุดมสิ ทธิพฒั นา (2558) ได้ทาํ การวิจยั การ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4
ผลการวิจยั พบว่า การประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.47/82.33 ซึ่ ง
เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรกมล อยูด่ ี (2558) ได้ทาํ การวิจยั บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง เอกภพและกาแล็ ก ซี ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ผลการวิ จัย พบว่า ประสิ ท ธิ ภ าพบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องเอกภพและกาแล็กซี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งผลที่ ได้มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
80.0/81.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้คือ 80/80
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6.2 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้ วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โน้ ตดนตรี
สากล สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.60 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
ทําให้ผูเ้ รี ยนอยากรู ้อยากเรี ยน ส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น และทําให้ประสิ ทธิ ภาพของผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสู งขึ้นได้ โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ งทุกขั้นตอนจนเกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้ผูเ้ รี ยน
สนุกสนานไม่เบื่อหน่ายกับการเรี ยน กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิดและหาเหตุผลมาตอบคําถามด้วยตนเอง จึง
เป็ นการช่วยเสริ มแรงจูงใจแก่ผเู ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรพล กมลผาด (2558) ได้ทาํ
การวิจัย การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี เรื่ อง เกษตรน่ ารู ้
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพ เรื่ อง เกษตรน่ารู ้ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี
ที่ 4 สูงกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน เรื่ อง โน้ ตดนตรี สากล สํ าหรั บ
นักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 4 นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ด้านการออกแบบ
บทเรี ยน ด้านเนื้ อหา ด้านการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์
ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ จากการจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะนี้
จะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างอิสระ เรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองตามความต้องการ ความสนใจและเหมาะสมกับวัย
ที่อยากเรี ยนรู ้อยากเห็นของนักเรี ยน ครู เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ แนะนํา ปรึ กษา นักเรี ยนจึงมีโอกาสศึกษาค้นคว้า เรี ยนรู ้
ตามความต้องการ บรรยากาศในการเรี ยนการสอนจึงสนุกสนาน ทําให้นกั เรี ยนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายนักเรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ อ ย่ า งรวดเร็ ว จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วนี้ ทํา ให้ นั ก เรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นงค์ลกั ษ์ สมมี (2559) ได้ทาํ การวิจยั การ
พัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชาคณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ (ทวิศึกษา) วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาคณิ ตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ด้วย
วิธีการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านอยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรี ยนบางคนยังไม่เข้าใจวิธีการใช้งาน จึง
ทําให้งานเสร็ จล่าช้า ดังนั้นครู ผสู ้ อนควรดูและนักเรี ยนที่ไม่เข้าใจเป็ นรายบุคคล
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรู ปแบบต่างๆ มากขึ้น เช่น บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนรู ปแบบเกม บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรู ปแบบสถานการณ์จาํ ลอง บทเรี ยนบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง 1
สํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
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กันยวรรณ กิ่งวาที
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อาจารย์ ประจําสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: benjarat.ra@northbkk.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจัยเรื่ องนี้ มี วตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คื อ (1) เพื่อสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (2) เพื่อศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ (3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยน ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 9
จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 30 คน ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัยมี 3 ฉบับ (1) บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอน (2) แผนการจัด การเรี ยนรู ้ และ (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาจํานวน 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็ นพารามิเตอร์ (Parametric)
ด้ว ยวิธี t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
82.17/86.67 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคิ ดเป็ นร้อยละ 83.92 เป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ และ (3) เปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนน
ก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
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ABSTRACT

The purposes of this study were 3 items ( 1) to construct of computer assisted instruction ( 2) to
examine the learning achievement with the computer assisted instruction and ( 3) to compare the students
learning achievement with the computer assisted instruction on independent study 1 for Mathayom 4 students.
The comparing was between pre-test and post-test. The sample used in this study was 30 students in a section of
Mathayomsuksa 4 from Kanchanapisek Wittayalai School, Nakhonpathom province (Pratamnak Suan Kularb
Mathayom) under Office of Secondary Education Region 9 by using Simple Random Sampling, the classrooms
as random units. The research instruments were 3 issues (1) the computer assisted instruction (2) the lesson
plan and (3) the learning achievement test. This research was conducted for 6 months. The data was analyzed
by using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and parametric with the
t-test method on Dependent Samples. The study revealed that (1) the efficiency of computer assisted instruction
was 82.17/86.67 based on the assumptions. (2) the students learning achievement with the computer assisted
instruction had the achievement on 83.92% . The finding was in accordance with the assumption and (3) the
comparing of the students learning achievement who studied with computer assisted instruction, the score of
post-test was higher than pre-test studying at the statistically significant level .05 based on the assumption.
KEYWORDS: The computer assisted instruction, the efficiency of the computer assisted instruction,
the learning achieveme

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง กระบวนการปฏิบตั ิ ลงมือ
ทําจริ ง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจยั กระบวนการเรี ยนรู ้การเรี ยนรู ้ของตนเอง และกระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย กระบวนการเหล่านี้เป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนควรได้รับการฝึ กฝนและพัฒนา เพราะ
จะสามารถช่ วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ได้ดี บรรลุเป้ าหมายของหลัก สู ต ร ดังนั้น ผูส้ อนต้องศึ ก ษาหลักสู ต ร
สถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้ว
จึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยเลือกใช้วธิ ี สอนและเทคนิ คการสอน สื่ อหรื อแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผล เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้ าหมายที่กาํ หนด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) มีการจัดการเรี ยนการสอน
ตามหลักสู ตรมาตรฐานสากล ซึ่ งมีความสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 โดยมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม การศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง
(Independent Study : IS) มีการจัดทํารายวิชา ออกแบบหน่วยการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามแนวทางที่
กําหนด โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริ บท วัยและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ซึ่งอาจแตกต่างกันในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู ้ สังเคราะห์ สรุ ป อภิปราย ผลเปรี ยบเทียบเชื่อมโยงความรู ้
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ความเป็ นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่ งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
จากการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
ครู ผสู ้ อนควรมีการออกแบบสื่ อการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน โดยเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการคิด เกิดทักษะ
ในการค้นคว้าแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สื่ อการสอนที่ เหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 1 คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรื อ CAI ที่เป็ นสื่ อการ
เรี ยนการสอนที่ใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิ ก และเสี ยง เพื่อถ่ายทอด
เนื้ อหาบทเรี ยน ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากที่ สุด โดยมีเป้ าหมายที่ สาํ คัญก็คือ สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน และกระตุน้ ให้เกิดความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ (ยุทธพล ทับลา, 2554) เพื่อเป็ นการสร้าง
แรงจู งใจในการเรี ยน ดึ งดู ด ความสนใจ อี ก ทั้ งยังเป็ นเครื่ องมื อ ประกอบการจัด กิ จกรรมการเรี ยนการสอน
ซึ่งนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในการเรี ยนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 1 สามารถนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ครู นาํ ไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนโดยการ
สร้ างบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนในรายวิช าอื่ น ๆ นําไปสู่ การพัฒ นาผูเ้ รี ยนให้มี คุณ ภาพยิ่งขึ้ น ผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาสามารถนําไปกําหนดหรื อวางนโยบายให้ครู มีแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมือนกัน เพื่อทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
(2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
(3) เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน รายวิช า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1

บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ย น รายวิช า
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. สมมติฐานของงานวิจัย

(1) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน รายวิ ช าการศึ ก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง 1 สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
อยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึ กษากลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2540)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

Pre-test

Treatment

Post-test

T1

X

T2

5.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 โรงเรี ยนกาญจนาภิ เษกวิท ยาลัย นครปฐม (พระตําหนัก สวนกุห ลาบมัธยม) สังกัด สํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จํานวน 30 คน
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิช าการศึ ก ษาค้น คว้าด้ว ยตนเอง 1 ส่ วนตัว แปรตาม มี จ ํานวน 2 ตัวแปร คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดือน (เมษายน - ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
ระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความเหมาะสมของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และนําไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิ ทธิภาพ
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โดยพิ จ ารณาความถูก ต้อ ง เหมาะสม และประเมิ น
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แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76
(3) แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิช าการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 เป็ นแบบ
ปรนัย จํานวน 40 ข้อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item - Objective
Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบคํานวณค่ าความยากง่ า ย ได้ค่ าอยู่
ระหว่าง 0.22 - 0.50 ค่ า อํา นาจจํา แนกเป็ นรายข้อ ได้ค่ าอยู่ร ะหว่า ง 0.33 - 0.67 และหาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีการของโลเวท (Lovett) (บุ ญชม ศรี สะอาด, 2553) ได้ค่าความเชื่ อมั่นเท่ ากับ 0.97
แสดงว่าข้อสอบสามารถนําไปใช้เพื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยนได้
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สร้างขึ้น นําไปใช้ทดสอบกับนักเรี ยนกลุ่มเดี ยวโดยใช้สอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 30 คน ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็ นพารามิเตอร์ (Parametric) ด้วยวิธี t-test แบบ Dependent Samples

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพ 82.17/86.67 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับ
นักเรี ยนชั้นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นักเรี ยนคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คะแนนสอบระหว่างเรี ยน
(40)
32
31
34
33
33
34
32
31
36

ค่าร้อยละ
80.00
77.5.0
85.0
82.5.0
82.5.0
85.00
80.00
77.50
90.00

1347

คะแนนสอบหลังเรี ยน
(40)
35
32
35
35
35
35
35
34
35

ค่าร้อยละ
87.50
80.00
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
85.00
87.50
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
นักเรี ยนคนที่

คะแนนสอบระหว่างเรี ยน
(40)
32
31
32
33
32
35
32
35
32
34
31
36
33
32
35
33
32
35
31
31
33

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
เฉลี่ยร้อยละ
ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2= 82.17/86.67

ค่าร้อยละ
80.00
77.50
80.00
82.50
80.00
87.50
80.00
87.50
80.00
85.00
77.50
90.00
82.50
80.00
87.50
82.50
80.00
87.50
77.50
77.50
82.50
82.17

คะแนนสอบหลังเรี ยน
(40)
35
34
34
34
34
35
34
35
35
35
34
37
35
35
35
35
35
35
34
34
35

ค่าร้อยละ
87.50
85.00
85.00
85.00
85.00
87.50
85.00
87.50
87.50
87.50
85.00
92.50
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50
85.00
85.00
86.67

จากข้อมูลในตารางที่ 2 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 ที่ผ่าน
การทดลองหาประสิ ทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหว่างเรี ยน (E1) มีค่าเท่ากับ 82.17 และร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรี ยน (E2) มีค่าเท่ากับ 86.67 แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 82.17/86.67
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 83.92
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 3 ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

คะแนนสอบ
ก่อนเรี ยน (40)
15
18
17
12
17
12
16
15
11
14
15
14
10
15
13
12
12
10
14
17
19
22
20
16
23
8

27
28
29
30

9
13
15
6

ร้อยละ

ระดับ

37.50
45.00
42.50
30.00
42.50
30.00
40.00
37.50
27.50
35.00
37.50
35.00
25.00
37.50
32.50
30.00
30.00
25.00
35.00
42.50
47.50
55.00
50.00
40.00
57.50
20.00

ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์

22.50
ตํ่ากว่าเกณฑ์
32.50
ตํ่ากว่าเกณฑ์
37.50
ตํ่ากว่าเกณฑ์
15.00
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
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คะแนนสอบ
หลังเรี ยน (40)
36
35
35
29
29
39
30
33
30
34
35
38
30
35
36
30
35
36
34
36
34
30
38
35
40
28

29
31
35
32

ร้อยละ

ระดับ

90
87.50
87.50
72.50
72.50
97.50
75.00
82.50
75.00
85.00
87.50
95.00
75.00
87.50
90.00
75.00
87.50
90.00
85.00
90.00
85.00
75.00
95.00
87.50
100.00
70.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

72.50
77.50
87.50
80.00
83.92

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 83.92 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ ตั้งไว้
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการศึ กษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
40
40

คะแนนเต็ม
40
40

𝐱𝐱�

14.33
33.57

S.D.
3.91
3.30

t

p-value

26.53

.00

จากข้อมูลในตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนน
ก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงขึ้น สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ พิมพ์ชนก ทํานอง (2551) ได้ศึกษาการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การแก้โจทย์
ปั ญ หาคณิ ตศาสตร์ สําหรับ นักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 6 พบว่า บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนที่ สร้ างขึ้ น มี
ประสิ ทธิภาพ 89.55/81.25 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุณณดา จิรภาวิโชค (2555)
ได้ทาํ ศึกษาการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ปี
การศึ กษา 2554 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (บ้านสะเดา) พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง
การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการเขียนสะกดคําสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 เท่ากับ
82.22/87.11 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ .05 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นสื่ อการสอนโดยยึดหลักปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยน
กับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีครู เป็ นผูอ้ อกแบบโปรแกรม หรื อจัดสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ฝึกปฏิบตั ิ เรี ยนรู ้ใน
รู ปของการนําเสนอเนื้อหา การทบทวน การทําแบบฝึ กหัดการประเมินผลการเรี ยนการสอน การนําสื่ อการเรี ยนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์โดยผูส้ อนสร้างแบบเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบลําดับชั้น (Hierarchical Type) ใช้สื่อประสมที่ประกอบ
ไปด้วย ภาพนิ่ ง กราฟิ ก และเสี ยงประกอบ เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับ
การสอนจริ งในห้องเรี ยนมากที่สุด ช่วยกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจแก่ผเู ้ รี ยน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรี ยน
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรกําหนดหรื อวางนโยบายให้ครู มีแนวทางการปฏิบตั ิการเรี ยนการสอน
ที่ทนั สมัย ให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจ เพื่อทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนดีข้ ึน
(2) ครู ควรพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยมีตวั อย่าง ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทศั น์ และเสี ยงบรรยายเพิ่มขึ้น เพื่อกระตุน้ ความ
สนใจของผูเ้ รี ยนและในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปผลิ ตสื่ อในปั จจุบัน มี การผลิ ตออกมาเป็ นจํานวนมาก และแต่ละ
โปรแกรมก็มีขอ้ ดีและข้อจํากัดต่างกัน ดังนั้น ผูว้ จิ ยั ควรศึกษาและเปรี ยบเทียบก่อนที่จะนํามาพัฒนาสื่ อต่อไป
(3) นักเรี ยนควรมี การเตรี ยมความพร้ อมและตั้งใจในการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน
เพื่อที่จะทําให้นกั เรี ยนสามารถใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ครู ควรสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1 ที่ มีตวั อย่าง
การทําโครงงาน และเพิ่มเติมแบบฝึ กหัด เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมมากขึ้น
(2) ครู ควรมีการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรู ปแบบอื่นๆ เช่น สถานการณ์จาํ ลอง เกม
ประกอบการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนานและเข้าใจบทเรี ยนได้มากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ

การวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คื อ (1) เพื่อสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน (2) เพื่อศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วย
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พปี ที่
1 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.)
ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ ยว แผนกวิชาการท่องเที่ ยว จํานวน 8 คน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจี นบุรี จังหวัด
ปราจี นบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ คือ (1) บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การวิจยั ครั้งนี้
ใช้ระยะเวลาจํานวน 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบสมมติ ฐ าน ด้ ว ยวิ ธี Wilcoxon Signed-Rank Test ผลการวิ จั ย พบว่ า
(1) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประสิ ทธิภาพ 83.16/86.66 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนด
ไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คิดเป็ น
ร้อยละ 85.83 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้และ (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ : บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ยน
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ABSTRACT

The objectives of this research were (1) to construct the computer assisted instruction (2) to study the
learning achievement by using the computer assisted instruction and (3) to compare the learning achievement by
using the computer assisted instruction in Thai tradition for the vocational certificate year 1 students in formative
and summative study. The samples of this research were eight students in vocational certificate year 1 majoring
in Tourism (Tourism department) from Prachin Buri Polytechnic College in Prachin Buri province under the
Vocational Education Institution. The research instruments were (1) computer assisted instruction (2) lesson plan
(3) learning achievement test. This research was conducted 6 months. The data were analyzed by descriptive
statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and statistics hypothesis tested by Wilcoxon
Signed- Rank Test. The results showed that (1) the efficiency of the computer assisted instruction were at 83.16/
86.66 that was based on the assumption. (2) the learning achievement of learners using the computer assisted
instruction achieved at 85.83 percent based on the assumption, and (3) comparing of the learning achievement of
learner by using computer assisted instruction, the post-test has higher score than pre-test at the .05 level of
significance.
KEYWORDS: Computer assisted instruction, Efficiency of the computer assisted instruction, Learning
achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การจัด การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 พบว่า คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ นสื่ อ ที่ มี คุ ณ ภาพ เมื่ อ มี ก ารนํา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรี ยนการสอนจะทําให้มีปฏิสมั พันธ์กนั ได้ในระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับ
การเรี ยนการสอนระหว่างครู กบั นักเรี ยนที่อยูใ่ นห้องเรี ยนปกติ (กิดานันท์ มลิทอง, 2547) การจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ ยงั ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนได้ดี เพราะมีแสง สี เสี ยง และภาพที่เคลื่อนไหวได้
และสามารถโต้ตอบกับนักเรี ยนได้อีกด้วย ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถที่จะจดจําเนื้ อหาสาระได้ดีข้ ึน และยังช่วยสร้ าง
บรรยากาศให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจในการเรี ยน ทําให้เกิ ดทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยน โดยเฉพาะนักเรี ยนที่ มีการ
เรี ยนรู ้ชา้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็ นทางเลือกที่งานวิจยั จํานวนมากสนับสนุนว่าสามารถสร้างมโนทัศน์
ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ดีและแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนได้ ประกอบกับมีขอ้ จํากัดในการสร้างและใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนมีนอ้ ยลง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่บรรจุลงซี ดีรอมใช้ทุนในการสร้างตํ่า และทําสําเนาต่าง ๆ ได้ง่าย
เก็บรั กษาง่ าย มี ความคงทนสู ง จึ งเห็ นว่าสมควรพัฒนาขึ้ นใช้อย่างแพร่ หลาย คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสามารถ
แก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ เพราะคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามความสามารถ
ความสนใจ และความพร้อม โดยไม่ตอ้ งกังวลขณะเรี ยน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็ นสื่ อสําเร็ จรู ปที่ช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง การนําคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมาช่วยในการ
แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนเป็ นสิ่ งที่ยอมรับกันในกลุ่มนักการศึกษา เพราะมีงานวิจยั จํานวนมากระบุวา่ สามารถ
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แก้ปัญหาเรื่ องภูมิหลังที่แตกต่างกันของผูเ้ รี ยน ปั ญหาการสอนตัวต่อตัว ปั ญหาการขาดแคลนเวลา ปั ญหาการขาด
แคลนผูเ้ ชี่ยวชาญ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541)
จากสภาพปั ญ หาการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิช าศิ ล ปวัฒ นธรรมไทย เรื่ อ งขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ในปั จจุบนั ยังขาดสื่ อและเทคนิ ควิธีการที่ จะช่ วยฝึ กทักษะผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความชํานาญในเนื้ อหาวิชา
ผูเ้ รี ยนไม่สามารถจดจําเนื้อหาที่เรี ยนได้ เนื่ องจากเนื้ อหาที่เรี ยนนั้นมีจาํ นวนมาก ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดความเบื่อหน่าย
เพราะเนื้ อหายากต่อการเข้าใจและจดจํา ไม่มีสื่อที่ เป็ นของจริ ง หรื อสื่ อที่ จะนํามาใช้ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และได้
สัมผัส การจัดการเรี ยนการสอนในวิชาศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี (กมลชนก สว่างกุล,
2561) ครู ผสู ้ อนจึงเลือกสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาที่เรี ยนไม่ทนั ผูอ้ ื่นใน
ชั้นเรี ยน จะได้สามารถทบทวนความรู ้ดว้ ยตนเอง เข้าเรี ยนได้ในเวลาที่ต่างกันตามที่นกั ศึกษาต้องการและมีโอกาส
ที่จะเรี ยนเสริ มนอกเวลาผ่านคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดการรับรู ้จนสามารถจําเนื้อหาความรู ้และ
นําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานได้ถูกต้อง (บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์, 2544)
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการจัด การเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ว ยสอน
ครู ผสู ้ อนจึงนําโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน วิชาศิลปวัฒนธรรม
ไทย เรื่ อง ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 และสร้างบทเรี ยนให้มีความ
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวฒั น์ และอีกทั้งยังช่วยทําให้กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในวิชาดังกล่าวไม่น่าเบื่อ และเป็ นการพัฒนามนุษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ งจะส่ งผลให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนได้ดาํ เนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาให้กา้ วหน้ายิง่ ๆ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ สร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง ขนบธรรมเนี ย มประเพณี สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1
(2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่ อง ขนบธรรมเนียมประเพณี

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานของการวิจัย

(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ของนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 70
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึ กษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล,2540)โดย
ผลที่ ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง จะนํามาเปรี ยบเที ยบเพื่อทดสอบสมมติ ฐานของการวิจัย คื อ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนียมประเพณี ของนักเรี ยนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชี พ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการท่ องเที่ ยว แผนกวิชาการท่ องเที่ ยว จํานวน 8 คน วิทยาลัยสารพัดช่ าง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

Pre-test

Treatment

Post-test

T1

X

T2
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5.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 8 คน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น มี จาํ นวน 1 ตัวแปร คื อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ส่ วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดื อน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 3 ฉบับ ได้แก่
(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3
คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการประเมิน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิภาพ ผล
การทดลอง พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพ ( E1/E2) = 83.16/86.66
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า(Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นแบบปรนัย จํานวน
30 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence
(IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 นําไปทําการทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 ที่ผ่านการเรี ยนเนื้อหา
นี้ มาแล้ว จํานวน 16 คน ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.31-0.75
ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.38-0.75 และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้
วิธีการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด. 2553:112) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แบบทดสอบวัดฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สร้ างขึ้ น โดยนําเครื่ องมื อดังกล่าวไปใช้กับประชากร คื อ นักเรี ยนระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยว แผนกวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 8 คน วิทยาลัย
สารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test
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6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) การสร้ า งและการหาประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ วยสอน เรื่ อ ง ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พปี ที่ 1 มีประสิ ทธิ ภาพ 83.16/86.66 เป็ นไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว้
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี สาํ หรับนักเรี ยน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1
นักเรี ยนคนที่

คะแนนสอบระหว่างเรี ยน
( 40 )
33
35
32
34
36
33
33
31
32
34
34
31
35
33
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
เฉลี่ยร้อยละ
ค่าประสิ ทธิภาพ E1 /E2 = 83.16/86.66

ค่าร้อยละ
82.50
87.50
80.00
85.00
90.00
82.50
82.50
77.50
80.00
85.00
85.00
77.50
87.50
82.50
82.50
83.16

คะแนนสอบหลังเรี ยน
( 30 )
25
24
25
26
29
27
28
23
27
27
26
26
27
23
27

ค่าร้อยละ
83.33
80.00
83.33
86.66
96.66
90.00
93.33
76.66
90.00
90.00
86.66
86.66
90.00
76.66
90.00
86.66

จากข้อมูลในตารางที่ 2 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ ผ่านการ
ทดลองหาประสิ ทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหว่างเรี ยน (E1) มีค่าเท่ากับ 83.16 และร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ ย การทดสอบหลัง เรี ย น ( E2) มี ค่ า เท่ า กับ 86.66 แสดงว่า บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี สํา หรั บ นักเรี ย นชั้นประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ปี ที่ 1 ที่ ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ นมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
83.16/86.66 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 85.83
เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
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ตารางที่ 3 ผลการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้ว ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1
นักเรี ยนคน คะแนนสอบ
ที่
ก่อนเรี ยน (30)
1
14
2
7
3
17
4
18
5
19
6
18
7
17
8
9

ร้อยละ

ระดับ

46.66
ตํ่ากว่าเกณฑ์
23.33
ตํ่ากว่าเกณฑ์
56.66
ผ่านเกณฑ์
60.00
พอใช้
63.33
พอใช้
60.00
พอใช้
56.66
ผ่านเกณฑ์
30.00
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนสอบหลัง
เรี ยน (30)
26
23
25
25
29
27
29
22

ร้อยละ

ระดับ

86.66
76.66
83.33
83.33
96.66
90.00
96.66
73.33
85.83

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี สําหรั บนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 85.83 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนียม
ประเพณี สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ปี ที่ 1 ระหว่า งก่ อ นเรี ย น
(Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
8
8

คะแนนเต็ม
30
30

μ
14.88
25.75

σ
4.51
2.55

di

Z

36.00

.012

จากข้อมูลในตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี สําหรับนักเรี ยนชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชี พปี ที่ 1 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่า
คะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

ผลพบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมี ประสิ ทธิ ภาพและทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู ง ขึ้ น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง (2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
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สอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง จังหวัดสมุทรสาคร ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 จากผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 80.67/84.44 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกภูมิ ชูนิตย์ (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ทวีปเอเชีย ที่สรุ ปบทเรี ยนด้วยแผนที่ความคิด สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
ผลการวิจยั พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.61/82.82 ผลการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนสามารถสรุ ปเนื้อหาได้อยูใ่ นเกณฑ์ดี และมีความคิดเห็นต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในระดับมากที่ สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมี
การชี้ แจงและบอกวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนทําให้ผูเ้ รี ยนเข้าถึงประเด็นที่สําคัญของเนื้ อหาและเค้าโครงของ
เนื้ อหา ส่ งผลทําให้การเรี ยนรู ้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น เป็ นไปตามรู ปแบบในการจัดการเรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ซึ่ งบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างขึ้นนี้ เป็ นสื่ อการเรี ยนที่เป็ นข้อความ ภาพนิ่ ง กราฟิ ก วิดีทศั น์ ภาพเคลื่อนไหว และ
เสี ยง กระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนที่สร้างขึ้นสูงกว่าก่อนเรี ยน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุนให้ครู ผูส้ อนนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอน ให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
(2) ครู ควรพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ขนบธรรมเนียมประเพณี สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประกาศนี ยบัตรวิชาชี พปี ที่ 1 นั้น โดยมี ตวั อย่าง ภาพประกอบ ภาพเคลื่ อนไหว และเสี ยงบรรยายเพิ่มขึ้นเพื่อ
กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนและในการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปผลิตสื่ อในปั จจุบนั มีการผลิตออกมาเป็ นจํานวน
มากและแต่ละโปรแกรมก็มีขอ้ ดีและข้อจํากัดต่างกัน ดังนั้นผูว้ จิ ยั ควรศึกษาและเปรี ยบเทียบก่อนที่จะนํามาพัฒนา
สื่ อต่อไป
(3) ควรเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนให้ต้ งั ใจเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อที่จะทําให้
นักเรี ยนสามารถใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ครู ค วรมี ก ารพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนในรู ป แบบสื่ อ ออนไลน์ หรื อ พัฒ นาบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรู ปแบบอื่ น ๆ เช่ น สถานการณ์ จาํ ลอง เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนุ กสนานและเข้าใจ
บทเรี ยนได้มากยิง่ ขึ้น
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องการบวกและการลบ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์ โมเดล และ (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางาน
ของนักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ที่กาํ ลังศึกษาใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน 7 คน
โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยมี (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (2) แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยน และ (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยน ใช้ระยะเวลาทดลอง 2 เดือน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ใช้สถิติ ได้แก่ จํานวน ร้อยละ มัธยฐาน พิสัยระหว่างควอไทล์ และสถิตินอนพาราเมตริ ก แบบ Wilcoxon matchedpairs signed-ranks test ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและการลบของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการ
วาดรู ปบาร์ โมเดลอยูใ่ นระดับดีเยี่ยม (Md = 25) (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและการลบ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิ ดของโพลยา
ร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดลสู งขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) พฤติกรรมการทํางานของ
นักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก (Md = 14.00)
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยา เทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
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ABSTRACT
The purposes of this study were (1) to study the learning achievement and to compare the Mathematics
scholastic achievement in plus and minus of Prathomsuksa 2 students between pre-test and post-test from learning
management through Polya’s concept co-operate with Bar Model and (2) to examine the working behavior of the
students from learning management. The samples of this study were 7 students in a class of Prathomsuksa 2 students
who were studying in the first semester in academic year of 2018 at Watnangkum school in Ayutthaya province.
The research instruments were (1) lesson plan (2) the learning achievement test and (3) the students’ workingbehavior observation form. This study was conducted in 2 months. The data were analyzed using the statistics such
as percentage, median, interquartile range and Non-parametric statistic on Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test.
The study found that (1) the Mathematics scholastic achievement in plus and minus of Prathomsuksa 2 students at
Watnangkhum school through Polya’s concept co-operate with Bar Model learning management was at an excellent
level (Md = 25). (2) the Mathematics scholastic achievement in plus and minus of Prathomsuksa 2 students at
Watnagkhum school through Polya’s concept co-operate with Bar Model learning management in the post-test was
higher at the statistically significant level of .05. and (3) the working behavior of the students was at the excellent
level (Md = 14.00).
KEYWORDS: Polya’s concept learning management, Bar Model, Mathematics scholastic achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

คณิ ตศาสตร์ มีความสําคัญต่อการพัฒนาความคิ ดของมนุ ษย์ ทําให้มนุ ษย์มีความคิ ดอย่างมี เหตุผล และ
นําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนิ นชี วิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิต
ให้ดีข้ ึน อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข รวมทั้งเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาศาสตร์ อื่น ๆ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551)
เนื่ องจากคณิ ตศาสตร์ มีลกั ษณะที่ เป็ นภาษาสากลที่ ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่ อสาร และถ่ายทอดความรู ้ระหว่าง
ศาสตร์ ต่าง ๆ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ จึงจําเป็ น และต้องการพัฒนาให้เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยน โดยมี
เป้ าหมายให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาได้ สามารถนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปเป็ นเครื่ องมื อใน
การเรี ยนรู ้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2556) ตามแนวทางของ
หลักสูตรโรงเรี ยนวัดนางคุ่ม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุ ง 2560) รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กําหนดให้การเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ทาํ ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดสมรรถนะด้านความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และการใช้ทกั ษะชีวติ (โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม, 2561)
จากรายงานผลการวัดความสามารถพื้นฐานของผูเ้ รี ยนระดับชาติ National Test (NT) ซึ่ งจัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่าผลด้านคํานวนของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2560 ของ
โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม คะแนนรวมเฉลี่ยร้ อยละ 24.19 ซึ่ งมีคะแนนตํ่ากว่าระดับประเทศที่ มีคะแนนรวมเฉลี่ ยร้ อยละ
37.75 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) ซึ่งอยูใ่ นระดับคุณภาพปรับปรุ ง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ตัวชี้วดั แต่ละรายด้านอยูใ่ นระดับคุณภาพตํ่ากว่าดี เมื่อพิจารณาโครงสร้างข้อสอบ พบว่าลักษณะข้อสอบซึ่ งมี
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คะแนนสู ง มีการแสดงวิธีทาํ เกี่ยวกับโจทย์ปัญหา รวมทั้งตัวชี้วดั เรื่ อง จํานวนและการดําเนิ นการ มีจาํ นวนข้อสอบ
มากที่ สุด (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน, 2561) จึ งทําให้เห็ นว่าจํานวนและการดําเนิ นการ ตั้งแต่
การบวกและการลบมีความสําคัญต่อพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ จากผลที่ กล่าวมาข้างต้นชี้ ให้เห็ นว่านักเรี ยนยังขาด
ความเข้าใจถึ งการใช้จ าํ นวนและการดําเนิ นการต่ าง ๆ (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551) ทําให้นักเรี ยนส่ วนใหญ่
ไม่ประสบความสําเร็ จทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และประสบปั ญหาในการนําความรู ้เกี่ยวกับวิชาคณิ ตศาสตร์ ไปช่วย
ในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คณิ ตศาสตร์ (ปรารถนา พลอภิชาติ, 2556) ปั ญหาที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับทักษะพื้นฐาน
ตั้งแต่การบวกและการลบ และการตีความหมายโจทย์และแก้ปัญหาโจทย์ ซึ่ งจําเป็ นต้องเร่ งดําเนิ นการแก้ไขเนื่ องจาก
เป็ นพื้นฐานความรู ้ในการต่อยอดเนื้ อหาต่อไป สิ่ งที่จะนํามาสู่ การแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้ทางหนึ่ งคือ การนําการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโพลยาซึ่ งเป็ นการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นทักษะ กระบวนการคิดของ
นักเรี ยน และมีกระบวนการสอนที่ดีอย่างมีลาํ ดับ รวมทั้งเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดลที่ช่วยให้การคิดตามข้อความ
ในโจทย์ปัญหาทําได้ง่ายขึ้นจากการวาดรู ป สิ่ งเหล่านี้ จะช่ วยแก้ปัญหาการตีความโจทย์และแก้ปัญหาโจทย์ให้มี
ประสิ ทธิภาพ
การแก้โจทย์ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ส ามารถทํา ได้ห ลายวิ ธี วิ ธี การแก้โ จทย์ปั ญ หาที่ ได้ผ ลวิ ธี ห นึ่ งคื อ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล ในการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา (Polya, 1957) ซึ่ งเป็ นขั้นตอนพื้นฐานของการแก้ปัญหาที่ มีชื่อเสี ยงและใช้กนั อย่างแพร่ หลาย มีการแก้
โจทย์ปัญหาได้อย่างเป็ นระบบ จากทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทําความเข้าใจปั ญหา เป็ นขั้นที่ระบุส่วนสําคัญ
ของปั ญหา เช่น ตัวไม่รู้ค่า ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนแก้ปัญหา ขั้นนี้ เป็ นการค้นหาความเชื่ อมโยงระหว่างข้อมูลและ
ตัวไม่รู้ค่า แล้วนํามาผสมผสานกับประสบการณ์ เพื่อกําหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3 ขั้นดําเนินการตาม
แผน ขั้นนี้ ตอ้ งการให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิตามแนวทางที่วางไว้ ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบผล ขั้นนี้ ตอ้ งการให้มอง
ย้อนกลับไปยังคําตอบที่ได้มา ทําให้เห็ นถึงขั้นตอนการดําเนิ นการ มิใช่สนใจแค่คาํ ตอบ ร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ป
บาร์ โมเดล ที่ เป็ นการเขียนรู ปของกล่องที่ มีความสัมพันธ์กันกับสิ่ งที่ โจทย์กาํ หนดให้และสิ่ งที่ โจทย์ถาม ช่วยให้
การคิ ดตามข้อความในโจทย์ปัญหาทําได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับการทํางานของสมอง วิธีการเขี ยนรู ปของกล่องนี้
เป็ นวิธีที่ครู คณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะครู ในระดับประถมศึ กษาในประเทศสิ งคโปร์ ต้องรู ้ เข้าใจ คุน้ เคยและชํานาญ
ผลการสอบประเมินระดับนานาชาติ เปรี ยบเที ยบความสามารถของผูเ้ รี ยนในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ นักเรี ยน
สิ งคโปร์ ทาํ ได้ดีมากในระดับต้นของโลก ซึ่ งมีชื่อเรี ยกว่า บาร์ โมเดล (สุ รัชน์ อินทสังข์, 2558) โดยนําเทคนิ คการวาด
รู ปบาร์ โมเดลมาร่ วมกับขั้นตอนที่ 2 ในการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาที่มีข้ นั ตอนทั้งหมด 4 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 ทําความเข้าใจโจทย์ คือ การอ่านโจทย์อย่างน้อย 2 ครั้ง แล้ววิเคราะห์วา่ โจทย์กาํ หนดอะไร และโจทย์ถาม
อะไร ขั้นที่ 2 วางแผน คือ การวางแผนการวาดรู ปบาร์ โมเดล เพื่อหาวิธีแก้โจทย์แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์ ขั้นที่ 3
แสดงวิธีทาํ และลงมือคํานวณ และขั้นที่ 4 ตรวจสอบวิธีทาํ (มิสวลีพร อุ่นจิตต์ธรรม, 2558) เพื่อให้นกั เรี ยนวาดแผนผัง
เพื่อตีความโจทย์ นําไปสู่ความเข้าใจ และเห็นภาพในการแก้ปัญหา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ องการบวกและการลบ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ควรจะได้นาํ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยา
ร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดลมาใช้ เพื่อให้นักเรี ยนเข้าใจถึงการใช้จาํ นวนและการดําเนิ นการ มีทกั ษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาและการเชื่ อมโยงความรู ้ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อื่น โดยใช้
วิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายอย่างเหมาะสมนําไปสู่ การเตรี ยมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ต่อไป

1363

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ องการบวกและการลบของนั ก เรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวัด นางคุ่ ม จากการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นวคิ ด ของโพลยาร่ ว มกับ เทคนิ ค
การวาดรู ปบาร์โมเดล
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและการลบ ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับ
เทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล
(3) เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการทํางานของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้
แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล

3. กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยา
ร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล
ขั้นตอนการสอน
1. ขั้นนําเข้าสู่บทเรี ยน 1.1 กิจกรรมเกมให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
1.2 ทบทวนเนื้อหาเก่าเชื่อมโยงสู่เนื้อหาใหม่
2. ขั้นดําเนินการสอน 2.1 ขั้นสร้างความเข้าใจ
2.2 ชี้แจงวิธีดาํ เนินการ
2.3 สรุ ปการใช้วธิ ีการแก้ปัญหา
3. ขั้นฝึ กปฏิบตั ิ
3.1 ขั้นทําความเข้าใจโจทย์
3.2 ขั้นวางแผนจากการวาดรู ปบาร์โมเดล
3.3 ขั้นแสดงวิธีทาํ และลงมือคํานวณ
4. ขั้นสรุ ปบทเรี ยน
4.1 ชี้แจงการประเมินผลการปฏิบตั ิ
4.2 นักเรี ยนตรวจสอบผลงานตนเอง
4.3 ขั้นสรุ ป

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ องการบวกและการลบ

พฤติกรรมการทํางาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
สมมติฐานในการวิจยั
(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและการลบของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์ โมเดลอยู่
ในระดับ ดี ขึ้ นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ของหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรี ยน
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(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและการลบของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 2 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดลสูงขึ้น
(3) พฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของ
โพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดลอยูใ่ นระดับ ดี ขึ้นไป

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั เชิงปฏิบตั ิในโรงเรี ยน 1 โรง ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว เป็ นแผน
การวิจยั แบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)
4.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 7 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและการลบ
2 พฤติกรรมการทํางาน
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั 2 เดือน (กรกฎาคม-สิ งหาคม 2561) โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 แผน
เวลา 16 ชัว่ โมง ใช้เวลาครั้งละ 2 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่
(1) แผนการจัด การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกและการลบ เสนอให้ ผู ้เ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 5 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์
การประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝐱𝐱� = 4.88)
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวกและการลบ จํานวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้อ ง Index of Item-Objective Congruence (IOC) ตั้ง แต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบทดสอบ
คํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.25-0.50 ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.25-0.88 ฉบับ
ที่ 2) และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบปรนัย จํานวน 20 ข้อได้ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ
0.98 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอัตนัย จํานวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ ในการตรวจให้คะแนนเท่ากับ 1.00
(3) แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยนให้สาํ เร็ จในวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องการบวกและการ
ลบตามการจัดการเรี ยนรู ้ของโพลยาร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดล เป็ นพฤติกรรมเกี่ยวกับการแสดงความ
คิ ด เห็ น การยอมรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูอ้ ื่ น การทํา งานตามหน้า ที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย ความมี น้ ําใจ และ
การตรงต่อเวลา ผ่านการแก้ไขและตรวจจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เป็ นแบบสังเกตที่มีค่า 3 ระดับ คือ ดี มาก
ดี และพอใช้ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ระดับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 3 คะแนน ได้ 2.50-3.00 หรื อ เต็ม 15 คะแนน ได้ 13.51-15.00 อยูใ่ นระดับ ดีมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 3 คะแนน ได้ 1.50-2.49 หรื อ เต็ม 15 คะแนน ได้ 10.51-13.50 อยูใ่ นระดับ ดี
ระดับคะแนนเฉลี่ยเต็ม 3 คะแนน ได้ ตํ่ากว่า 1.50 หรื อ เต็ม 15 คะแนน ได้ ตํ่ากว่า 10.51 อยูใ่ นระดับ พอใช้
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4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอนโดยผูว้ ิจยั ทําการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของ
โพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล ระหว่างเรี ยนมีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน 8 ครั้ง
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ จํานวน ร้อยละ มัธยฐาน และพิสยั ระหว่างควอไทล์
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ สถิตินอนพาราเมตริ ก Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เ รื่ องการบวกและการลบของนั ก เรี ยน
ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นวัด นางคุ่ ม จากการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นวคิ ด ของโพลยาร่ ว มกับ เทคนิ ค
การวาดรู ปบาร์โมเดล มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํา นวน ร้ อ ยละ มัธ ยฐาน และพิ สัย ระหว่า งควอไทล์ ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เรื่ องการบวกและการลบของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล จําแนกตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์
80-100
70-79
รวม

ระดับ
ดีเยีย่ ม
ดี
ดีเยีย่ ม

คะแนน
24-30
21-23
21-30

จํานวน
5
2
7

ร้อยละ
71.43
28.57
100

มัธยฐาน (Md)

พิสัยระหว่างควอไทล์ (IR)

25

7

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องการบวกและการลบของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ป
บาร์โมเดลโดยรวมอยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (Md = 25) และนักเรี ยน 5 คน อยูใ่ นระดับ ดีเยีย่ ม 2 คนอยูใ่ นระดับ ดี
5.2 การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและการลบของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดล
มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องการบวกและการลบของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล

*มีนยั สําคัญทางสถิติอยูท่ ี่ระดับ .05

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องการบวกและการลบของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดลสู งขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 พฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิด
ของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํา นวน มัธ ยฐาน พิ สัย ระหว่า งควอไทล์ และระดับ คะแนน พฤติ ก รรมการทํา งานของนัก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล

ทํางานตามหน้าที่
ที่รับมอบหมาย

ความมีน้ าํ ใจ

การตรงต่อเวลา

1
2
3
4
5
6
7
รวม
มัธยฐาน (Md)
พิสัยระหว่างควอไทล์ (IR)
ระดับคุณภาพ

การยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น

นักเรี ยนคนที่

การแสดงความเห็น

คะแนนรายด้าน

รวม

3
2
3
2
2
3
2
17
2.00
1.00
ดี

3
3
3
3
2
3
3
20
3.00
0.00
ดีมาก

3
3
3
3
2
3
3
20
3.00
0.00
ดีมาก

3
3
3
3
3
3
3
21
3.00
0.00
ดีมาก

3
3
3
3
2
3
3
20
3.00
0.00
ดีมาก

15
14
15
14
11
15
14
98
14.00
1.00
ดีมาก

ระดับ
คุณภาพ

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 3 พบว่า พฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยนอยู่ในระดับดีมาก (Md = 14.00) และพิจารณา
เป็ นรายบุคคลมีนกั เรี ยน 6 คน อยูใ่ นระดับดีมาก และมีเพียง 1 คน อยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านรั บฟั งความเห็ นผูอ้ ื่ น ด้านทํางานที่ ตามที่ รับมอบหมาย ด้านมี น้ ําใจ และด้านตรงเวลา อยู่ในระดับดี มาก
และด้า นแสดงความเห็ น อยู่ ใ นระดับ ดี ซึ่ งการประเมิ น พฤติ ก รรมการทํา งานรายบุ ค คล จํา นวน 8 ครั้ ง
ดังภาพประกอบ 2 มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมอย่างสมํ่าเสมอ (6-8 ครั้ง)
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
(3-5 ครั้ง)
ปฏิบตั ิหรื อแสดงพฤติกรรมบางครั้ง
(0-2 ครั้ง)
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ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
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ภาพประกอบ 2 แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล

6. อภิปรายผล

6.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและการลบของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดนางคุ่ม จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดล
อยู่ในระดับดีเยี่ยม (Md = 25) ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,
2557) และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดังกล่าว ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิ ค
การวาดรู ปบาร์ โมเดลสู งขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะ เทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล คือการเขียนรู ป อ่านโจทย์ไป เขียนรู ปไป ทําความเข้าใจไป รู ปจะช่วยให้การ
คิ ดตามข้อความในโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ง่ายขึ้น (สุ รัชน์ อิ นทสังข์, 2558) รวมทั้งจากการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยามีกระบวนการสอนดี เป็ นไปอย่างมี ลาํ ดับขั้นตอน ส่ งเสริ มให้นักเรี ยน
ค้นพบรู ปแบบหรื อวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง เน้นทักษะ กระบวนการคิดของนักเรี ยน มากกว่าที่จะสอน
ให้รู้คาํ ตอบของปั ญหา (polya, 1957) รวมทั้งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องจาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 5 คน อย่างละเอี ยดทุ กขั้นตอน และนํามาปรั บปรุ งแก้ไขให้สมบู รณ์ ก่อนนําไปใช้จริ ง มี
กิจกรรมเกมนําเข้าสู่ บทเรี ยน สามารถกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนอยากรู ้อยากเรี ยน มีการทบทวน
เนื้ อ หาเก่ า เชื่ อ มโยงสู่ เ นื้ อ หาใหม่ ส่ ง ผลให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจเพิ่ ม ขึ้ น และทํา ให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้นได้ ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ งจนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้ผเู ้ รี ยน
สนุกสนานไม่เบื่อหน่ายกับการเรี ยน กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิดและหาเหตุผลมาตอบคําถามด้วยตนเอง จึง
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เป็ นการช่วยเสริ มแรงจูงใจแก่ผเู ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นวลฤทัย ลาพาเว (2558) ได้
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ตามกระบวนการแก้โจทย์
ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ของโพลยาร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดล เรื่ อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการวิเคราะห์พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ ย ร้ อ ยละหลัง เรี ย นสู ง กว่า คะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละก่ อนเรี ย น รวมทั้ง งานวิจัย ของวรางคณาและคณะ (2559)
เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง แก้โจทย์ปัญหาสมการ ก่อนและหลังการจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามแนวคิ ดของโพลยา จากการวิเคราะห์ พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของ
นักเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโพลยาสู งกว่าก่อน การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโพลยาอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.2 พฤติกรรมการทํางานของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีมาก (Md = 14.00) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ระหว่างเรี ยนมีการสังเกตพฤติกรรมการทํางาน ทําให้ผวู ้ ิจยั มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือ
ผูเ้ รี ยนได้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้มีการปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ชนกนาถ แสงทอง (2560) ได้พฒั นาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา จากการวิเคราะห์พบว่า แบบสังเกตพฤติกรรมเป็ นหนึ่งใน
เครื่ องมือที่ทาํ ให้ทราบสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรี ยน ช่วยครู ผูส้ อนหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อภาระงาน ทําให้นักเรี ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานไปในทิ ศทางที่ ดีข้ ึน โดยมี
นักเรี ยนที่มีความรับผิดชอบร้อยละ 93 จากนักเรี ยนทั้งหมด

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมี การส่ งเสริ มครู ผูส้ อนให้มีการใช้การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิ ดของโพลยาร่ วมกับ
เทคนิคการวาดรู ปบาร์โมเดล โดยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(2) ควรมีการส่ งเสริ มสนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิด
ของโพลยาร่ ว มกับ เทคนิ ค การวาดรู ป บาร์ โ มเดล ที่ ไ ด้มี ก ารพัฒ นาขึ้ น มาอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นํา มาใช้ใ น
การจัดการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนจริ ง
(3) ครู ผูส้ อนควรออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ป
บาร์ โมเดล สําหรับระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจแก่นกั เรี ยน ทําให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู ้ นําไปใช้
ประกอบการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะสอดคล้อ งกับ การพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ในรายวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการนําการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้แนวคิดของโพลยาร่ วมกับเทคนิ คการวาดรู ปบาร์ โมเดล
มาบู รณาการกับวิชาภาษาไทย เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนในการวิเคราะห์ ตีความหมายของโจทย์ปัญหา
ได้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การวิจยั ในชั้นเรี ยนนี้ มีวตั ถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ ภาษาญี่ ปุ่น
ระดับ N3 (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดย
ใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แอปพลิเคชัน่
Kahoot เครื่ องมือที่ ใช้เป็ นชุดข้อคําถามทางด้านไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 จํานวน 2 ชุดด้วยแอปพลิเคชัน่
Kahoot และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรี ยนการสอน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การสื่ อสารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม ชั้นปี ที่ 3 ที่ ลงทะเบี ยนวิชา JBC334 การทดสอบเพื่ อวัดประสิ ทธิ ภาพ
ภาษาญี่ปุ่น ภาคเรี ยนที่ 2/2560 จํานวน 25 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ t-test แบบ dependent samples
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ของผูเ้ รี ยนคิดเป็ นร้อยละ 46.40 และ
58.40 อยูใ่ นระดับดี ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ (2) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจ
ในการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot อยูใ่ นระดับดี
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน / ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 / Kahoot / ความพึงพอใจ
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ABSTRACT

The purposes of this classroom research were to (1) study about the learning achievement of Japanese
Grammar N3 (2) compare before and after of the learning achievement of Japanese Grammar N3 by using
application “Kahoot”, and (3) find the students was satisfaction on this Kahoot application to develop their
learning knowledge. Research Instruments of this study were 3 items which were Japanese Grammar N3 Quiz
two sets on Kahoot application and one set for Satisfaction Evaluation Form. A sample was 25 students, thirth
year in Japanese Business Communication who attend the JBC334 Japanese Language Proficiency Test Course
in 2nd semester, 2017 acadamic year at Sripatum University. The research methodology by T-Test on
dependent samples.
The result revealed that (1) the learning achievement of Japanese Grammar N3 Learning by using
application Kahoot was 46.40% and 58.40%. It was at the Good level based on the assumption (2) the learning
achievement of Japanese Grammar N3 Learning in the Post-Test had higher score than Pre-Test at the
statistically level of .05. (3) the result of satisfaction on Kahoot application was Good.
KEYWORDS: Learning Achievement / Japanese Grammar N3 / Kahoot / Satisfaction

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาษาเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการติดต่อสื่ อสาร เพื่อใช้สื่อความหมาย และใช้ในด้านการแสดงออกถึง
ความรู ้สึกนึกคิด และถ่ายทอดออกมาเป็ นภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงภาษาท่าทาง นอกจากนั้น ภาษายังเป็ นสิ่ งที่
บ่งบอกถึงความเป็ นชนชาติและความเป็ น อันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์ เป็ นเครื่ องผสานความผูกพันของมนุษย์
ในชุมชนในการอยูร่ ่ วมกันอย่าง เหนียวแน่นจากการสื่ อภาษาเดียวกันอีกด้วย
พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2542 (1) ได้ใ ห้ ค วามหมายของภาษาว่า ภาษาเป็ นเสี ย ง
ตัวหนังสื อ หรื อกิริยาอาการที่สื่อความได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หน้า 822) จากนิ ยามนี้ สรุ ปได้วา่ ภาษาเป็ น
เรื่ องของเสี ยงที่ เปล่งออกมาอย่างมีระบบเพื่อแสดงถึงความคิด ความรู ้สึกของผูพ้ ูด รวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้
แทนเสี ยงและกิริยาอาการที่เปล่งหรื อแสดงออกมาเป็ นตัวอักษร
ในศตวรรษที่ 21 โลกมี ความเจริ ญ ก้าวหน้า และมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านเทคโนโลยีก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ทั่ว ทุ ก มุ ม โลกสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ได้อ ย่า งไร้ พ รมแดน ดัง นั้ น
ภาษาต่ างประเทศจึ งมี ค วามจําเป็ น ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารอย่างเลี่ ย งไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ภาษาต่ างประเทศนั้น นอกจาก
ภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาญี่ปุ่นเป็ นอีกหนึ่งภาษาที่ชาวไทยนิยมเรี ยน
ดังจะเห็นจากจํานวนผูเ้ รี ยนภาษาญี่ปุ่น ในประเทศไทยในช่วง 5-10 ปี ที่ผา่ นมานี้ จากข้อมูลทางสถิติของ
มูลนิธิญี่ปุ่น (ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ
ประจําปี 2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2559 ในหนังสื อรายงานประจําปี ของมูลนิ ธิญี่ปุ่น) (2) พบว่าในปี 2558
ประเทศไทยมีสถาบันที่เปิ ดสอนภาษาญี่ปุ่นกว่า 606 แห่ ง เพิ่มขึ้นจากปี 2555 กว่า 30% มีจาํ นวนผูส้ อนภาษาญี่ปุ่น
1,911 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 กว่า 38% เป็ นอัตราการขยายตัวที่มากที่สุดในจํานวน 85 ประเทศทั้งหมดที่ได้ทาํ การ
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เก็บผลสํารวจ มีผเู ้ รี ยนภาษาญี่ปุ่นจํานวนกว่า 173,817 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 กว่า 34% และมีแนวโน้มจํานวน
ผูเ้ รี ยนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ภาษาญี่ ปุ่ นเป็ นอี ก หนึ่ งภาษาที่ ผู ้เรี ย นจําเป็ นต้อ งเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกับ ตัว ภาษาทั้ง ในด้านเสี ย ง คํา ศัพ ท์
ไวยากรณ์ รวมทั้งโครงสร้างของภาษา เน้นไปที่ การเรี ยนเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษา คือ ฟั ง พูด อ่าน เขียน
และเรี ยนกฎเกณฑ์การใช้ไวยากรณ์เพื่อนํามาใช้อย่างถูกต้อง (3) ณัฏฐิรา ทับทิม (2557, หน้า 7) ถึงแม้วา่ การเรี ยน
การสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยจะมีมากว่า 85 ปี แล้วก็ตาม แต่การเรี ยนการสอนก็ยงั ไม่ประสบผลสําเร็ จ จาก
สภาพปั ญหาในการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น พบว่าผูเ้ รี ยนคนไทยยังมีทกั ษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นไม่ถกู ต้อง ในช่วง
สิ บปี ที่ผ่านมา มีการวิพากษ์วิจารณ์กนั อย่างกว้างขวางว่า การเรี ยนการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่ผา่ นมาเป็ นการ
เรี ยนการสอนโดยไม่มีการกําหนดวัตถุประสงค์แน่ นอน นี่ เป็ นสาเหตุทาํ ให้แม้ผูเ้ รี ยนจะมีความรู ้ทางไวยากรณ์
เกี่ยวกับสํานวนนั้นๆในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถนําความรู ้น้ นั ๆไปใช้ในการสื่ อสารได้ (4) สมเกียรติ เชวงกิจวณิ ช
(2557, หน้า 16)
การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนแนวใหม่ในชั้นเรี ยน เป็ นการนําแนวความคิด วิธีการ กระบวนการ
หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ การแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพก็จะช่วยให้การเรี ยน
การสอนในชั้นเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและเกิ ด
ประสิ ทธิผลสูงขึ้น รวมทั้งเกิดแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น
Kahoot เป็ นสื่ อ การสอนรู ป แบบหนึ่ ง เป็ นโปรแกรมที่ ส ามารถเล่ น เกมส์ ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ จ าก
คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน่ เมื่อเริ่ มกิจกรรมการประเมินผลผ่าน Kahoot (Kahoot, September 2, 2015) เป็ น
แพลตฟอร์ มการเรี ยนรู ้ผ่านเกมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย เริ่ มใช้เป็ นเทคโนโลยีการศึกษาเมื่อเดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2556 ที่
ประเทศนอร์เวย์ ขณะนี้มีจาํ นวนผูเ้ ล่นกว่า 50 ล้านคน ใน 180 ประเทศ(5)
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ Kahoot มาใช้ในการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน โดยจัดรู ปแบบหัวข้อคําถามใน
หมวดไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 เพื่อช่วยกระตุน้ ความสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ในการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยน
สามารถเข้าใจไวยากรณ์ได้มากขึ้น อันจะเป็ นผลที่จะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและเป็ นผลดีต่อการเรี ยน
การสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 โดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ ชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560
2.2 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 โดยใช้แอปพลิเคชั่น
Kahoot ก่อนและหลังการเรี ยนของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิ จ ชั้นปี ที่ 3 ปี
การศึกษา 2560
2.3เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจในการเรี ยนไวยากรณ์ ภ าษาญี่ ปุ่ น โดยใช้แอปพลิ เคชั่น Kahoot ของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ ชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2560
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
คะแนนสอบก่อนเรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น
การใช้ Kahoot ในการ
ทดสอบ
ความพึงพอใจในการเรี ยน
คะแนนสอบหลังเรี ยน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
4.1 มิสนรี ลีกษณ์ ปั ทมะทัตน์: การใช้สื่อการสอน Kahoot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 รายวิชา Fundamental English
4.2 ศศิวมิ ล พชรศิลป์ และอัญชลี ทองเอม: การพัฒนาการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้เกม ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
4.3 นะโอะโกะ โยะฌิดะ และทศพร ตรี รัตน์สกุลชัย: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่อการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับทาง รายวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 ของนักศึกษาที่ไม่ใช่วชิ าเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.4 กนกรัตน์ ปิ ลาผล และวิวฒั น์มีสุวรรณ: การพัฒนาชุดการเรี ยนมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่น เรื่ องสํานวนการ
ให้-รับ สําหรับนักศึกษาเอกภาษาญี่ปุ่น

5.วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนโดยอธิบายถึงการใช้สื่อการสอน
Kahoot ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนรายวิชา JBC334 การทดสอบเพื่อวัดประสิ ทธิภาพภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ช้ นั ปี ที่ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560 คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จํานวน 25 คน โดยใช้แผนการวิจยั แบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน (One Group Pre-Test Post-Test Design) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักศึกษา และใช้แบบสอบถาม(Questionaire) เป็ นเครื่ องมือในการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้
สื่ อการสอน Kahoot
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Pre-Test
T1
เมื่อ

Treatment
X

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Post-Test
T2

T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
X แทน การจัดการทดสอบโดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot

5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ ชั้นปี ที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ที่
ลงทะเบียนรายวิชา JBC334 การทดสอบเพื่อวัดประสิ ทธิภาพภาษาญี่ปุ่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
จํานวน 25 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
5.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แผนการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ตามเอกสารประกอบการสอนรายวิชา JBC334 การ
ทดสอบเพื่อวัดประสิ ทธิภาพภาษาญี่ปุ่น จํานวน 1 แผ่น
2. แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ผ่านแอปพลิเคชัน่ Kahoot แบบปรนัย มี 4 ตัวเลือก
จํานวน 2 ชุด ชุดละ 15 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot ซึ่งดําเนินการเก็บรวบรวมในภาค
การศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2560
5.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดลองใช้ชุดคําถามแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก โดยแบ่งออกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 15 ข้อ โดย
กําหนดเวลาในการตอบข้อละ 30 วินาที โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรี ยน แนะนําเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน่ Kahoot และวิธีการใช้
2) ให้ผเู ้ รี ยนโหลดแอปพลิเคชัน่ Kahoot ลงบนโทรศัพท์มือถือ
3) เริ่ มต้นการใช้ Kahoot ทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนทั้ง 2 ชุด โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 15 นาที
4) จากนั้นผูส้ อนอธิบายไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องในบทเรี ยน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5) ก่อนหมดคาบเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยน ทําแบบทดสอบหลังเรี ยนอีกครั้งหนึ่ ง เป็ นชุดคําถามแบบเดียวกัน
และทําแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากทําแบบทดสอบหลังเรี ยนเสร็ จแล้ว
6) นําคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS รวมทั้งผลสรุ ปความพึงพอใจ
7) สรุ ปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิ งบรรยาย (Descriptive Statics) ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติเพื่ อ
ทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent Samples
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6. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ในชั้นเรี ยนครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนน
จากแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นก่อนและหลังเรี ยนในรายวิชาการทดสอบเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภาษาญี่ปุ่น
ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2560 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนคือนักศึกษาที่ทาํ การลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชานี้
ได้ก ลุ่ ม เป้ า หมายจํานวน 25 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นแบบทดสอบวัด ความรู ้ เรื่ อ งไวยากรณ์
ภาษาญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นในแอปพลิเคชัน่ Kahoot จํานวน 2 ชุดคําถาม ชุดคําถามละ 15 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
โดยวิธีดาํ เนินการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบวัดความรู ้เรื่ องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ก่อนการเรี ยนการ
สอน 1 ครั้ ง ทั้ง 2 ชุ ด คําถาม และทําการตรวจเช็ ค ให้ ค ะแนน จากนั้น ทําการจัด การเรี ยนการสอนในเนื้ อ หา
ไวยากรณ์ในบทเรี ยนนั้นๆ สามารถสรุ ปผลวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วนคือ
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 โดยใช้แอปพลิเคชัน่
Kahoot จากชุดคําถามทั้ง 2 ชุด
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาชั้นปี่ ที่ 3 โดยใช้แอปพลิเคชัน่
Kahoot ชุดคําถามที่ 1
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Before(15)
12
12
8
6
7
7
5
5
5
4
5
4
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
1

ร้ อยละ
80.00
80.00
53.33
40.00
46.67
46.67
33.33
33.33
33.33
26.67
33.33
26.67
33.33
33.33
26.67
26.67
26.67
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
6.67
ค่ าเฉลีย่ โดยรวม

After (15)
14
14
14
13
7
5
6
6
4
2
6
5
5
5
5
4
4
4
8
7
7
6
5
10
8
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93.33
93.33
93.33
86.67
46.67
33.33
40.00
40.00
26.67
13.33
40.00
33.33
33.33
33.33
33.33
26.67
26.67
26.67
53.33
46.67
46.67
40.00
33.33
66.67
53.33
46.40

ผล
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
เท่าเดิม
แย่ลง
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
แย่ลง
แย่ลง
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
เท่าเดิม
เท่าเดิม
ดีข้ ึน
เท่าเดิม
เท่าเดิม
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ในชุดคําถามที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 46.40 ซึ่งผล
คะแนนดีข้ นึ เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้

จํานวนข้ อ

ชุดคําถามไวยากรณ์ ชุดที่ 1
14
12
10
8
6
4
2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425
Before 1212 8 6 7 7 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 1
After 14141413 7 5 6 6 4 2 6 5 5 5 5 4 4 4 8 7 7 6 5 10 8

รู ปภาพที่ 1 การเปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แอปพลิเคชัน่
Kahoot ชุดคําถามไวยากรณ์ชุดที่ 1
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาชั้นปี่ ที่ 3 โดยใช้แอปพลิเคชัน่
Kahoot ชุดคําถามที่ 2
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Before(15)
13
12
11
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3

ร้ อยละ
86.67
80.00
73.33
66.67
66.67
60.00
60.00
53.33
53.33
53.33
46.67
46.67
46.67
46.67
40.00
40.00
40.00
33.33
33.33
26.67
26.67
26.67
20.00
20.00
20.00
ค่ าเฉลีย่ โดยรวม

After (15)
14
14
14
13
12
10
8
10
9
8
8
6
8
7
6
7
9
8
7
5
6
9
6
8
7

ร้ อยละ
93.33
93.33
93.33
86.67
80.00
66.67
53.33
66.67
60.00
53.33
53.33
40.00
53.33
46.67
40.00
46.67
60.00
53.33
46.67
33.33
40.00
60.00
40.00
53.33
46.67
58.40

ผล
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
แย่ลง
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
เท่าเดิม
ดีข้ ึน
แย่ลง
ดีข้ ึน
เท่าเดิม
เท่าเดิม
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน
ดีข้ ึน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ในชุดคําถามที่ 2 คิดเป็ นร้อยละ 58.40 ซึ่งผล
คะแนนดีข้ นึ เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
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ชุดคําถามไวยากรณ์ ชุดที่ 2

จํานวนข้ อ

14
12
10
8
6
4
2
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425
Before 1312111010 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3
After 141414131210 8 10 9 8 8 6 8 7 6 7 9 8 7 5 6 9 6 8 7

รู ปภาพที่ 2 การเปรี ยบเทียบคะแนนสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แอปพลิเคชัน่
Kahoot ชุดคําถามไวยากรณ์ชุดที่ 2
(2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3 ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 โดยใช้
แอปพลิเคชัน่ Kahoot
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น สําหรับนักศึกษาชั้นปี่ ที่ 3
โดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-Test) และหลังเรี ยน (Post-Test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน (ชุดที่ 1)
หลังเรี ยน (ชุดที่ 1)
ก่อนเรี ยน (ชุดที่ 2)
หลังเรี ยน (ชุดที่ 2)

N
25
25
25
25

คะแนนเต็ม
15
15
15
15

Mean
8.76
7.00
6.96
4.96

S.D.
2.70
2.83
3.43
2.62

t
5.451

P-Value
.000

3.693

.001

จากชุดคําถามไวยากรณ์ ชุดที่ 1 และ 2 พบว่าค่าสถิติ t มีค่า 5.451 และ 3.693 ตามลําดับ ค่า Sig. (2tailes) มีค่า .000 และ .001 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนการ
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(3) ความพึงพอใจในการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ แอปพลิเคชัน่ Kahoot
การวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของนักศึ กษาที่ มีต่อการเรี ยนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การแปรผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ในรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้
4.51-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
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1.51-2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อย
1.00-1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ น้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N3
นักศึกษาที่เรี ยนวิชา JBC334 การทดสอบเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภาษาญี่ปุ่น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนโดยใช้สื่อการสอน Kahoot ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากผลการวัดผลสัมฤทธิ์คิดเป็ นร้อยละ 46.40 และ 58.40
ตามลําดับ ซึ่งผลคะแนนดีข้ ึน เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
2) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ไวยากรณ์ระดับ N3 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้
แอปพลิเคชัน่ Kahoot
ชุดคําถามชุดที่ 1
ชุดคําถามชุดที่ 2
ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น 6-7 คะแนน
0 คน
4 คน
ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น 4-5 คะแนน
3 คน
3 คน
ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น 2-3 คะแนน
10 คน
4 คน
ระดับคะแนนที่เพิ่มขึ้น 0-1 คะแนน
10 คน
11 คน
ระดับคะแนนที่ลดลง
2 คน
3 คน
ผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 แล้วมีคะแนนหลังเรี ยนเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจในการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot
ผลความพึงพอใจในการใช้สื่อการสอน Kahoot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาชั้นปี ที่ 3
วิชา การทดสอบเพื่อวัดประสิ ทธิภาพภาษาญี่ปุ่น ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ( X = 4.2) และค่า SD เท่ากับ 0.5

7. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการสอน โดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot รายวิชา
การทดสอบเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภาษาญี่ปุ่น ของนักศึกษาปริ ญญาตรี ชั้นปี ที่ 3 สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 25 คน พบว่า
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้แอปพลิเคชัน่ kahoot จากชุดคําถามทั้ง 2 ชุด คิด
เป็ นร้อยละ 46.40 และ 58.40 ตามลําดับ ซึ่งผลคะแนนดีข้ ึน เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น โดยใช้แอปพลิเคชัน่ Kahoot ก่อนและหลังเรี ยนใน
รายวิชา การทดสอบเพื่อวัดประสิ ทธิ ภาพภาษาญี่ปุ่น โดยใช้ค่าสถิติ t-test dependent พบว่าค่าสถิติ t มีค่า 3.693
และ 5.451 ค่า Sig.(2 tailed) มีค่า .001 และ .000 ซึ่ งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบ
ก่อนและหลังเรี ยนมีความสัมพันธ์กนั และเมื่ อผูเ้ รี ยนได้รับการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ ภาษาญี่ ปุ่นแล้วทําการ
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ทดสอบด้วยข้อสอบฉบับเดิม พบว่าผลการสอบของผูเ้ รี ยนมีคะแนนสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แสดงให้เห็น
ว่าการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้เครื่ องมือ Kahoot ส่งผลต่อคะแนนสอบหลังเรี ยนอย่างชัดเจน
(3) ผลความพึงพอใจในการเรียนไวยากรณ์ ภาษาญี่ปนุ่ โดยใช้ แอปพลิเคชั่น Kahoot มีค่าเฉลีย่ ในระดับ
มาก ( X= 4.2) และค่ า SD เท่ ากับ 0.5
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) สามารถนําไปเผยแพร่ เพื่อเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูท้ ี่สนใจในการศึกษาเพิ่มเติม
2) ไม่เฉพาะหัวข้อคําถามไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 แต่สามารถนําไปใช้ในหัวข้อคําถามอื่นๆ
เช่นคําศัพท์ คันจิ เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจและเรี ยนด้วยความสนุก ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรมีการพัฒนาในหัวข้อความรู ้อ่ืนๆ เพื่อพัฒนาเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้รร่ วมกับกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
อื่นๆ
2)ควรมีการพัฒนาเรื่ องรู ปแบบการตอบคําถามในรู ปแบบอื่นๆ เช่นการเรี ยงประโยค หรื อสามารถ
ใช้รูปประกอบในการทดสอบต่อไป
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(2) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ (3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการ
ทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ประชากรที่ใช้ใน
การวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยนจํานวน 12 คน โรงเรี ยนวัดพระเงิ น
(อิศราวิทย์อุปกรณ์) จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั มี 3 ฉบับ คือ (1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาจํานวน 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธี Wilcoxon SignedRank Test ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประสิ ทธิ ภาพ 80.28/86.39
เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน คิดเป็ นร้อยละ 86.39 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้และ (3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน
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ABSTRACT

The objectives of the study were (1) to study the computer assisted instruction (2) to study the learning
achievement of the computer assisted instruction and ( 3) to compare the learning achievement through the
computer assisted instruction on Information Technology and Communication in Data and Computer Operation
of Prathomsuksa 5 students between pre-test and post-test. The population of this study was 12 students in a class
of Prathomsuksa 5 from Watpragoen School (Issarawith Uppakorn) in Nonthaburi Province Under Nonthaburi
Primary Education Service Area Office 2. The instruments of this study were 3 issues (1) the computer assisted
instruction (2) the lesson plans and (3) a learning achievement test. This study was conducted in 6 months. Data
was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis test by Wilcoxon Signed-Rank
Test. The result showed that (1) the efficiency of the computer assisted instruction was efficiency at 80.26/886.39
based on the assumption. (2) the students’ learning achievement through the computer assisted instruction was
86. 39 based on the assumption and ( 3) the students’ learning achievement through the computer assisted
instruction in post-test was higher than pre-test at the statistical significant level of .05.
KEYWORDS: Computer assisted instruction, The efficiency of computer assisted instruction, The learning
achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22
มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึ กษา ได้แก่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยน
ทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยในหมวด 4 มาตรา 23 ใจความหนึ่ งว่า
“เทคโนโลยีช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้ความรู ้ใหม่ ความรวดเร็ ว แม่นยํา เร้าความสนใจ ผูเ้ รี ยนสามารถ
แสวงหาข้อมูล ความรู ้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างองค์ความรู ้ เพื่อพัฒนาความรู ้ความ สามรถเพิ่มขึ้น” และหมวด 9
มาตรา 64 ว่า “รั ฐ ต้อ งส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้มีก ารผลิ ตและพัฒนา แบบเรี ยน ตํา รา หนัง สื อ ทางวิชาการ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยเร่ งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงิน
สนับสนุ นการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ ลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา ทั้งนี้ โดยเปิ ดให้มีการ
แข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม” มาตรา 65 ให้มี “การพัฒนาบุ คลากรทั้งด้านผูผ้ ลิ ต และผูใ้ ช้เทคโนโลยีเ พื่ อ
การศึ กษา เพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ
และประสิ ทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2542)
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึ กษาเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่ องการเรี ยนรู ้ และมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู ้
หลายอย่าง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบมัลติมีเดีย ระบบวิดีโอออนดีมานด์ วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์
และอิ นเตอร์ เน็ ต (Internet) เป็ นต้น การจัดการเรี ยนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึ งเป็ นการจัด
1386

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การศึกษาที่เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ นัน่ คือการจัดการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จดั ให้แก่บุคคลทุกช่วงอายุต้ งั แต่เกิดจนตาย
เพื่ อ มุ่ ง พัฒ นาบุ ค คลอย่า งเต็มศัก ยภาพให้มี ความรู ้ ทัก ษะ และประสบการณ์ อ ย่า งเพี ย งพอต่ อ การดํา รงชี วิต
การประกอบอาชีพและการปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วง
ชีวติ (วลัยรัตน์ โตวิกกัย,2561)
ในการจัดการเรี ยนการสอนจึงมีความจําเป็ นที่จะต้องนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ กษา กระตุน้ ความสนใจแก่ผเู ้ รี ยน ซึ่ งวิธีสอนอีกแบบหนึ่ ง ที่จะช่วยสอนให้เด็กเกิ ดการ
เรี ย นรู ้ ไ ด้น้ ัน ก็ คื อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (computer-assisted instruction, CAI) เป็ นเทคโนโลยีท าง
การศึกษาที่นาํ มาใช้ในการเรี ยนการสอน เพื่อช่วยให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ได้อย่างอิสระ และเพิ่มประสิ ทธิ ผล ทั้งการเพิ่ม
ความรู ้และการพัฒนาทักษะความสามารถในการเรี ยนรู ้ให้แก่เรี ยน ซึ่ งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นสื่ อการ
สอนที่ประกอบด้วยข้อความ สื่ อวีดีทศั น์ และเสี ยง ควบคู่กบั การเลือกใช้ภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทําให้
นักศึ กษาเข้าใจเนื้ อหาได้ง่าย มีความคงทนในการจํา ช่วยอธิ บายสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู ้ และช่วย
กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความสนใจ และตั้งใจเรี ยน ทําให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบทเรี ยนที่กาํ หนด ซึ่ งอยูบ่ น
หลัก การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ น้น ผู ้เ รี ย นเป็ นศู น ย์ก ลาง ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ ไ ด้ม ากยิ่ ง ขึ้ น
(จิณพิชญ์ชา มะมม,2557)
จากความเป็ นมาและความสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะทํา
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจในบทเรี ยน สามารถที่ ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่ อง และเป็ นการพัฒนา
ทักษะความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีให้กบั ผูเ้ รี ยนและทันตามยุคสมัย ครู ผสู ้ อนจึงควรสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน เพื่อให้นกั เรี ยนได้เกิดความรู ้และความเข้าใจในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและ
การทํา งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ เ รื่ อ ง ข้อ มู ล และการทํา งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ ส่ ง ผลให้ ท ราบถึ ง
แหล่งข้อมูล เรี ยนรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสามารถที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ครู ผูส้ อนยังสามารถเป็ น
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนโดยการสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรายวิชาอื่นๆ นําไปสู่ การ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสามารถนําไปกําหนดเป้ าหมายหรื อวางโครงสร้ าง
แผนการปฏิบตั ิให้ครู มีแนวทางการปฏิบตั ิที่เหมือนกัน เพื่อทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนมีคุณภาพที่ดี
ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(2) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5
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3. สมมติฐานในการวิจัย

(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการทําวิจยั การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง
ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีกรอบแนวคิดในการวิจยั
แสดงในแผนภาพที่ 1
ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน

บ ท เ รี ย น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ช่ ว ย ส อ น
วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของ
ระบบคอมพิวเตอร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึ กษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล,2540)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-test
T1

Treatment
X
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5.2 ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจํานวน
12 คน โรงเรี ยนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 2
5.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น มี จาํ นวน 1 ตัวแปร คื อ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่ว ยสอน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิ วเตอร์ ส่ วนตัวแปรตาม
มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดื อน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1วัด ผลการเรี ย นรู ้ สํา หรั บ นัก เรี ย นก่ อ นเรี ย น ระยะที่ 2 จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ว ยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้สาํ หรับนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 3 ฉบับ ได้แก่
(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการ
ทํา งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํา นวน 3 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
และความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.54 และนําไปทดลองใช้กับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดพระเงิ น(อิ ศราวิทย์
อุปกรณ์) จํานวน 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ ผลการทดลอง พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีประสิ ทธิภาพ ( E1/E2) = 81.67/85.28
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ น
แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง
ข้อ มู ล และการทํา งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ เป็ นแบบปรนัย จํา นวน 30 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความ
สอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากับ 1.00 ตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบทดสอบ โดยนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อปุ กรณ์)
จํานวน 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.25-0.89 ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.58 และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วิธีการของโลเวท (Lovett)
(บุญชม ศรี สะอาด, 2553) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.80
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนําไปใช้ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนกับนักเรี ยนกลุ่มเดียวกัน ซึ่ งเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจํานวน 12 คน โรงเรี ยนวัดพระเงิน
(อิศราวิทย์อุปกรณ์) จังหวัดนนทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน ตามเกณฑ์ 80/80 (บุญชม ศรี สะอาด. 2553) และการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้สถิติที่ไม่ใช่พารามิเตอร์ (Non Parametric) ด้วยวิธี Wilcoxon SignedRanks Test จากสูตร (สุทธิวรรณ พีรศักดิ์ โสภณ. 2545 )

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง
ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิ ภาพ 81.67/85.28
ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง
ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
นักเรี ยนคนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนสอบ
ระหว่างเรี ยน
( 50 )
29
32
30
36
30
36
31
33
37
32
30
36

ค่าร้อยละ

72.50
80.00
75.00
90.00
75.00
90.00
77.50
82.50
92.50
80.00
75.00
90.00
81.67

คะแนนสอบ
หลังเรี ยน
( 30 )
20
23
25
30
24
27
27
25
27
27
25
27

ค่าประสิ ทธิภาพ E1 /E2 = 81.67/85.28
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ค่าร้อยละ

66.67
76.67
83.33
100.00
80.00
90.00
90.00
83.33
90.00
90.00
83.33
90.00
85.28
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(2) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ย นที่ เรี ย นด้ว ยบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 86.39 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
ปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู ้เ รี ยนที่ เ รี ยนด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เรื่ อ ง ข้อ มู ล และการทํา งานของระบบคอมพิ ว เตอร์
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
นักเรี ยนคน คะแนนสอบ
ที่
ก่อนเรี ยน (30)
1
21
2
23
3
24
4
26
5
23
6
24
7
25
8
23
9
24
10
26
11
25
12
25

ร้อยละ

ระดับ

70.00
76.67
80.00
86.67
76.67
80.00
83.33
76.67
80.00
86.67
83.33
83.33
ค่าเฉลี่ยรวม

ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

คะแนนสอบหลัง
เรี ยน (30)
23
24
25
30
24
27
27
25
27
27
25
27

ร้อยละ

ระดับ

76.67
80.00
83.33
100.00
80.00
90.00
90.00
83.33
90.00
90.00
83.33
90.00
86.39

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

(3) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ย นที่ เรี ย นด้ว ยบทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน วิช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ปรากฏดังตารางที่ 4

1391

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่ อนการเรี ยน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
12
12

คะแนนเต็ม
30
30

μ
24.08
25.92

7. อภิปรายผล

σ
1.44
1.93

di

Z

66.00

.003

7.1 การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้ อมูลและ
การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สํ าหรั บนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 5 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประสิ ทธิ ภาพ 81.67/85.28 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชัชฎาภรณ์ เกตุอู่ทอง (2550) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่ อง จังหวัดสมุทรสาคร ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากผลการวิจยั พบว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 80.67/84.44 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อการสอนโดยยึดหลักปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีครู เป็ นผูอ้ อกแบบโปรแกรม หรื อจัดสิ่ งแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกปฏิบตั ิ เรี ยนรู ้ในรู ปของการนําเสนอเนื้ อหา การทบทวน การทําแบบฝึ กหัด การประเมินผลการเรี ยนการ
สอน
7.2 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้ อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 86.39 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปาริ ฉตั ร วรวงษ์ (2557) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิลกั ษณ์
ของภูมิภาคต่าง ๆ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนบ้านปล่องเหลี่ยม ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิลกั ษณ์
ของภูมิภาคต่าง ๆ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 80.56/81.89 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ เรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิ
ลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรี ยนมีความพึง
พอใจต่อการเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิลกั ษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ อยูใ่ นระดับมาก (xˉ = 4.36, S.D. =
0.59) เหมาะสมที่จะใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป นอกจากนี้ เครื่ องมือที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ งคือ แบบทดสอบที่ได้
ผ่านการตรวจคุณภาพโดยการหาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.23 – 0.93ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ (B) ระหว่าง
-0.27 – 0.67 และค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.83 จึ งเป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ เหมาะสมก่ อน
นําไปใช้ นอกจากนี้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง ภูมิลกั ษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ จึงเป็ นสื่ อการเรี ยนที่มีความ
เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นและสามารถใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนที่ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่
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ผูเ้ รี ยนได้อย่างดี ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจมากขึ้น ส่ งผลให้ค่าคะแนนความก้าวหน้าของคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.40 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ การ
นําคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื่ องมือสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่ งซึ่ งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ ใน
การนําเสนอสื่ อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิ ก วีดีทศั น์ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหา
บทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากที่ สุด ในโปรแกรมประกอบไป
ด้วยเนื้อหาวิชา แบบทดสอบ โดยมีเป้ าหมายที่สาํ คัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน และกระตุน้ ให้เกิด
ความต้องการที่จะเรี ยนรู ้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็ นตัวอย่างที่ดีของสื่ อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผูเ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสัมพันธ์หรื อการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้ อนกลับ (Feedback) นอกจากนี้ยงั เป็ นสื่ อ
ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบความ
เข้าใจของผูเ้ รี ยนได้ตลอดเวลา
7.3 ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง ข้ อมูลและการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 พบว่า คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ เอกภูมิ ชูนิตย์ (2553) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ทวีป
เอเชี ย ที่ ส รุ ป บทเรี ย นด้ว ยแผนที่ ค วามคิ ด สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 81.61/82.82 ผลการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนสามารถสรุ ปเนื้อหาได้อยูใ่ นเกณฑ์ดี และมีความคิดเห็นต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในระดับมากที่ สุ ด ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ ส ร้ า งขึ้ นมี ก ารชี้ แจงและบอก
วัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าถึงประเด็นที่ สําคัญของเนื้ อหาและเค้าโครงของเนื้ อหา ส่ งผลทําให้
การเรี ยนรู ้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เป็ นไปตามรู ปแบบในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่ งบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้าง
ขึ้นนี้ เป็ นสื่ อการเรี ยนที่เป็ นข้อความ ภาพนิ่ ง กราฟิ ก วีดีทศั น์ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง กระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจ
ให้กบั ผูเ้ รี ยน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่สร้างขึ้นสู งกว่าก่อน
เรี ยน

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หาร ควรให้การสนับสนุนให้ครู ผูส้ อนนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ไปพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอน ให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
(2) ครู ควรพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เรื่ อง
ข้อ มู ล และการทํา งานของระบบคอมพิ ว เตอร์ สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 นั้น โดยมี ต ัว อย่า ง
ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงบรรยายเพิ่มขึ้นเพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนและในการใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปผลิตสื่ อในปั จจุบนั

1393

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ครู ควรมีการประยุกต์ใช้ Application ใหม่ๆ มาใช้ช่วยสอนเพื่อกระตุน้ ความสนใจและสร้างบรรยากาศ
ในการเรี ยนรู ้ให้เกิดกับผูเ้ รี ยน
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เอกภูมิ ชูนิตย์. 2553. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง ทวีปเอเชีย ทีส่ รุปบทเรียนด้ วยแผนที่
ความคิด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคม
ศึกษา). นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

1394

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การสร้ างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
สํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
A CONSTRUCTION OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION IN BASIC
COMPUTER FOR PRATHOMSUKSA 2 STUDENTS
จิรัสยา คุณสื บพงษ์ พนั ธ์
นักศึกษาสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: Jiratsaya.koo@northbkk.ac.th
ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: benjarat.ra@ northbkk.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจัยเรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คื อ (1) เพื่อสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (2) เพื่อศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนพงศ์สิริวิทยา จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน
มีนกั เรี ยน 33 คน ใช้วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ
คือ (1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การวิจยั
ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบสมมติ ฐ าน ด้ว ยวิ ธี t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิ จัย พบว่ า (1) บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพ 82.50/88.33 (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 90.15 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังการเรี ยนสูงกว่า
ก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ABSTRACT

This research comprised of 3 objectives which were (1) to construct the computer assisted instruction
( 2) to study the learning achievement and ( 3) to compare the learning achievement of computer assisted
instruction in Basic computer for Prathomsuksa 2 students between pre-test and post-test. The sample of this
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research was 33 students in a section of Prathomsuksa 2 from Pongsirivittaya School in Chonburi province. The
sample was selected by Cluster Random Sampling using a section as a Sampling unit. The research instruments
were 3 issues which were (1) the computer assisted instruction (2) lesson plan management and(3) the learning
achievement test. This research was conducted 6 months. Data was analyzed by descriptive statistics such as
percentage, mean, standard deviation and statistics used to test the hypothesis by t-test for Dependent Samples.
The research showed that (1) the computer assisted instruction has the efficiency at 82.50/88.33 (2) the learning
achievement of the students who studied with computer assisted instruction was 90.15%. ( 3) the learning
achievement score in post-test had higher score than pre-test at the statistically significant level of .05.
KEYWORDS: Computer assisted instruction, efficiency of computer assisted instruction, Learning achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 ในหมวดที่ 4 แนวทางจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ แ ละเต็มตามศัก ยภาพของตนเอง และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ใ ห้
สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งดํา เนิ น การ ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น ให้ ผู ้ส อนสามารถจัด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่ อการเรี ยน และอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ นอกจากนั้นใน
หมวด 9 ว่าด้วยเรื่ องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผูผ้ ลิต และผูใ้ ช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึ กษา เพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถ และทักษะในการผลิ ต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มี
คุณภาพ และประสิ ทธิ ภาพ และในมาตรา 66 ผูเ้ รี ยนมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึ กษาในโอกาสแรกที่ ทาํ ได้ เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้
อย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยนวัตกรรมเหล่านั้น และประหยัดเวลาในการ
เรี ยนได้อีกด้วย กิ จกรรมการเรี ยนการสอนควรมี ความน่ าสนใจให้กับผูเ้ รี ยน ผูส้ อนสามารถผลิ ตและพัฒนา
แบบเรี ยนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ ผูส้ อนควรคํานึ งถึงความเหมาะสมกับ
ผูเ้ รี ยน และทําการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ได้หรื อผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ (กิดานันท์ มลิทอง, 2543)
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นสื่ อประเภทหนึ่งที่เหมาะสมแก่การนํามาใช้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพ ความต้องการ สามารถส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั สื่ อให้เกิดการเรี ยนรู ้ และ
จดจํา เป็ นสื่ อที่มีความแปลกใหม่สามารถตอบสนอง และช่วยเพิ่มความสนใจ ความตั้งใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ให้มี ม ากขึ้ น ในตัว บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนสามารถนํา เสนอสื่ อ ประสมทั้งตัว อัก ษร ภาพนิ่ ง กราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทศั น์ และเสี ยง เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยน การใช้สีสัน รู ปภาพ ตลอดจนเสี ยงบรรยายหรื อ
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เสี ยงดนตรี เป็ นการดึงดูดความสนใจผูเ้ รี ยน และกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ กระตือรื อร้นที่จะเรี ยนรู ้ พร้อมทั้ง
ยังช่ วยส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้ ทําให้การเรี ยนการสอนมี บรรยากาศที่ ดีและยัง มี
แบบฝึ กหัด หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ท้ายบทเรี ยนในการที่จะประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในแต่ละ
บทเรี ยน (พรเทพ เมืองแมน, 2544)
จากความเป็ นมาและความสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ทํา
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจในบทเรี ยน สามารถแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง และเป็ นการพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีของผูเ้ รี ยน ครู ผสู ้ อนจึงควรสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจใน
การเรี ยนรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับข้อมูล แหล่งข้อมูล หน้าที่และการใช้งานอุปกรณ์ หลักการทํางาน
คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้ และครู ผสู ้ อนนําไป
เป็ นแนวทางการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรายวิชาอื่นๆ
นําไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพดี ยิ่งขึ้น รวมถึงผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ สามารถนําไปวางแผนการบริ หาร
จัดการสถานศึกษา ด้านนวัตกรรมสื่ อการสอนให้มีความทันสมัย และนําไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อ สร้ า งบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน รายวิช าคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้น สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2
(2) เพื่อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน สําหรั บนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน สําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ระหว่างก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2540)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-test
T1

Treatment
X

Post-test
T2

4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คื อ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนพงศ์สิริวิท ยา
จังหวัดชลบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 33 คน ใช้วธิ ีการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชา
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ส่ วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้น และผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยน รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้น
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย ระยะเวลา 6 เดื อน (เมษายน - ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ประกอบด้วย
(1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3
คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา และความเหมาะสมของบทคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการประเมิน
โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิภาพ ผลการ
ทดลอง พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิ ทธิภาพ ( E1/E2) = 82.50/88.33
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ เบื้ องต้น เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
(3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เบื้ องต้น เป็ นแบบปรนัย ชนิ ด
เลือกตอบ จํานวน 20 ข้อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง Index
of Item-Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยนําไปทดลองใช้
กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างวิจยั จํานวน 30 คน คํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.50-0.73 และค่า
อํานาจจําแนกเป็ นรายข้อได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.33 – 0.60 และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้
วิธีการของ โลเวท (Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด, 2553) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.82
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4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนํามาใช้ทดสอบกับนักเรี ยนกลุ่มเดียวโดยใช้สอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
นําเครื่ องมือดังกล่าวไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนพงศ์สิริวทิ ยา จังหวัด
ชลบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 33 คน
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิ ติ ที่ ใ ช้ท ดสอบสมมติ ฐ านเป็ นพารามิ เ ตอร์ (Parametric) ด้ว ยวิธี t-test แบบ Dependent
Samples

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิภาพ 82.50/88.33 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
การทดสอบ
ระหว่างเรี ยน
หลังเรี ยน

n
33
33

k
40
20

x�
33.00
17.66

SD
1.46
2.46

ร้อยละ
82.50
88.33

E1/E2
82.50/88.33

จากข้อมูลในตารางที่ 2 บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่ผา่ นการทดลองหาประสิ ทธิภาพร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหว่างเรี ยน (E1) มีค่าเท่ากับ 82.50 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรี ยน
(E2) มีค่าเท่ากับ 88.33 แสดงว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 82.50/88.33
(2) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 90.15 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
การทดสอบ
หลังเรี ยน

n
33

k
20

x�
18.03

SD
1.94

ร้อยละ
90.15

จากข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 90.15
1399

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(3) ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสํา หรั บ นัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน รายวิ ช า
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิช า
คอมพิวเตอร์ เบื้ องต้น สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลัง
เรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
33
33

k
20
20

x�
8.21
18.03

SD
1.38
1.94

t

p-value

26.32*

0.00

จากข้อมูลในตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสําหรับนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

6.1 การสร้ างบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนรายวิ ช าคอมพิว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ กษาปี ที่ 2 พบว่า บทเรี ยนคอมพิว เตอร์ ช่ ว ยสอนรายวิช าคอมพิ ว เตอร์ เบื้ อ งต้น สํา หรั บ นัก เรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนเท่ ากับ 82.50/88.33 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูส้ อนสร้ างแบบเรี ยน
สําเร็ จรู ปโดยใช้สื่อประสมที่ประกอบไปด้วย ภาพนิ่ง กราฟิ ก วีดิทศั น์ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงบรรยายประกอบ
เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยนหรื อองค์ความรู ้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริ งในห้องเรี ยนมากที่สุด และใน
บทเรี ยนประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบฝึ กหัดทั้งก่อนและหลังเรี ยน สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของวันทนี ย ์ มีบุญญา (2558) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทยบทละครเรื่ องเงาะป่ า สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 จากผลการวิจยั พบว่า
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าประสิ ทธิภาพค่าเท่ากับ 81.15 /82.56 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ 80/80
6.2 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสํ า หรั บนั กเรี ย นที่เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิว เตอร์ ช่ วยสอน รายวิช า
คอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น พบว่า นักเรี ยนที่ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คิดเป็ นร้อยละ 90.15 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการใช้สื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ที่
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้ อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน แบบฝึ กหัดทั้งก่อนและหลังเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความสนใจในการเรี ยนมากขึ้น และยังสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มีการโต้ตอบและได้ผลป้ อนกลับ(Feedback)
ประเมินและตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในแต่ละครั้ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ปุณณดา จิรภาวิโชค (2555)
ได้ท ํา การวิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื่ อ ง การเขี ย นสะกดคํา สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาล 1(บ้านสะเดา ) ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เท่ากับ 82.22/87.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
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6.3 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนสํ าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรียนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ สร้างขึ้นสามารถดึ งดูดความสนใจผูเ้ รี ยน
ผูเ้ รี ยนจึ งสามารถเข้าถึ งประเด็นที่ สําคัญของเนื้ อหา และแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยน ส่ งผลทําให้การเรี ยนรู ้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั วชิรารักษ์
โอรสรั มย (2558) ได้ทาํ การวิจัยเรื่ อง การสร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนซ่ อมเสริ ม เรื่ องระบบเลขฐาน
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังการเรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนซ่อมเสริ มของนักศึกษาสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูบ้ ริ หารควรกําหนดแผนการบริ หารจัดการสถานศึกษา ด้านนวัตกรรมสื่ อการสอนให้มีความ
ทันสมัย และให้การสนับสนุนครู ผสู ้ อนนําไปใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้น
(2) ครู ควรนําผลการวิจยั ของการใช้นวัตกรรมไปสู่ การสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หรื อรายวิชา
อื่นๆ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดียงิ่ ขึ้น และควรกําหนดให้มีการติดตามผลการดําเนินงานเป็ น
ระยะ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ครู ควรพัฒนาสื่ อการสอนโดยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น ชุดกิจกรรมในรู ปแบบสื่ อออนไลน์ เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้มากยิง่ ขึ้น
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อาจารย์ ประจําสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
E-mail: uthaiwan.sa@northbkk.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสต
ประสาททางดนตรี สากล สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 (2) เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบโสตทักษะทางดนตรี
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาท
ทางดนตรี สากลและ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี
สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 40 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินโสตทักษะทางดนตรี สากล มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.95
และแบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จํานวน 25 ข้อ มีค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples ผลการวิจยั พบว่า (1) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง โสตประสาททางดนตรี ส ากล ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (E1/E2)
83.08/80.08 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 (2) โสตทักษะทางดนตรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ผ่านเกณฑ์ระดับดีข้ ึนไป ร้อยละ 80 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด (3) โสตทักษะทางดนตรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (4) ความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 อยูใ่ นระดับ มากขึ้นไป
คําสําคัญ: โสตประสาททางดนตรี สากล, โสตทักษะทางดนตรี , บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ความพึงพอใจ
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ABSTRACT

The purposes of this study were (1) to find out the effectiveness of computer assisted instruction in ear
training for 11th Graders Students (2) to study and compare the aural training of 11th Graders Students in pretest and post-test through the computer assisted instruction in ear training method learning management and (3)
to study students' Satisfaction towards computer assisted instruction in ear training for 11th Graders Students.
The sample of this research was 40 students in a section of 11th Graders Students. The instruments in this study
were (1) Evaluation form of the aural training which content validity was 0.95 and (2) 25 items of students’
Satisfaction test towards computer assisted instruction in ear training which reliability was 0.95. The data were
analyzed by mean, standard deviation and t-test by Dependent Samples. The results showed that (1) the computer
assisted instruction in ear training for 11th Graders Students had an effectiveness ratio of (E1/E2) 83.08/80.08,
which is higher than the stipulated 80/80 (2) the aural training of 11th Graders Students after teaching by the
computer assisted instruction in ear training method learning management was higher than good rate, all students
passed the criterion provided (3) the aural training of 11th Graders Students after teaching by the computer
assisted instruction in ear training method learning management were higher at the statistical significant level of
.05 (4) Students’ Satisfaction towards computer assisted instruction in ear training was at high level.
KEYWORDS: Ear Training, Aural Training, Computer Assisted Instruction, Statistical

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ดนตรี (Music) เป็ นทั้งศาสตร์ และศิ ลปะอย่างหนึ่ งของมนุ ษย์ในการเรี ยบเรี ยงเสี ยงกับจังหวะให้เกิ ด
ความไพเราะ ดนตรี ได้แสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของชนชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย์ชาติ โดยสะท้อนให้
เห็นคุณค่า ความดี ความงาม ความไพเราะ (สายสุ นีย ์ หะหวัง;มณฑา กิมทอง;สหะชัย วิวฒั นปฐพี, 2549: 87) ใน
ส่วนของวิชาดนตรี ได้รับการบรรจุไว้เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ซึ่งเป็ นกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ที่ช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรี ยภาพ ความมี
คุณค่า ซึ่ งมีผลต่อคุณภาพชี วิตของมนุ ษย์กิจกรรมทางศิ ลปะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนําไปสู่ การพัฒนาสิ่ งแวดล้อม (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2551: 182) ทักษะที่ขาดไม่ได้
ในดนตรี น้ นั คือ ทักษะการฟัง เป็ นหนึ่ งในทักษะที่มีความสําคัญมากที่สุดในการรับรู ้ดนตรี เพราะดนตรี น้ นั เป็ น
เรื่ องของเสี ยง ทั้งนักดนตรี หรื อบุคคลทัว่ ไปที่ไม่ใช่นกั ดนตรี จาํ เป็ นต้องใช้หูในการฟังและรับรู ้เสี ยงดนตรี ท้ งั นั้น
การฟังเสี ยงดนตรี การฝึ กทักษะด้านการฟัง หรื อที่เรี ยกว่าการฝึ กโสตทักษะ จึงเป็ นการฝึ กทักษะที่สาํ คัญด้านหนึ่ ง
ในการเรี ยนดนตรี เพื่อฝึ กความสามารถในการฟังที่ดี นอกเหนือไปจากการฟังเพื่อความไพเราะ หรื อการถ่ายทอด
อารมณ์ของบทเพลงแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์แยกแยะระดับเสี ยง ขั้นคู่ คอร์ ด บันไดเสี ยง เพื่อใช้ในการฟังดนตรี
หรื อการบรรเลงดนตรี ได้
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จากประสบการณ์การสอนวิชาดนตรี ได้เห็นถึงปั ญหาด้านโสตทักษะ ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง จากหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรี ยน ปพ.1 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้หน่วยที่ 2 เรื่ อง การร้องและบรรเลงดนตรี เดี่ยว (ระเบียนแสดงผลการเรี ยน ปพ.1. โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ระยอง, 2560) พบว่า นักเรี ยนยังขาดทักษะทางด้านการฟัง ขาดการฝึ กโสตทักษะที่ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถออก
เสี ยงตัวโน้ตตามเสี ยงที่ได้ยินทําให้มีผลต่อการร้องเพลงและการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ไม่สัมพันธ์กนั การฝึ กโสต
ทักษะจําเป็ นที่ครู ผสู ้ อนจะต้องถ่ายทอดวิธีการฝึ กโสตทักษะให้นกั เรี ยนได้ฝึกซ้อมอย่างถูกวิธี และในการฝึ กโสต
ทัก ษะนั้นผูเ้ รี ย นจะต้องมี ก ารปฏิ สัม พัน ธ์ กับตัว ครู ผูส้ อนโดยตรงทํา ให้เกิ ดข้อ จํา กัด ทางด้า นเวลาและความ
ครอบคลุมในการฝึ กโสตทักษะของผูเ้ รี ยนซึ่ งในการฝึ กโสตทักษะนั้นจะต้องใช้เวลาในการฝึ กอย่างสมํ่าเสมอจึง
จะทําให้ผเุ ้ รี ยนเกิดโสตทักษะที่ดีได้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนโดยมีลกั ษณะเป็ นสื่ อผสม อันได้แก่ ข้อความ
เสี ยง ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิ ก โดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นตัวนําเสนอบทเรี ยน ตอบสนองการเรี ยนรู ้เป็ น
รายบุคคล มีขอ้ มูลย้อนกลับให้ผเู ้ รี ยนนั้นทราบผลทันที นอกจากจะสามารถใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนแล้ว
นักเรี ยนยังสามารถนําไปศึ กษาได้ดว้ ยตนเอง เพราะว่าในการฝึ กโสตทักษะจําเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนอย่าง
ต่อเนื่อง บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยในการพัฒนาโสตทักษะของนักเรี ยนได้ดี และ ไพโรจน์ คชชา, (2542:
26) ได้กล่าวถึงบทบาทคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียหรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนซึ่งทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ที่จะเปรี ยบเทียบความแตกต่างในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และเก็บเอาเนื้อหาสาระได้
มากมายจากสิ่ งที่ ได้เรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเลื อกที่ จะเรี ยนได้ทีละประเด็น หรื ออาจจะสื บค้นหาความรู ้ ได้อย่าง
กว้างขวาง เนื่องจากบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มีการใช้เทคนิคทั้งเสี ยง รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ จึงสามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี และเมื่อผูเ้ รี ยนได้ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วสามารถบันทึกผลการ
ประเมินการเรี ยนของตนเองได้ดีอีกด้วย และจากงานวิจยั ของ ทรรศวรรณ คะชินทร์ (ทรรศวรรณ คะชินทร์, 2557:
บทคัดย่อ) ที่สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ องการฝึ กโสตประสาท บันไดเสี ยงเมเจอร์ สําหรับนิสิตสาขาดุริ
ยางคศาสตร์(สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ผลการวิจยั พบว่าผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อให้นกั เรี ยนจะสามารถฝึ กโสตทักษะได้อย่างถูกต้อง เป็ นการเสริ มประสิ ทธิ ผลการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยน สามารถใช้ในห้องเรี ยน เสริ มขณะที่สอนหรื อนอกห้องเรี ยน ณ ที่ใด เวลาใดก็ได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
(2) เพื่อศึ กษาโสตทักษะทางดนตรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล
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(3) เพื่อเปรี ยบเทียบโสตทักษะทางดนตรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล
(4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั มีกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสต
ประสาททางดนตรี สากล

ตัวแปรตาม

1. โสตทักษะทางดนตรี
2. ความพึงพอใจที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental Research) โดยศึกษากับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทํา
การวัดประเมินก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest- Posttest Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2544: 156)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวประเมินก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
Pretest
Treatment
T1
X

Posttest
T2

4.2 ประชากรและตัวอย่ าง ประชากรเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง
จํานวน 5 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 200 คน
กลุ่มตัวอย่างนี้ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง จํานวน 1
ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 40 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ น
หน่วยของการสุ่ม
4.3 ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได้แ ก่ ตัว แปรอิ ส ระ มี 1 ตัว แปร คื อ บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อง
โสตประสาททางดนตรี สากล ส่ วนตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คื อ โสตทักษะทางดนตรี และความพึงพอใจต่อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั จํานวน 5 เดือน (พฤษภาคม-ตุลาคม 2561)
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4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แบบประเมินโสตทักษะทางดนตรี จํานวน 5 ประเด็น ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item - Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.67 - 1.00
(2) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ในด้านกิจกรรมใน ด้านเนื้ อหา ด้านการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้าน
ประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และด้านการออกแบบบทเรี ยน ข้อคําถาม 25 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง Index of Item - Objective Congruence (IOC)
ตั้งแต่ 0.67 - 1.00 โดยหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามกับคะแนนรวม(Item-Total Correlation) ได้ค่าอํานาจ
จําแนกของแบบวัดความพึงพอใจ ตั้งแต่ 0.35-0.90 และหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบวัดความพึง
พอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบ
วัดความพึงพอใจ เท่ากับ 0.95
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสต
ประสาททางดนตรี สากล ด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททาง
ดนตรี สากล แบบประเมินโสตทักษะทางดนตรี และแบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
โสตประสาททางดนตรี ส ากล ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยนํา เครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า วไปใช้กับ กลุ่ ม ตัว อย่า ง คื อ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 40 คน
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
( 1)การวิเ คราะห์ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาดนตรี สากล เรื่ อง โสต
ประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้สูตร E1/ E2
(2) วิเคราะห์โสตทักษะทางดนตรี เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(3)วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบโสตทักษะทางดนตรี เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent samples
(4)วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย
(1) การหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล สําหรับ

นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5โดยใช้สูตร E1/ E2
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ผ่านการทดลองหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเท่ากับ 83.08 และประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E2)
มีค่าเท่ากับ 80.08 แสดงว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้น
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มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 83.08/80.08 ปรากฏว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น
มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
(2) โสตทักษะทางดนตรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 3 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาโสตทักษะทางดนตรี จากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
คะแนน
27 - 30
23 - 26
19 - 22
15 - 18
0 - 14

เกณฑ์
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
0 - 49
รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุ ง
ตํ่ากว่าเกณฑ์

จํานวน (คน)
15
25
40

ร้ อยละ
37.50
62.50
100

S.D.
0.74
1.50
-

Χ

27.53
24.40
-

จากตาราง 3 พบว่า โสตทักษะทางดนตรี จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 นักเรี ยนที่ ได้คะแนนระหว่าง 27 - 30
คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ 80 - 100 ซึ่งอยูใ่ นระดับ ดีมาก มีจาํ นวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.53
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และมีนกั เรี ยนที่ได้คะแนนระหว่าง 23-26 คะแนน อยูใ่ นเกณฑ์ 70 - 79 ซึ่ง
อยู่ในระดับ ดี มีจาํ นวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.40 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.50
(2) โสตทักษะทางดนตรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบโสตทักษะทางดนตรี ระหว่างก่ อน และหลัง การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
การทดสอบ

คะแนนตํ่าสุ ด

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6
21

คะแนนสู งสุ ด

Χ

S.D.

t

Sig

14
29

10.43
25.58

1.53
1.99

48.68*

.00

จากตาราง 4 พบว่า นักเรี ยนมีโสตทักษะทางดนตรี จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนเรี ยนมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 6
คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากับ 14 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.53 ส่วน
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โสตทักษะทางดนตรี จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี
สากล หลังเรี ยนมีคะแนนตํ่าสุดเท่ากับ 21 คะแนน คะแนนสูงสุดเท่ากับ 29 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.58 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.99
(4) การศึ กษาความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ดัง
ตาราง 5
ตาราง 5 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบบทเรี ยน
2. ด้านเนื้อหา
3. ด้านการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
4. ด้านประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
โดยภาพรวม

3.47
3.55
3.51

S.D.
0.69
0.75
0.75

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

3.47

0.73

มาก

3.49

0.46

มาก

Χ

จากตาราง 5 นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี
สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( Χ = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ใน ด้านเนื้ อหา ด้านการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้าน
ประโยชน์ของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านการออกแบบบทเรี ยน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
( Χ = 3.55 , 3.51, 3.49 และ 3.47 ตามลําดับ)

6. อภิปรายผล

จากการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยั อภิปรายผล ดังนี้
6.1 ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 พบว่า บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล มีประสิ ทธิ ภาพของ
บทเรี ย น (E1/ E2) 83.08/80.08 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้ ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะการออกแบบบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นมีระเบียบแบบแผน มีข้ นั ตอนการสร้างตามหลักวิชาการโดยเริ่ มจากการศึกษาหลักสู ตร
เนื้ อหาสาระการเรี ยนรู ้ เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ทฤษฎี และหลักการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นั้นยังเป็ นการนําเอาเนื้อหาบทเรี ยนที่เตรี ยมไว้อย่างเป็ นระบบมานําเสนอในรู ปแบบ
ที่เหมาะสม สามารถตรวจคําตอบและแสดงผลการเรี ยนในรู ปแบบข้อมูลป้ อนกลับให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยตรง บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นมี ส่วนช่ วยสนับสนุ นการเรี ยนการสอนแบบรายบุ คคล (Individualization) ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ผล และช่วยให้นกั เรี ยนสามารถฝึ กฟังเสี ยงได้ดีย่งิ ขึ้นซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทรรศวรรณ คะชินทร์
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(ทรรศวรรณ คะชิ นทร์ , 2557: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่ องการฝึ ก
โสตประสาท บันไดเสี ยงเมเจอร์ สําหรับนิ สิตสาขาดุริยางค์ศาสตร์ (สากล) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผลการวิจัยพบว่าบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่ สร้ างขึ้นมี ประสิ ทธิ ภาพ 81.17/86.16 สู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
กําหนด
6.2 โสตทักษะทางดนตรี ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ผ่านเกณฑ์ระดับดีข้ ึนไป ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั้งหมด
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ การออกแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นสามารถจูงใจผูเ้ รี ยนให้เกิดความสนุกสนานเป็ น
การตอบสนองผูเ้ รี ยนแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันได้เป็ นอย่างดี เป็ นสิ่ งแปลกใหม่ โดยนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเอง มีการวัดผลและประเมินผลไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังช่วยนักเรี ยนที่มีปัญหาในการเรี ยนให้สามารถรับรู ้
โสตทักษะทางดนตรี ได้อย่างรวดเร็ วเป็ นการท้าทายผูเ้ รี ยน และเสริ มแรงให้อยากเรี ยนต่อโดยสามารถดึงดูดความ
สนใจด้วยเทคนิ คการนําเสนอด้วยกราฟิ ก ภาพเคลื่ อนไหว แสง สี เสี ยง สวยงามและเหมื อนจริ งรวมถึ งช่ วย
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรี ยนการสอนสามารถเรี ยนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดในด้านเวลาและสถานที่ เช่น
แทนที่จะต้องเดินทาง มายังชั้นเรี ยนตามปกติ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนด้วยตนเองจากที่บา้ นได้ นอกจากนั้นยังสามารถ
เรี ยนใน เวลาใดก็ได้ที่ตอ้ งการ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วีระภัทร์ ชาตินุช (วีระภัทร์ ชาตินุช, 2560: 82) ได้ทาํ
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโสตทักษะวิชาดนตรี สากลโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดของธอร์นไดค์สาํ หรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมี่ความสามารถคงทนของโสตทักษะวิชาดนตรี สากล จากการทดสอบ
ความสามารถ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นักเรี ยนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
6.3 โสตทักษะทางดนตรี ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททาง
ดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการออกแบบบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนนั้นได้ออกแบบโครงสร้ างของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาขา (Branching) ซึ่งประกอบด้วย คําแนะนําการใช้งาน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ บทเรี ยน
จํานวน 8 เรื่ อง คุณสมบัติของเสี ยง โน้ตในบันไดเสี ยงเมเจอร์ อัตราจังหวะ ทํานอง ขั้นคู่เสี ยง สี สันและลักษะณะ
ของเสี ยง ร้องและเล่นดนตรี เดี่ยว ปฏิบตั ิรวมวง แบบฝึ กโสตทักษะ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ให้ความ
ยืดหยุ่นในการเลื อกรู ปแบบและกิ จกรรมการเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามารถเลื อกเนื้ อหาและกิ จกรรมในบทเรี ยนได้
หลากหลายตามความสนใจ เรี ยนรู ้บทเรี ยนได้ดว้ ยตัวเอง ในการนําเสนอสื่ อประสม ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ ง
กราฟิ ก วีดีทศั น์ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง เพื่อถ่ายทอดเนื้ อหาบทเรี ยนและองค์ความรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ จิรวัฒน์ เดชเส้ง (จิรวัฒน์ เดชเส้ง, 2561: 85) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชา
ดนตรี เรื่ อง เครื่ องหมายและสั ญลักษณ์ ทางดนตรี ส ากลของนักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ผลการวิจัย พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
6.4 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มี ต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล
อยู่ในระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 100 ของนักเรี ยนทั้งหมด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนั้นมี
กิจกรรม มีภาพ สี สนั และเสี ยง ซึ่งเป็ นการกระตุน้ และสร้างแรงจูงใจ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนซึ่ ง
ทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ที่จะเปรี ยบเทียบความแตกต่างในสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ และเก็บเอาเนื้ อหาสาระได้มากมายจากสิ่ งที่
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ได้เรี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกที่ จะเรี ยนได้ทีละประเด็น หรื ออาจจะสื บค้นหาความรู ้ได้อย่างกว้างขวาง เนื่ องจาก
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มีการใช้เทคนิคทั้งเสี ยง รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ จึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
ได้เป็ นอย่างดี และเมื่อผูเ้ รี ยนได้ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแล้วสามารถบันทึกผลการประเมินการเรี ยนของ
ตนเองได้ดีอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดุษฎี ขันธวุฒิ (ดุษฎี ขันธวุฒิ, 2559: 132) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ผล
การใช้บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน เรื่ อง การอ่ านโน้ตดนตรี สากล สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง การอ่านโน้ต
ดนตรี สากล สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับ มากที่สุด( Χ = 4.71)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผสู ้ อนที่นาํ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ไปใช้จะต้องมีพ้ืนฐานในการรับรู ้โสตทักษะที่ดี เพราะ นักเรี ยนแต่ละคนมีพ้ืนฐานที่แตกต่างกัน
ดังนั้นครู จึงต้องเตรี ยมความพร้อมสําหรับโสตทักษะของนักเรี ยนที่ต่างกัน ให้เกิดความพร้อมก่อนที่จะนําบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ไปใช้
(2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากล ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 นี้เป็ นเพียงแค่แบบฝึ ก ครู ผสู ้ อนจะต้องมีส่วนร่ วมในการฝึ กโสตทักษะทางดนตรี ไปพร้อม ๆ กับนักเรี ยนเพื่อ
เป็ นการกระตุน้ นักเรี ยนและเสริ มแรงให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาทักษะในการฟัง
(3) ในการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะต้องมีสื่อ อุปกรณ์ คอมพิ ว เตอร์ เครื่ องดนตรี ที่
เพียงพอต่อการใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเฉพาะเครื่ องคอมพิวเตอร์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1 ) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง โสตประสาททางดนตรี สากลนี้ มีเนื้ อหาแค่เพียงบางส่ วน
ในการฝึ กโสตทักษะทางดนตรี ควรมี การพัฒนาเนื้ อหาให้ครอบคลุมโดยการเพิ่มเติมในคียอ์ ื่น ๆ เพื่อให้เป็ น
ประโยชน์ในศึกษาต่อไป
(2) ควรมีการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถใช้ในสมาร์ ทโฟน เพื่อความสะดวกใน
การใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทําการศึกษาสภาพปั ญหาและความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทาง
ดิจิทลั ขององค์กรระดับอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ ดิจิทลั ไทยแลนด์ 2) เพื่อนําเสนอแนวทางการเปลี่ยนผ่าน
ทางดิจิทลั ขององค์กรระดับอาชี วศึกษาเข้าสู่ ดิจิทลั ไทยแลนด์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ผูท้ รงคุณวุฒิที่
เป็ นบุคลากรระดับอาชีวศึกษา จํานวน 9 ท่าน เครื่ องมือในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถาม ผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์พบว่ามีปัญหาบุคลากรขาดทักษะความชํานาญ บุคลากรมีภาระ
งานมาก ผูบ้ ริ หารขาดวิสัยทัศน์ อุปกรณ์เทคโนโลยีลา้ สมัย ความพร้อมประกอบไปด้วย บุคลากรมีความรู ้และมี
ศักยภาพ ผูบ้ ริ หารมีวสิ ยั ทัศน์ จัดสรรงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยี แนวทางการเปลี่ยนผ่านควรปรับกระบวนการ
ทํางาน พัฒ นากําลังคน กําหนดยุท ธศาสตร์ การขับเคลื่ อน ส่ งเสริ ม และจัดอบรมให้บุ คลากร วิเคราะห์ ขอ้ มู ล
แบบสอบถาม พบว่าความพร้อมต่อการเปลี่ ยนผ่านได้แก่ การปรับกลยุทธ์องค์กรและการหาความรู ้ ใหม่ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั อยูใ่ นอันดับแรกของระดับความพร้อมที่จะต้องปรับตัว ส่ วนการปรับกระบวนการทํางาน การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั ทัศนคติการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากรดิจิทลั การเป็ นผูน้ าํ ด้านดิจิทลั การ
มีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เป็ นอันดับรองลงมา
คําสําคัญ: สภาพปั ญหา, ความพร้อม, การเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั , ดิจิทลั ไทยแลนด์
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ABSTRACT

The objectives of the research are, 1) study the state of problems and digital transformation readiness
of vocational education institution for Digital Thailand acceleration. 2) introduce the digital transformation
guideline for vocational institution. The samples of research are nine experts from vocational institution. The
research instruments are in-depth interview and questionnaires. Due to a result of qualitative data, we found the
problem concerned about lacking of the expertise, the excessive of work load, weak management and outmoded
technology devices. The digital transformation guideline is composed of high potential personnel, efficient
management as well as the budget provided for developing technology device. The guideline for the digital
transformation consider on the working process, development on employees, determine the objective to lead the
institute and also provide training for the personnel. Furthermore, the result from the questionnaire found the
conditions of readiness for digital transformation which are composed of modifying the strategy of the institute
and accomplish with contemporary digital knowledge with continuous improvement. Hence, the improvement
of the working process, digital infrastructure, digital attitude, digital knowledge improvement, advance in
digital technology and the participation of involved people are the secondary priority.
KEYWORDS: Problems, Readiness, Digital Transformation, Digital Thailand

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

จากร่ างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560) ได้ทาํ การวิเคราะห์ไว้ถึงข้อจํากัดของประเทศที่นาํ ไปสู่กบั ดัก
การพัฒ นาประเทศ มี การใช้เทคโนโลยีแ ละดิ จิทัล ตํ่าทําให้ประเทศต้องเร่ งปรั บตัวเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพโดยใช้
เทคโนโลยีและดิจิทลั ไปยกระดับการบริ หารจัดการและเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบราชการที่ยงั ขาดคุณภาพเพื่อ
ช่วยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการให้บริ การสาธารณะ
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (2559) โดย
แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมใช้หลักการนําทางดังนี้ 1) ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2) การใช้ประโยชน์จากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทลั ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่กา้ วกระโดดอย่างรวดเร็ ว 3) การเข้าถึง
คนทุกกลุ่มโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมและการเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สื่ อการเรี ยนรู ้และบริ การดิจิทลั ของ
รัฐ 4) การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของประเทศโดยตระหนักถึงความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ประเทศ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเข้าถึงและการใช้เทคโนโลยีของประชาชนภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐ ความ
พร้อมด้านบุคลากร 5) การขับเคลื่อน ใช้การขับเคลื่อนรวมพลังทุกภาคส่ วนในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทลั ฯ
ไปสู่การปฏิบตั ิ การพัฒนาดิจิทลั จะเน้นด้านเศรษฐกิจและสังคม ภาครัฐจะเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกและส่งเสริ ม
สนับสนุนภาคประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่ไปกับการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของภาครัฐด้วยดิจิทลั
จากข้อมู ล Dell Technologies Digital Transformation Index’ (DT Index) ดัชนี ช้ ี วดั การปฏิ รูปสู่ ดิจิทัล
(Digital Transformation) รายงานจับความก้าวหน้าการปฏิรูปดิจิทลั ขององค์กร พบว่า 7 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นผูน้ าํ ด้าน
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ดิจิทลั การปฏิรูปสู่ดิจิทลั เต็มตัวมีอยู่ 40 เปอร์ เซ็นต์ เริ่ มก้าวเข้าสู่ดิจิทลั เพียง 25 เปอร์ เซ็นต์กาํ ลังประเมินการเข้าสู่
ดิจิทลั และ 23 เปอร์เซ็นต์เป็ นผูต้ ามเรื่ องดิจิทลั และมีอยูเ่ พียง 5 เปอร์เซ็นต์เป็ นผูต้ ามหลังด้านดิจิทลั
อาชีวศึกษาถือเป็ นองค์กรหนึ่งที่จดั การศึกษาให้กบั บุคลากรระดับอาชีวศึกษา จึงเป็ นกลุ่มของผูท้ ี่จะต้อง
มีทกั ษะและความชํานาญในการทํางานที่รองรับกับเทคโนโลยีในปั จจุบนั เป็ นช่องทางในการอํานวยสะดวกให้แก่
ผูเ้ รี ยน และผูใ้ ช้บริ การจากภายนอก การนําเสนอบทความนี้เพื่อทราบสภาพปั ญหาและความพร้อมต่อการเปลี่ยน
ผ่านทางดิจิทลั ขององค์กรระดับอาชีวศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ ดิจิทลั ไทยแลนด์ ใช้เป็ นแนวทางการเปลี่ยนผ่าน
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่ อ ทําการศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและความพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นผ่ านทางดิ จิ ทัล ขององค์ก รระดับ
อาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิทลั ไทยแลนด์
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั ขององค์กรระดับอาชีวศึกษาเข้าสู่ดิจิทลั ไทยแลนด์

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
บุคลากร
กระบวนการ

ความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั

แนวทางการเปลี่ยน
ผ่านทางดิจิทลั

เทคโนโลยี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.1 ความพร้อมและการเปลี่ยนผ่าน
ความพร้อมหมายถึงสภาพความพร้อมที่จะปฏิบตั ิหรื อกระทําเพื่อตอบสนองและเข้าร่ วมปฏิบตั ิในทุก ๆ
ด้านได้ทนั ที ในขณะที่ การเปลี่ยนผ่านทางด้านดิจิทลั หมายถึง สภาวะที่เกิดการปรับเปลี่ยน หรื อการเปลี่ยนแปลง
จากรู ปแบบหนึ่งไปสู่รูปแบบใหม่ที่ดีกว่าทางด้านเทคโนโลยี/ดิจิทลั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั แบบผสมผสาน (Creswell, 1994) ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกับผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นบุคลากรระดับอาชีวศึ กษา ทําการบันทึกการศึกษาภาคสนาม ใช้การ
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วิเคราะห์เหตุการณ์แบบอิงทฤษฏี โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การจําแนกข้อมูล และสร้างข้อสรุ ปแบบอุปนัย แล้ว
นําข้อมูลมาสรุ ปผลรวมกัน
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ บุ คลากรในองค์กรระดับอาชี วศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา
กลุ่มตัวอย่างที่นาํ มาใช้ในครั้งนี้ เป็ นบุคลากรในองค์กรระดับอาชีวศึกษาทั้งหมดโดยแยกเป็ น 4 กลุ่มหลัก จํานวน
9 ท่าน ได้แก่ ตําแหน่ งศึ กษานิ เทศก์ 2 ท่ าน ตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษา 2 ท่ าน ตําแหน่ งรองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา 3 ท่าน และตําแหน่งครู ผทู ้ าํ หน้าที่ระดับหัวหน้างานศูนย์ขอ้ มูล 2 ท่าน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ ประกอบด้วยปั จจัย สภาพการดําเนิ นงานด้านดิ จิทลั ในปั จจุบนั ปั ญหา
และอุปสรรคต่อการดําเนิ นงานด้านดิจิทลั ในปั จจุบนั การปรับสภาพการดําเนิ นงานด้านดิจิทลั การแก้ปัญหาการ
ดําเนิ นงานด้านดิจิทลั เทคโนโลยีดิจิทลั ที่นาํ มาใช้เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั มุมมองต่อการพัฒนาบุคลากร
ระดับอาชี วศึกษาทางด้านดิ จิทลั แนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั ปั จจัยความสําเร็ จขององค์กร ความพร้อม
การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการดําเนิ น การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจัยแบบพร้ อมกัน (Convergent Parallel Design)
ได้แ ก่ แ บบสั ม ภาษณ์ (In-depth Interview form) และแบบสอบถาม ที่ ผู ้วิ จัย ได้พ ัฒ นาขึ้ นจากกรอบแนวคิ ด
ประกอบด้วยประเด็นหัวข้อคําถามเชิงลึก จํานวน 7 หัวข้อ ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหาจากแบบสัมภาษณ์ที่เก็บมาได้
และใช้วธิ ีการวิเคราะห์โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าความพร้อม 5 ระดับ จากระดับความพร้อมน้อยที่สุดถึงความ
พร้อมมากที่สุดในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดทฤษฏีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนํามา
สัมภาษณ์ เชิ งลึกกับผูท้ รงคุณวุฒิที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับความรับผิดชอบในหน้าที่ ขององค์กรระดับอาชี วศึ กษา
ภาครัฐ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการเก็บข้อมูลแบบพร้อมกัน ตามแนวคิ ดของ (อโนทัย งามวิชัยกิ จ, 2558; Creswell,
2013) โดยแบบสัมภาษณ์ใช้คาํ ถามปลายเปิ ด และแบบสอบถามใช้คาํ ถามระบุตวั เลือก 5 ตัวเลือก สัมภาษณ์จาก
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เป็ นผู ้ท รงคุ ณ วุฒิ จํา นวน 9 ท่ า น ใช้ป ระเด็ น การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก จากแบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
แบบสอบถามผูท้ รงคุณวุฒิ จากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการไป
พร้อมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ก่อนนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธีการวิเคราะห์แยกจากกัน แล้วนําผลมารวมกัน (Merge)โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ส่วนแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงสถิติ จากการสัมภาษณ์ จัดเตรี ยมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ ีการอ่าน
ข้อมูลทั้งหมด เขียนข้อสรุ ปแต่ละเรื่ องเสนอเพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล สรุ ปข้อเท็จจริ ง พิสูจน์บทสรุ ป สําหรับ
แบบสอบถามดําเนินการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสถิติ 5 ระดับความพร้อม
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5. ผลการวิจัย
ข้อค้นพบจากการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาและความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั ขององค์กรระดับ
อาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิทลั ไทยแลนด์ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มศึกษานิเทศก์

ประเด็น
สภาพการดําเนินงานด้านดิจิทลั ในปัจจุบนั

ความคิดเห็น
มีการใช้ดิจิทลั บริ หารงานและสื่ อสารในองค์กร ใช้บริ การ
นักศึกษา
ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การดํา เนิ น งานด้า นดิ จิ ท ัล ใน บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจ ใช้เทคโนโลยีนอ้ ยมาก
ปัจจุบนั
และไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
การปรับสภาพการดําเนินงานด้านดิจิทลั
อบรมสร้างความรู ้ความเข้าใจ นําเทคโนโลยีมาใช้ใน
องค์กร
การแก้ปัญหาการดําเนินงานด้านดิจิทลั
ปรับกระบวนการทํางาน พัฒนาบุคลากร ปรับ
ยุทธศาสตร์องค์กร
เทคโนโลยีส ารสนเทศ/ดิ จิท ัล ที่ น ํามาใช้เพื่อการเปลี่ยน โปรแกรมจัดทําสื่ อการเรี ยนการสอน โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ผ่านมุมมองต่อการพัฒนาบุคลากร
อินเทอร์เน็ต
มุมมองต่อการพัฒนาบุคลากร
ควรเร่ งพัฒนาบุคลากรอย่างเร่ งด่วน
แนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั
ปรับกระบวนการทํางาน
ปัจจัยความสําเร็ จ
ความพร้อมของบุคลากร กระบวนการทํางาน และ
เทคโนโลยีที่นาํ มาใช้

จากตารางที่ 1 ด้านบุคลากรพบว่าขาดความพร้อมและความเข้าใจ ในองค์กรมีการใช้ดิจิทลั บริ หารและ
สื่ อสารในองค์กร ใช้เทคโนโลยีในการบริ การนักศึกษาและพัฒนาบุคลากร ปรับกระบวนการทํางาน ความพร้อม
ของบุคลากรและเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้ เพื่อนําไปสู่แนวทางการเปลี่ยนผ่าน
ตารางที่ 2 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา

ประเด็น
สภาพการดําเนินงานด้านดิจิทลั ในปัจจุบนั

ความคิดเห็น
บุคลากร มีความรู ้แต่ขาดความพร้อมในปฏิบตั ิงาน มีการ
ใช้เทคโนโลยีในองค์กร
ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การดํา เนิ น งานด้า นดิ จิ ท ัล ใน ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้าน บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั ขาดศักยภาพ ไม่มีเวลาหาความรู ้ ไม่ยอมรับ
เทคโนโลยี ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
การปรับสภาพการดําเนินงานด้านดิจิทลั
ปรับกระบวนการทํางาน หาความรู ้ใหม่ และการมีส่วน
ร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การแก้ปัญหาการดําเนินงานด้านดิจิทลั
ปรับกลยุทธ์องค์กร เร่ งพัฒนาบุคลากร เร่ งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงข้อมูลร่ วมกัน
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ตารางที่ 2 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา(ต่อ)
ประเด็น
ความคิดเห็น
เทคโนโลยีส ารสนเทศ/ดิ จิท ัล ที่ น ํามาใช้เพื่อการเปลี่ยน มีการนําเทคโนโลยีประมวลผลแบบคลาวด์ และระบบ
ผ่าน
ความปลอดภัยมาใช้ในองค์กร
มุมมองต่อการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาด้านดิจิทลั
ควรพัฒนาบุคลากรและกําลังคนอาชีวศึกษาให้มีความ
พร้อม สรรหาบุคลากรที่มีความสามารมารถ ปรับปรุ ง
โครงสร้างและระบบการบริ หารงาน
แนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั
พัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาทั้งผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทุก
คน กําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน และเตรี ยมความ
พร้อมบุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี
ปัจจัยความสําเร็ จ
ความพร้อมด้านบุคลากร กระบวนการทํางานที่มีความ
ยืดหยุน่ องค์ความรู ้ใหม่ และพัฒนาเทคโนโลยีให้มี
ความทันสมัย

จากตารางที่ 2 พบว่าด้านบุคลากรขาดความพร้อมและขาดศักยภาพ ไม่มีงบประมาณ ขาดการมีส่วนร่ วม
ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ควรปรับกลยุทธ์องค์กร ควรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงข้อมูลร่ วมกัน พัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษา กําหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เพื่อนําไปสู่แนวทางการเปลี่ยนผ่าน
ตารางที่ 3 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มรองผูอ้ าํ นวยการ
ประเด็น
สภาพการดําเนินงานด้านดิจิทลั ในปัจจุบนั

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินงานด้านดิจิทลั ใน
ปัจจุบนั
การปรับสภาพการดําเนินงานด้านดิจิทลั
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทลั ที่นาํ มาใช้เพื่อการเปลี่ยน
ผ่าน
มุมมองต่อการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั

ปัจจัยความสําเร็ จ

ความคิดเห็น
บุคลากรขาดความรู ้ มีการใช้เทคโนโลยีในองค์กร แต่
อุปกรณ์ลา้ สมัยและไม่มีงบประมาณสนับสนุน
บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจและทักษะการทํางาน ขาด
งบประมาณสนับสนุนการบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยี
และขาดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทนั สมัยรองรับการใช้งาน
พัฒนาบุคลากรดิจิทลั ปรับกระบวนการทํางาน ปรับกล
ยุทธองค์กร พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
Facebook, Line Smart wifi ระบบอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีการระบุตวั ตน โปรแกรมประยุกต์และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ป
ควรมีการพัฒนาให้กบั บุคลากรและโครงสร้างการ
บริ หารงานให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาบุคลากร ปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน องค์กร
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารระดับต้นได้เรี ยนรู ้และพัฒนา
เทคโนโลยีข้ นั สู ง
ความพร้อมบุคลากร กระบวนการทํางานเป็ นระบบ
เทคโนโลยีทนั สมัยและการมีส่วนร่ วมของบุคลากร
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จากตารางที่ 3 พบว่าด้านบุคลากรขาดความรู ้ ไม่มีงบประมาณสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี ควรพัฒนา
บุคลากร ปรับยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนองค์กร ส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารเรี ยนรู ้พฒ
ั นาเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่ แนว
ทางการเปลี่ยนผ่าน
ตารางที่ 4 สรุ ปการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มครู
ประเด็น
สภาพการดําเนินงานด้านดิจิทลั ในปัจจุบนั

ปัญหาและอุปสรรคต่อการดําเนินงานด้านดิจิทลั ใน
ปัจจุบนั

การปรับสภาพการดําเนินงานด้านดิจิทลั

การแก้ปัญหาการดําเนินงานด้านดิจิทลั
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทลั ที่นาํ มาใช้เพื่อการ
เปลี่ยนผ่าน
มุมมองต่อการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการเปลี่ยนผ่าน
ปั จจัยความสําเร็ จ

ความคิดเห็น
บุคลากรมีภาระงานมาก มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน
การศึกษา ผูบ้ ริ หารไม่มีวสิ ัยทัศน์ดา้ นเทคโนโลยี ไม่มี
งบประมาณสนับสนุน
บุคลากรขาดความรู ้ ยึดติดระบบเก่า ไม่พร้อมรับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผูบ้ ริ หารขาดวิสัยทัศน์ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เสื่ อม- สภาพ ขาด
งบประมาณสนับสนุน
อบรมบุคลากร ปรับกระบวนการทํางาน ผูบ้ ริ หารมี
วิสัยทัศน์ เพิม่ งบประมาณสนับสนุนด้านดิจิทลั และจัดหา
อุปกรณ์เพิ่มขึ้น

พัฒนาบุคลากรดิจิทลั ผูบ้ ริ หารควรมีวสิ ยั ทัศน์ ดิจิทลั
เพิ่มงบประมาณจัดทําโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีติดตามผูเ้ รี ยน เทคโนโลยีคลาวด์ ระบบ
สแกนลายนิ้วมือ
ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเฉพาะด้าน
และส่งเสริ มให้รับความรู ้ใหม่ตลอดเวลา
พัฒนาบุคลากรดิจิทลั ปรับกระบวนการทํางาน ปรับ
กลยุทธ์องกร เร่ งสร้างทัศนคติที่ดีให้ผบู ้ ริ หาร
ความพร้อมบุคลากร กระบวนการทํางาน และ
เทคโนโลยี ผูบ้ ริ หารมีทศั นคติที่ดี

จากตารางที่ 4 พบว่า ด้านบุ คลากรขาดความรู ้ ผูบ้ ริ หารขาดวิสัยทัศน์ ควรปรั บกระบวนการทํางาน
ปรับกลยุทธ์องค์กร อุปกรณ์เสื่ อมสภาพ งบประมาณสนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์เพิ่ม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการเปลี่ยนผ่านควรพัฒนาบุคลากรดิจิทลั ปรับกระบวนการทํางาน ปรับกลยุทธ์องกร เร่ งสร้างทัศนคติที่ดี
เพื่อนําไปสู่แนวทางการเปลี่ยนผ่าน
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ตารางที่ 5 การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั ของระดับอาชีวศึกษาเพื่อมุ่งเข้าสู่ดิจิทลั ไทยแลนด์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อคําถาม
การปรับกลยุทธ์องค์กร
การปรับกระบวนการทํางาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทลั
ทัศนคติการบริ หารงาน
การพัฒนาบุคลากรดิจิทลั
การหาความรู ้ใหม่ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั
การเป็ นผูน้ าํ ด้านดิจิทลั
การมีส่วนร่ วมของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
รวม

ผลการประเมิน
S.D.
x̅
3.50
.527
3.20
.789
3.20
.789
3.40
.843
3.20
.632
3.60
.699
3.40
.966
3.20
1.033
3.33
0.78

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 5 การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนผ่านมีความพร้อมมากด้านการปรับกลยุทธ์องค์กรและการหาความรู ้
ใหม่ดา้ นเทคโนโลยีดิจิทลั รองลงมาอยูใ่ นระดับปานกลางคือการปรับกระบวนการทํางาน การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านดิจิทลั ทัศนคติการบริ หารงาน การพัฒนาบุคลากรดิจิทลั การเป็ นผูน้ าํ ด้านดิจิทลั การมีส่วนร่ วมของผู ้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสี ย

6. อภิปรายผล

เมื่อนําผลจากการวิเคราะห์ของสภาพปั ญหาและความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิ จิทลั ขององค์กร
ระดับอาชี วศึ กษาเพื่อขับเคลื่ อนเข้าสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ ในประเด็นการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กพบว่าความคิดเห็ นของ
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 4 กลุ่ม จะมี ความคิดเห็ นที่ มีแนวโน้มไปในทางเดี ยวกันนั่นคือ สภาพปั ญหาที่ เกิ ดขึ้น เกิ ดจาก
บุคลากรที่ไม่มีความพร้อมเพราะขาดความรู ้ความเข้าใจในองค์ความรู ้ใหม่ ไม่มีบุคลากรเฉพาะด้าน ทัศนคติหรื อ
วิสัยทัศน์ผูบ้ ริ หารต่อเทคโนโลยี การเตรี ยมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรและเตรี ยมบุคลากรเฉพาะด้าน
พร้อมทั้งปรับกระบวนการทํางานและปรับกลยุทธ์องค์กร ควรพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับ
เพื่อให้มีความพร้อมนําพาองค์กรขับเคลื่อนเข้าสู่ดิจิทลั ไทยแลนด์ได้ เพราะบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
ทั้งสามปั จจัยนี้ มีความสําคัญ อย่างยิ่งที่ จะสอดรั บและประสานกัน ให้พร้ อมต่อการเปลี่ ยนผ่าน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของต้องลักษณ์ บุญธรรม (2559)

7. ข้ อเสนอแนะ

ควรนําผลการวิจยั ไปใช้ในการเป็ นแนวทางการเปลี่ยนผ่านทางดิ จิทลั ขององค์กรระดับอาชีวศึกษาเพื่อ
ขับ เคลื่ อนเข้าสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์ต่อไป และควรมี ก ารเตรี ยมความพร้ อมทางด้านบุ คลากร กระบวนการและ
เทคโนโลยี ก่อนการเปลี่ยนผ่านตามข้อแนะนําของผูท้ รงคุณวุฒิ
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การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้ แบบกลุ่ม
ร่ วมมือเทคนิค TAI ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนบี คอนเฮาส์ แย้ม สอาดรั งสิ ต จํา นวน 1 ห้อ งเรี ย น มี นัก เรี ยน 25 คน ใช้วิธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ คื อ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 6 เดื อน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติเชิง
บรรยาย ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติที่ใช้ทดสอบสมมติ ฐาน ด้วยวิธี t-test แบบ
Dependent Samples ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนที่ได้รับจากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค TAI มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 76.80 อยู่ในระดับดี (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI
คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI

ABSTRACT

The purposes of this research were (1) to study about the achievement of mathematics And (2) to
compare the results in mathematics on exponent for Mathayomsuksa 1 students before and after using team
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assisted individualization (TAI). The sample of this research was Mathayomsuksa 1 students from Beaconhouse
Yamsaard Rangsit School. There is 1 classroom that consisted of 25 in the first semester of 2018. The sample
was selected by cluster random sampling. The research instruments were used (1) Mathematics lesson plan on
exponent. (2) Mathematics tests on exponent. The statistics used in analysis were Percentage, Mean ( x ),
Standard Deviation (S.D.) and Dependent sample t-test.
The finding were as follows:
(1) The achievement of mathematics for Mathayomsuksa 1 students of Beaconhouse Yamsaard Rangsit
school using team assisted individualization (TAI) was 76.80 percentage and It was at a good level.
(2) The results of mathematics after using team assisted individualization (TAI) was significant higher
than before using team assisted individualization (TAI) at the .05 level.
KEYWORDS: Mathematics learning achievement, Team Assisted Individualization (TAI)

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ได้ช้ ี ให้ เ ห็ น ถึ ง ความจํา เป็ นในการ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มีความ
พร้ อ มทั้ง ด้า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และศี ล ธรรม สามารถก้า วทัน การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ นํา ไปสู่ สังคม
ฐานความรู ้ได้อย่างมัน่ คง มุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดี มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้ง มีสมรรถนะ
ทักษะ และความรู ้พ้ืนฐานที่ จาํ เป็ นในการดํารงชี วิต ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติสู่ โลกศตวรรษที่ 21 ที่ มุ่งส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
โลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551)
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุ ง 2560) ได้พฒั นาหลักสูตรคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ ึนเพื่อให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาร่ างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่กาํ หนดเป้ าหมายและ
ลักษณะของคนไทยใน 20 ปี ข้างหน้า รวมถึ งแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) ที่มุ่งให้การศึกษาและการเรี ยนรู ้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล พัฒนาคนไทยให้มีทกั ษะการคิด สังเคราะห์
สร้างสรรค์ ต่อยอดสู่นวัตกรรม มีทกั ษะชีวติ และอาชีพ ทักษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี มีการเรี ยนรู ้ต่อเนื่อง
ตลอดชี วิต และส่ งเสริ มระบบการเรี ยนรู ้ที่บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ (STEM Education) เพื่อพัฒนาผูส้ อนและผูเ้ รี ยนในเชิ งคุณภาพโดยเน้นการเชื่ อมโยงระหว่า งการ
เรี ยนรู ้กบั การทํางาน (Work Integrated Learning) และพบว่าประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ให้ความสําคัญกับทักษะการ
เรี ยนรู ้ และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ที่ จาํ เป็ นสําหรับคริ สต์ศตวรรษที่ 21(Partnership for the
21st Century Skills,2016) ได้แ ก่ การคิ ด แบบมี วิจารณญาณและการแก้ปั ญหา(Critical Thinking and ProblemSolving) การสื่ อ สาร(Communication) การร่ ว มมื อ (Collaboration)และการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวัต กรรม
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(Creativity and Innovation) ควบคู่ไปกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (สถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
จากผลคะแนนการสอบวิชาคณิ ตศาสตร์ ของสถาบันทดสอบการศึ กษาระดับชาติประจําปี การศึ กษา
2558, 2559 และ 2560 พบว่าคะแนนทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ย 29.65, 29.31 และ 26.30 จากคะแนน 100 คะแนนตามลําดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,
2560) พบว่า สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนิ นการ มีคะแนนเฉลี่ยตํ่ากว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนขาด
ทักษะการสื่ อสาร การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการเชื่ อมโยงทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งครู ผูส้ อนจําเป็ นที่ จะต้อง
แก้ปัญหาและหาทางแก้ไขในการจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เพื่อให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ ง
วิธีการสอนในการจัดการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ น้ ันมีหลากหลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบ STAD
โมเดลซิ ป ปา 4MAT 5Es และTGT ซึ่ งแนวทางในการปรั บ ปรุ งการจัด กระบวนการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ ถือเป็ นหน้าที่ของครู ผูส้ อนโดยตรง ครู ผูส้ อนต้องคํานึ งถึงระดับความสามารถและวุฒิภาวะของ
ผูเ้ รี ยน โดยการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนจะต้องเริ่ มจากง่ า ยไปยาก จากรู ปธรรมไปสู่ ก่ ึ งนามธรรมและ
นามธรรม ใช้สื่อต่าง ๆ ที่ จาํ เป็ นเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้ประกอบการศึ กษาค้นคว้า (ศุ ภกิ จ เฉลิ มวิสุตม์กุล, 2553)
ตลอดจนผูเ้ รี ยนจําเป็ นที่จะต้องอาศัยกระบวนการคิด การตัดสิ นใจ กระบวนการทํางานกลุ่ม
การจัดกิ จกรรมโดยใช้ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนหรื อการเรี ยนที่มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเป็ น
กลุ่มย่อยจึ งมีความสําคัญ และสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค TAI เป็ นการสอนที่ เน้น
นักเรี ยนเป็ นสําคัญโดยที่กิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นลักษณะการเรี ยนเป็ นกลุ่ม โดยเป็ นการจัดการเรี ยนการ
สอนที่ครู จะเข้ามามีบทบาทน้อยที่สุด แต่ครู ผสู ้ อนต้องมีการกระตุน้ เด็ก มีการตรวจสอบการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทั้ง
จากเพื่อนและครู ผสู ้ อน (สํารวย หาญห้าว, 2550) และยังเป็ นการฝึ กให้นกั เรี ยนทํางานเป็ นกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการศึกษาเนื้ อหาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชดั เจน อันจะนําไปสู่ การพัฒนา
ความสามารถทางสติปัญญา ความมีวนิ ยั ในตนเองและทักษะทางสังคมโดยรวม (ไพโรจน์ เบขุนทด, 2544) อีกทั้ง
ยังช่วยส่ งเสริ มให้เกิดความช่วยเหลือกันภายในกลุ่มของผูเ้ รี ยน และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามความสามารถ
ของตนเอง และยังสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ (Slavin 1990)
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จึ งเกิ ดแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยนํา การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ เทคนิ ค TAI มาใช้ เพื่ อ ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาให้ เ ด็ ก เกิ ด ความเข้า ใจ
กระบวนการคิด วิเคราะห์คาํ ถาม ในรู ปแบบสมการ หรื อโจทย์ปัญหา และเกิดการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายใน
กลุ่ม ส่ งเสริ มการร่ วมมือกันทํางานเป็ นทีม มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความเข้าใจ
ในคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐาน นํา ความรู ้ ไ ปประยุก ต์ใ ช้ใ นชี วิ ต ประจํา วัน เพื่ อ ยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ให้สูงขึ้น และเพื่อให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI
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(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI

3. สมมติฐานในการวิจัย

(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป คิดเป็ นร้อยละ 70
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 หลัง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI สูงกว่าก่อนการเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง เลขยกกําลัง

การจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
เทคนิค TAI

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
แบบแผนการวิจยั ใช้แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One Group Pre-test Post-test Design)

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-test
Treatment
T1
X
เมื่อ

T1
T2
X

Post-test
T2

แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
แทน การทดสอบหลังเรี ยน
แทน การเรี ยนแบบกลุม่ ร่ วมมือเทคนิค TAI เรื่ อง เลขยกกําลัง

5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
ที่เรี ยนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ จํานวน 3 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 63 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2561 โรงเรี ยนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิ ต จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม (Sampling unit)
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5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ได้ดาํ เนินการสร้างจากการศึกษาจุดมุ่งหมาย
ขอบข่ายของเนื้ อหาและแนวคิดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จนนํามาสู่ การ
กําหนดสาระการเรี ยนรู ้ จากหนังสื อคณิ ตศาสตร์ เล่ม 1 จํานวน 1 หน่ วยการเรี ยน จํานวน 15 ชั่วโมง จากนั้น
นํา เสนอต่ อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 3 คน เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสม ผลการประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องเลขยกกําลัง โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27
(2) แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ได้ดาํ เนิ นการสร้างโดย
กําหนดโครงสร้างของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง เป็ นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ จากนั้นนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยก
กําลัง เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Item-Objective Congruence (IOC) ) เท่ากับ 1 จากนั้นนําไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิ ต ตรวจสอบแบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความ
ยากง่าย ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.75 และค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.58 และหาค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร โลเวท (Lovett) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .88
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดําเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง จากนั้นดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง จํานวน 15 แผน จากนั้นมีการทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent Samples

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) การศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค TAI เรื่ อง เลขยก
กําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 76.80
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ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI
นักเรี ยนคนที่

ร้อยละ

ระดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

คะแนนสอบ
ก่อนเรี ยน
(30)
4
7
5
6
5
2
8
8
5
6
7
7
9
9
7
5
9
9
7
5
4
8

ร้อยละ

ระดับ

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

คะแนนสอบ
หลังเรี ยน
(30)
17
23
16
24
26
20
19
25
26
19
22
26
21
29
28
21
19
23
24
23
24
22

13.33
23.33
16.67
20.00
16.67
6.67
26.67
26.67
16.67
20.00
23.33
23.33
30.00
30.00
23.33
16.67
30.00
30.00
23.33
16.67
13.33
26.67

56.67
76.67
53.33
80.00
86.67
66.67
63.33
83.33
86.67
63.33
73.33
86.67
70.00
96.67
93.33
70.00
63.33
76.67
80.00
76.67
80.00
73.33

ผ่านเกณฑ์
ดี
ผ่านเกณฑ์
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี

23
24
25

6
8
4

20.00
26.67
13.33

ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง
ปรับปรุ ง

27
24
28

90.00
80.00
93.33

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

76.80

ดี

ค่าเฉลี่ยโดยรวม

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค
TAI เรื่ อง เลขยกกําลัง หลังเรี ยนอยูใ่ นระดับดี มีค่าเฉลี่ยของคะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76.80
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI เรื่ อง
เลขยกกําลัง หลังการเรี ยนสูงกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน
(Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
25
25

k
30
30

SD.
1.89
3.47

X�
6.40
23.04

df.

t

p-value

24

22.18

.000

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค TAI หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 จากการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ เทคนิ ค TAI ผลการวิจัย ครั้ งนี้ ส ามารถอภิ ปรายผล
ตามลําดับ ดังนี้
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จาก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI จากผลการวิจยั พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เรื่ อง เลข
ยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค TAI อยูใ่ นระดับดี ร้อย
ละ 76.80 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะนักเรี ยนมีพฒั นาการด้านการคิด และการแก้ปัญหาจากการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ
เทคนิค TAI เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนที่มีข้ นั ตอนการจัดกิจกรรมที่ชดั เจน โดยเริ่ มจากการแบ่งกลุ่มนักเรี ยน
คละความสามารถซึ่ งจะทําให้นกั เรี ยนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง ช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มอ่อนได้ มีการนําเสนอ
บทเรี ยนใหม่โดยครู เป็ นผูอ้ ธิ บาย และครู กบั นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายซักถาม ซึ่ งจะทําให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมใน
การศึกษาบทเรี ยนใหม่ และนักเรี ยนกลุ่มอ่อนสามารถให้เพื่อนนักเรี ยนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางในกลุ่มตัวเอง
ช่วยอธิบายบทเรี ยนที่ตนเองไม่เข้าใจได้ และภาษาที่นกั เรี ยนใช้เป็ นภาษาที่วยั เดียวกันสื่ อสารกันเป็ นภาษาที่เข้าใจ
ง่าย ทําให้ผเู ้ รี ยนกลุ่มอ่อนเกิดความเข้าใจ และเกิดการตื่นตัวอยากเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ถนอม เติมประโคน (2556) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องทศนิ ยมและ
เศษส่ วน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยกลุ่มร่ วมมือแบบ TAI พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ เรี ยนด้วยการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ คณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ งทศนิ ย มและเศษส่ ว น ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ด้ว ยกลุ่ ม ร่ ว มมื อ แบบ TAI
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของนิ ธินันท์ กลัน่ คูวฒั น์ (2559) พบว่านักเรี ยนที่ เรี ยนการแก้โจทย์สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดี ยว หลังได้รับการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบ TAI ร่ วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกิติศกั ดิ์ คาเมฆ (2560) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือโดยใช้ เทคนิ ค TAI พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ หลังการจัดการเรี ยนการสอน
แบบร่ วมมื อโดยใช้เทคนิ ค TAI สู งกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 70 อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของธยานี พิมพ์สิงห์ (2556) ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การพัฒนาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยกลุ่ม
ร่ วมมือแบบ TAI พบว่านักเรี ยนที่เรี ยนรู ้โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยกลุ่มร่ วมมือแบบ TAI มี
คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วน เท่ากับ 77.89 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ซึ่ ง
การใช้การจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค TAI ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สูงขึ้น
เนื่ องจากกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มให้มีการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สมาชิ กในกลุ่มจะมีการช่วยกันแก้ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ ร่ วมกันอธิบายให้เพื่อนในกลุ่มได้เข้าใจในเนื้อหาที่กาํ ลังเรี ยนในแผนการสอนนั้น มีความรู ้สึกที่ดีต่อ
กัน มีปฏิสมั พันธ์กนั มากขึ้น นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนที่อ่อนกว่าก็จะได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยนมากขึ้น
2. การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เรื่ อง เลขยกกําลัง ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI พบว่าหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ ระดับ .05 อาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค TAI มีข้ นั ตอนการจัดกิ จกรรมที่
ชัดเจน นักเรี ยนได้ร่วมทํางานเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนแต่ละกลุ่มจะจับคู่เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ในการเช็คและการ
ตรวจผลงาน จากที่นกั เรี ยนได้ทาํ แบบฝึ กหัดเป็ นรายบุคคล เพื่อนจะเป็ นผูต้ รวจแบบฝึ กทักษะ หากนักเรี ยนผ่าน
แบบฝึ กหัดชุดที่ 1 นักเรี ยนจะทําแบบฝึ กหัดชุดที่ 2 ต่อได้ แต่ถา้ นักเรี ยนไม่ผ่านแบบฝึ กหัดชุดแรก เพื่อนในกลุ่ม
ของตนเองจะเป็ นผูอ้ ธิ บาย และสอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถทําแบบฝึ กหัดได้ เพื่อนจะมีบทบาทใน
การจัดการเรี ยนการสอน ทําให้นกั เรี ยนไม่รู้สึกเกร็ ง มีความรู ้สึกอยากเรี ยน ตั้งใจและสนใจเรี ยน เมื่อนักเรี ยน
สนใจเรี ยน เข้าใจในบทเรี ยนจึงทําให้นกั เรี ยนถ่ายทอดความรู ้ ความคิดของตนเองให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกฤษกร สุ ขอนันต์ (2558)ได้ทาํ วิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง เรขาคณิ ต ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 6 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค
TGT พบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที 6 ที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค TAI และเทคนิค TGT
เรื่ อง เรขาคณิ ต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1.1 ครู ควรกําหนดเวลาที่ เหมาะสมและชัดเจนให้แก่นักเรี ยนในการศึ กษาใบความรู ้และการทํา
แบบฝึ กหัดแต่ละครั้ง เพื่อให้นกั เรี ยนมีเวลาในการทํากิจกรรมและเวลาในการซักถามเพื่อนที่เพียงพอ
1.2 ในการจัดกลุ่ม เมื่อมีการเรี ยนการสอนจบในเนื้ อหาแต่ละหน่ วย ครู ควรให้นกั เรี ยนได้เปลี่ยน
กลุ่ ม เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ส ร้ า งความสั ม พัน ธ์ ความคุ ้น เคยกับ เพื่ อ นคนอื่ น ๆในห้อ ง ซึ่ งส่ ง ผลให้ นัก เรี ย นมี
ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในห้องมากขึ้น
1.3 ครู ตอ้ งดูแลนักเรี ยนให้ทว่ั ถึงทุกกลุ่ม ทุกคน และให้คาํ ปรึ กษากับกลุ่มที่มีขอ้ สงสัย หรื อปั ญหา
ให้การทําแบบฝึ กหัด
1.4 ครู ควรมีการเตรี ยมการสอนเป็ นอย่างดี และเตรี ยมกิจกรรมเพิ่มเติมสําหรับนักเรี ยนที่เก่ง เพื่อให้
เกิดประโยชน์กบั ครู ผสู ้ อนและนักเรี ยน
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1.5 ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง ควรให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ ม ให้ครู ผูส้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ นํา
แผนการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI ไปพัฒนาในการจัดการเรี ยน
การสอนให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น เพื่อให้เข้ากับเด็กในปี ต่อไป และเพื่อให้มีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นไป
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.1 ควรนําการจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มร่ วมมื อเทคนิ ค TAI ไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ อื่นๆ เช่น การเชื่ อมโยงความรู ้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
และเชื่อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อื่น และการสื่ อสาร การสื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ความสามารถในการ
ใช้ทกั ษะชีวติ เป็ นต้น
1.2 ควรพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มร่ วมมือเทคนิค TAI ในการจัดกิจกรรมที่สามารถ
เกิ ดการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เช่น ศิ ลปะ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) เพื่อรองรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
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ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่
บทคัดย่ อ

งานวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบการการจําแนกความสามารถในการเรี ยนรู ้ ตามหลัก
พหุ ปัญญา โดยใช้เทคนิ คเมื องข้อมูลของนักศึ กษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ซึ่ งการทดสอบ
แบบจําลองที่ได้จะทดสอบบนพื้นฐานของวิธี 10-fold cross validation โดยใช้โปรแกรม WEKA ที่มีความสามารถ
ทางด้านเทคนิคเหมืองข้อมูลมาทําการสร้างแบบจําลอง สําหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การรวบรวมด้วย
แบบสอบถามจากนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ ในภาคเรี ยนที่ 1/2560 และ 2/2560
จํานวน 908 คน การประเมินประสิ ทธิภาพของการจําแนกประเภทข้อมูลโดยดูจากค่าความถูกต้อง (Accuracy) ซึ่ง
ผลการทดลองในครั้งนี้ พบว่า อัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจให้ค่าความถูกต้องในการจําแนกประเภทสู งที่ สุดโดยที่
ต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5 ค่าความถูกต้องเท่ากับ 81.94% ส่ วนต้นไม้ตดั สิ นใจ ID3 ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 80.73%
ทฤษฎีเนอีฟเบย์และทฤษฏีเบย์เซี่ ยน (Naïve Bayes และ Bayesian Network) ให้ค่าความถูกต้องเท่ากันคือ 68.28%
ตามลําดับ จากผลการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพนี้สามารถนําเทคนิคของต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5ไปใช้ในการทํานาย
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา
คําสําคัญ: ต้นไม้ตดั สิ นใจ, ทฤษฎีเบย์เซี่ยน, พหุปัญญา
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ABSTRACT

This research aims to compare efficiency of data classification according to Multiple Intelligences (MI)
principles by using Data Mining Techniques. The research has created a model by employing WEKA software
based on data mining technique. The result from the model was validated according to 10-folds cross validation
method. A questionnaire was used for data collection from 908 students in bachelor degree at
Chiang Mai Rajabhat University in academic year 1/2017 and 2/2017. The accuracy rate of classification was
used for evaluating efficiency. The experiment showed that the performance of Decision Tree C4.5 is 81.94%
higher than ID3 (80.73%), Naïve Bayes (60.28%) and Bayesian Network (60.28%). The results of this research
can be used to develop analyze learning ability on Multiple Intelligences using Decision Tree C4.5 with accuracy
and precision in predicting student’s aptitude.
KEYWORDS: Decision Tree, Bayesian Network, Multiple Intelligence

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ระบบการศึกษาของไทยมีการแบ่งออกเป็ น 3 รู ปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับการศึกษาในระบบนั้น ผูส้ อนถือว่ามีบทบาทสําคัญในการเป็ นผูน้ าํ ในการเรี ยนการ
สอน โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรขั้นพื้นฐานในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (และ
แก้ไขเพิ่มเติม 2545 และ 2553) ในหมวดที่ 4 มาตรา 22 กล่าวถึงการจัดการศึ กษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองและถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุด (Children Center) กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการที่จะส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนได้
ตามความสามารถของผูเ้ รี ยนเองนั้น ผูส้ อนจะต้องทราบถึงความสามารถของผูเ้ รี ยนว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าใช้
วิธีการวัดระดับสติปัญญาหรื อไอคิวมาเป็ นมาตรวัดก็จะได้ผลเฉพาะในเรื่ องของภาษา ตรรกศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และมิติสัมพันธ์เพียงบางส่ วนเท่านั้น แต่ในความเป็ นจริ งผูเ้ รี ยนยังคงมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ดา้ นอื่นอีกเช่น
ความสามารถทางด้านดนตรี ความสามารถด้านศิลปะ และความสามารถด้านกีฬา เป็ นต้น ดังนั้นศาสตราจารย์โฮ
วาร์ ด การ์ ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิ ตวิทยาแห่ งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ดได้คิดทฤษฎี พหุ ปัญญา (Theory of
Multiple Intelligences) เป็ นทฤษฎี การเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการเรี ยนของผูเ้ รี ยนตามความสามารถของผูเ้ รี ยนโดยยึด
ศักยภาพ ความถนัด รู ปแบบการเรี ยนรู ้ และสติปัญญาที่หลากหลายให้ได้รับการพัฒนาทุกด้านไปพร้อม ๆ กัน ถือ
ว่ า เป็ นแนวทางการจัด การเรี ยนรู ้ ร่ ว มสมัย ที่ อ ยู่ใ นความสนใจของนัก การศึ ก ษา โดยมี ก ารประเมิ น จาก
แบบสอบถามในการจําแนกความสามารถทางปั ญญา ความสามารถนั้นเป็ นความสามารถที่จะค้นหา แก้ปัญหา
และสร้ างผลผลิ ตที่ มีคุ ณค่า เป็ นที่ ยอมรั บในสังคม (ศักดิ์ ชาย ตั้งวรรณวิทย์, 2552) Howard Gardner ได้แบ่ ง
แนวคิดด้านพหุ ปัญญาออกเป็ น 9 ด้านได้แก่ 1) ความสามารถทางปั ญญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (LogicalMath Intelligence) 2) ความสามารถทางปั ญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 3) ความสามารถทางปั ญญาด้าน
ธรรมชาติ นิ ย ม(Naturalistic Intelligence) 4) ความสามารถทางปั ญ ญาด้ า นภาษา (Linguistic Intelligence)
5) ความสามารถทางปั ญญาด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 6) ความสามารถ
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ทางด้า นปั ญ ญาด้า นระหว่า งบุ ค คล (Interpersonal Intelligence) 7) ความสามารถทางปั ญ ญาด้า นมิ ติ สัม พัน ธ์
(Visual-Spatial Intelligence) 8) ความสามารถทางปั ญญาด้านภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Intelligence) และ
9) ความสามารถทางปั ญญาด้านอัตถภวนิยามหรื อการดํารงอยู่ (Existential Intelligence) (Gardner H., 1993) โดย
จะเป็ นแบบสอบถามที่ มีจาํ นวน 90 ข้อ และสําหรับความสามารถการรับรู ้ท้ งั 9 ด้านได้จดั แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มการวิเคราะห์ (Analytic) เป็ นกลุ่มที่ เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ประกอบด้วยความสามารถทาง
ปั ญญาด้านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ความสามารถทางปั ญญาด้านดนตรี และจังหวะ และความสามารถทางปั ญญา
ด้านธรรมชาติ 2) กลุ่มพินิจพิจารณา (Introspective) เป็ นกลุ่มพหุ ปัญญาที่ เน้นจิ นตนาการ การทําความเข้าใจ
ประกอบด้วย ความสามารถทางปั ญญาด้านภายในตนเอง ความสามารถทางปั ญญาด้านมิติหรื อด้านภาพ และ
ความสามารถทางปั ญญาด้านอัตถภวนิ ยมหรื อการดํารงอยู่ และ 3) กลุ่มปฏิ สัมพันธ์ (Interactive) เป็ นกลุ่มพหุ
ปั ญญาที่เน้นการสื่ อสารการถ่ายทอด ประกอบด้วย ความสามารถทางปั ญญาด้านภาษา ความสามารถทางปั ญญา
ด้านระหว่างบุคคล และความสามารถทางปั ญญาด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว จากรายละเอียดของทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ ในรู ปแบบพหุ ปัญญาดังที่ กล่าวมาข้างต้น หากผูส้ อนเข้าใจจุ ดอ่อนจุ ดแข็งของเด็กนักเรี ยนแต่ละคนก็
สามารถช่วยเด็กให้ประสบความสําเร็ จทางการเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป (สุมาลี สิ กเสน, 2558)
การวิเคราะห์ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับผูส้ อน เพื่อให้จดั กระบวนการ
เรี ย นการสอนได้ส อดคล้อ งกับ ผูเ้ รี ย นมากยิ่ง ขึ้ น และวิธี ที่ ใ ช้กัน อย่า งแพร่ ห ลาย เพื่ อ ให้ผูส้ อนได้ท ราบถึ ง
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนได้อย่างรวดเร็ วคื อ การจําแนกประเภทข้อมูล (Data Classification) ซึ่ งเป็ น
เทคนิคหนึ่งของเหมืองข้อมูล (Data Mining) เทคนิคเหมืองข้อมูล เป็ นกระบวนการกลัน่ กรองข้อมูลจากฐานข้อมูล
ที่ มีขนาดใหญ่ โดยมองที่ ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล แนวโน้มของข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนําข้อมูลที่
กลัน่ กรองแล้วไปใช้ประโยชน์ หรื อใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจต่อไป และการจําแนกประเภทข้อมูล เป็ นการ
ค้นหาแบบจําลองหรื อโมเดลที่ใช้สาํ หรับอธิ บายข้อมูลแต่ละประเภท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทํานาย (Prediction)
กลุ่มสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งรู ปแบบที่ได้น้ นั มาจากข้อมูลชุดฝึ กการเรี ยนรู ้ (Training data) ที่ได้มีการกําหนดชื่อกลุ่ม (Class)
เรี ยบร้อยแล้ว นํามาจําแนกประเภท และใช้ขอ้ มูลชุดทดสอบ (Test set) ที่มีลกั ษณะข้อมูลที่เหมือนกันแต่ไม่มีชื่อ
กลุ่มมาทํานาย (Quinlan, 1986) ผลลัพธ์ที่ได้จากการเรี ยนรู ้รูปแบบคือโมเดลจําแนกประเภทข้อมูล ซึ่งการจําแนก
ประเภทข้อมูลมีหลากหลายวิธี ในที่น้ ี จะนําเสนอเฉพาะวิธีตน้ ไม้ตดั สิ นใจ และทฤษฏีเบย์เซี่ ยน จากงานวิจยั ที่ได้
ศึ กษาพบว่า วิธีการจําแนกประเภทข้อมูลนี้ ได้มีผวู ้ ิจยั หลายท่านนํามาใช้ในการค้นหาโมเดลที่เหมาะสมสําหรับ
งานด้านต่าง ๆ ดังเช่น งานวิจยั ของ ทิ พยา ถินสู งเนิ น และคณะ (2554)ได้ศึกษาปั จจัยที่ ทาํ ให้นักศึกษาเรี ยนไม่
สําเร็ จการศึ กษาในระยะเวลาที่ กาํ หนด โดยใช้อลั กอริ ทึมเครื อข่ายงานเบย์ และต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5 โดยพบว่า
อัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5 มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าอัลกอริ ทึมแบบเครื อข่ายงานเบย์ โดยให้ค่าความถูกต้อง
สู งสุ ด งานวิจยั ของชลธิ ศา พลทองมาก และคณะ (2554) ได้วิเคราะห์ความเสี่ ยงการเป็ นโรคไวรัสตับอักเสบซี
โดยใช้ตน้ ไม้ตดั สิ นใจ และทฤษฎีเบย์เซี่ยน ซึ่งพบว่าทฤษฎีเบย์เซี่ยนให้ความถูกต้องสูง เป็ นต้น
ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จึ งนําเสนอเทคนิ คการจําแนกประเภทข้อมูล 2 วิธี คือ ต้นไม้ตดั สิ นใจ (ID3
และ Decision Tree C4.5) และทฤษฏีเบย์เซี่ ยน (Naïve Bayes และ Bayesian Network) มาวิเคราะห์ความสามารถ
ในการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแนวพหุปัญญา โดยทําการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ เพื่อค้นหาอัลกอริ ทึมที่ให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) สู งสุ ดในการที่จะสร้าง
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แบบจําลองหรื อโมเดลจําแนกความสามารถในการรับรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแนวพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน และโมเดลที่ได้
จะเป็ นแนวทางสําหรับผูส้ อนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อเปรี ยบเทียบการการจําแนกความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามหลักพหุปัญญา โดยใช้เทคนิคเมืองข้อมูล
ของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

เพศ

ชั้นปี
คณะวิชา

อายุ

ตัวแปรตาม
ID3

กลุ่ม
การวิเคราะห์

กลุ่ม
ปฏิสมั พันธ์

Decision Tree C4.5
เกรดเฉลี่ย

ข้อมูลทัว่ ไป

Naïve Bayes and Bayesian Network

เทคนิคเหมืองข้อมูล
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

กลุ่ม
พินิจพิจารณา

ความสามารถทางพหุปัญญา

กรอบแนวคิดตามแผนภาพที่ 1 สําหรับงานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั โดยเริ่ มจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีรูปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวพหุปัญญารวมกับตัวแปรต้นได้แก่ เพศ อายุ คณะวิชาที่เรี ยน ชั้นปี
และเกรดเฉลี่ย โดยนํามาใช้กระบวนการของการจําแนกประเภทข้อมูลที่เป็ นเทคนิ คของเหมืองข้อมูลได้แก่ การ
จํา แนกประเภทข้อมู ล แบบ ID3 Decision Tree C4.5 Naïve Bayes และ Bayesian Network เพื่ อ ให้ไ ด้โมเดลที่
แสดงถึงความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามหลักพหุ ปัญญาของนักศึ กษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ได้แก่ กลุ่มการวิเคราะห์ กลุ่มพินิจพิจารณา และกลุ่มปฏิ สัมพันธ์ สําหรับข้อมูลที่ ใช้ในการวิเคราะห์ครั้ งนี้ ได้
จัดเก็บจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชี วิตในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 และ
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จัย ครั้ งนี้ ผู ้วิ จัย ได้แ บ่ ง ออกเป็ น 4 ขั้น ตอน ประกอบไปด้ว ย 1) ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย
2) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 และภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 908 คน โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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4.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
สําหรับเครื่ องมือการทําวิจยั ในครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่ แบ่งออกเป็ น 2 ตอนได้แก่ ตอนที่ หนึ่ ง
เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป เป็ นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Check list) ได้แก่ เพศ อายุ คณะวิชาที่เรี ยน
ชั้นปี ที่กาํ ลังศึกษา เกรดเฉลี่ย และวุฒิการศึกษาเดิม โดยให้นกั ศึกษาเลือกตอบให้ตรงกับความเป็ นจริ งของตนเอง
และตอนที่สอง แบบสอบถามความสามารถพหุปัญญาของผูเ้ รี ยนตามแนวทางของ Howard Gardner แบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ของไลเคอร์ ท (likert) 5 ระดับ จํานวน 90 ข้อ นําแบบทดสอบไปวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.950
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลใน ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 และภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา
2560 โดยขอความร่ วมมือจากอาจารย์ที่สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามจํานวน
ทั้งสิ้ น 1,399 คน และได้รับความร่ วมมื อจากผูเ้ รี ยนตอบแบบสอบถามกลับคื นมาจํานวน 1,047 ชุ ด ผูว้ ิจัยจะ
คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ พบว่ามีแบบสอบถามที่สามารถนํามาวิเคราะห์ผลได้ท้ งั สิ้น 908 ชุด
4.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
หลังจากที่ ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามที่ สมบูรณ์จากผูเ้ รี ยนแล้ว มีข้ นั ตอนเปรี ยบเที ยบการจําแนก
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามหลักพหุปัญญาโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.4.1) การเตรี ย มข้อ มู ล (Data Preprocessing) หลัง จากได้ขอ้ มูล จากแบบสอบถามกลับคื นมา
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดคุณลักษณะประจํา หรื อแอททริ บิวต์ (Attribute) ต่างๆ เพื่อใช้ในการประมวลผล ประกอบไปด้วย
เพศ อายุ คณะวิชาที่เรี ยน ชั้นปี ที่กาํ ลังศึกษา เกรดเฉลี่ย และวุฒิการศึกษาเดิม และความสามารถพหุ ปัญญา มีการ
จัดกลุ่มรู ปแบบการเรี ยนรู ้ ออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มการวิเคราะห์ (Analytic) 2) กลุ่มพินิจพิจารณา
(Introspective) และ 3) กลุ่มปฏิสมั พันธ์ (Interactive) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวแปรที่ใช้ในการจําแนกประเภทข้อมูลด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ตัวแปร
1.Sex (เพศ)
ชาย
หญิง
2.Age (อายุ) อายุ <= 19 ปี
อายุเท่ากับ 20 ปี
อายุ >= 21 ปี
3. Fac (คณะวิชาที่เรี ยน) ครุ ศาสตร์
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ค่าที่แทน
1
2
1
2
3
1
2
3
4

ตัวแปร
4.Year (ชั้นปี ) ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
5. Grade (เกรดเฉลี่ย) <= 2.00
2.01 – 3.00
มากกว่า 3.00
6.Class (กลุ่มรู ปแบบการเรี ยนรู ้)
กลุ่มการวิเคราะห์
กลุ่มพินิจพิจารณา
กลุ่มปฏิสัมพันธ์
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4.4.2) การแปลงข้อมูล (Data Transformation) ทําการแปลงข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณ์ โดยการแทนค่าข้อมูลแบบสอบถาม โดยแปลงข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบไฟล์ *.csv
4.4.3) สร้ า งและทดสอบตัว แบบใช้โ ปรแกรม WEKA version 3.6.13 โดยใช้วิ ธี ก ารจํา แนก
ประเภทข้อมูลแบบต้นไม้ คือ ID3 และ Decision Tree C4.5 และทฤษฎีเบย์เซี่ยนคือ Naïve Bayes และ Bayes Net
เพื่อเปรี ยบเทียบหาค่าความถูกต้องการจําแนกความสามารถทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามแนวทางพหุปัญญาทั้ง 3
กลุ่มที่ดีที่สุด ดังแผนภาพที่ 2 เป็ นการแสดงข้อมูลที่นาํ มาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม WEKA

แผนภาพที่ 2 โปรแกรม WEKA สําหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.4.4 การวัดค่าประสิ ทธิ ภาพของตัวแบบจากชุดข้อมูล 908 ชุด ทําการวัดค่าดังนี้ ค่าความแม่นยํา
(Precision) ค่าความระลึก (Recall) ค่าความถ่วงดุล (F-measure) และค่าความถูกต้องของโมเดล (Accuracy) โดย
คํานวณจากตาราง Confusion Matrix ดังตารางที่ 2 (กฤตยา ทองผาสุก, 2554)
ตารางที่ 2 Confusion matrix
Predicted Class
Class=Yes
Class=No
a (TP)
b (FN)
c (FP)
d (TN)

Actual Class
Class=Yes
Class=No
a+d

Accuracy=
a+b+c+d
a
Precision=
a+c
a
Recall=

(1)
(2)
(3)

F-Measure=

(4)

a+b

2a

2a+b+c
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5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการเปรี ยบเที ยบการจําแนกความสามารถในการเรี ยนรู ้ ตามหลักพหุ ปัญญาโดยใช้เทคนิ คเหมือง
ข้อมูลของนักศึ กษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ โดยใช้โปรแกรม WEKA version 3.6.13 สําหรับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตดั สิ นใจและทฤษฎีเบย์เซี่ยน ด้วยวิธี 10-fold cross validation และตัวแปรที่ใช้
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ คณะวิชาที่เรี ยน ชั้นปี เกรดเฉลี่ย และความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามหลัก
พหุปัญญา จากผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบเทคนิคเหมืองข้อมูลในการจําแนกความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามหลักพหุปัญญา
Algorithm
Accuracy
Precision
Recall
F-measure
ID3
80.73
81.90
81.70
81.60
Decision Tree C4.5
81.94
82.30
81.90
81.60
Naïve Bayes
68.28
68.00
68.30
68.10
Bayesian Network
68.28
68.00
68.30
68.10
จากตารางที่ 3 พบว่าเทคนิคการจําแนกประเภทข้อมูลแบบ Decision Tree C4.5 มีค่าความถูกต้องสูงที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 81.94 ค่าความแม่นยํา คิดเป็ นร้อยละ 82.30 ค่าความระลึก คิดเป็ นร้อยละ 81.90 และค่าความถ่วงดุล
คิดเป็ นร้อยละ 81.60 รองลงมาคือ เทคนิ คการจําแนกประเภทข้อมูลแบบ ID3 มีค่าความถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ
80.73 ค่าความแม่นยํา คิดเป็ นร้อยละ 81.90 ค่าความระลึก คิดเป็ นร้อยละ 81.70 และค่าความถ่วงดุล คิดเป็ นร้อยละ
81.60 สําหรับเทคนิคการจําแนกประเภทข้อมูลแบบ Naïve Bayes และ Bayesian Network ให้ค่าความถูกต้องน้อย
ที่สุด ได้ค่าจํานวนเท่ากันคือ ค่าความถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 68.28 ค่าความแม่นยํา คิดเป็ นร้อยละ 68.00 ค่าความ
ระลึก คิดเป็ นร้อยละ 68.30 และค่าความถ่วงดุล คิดเป็ นร้อยละ 68.10 ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงพบว่า โมเดลที่ ได้จาก
เทคนิคการจําแนกประเภทข้อมูลแบบต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5 สามารถนําไปทํานายรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตาม
แนวพหุปัญญาได้เป็ นอย่างดี ซึ่งสามารถแสดงเป็ นโครงสร้างต้นไม้ตดั สิ นใจ แสดงดังแผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 ต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5
1438

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

โมเดลที่ ได้จากเทคนิ คการจําแนกประเภทข้อมูลแบบต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5 ดังแผนภาพที่ 3 มีจาํ นวน
ทั้งสิ้น 45 กฎ โดยแบ่งรู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวพหุปัญญากลุ่มวิเคราะห์ (Analytic) มีจาํ นวน 9 กฎ รู ปแบบการ
เรี ย นรู ้ ต ามแนวพหุ ปั ญ ญากลุ่ ม ปฏิ สัม พัน ธ์ (Interactive) มี จ ํา นวน 15 กฎ และ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ต ามแนว
พหุ ปัญญากลุ่มพินิจพิจารณา (Introspective) มีจาํ นวน 21 กฎ ตัวอย่างขงกฎที่ได้จากการจําแนกความสามารถใน
การรับรู ้ตามแนวพหุปัญญาแสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างกฎการจําแนกรู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวพหุปัญญาของผูเ้ รี ยน
No กฎการจําแนกรู ปแบบการเรี ยนรู ้ตามแนวพหุปัญญา
รู ปแบบการเรี ยนตามแนวพหุปัญญา
1
2
3
4
5
6
7
8

If fac=1 and age=1 and sex=1
If fac=1 and age=2
If fac=2 and sex=1 and grade=1
If fac=2 and sex=2 and grade=2 and age=1
If fac=3 and age=2
If fac=3 and age=3 and sex=1 and yea=1
If fac=4 and sex=2 and age=2
If fac=4 and sex=2 and age=3

Introspective
Analytic
Introspective
Interactive
Introspective
Analytic
Analytic
Introspective

จากตารางที่ 4 ตัวอย่างกฎการจําแนกความสามารถในการรับรู ้ตามแนวพหุ ปัญญาของผูเ้ รี ยนสามารถ
อธิบายดังนี้ กฎข้อที่ 1 ถ้าผูเ้ รี ยนสังกัดคณะครุ ศาสตร์และมีอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 19 ปี และเพศชาย จะมีรูปแบบ
การรับรู ้แบบกลุ่มพินิจพิจารณา ทั้งนี้ อาจเนื่องจากสาขาวิชาที่อยูใ่ นคณะครุ ศาสตร์ นกั ศึกษาที่เรี ยนด้านครู จะต้อง
ช่างสังเกต ใส่ ใจในการเรี ยนรู ้ ด้วยหลักการ เหตุและผล ใฝ่ หาและเรี ยนรู ้อยู่ตลอดเวลา ด้วยความสามารถและ
สร้างเสริ มทางปั ญญาของตนเอง กฎข้อที่ 4 ถ้าผูเ้ รี ยนสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และเป็ นเพศหญิง
และมีเกรดเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.01-3.00 และอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 19 ปี จะมีรูปแบบการรับรู ้แบบกลุ่มปฏิสมั พันธ์
เน้นการสื่ อสารการถ่ายทอด ประกอบด้วย ความสามารถทางปั ญญาด้านภาษา ความสามารถทางปั ญญาด้าน
ระหว่างบุคคล และความสามารถทางปั ญญาด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว สอดคล้องกับสาขาวิชาในคณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนการสอนด้านด้านภาษาศาสตร์ เป็ นหลัก และสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เป็ นต้น และ
กฎข้อที่ 7 ถ้าผูเ้ รี ยนสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและเป็ นเพศหญิง และอายุ 20 ปี จะมีรูปแบบการรับรู ้
แบบกลุ่มการวิเคราะห์ ทั้งนี้ สอดคล้องกับศาสตร์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่ อง การเปรี ยบเทียบการจําแนกความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามหลักพหุ ปัญญาโดยใช้
เทคนิ ค เหมื อ งข้อ มู ล ของนัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ ซึ่ ง ทํา การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ย
โปรแกรม WEKA ทดสอบกับข้อมูลจํานวน 908 ชุดจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 และภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 ผลการวิจัยพบว่า การเปรี ยบเที ยบการ
จําแนกความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธี 10-fold cross validation ด้วยเทคนิ คเหมืองข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การจําแนกประเภทข้อมูลแบบ ID3 Decision Tree C4.5 Naïve Bayes และ Bayesian Network พบว่าเทคนิคแบบ
Decision Tree C4.5 ให้ค่าความถูกต้องสู งที่สุดกว่าเทคนิ คอื่น ๆ มีค่าความถูกต้อง คิดเป็ นร้อยละ 81.94 ค่าความ
แม่ น ยํา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.30 ค่ า ความระลึ ก คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.90 และค่ า ความถ่ วงดุ ล คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.60
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณธิ ภา เพชรบุญมี และอรนุช พันโท (2560) ได้เปรี ยบเทียบวิธีการจําแนกประเภท
ข้อมูลความสามารถทางการเรี ยนรู ้ตามแนวพหุ ปัญญาโดยใช้เทคนิ คเหมืองข้อมูล พบว่าเทคนิ ค Decision Tree
(J48) ให้ค่ า ความถู ก ต้อ งสู ง สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 86.79 สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ Norwawi (2009) ได้นํา เอา
อัลกอริ ทึมต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5 มาหาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและประสิ ทธิ ภาพการ
เรี ยนในรายวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งพบว่าผูเ้ รี ยนมีรูปแบบการเรี ยนที่ เป็ น Visual Active และ Sequential
งานวิจัย ของสุ ม าลี สิ ก เสน และมนต์ชัย เที ย นทอง (2559) ได้วิเ คราะห์ ค วามถนัด ของผูเ้ รี ย นตามแนวทาง
พหุ ปัญญาโดยใช้กฎการจําแนกเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ ด้วยวิธี 10-fold cross validation พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ
ค่ า ความถู ก ต้อ งสู ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.61 และงานวิจัย ของ Ahmad และคณะ (2010) ได้ท ํา การเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภาพของการจําแนกรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจ เทคนิ คแบบเบย์และกฎ
ความสัมพันธ์ พบว่าเทคนิ คต้นไม้ตดั สิ นใจให้ค่าความถูกต้องสู งที่ สุด คิดเป็ นร้อยละ 93.58 ซึ่ งสรุ ปได้ว่า การ
เปรี ยบเที ยบการจําแนกความสามารถในการเรี ยนรู ้ตามหลักพหุ ปัญญาโดยใช้เทคนิ คเหมืองข้อมูล ด้วยเทคนิ ค
ต้นไม้ตดั สิ นใจ C4.5 สามารถนําไปใช้สําหรับทํานายความสามารถการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้ และเป็ นประโยชน์
สําหรับผูส้ อนในการนําไปจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ซึ่ งจะเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยนให้ดียง่ิ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) อาจารย์ผูส้ อนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตหรื อรายวิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ สามารถนําโมเดลที่ได้ไปจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรู ปแบบการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(2) ผูเ้ รี ยนทําให้ทราบถึงรู ปแบบการเรี ยนที่เหมาะสมกับตนเอง นําไปปรับกิจกรรมการเรี ยนในแต่
ละรายวิชาให้สอดคล้อง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสุขกับการเรี ยน มีผลการเรี ยนที่มีประสิ ทธิภาพได้ดียงิ่ ขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
(1) สามารถนําโมเดลที่ ได้ไปสร้างแอพพลิเคชัน่ ในการพยากรณ์รูปแบบการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตาม
แนวพหุปัญญา
(2) โมเดลที่ ไ ด้จากงานวิจัย นี้ ส ามารถนํา ไปพัฒนาบทเรี ย นออนไลน์แ ละศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน ด้วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบปรับเหมาะ (Adaptive Learning) กับผูเ้ รี ยนในรายวิชาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ

การสร้างรู ปแบบเทคนิ ควิธีการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัดบนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างรู ปแบบเทคนิ ควิธีการฝึ กทักษะ
และทําแบบฝึ กหัดบนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามทฤษฎี พฤติ กรรมนิ ย ม
(2) ศึกษาพฤติกรรมการทําซํ้า เพื่อให้เกิดการจดจําที่นาํ ไปสู่ ความคงทนในการจํา และ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ในการเรี ยนให้ดีข้ ึน โดยการออกแบบการสอนด้วยการใช้ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีระบบการทดสอบและ
ประเมิ น ผล โดยสร้ า งคํา ถามที่ มี แ นวการตอบแบบเดิ ม หลาย ๆ คํา ถาม จัด เก็ บ เป็ นคลัง ข้อ สอบ แบบปรนัย
จากนั้นออกแบบระบบการสุ่มข้อสอบ กําหนดให้ระบบจับเวลาการทําข้อสอบ และใช้การตรวจข้อสอบอัตโนมัติ
จากนั้นจึ งมอบหมายให้ผูเ้ รี ยนทําข้อสอบ โดยระบบจะสุ่ มคําถามจะสลับตัวเลือกคําตอบใหม่ทุกครั้งที่ ผเู ้ รี ยน
เริ่ มทําใหม่ ผูเ้ รี ยนสามารถทําข้อสอบซํ้าได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง โดยระบบจะนําคะแนนครั้งที่ได้สูงสุดมาใช้
ผูเ้ รี ยนจะได้รับทราบผลคะแนนทันทีหลังจากทําข้อสอบแต่ละครั้ง โดยมีคะแนนที่สูงขึ้นเป็ นสิ่ งเร้า เมื่อผูเ้ รี ยน
พยายามทําข้อสอบซํ้าจนกว่าจะได้คะแนนเต็ม จะสอดคล้องกับกฎแห่งการเรี ยนรู ้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติกรรม
นิ ยมของธอร์ นไดค์ โดยยิ่งมีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ามากหรื อบ่อยครั้งเท่าใด การเรี ยนรู ้น้ นั ก็จะอยูไ่ ด้นานและ
คงทน เมื่อผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ จากการทําซํ้า ทําให้เกิดการจดจํา นําไปสู่ ความคงทนในการจํา และ สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนให้ดีข้ ึนได้
คําสําคัญ: การฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัด ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ความคงทนในการจํา

ABSTRACT

Creating patterns of Drill and Practice Technique on Learning Management System ( LMS) for
enhanced academic achievement based on behaviorism theory. The objectives are (1) to creating patterns of Drill
and Practice Technique on Learning Management System (LMS) for enhanced academic achievement based on
behaviorism theory (2) Study repetition behavior to achieve the recognition that leads to the retention of memory
and improves the academic achievement. The instructor had designed a teaching technique by using quiz and
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evaluation function of a Learning Management System by created multiple-choice quiz questions, store them as
multiple-choice quizzes, and then design a quiz system and run an automatically exams with unlimited attempts
allowed. After that, Instructor was assigned students to take the exam. The LMS system will randomly ask
questions and switch into the new questions every time when student re-attempted. Students can repeat the exam
repeatedly. The maximum score will be used. Students will be informed of their scores immediately after each
test. Higher scores are a stimulus. Students will try to repeat the test until they get a full score. In accordance with
Thorndike's Laws of Learning, the response to stimuli is very frequent or frequent. The learning process will be
long and durable. When learners are learning from repetition, they bring about recognition or remembering leads
to the retention of students and can improve academic achievement.
KEYWORDS: Drill and Practice, Learning Management System, Behaviorism, Student Retention

1. บทนํา

ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ (Learning Management System : LMS) เป็ นซอฟต์แวร์ที่ทาํ หน้าที่บริ หารจัดการ
เรี ยนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่ องมืออํานวยความสะดวกให้แก่ผสู ้ อน ผูเ้ รี ยน ผูด้ ูแลระบบ โดยที่ผสู ้ อน
นําเนื้ อหาและสื่ อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชาตามที่ ได้ขอให้ระบบ จัดไว้ให้ได้โดยสะดวก ผูเ้ รี ยนเข้าถึงเนื้ อหา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่านเว็บ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนติดต่อ สื่ อสารได้ผ่านทางเครื่ องมือการสื่ อสาร ที่ระบบจัดไว้ให้
เช่ น ไปรษณี ยอ์ ิ เล็กทรอนิ ก ส์ ห้องสนทนา กระดาน ถาม - ตอบ เป็ นต้น ระบบนี้ สามารถเก็บบันทึ ก ข้อ มู ล
กิจกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนไว้บนระบบเพื่อผูส้ อนสามารถนําไปวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการเรี ยนการ
สอนในรายวิชานั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถที่จะติดตามและดูรายงานกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน รวมไป
ถึงการสร้างวิชาเรี ยนและข้อสอบ ซึ่ งเป็ นการสร้างให้การเรี ยนการสอนหรื อการฝึ กอบรมมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอีกด้วย (อธิษฐาน ตองกลิ่น, 2557)
การฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) ด้วยการออกแบบวิธีการที่กาํ หนดให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยน
ซํ้าหรื อ ฝึ กซํ้าในเนื้อหารายวิชา ผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้ตอบสนอง และ บทเรี ยนจะให้การเสริ มแรง (Reinforcement)
โดยการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผูเ้ รี ยนได้ทนั ที สอดคล้องกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้กลุ่มพฤติ กรรมนิ ยม
(Behavioral theories) ซึ่ งมีแนวคิดว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมเป็ นผลอันเนื่ องมาจากประสบการณ์ที่คนเรา
มีปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมหรื อจากการฝึ กหัด (สุมาลี ชัยเจริ ญ, 2557)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ออกแบบเทคนิ ควิธีการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัดบนระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ กําหนดให้ผูเ้ รี ยนทําข้อสอบเก็บคะแนนซํ้า บนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยจัดทําคลังข้อสอบ และ
ออกแบบระบบการทดสอบและประเมินผล โดยกําหนดให้ขอ้ สอบที่มีลกั ษณะเป็ นแบบปรนัย ถูกสุ่มเลือกออกมา
จากคลัง ข้อ สอบ ซึ่ ง สุ่ ม คํา ถามและสุ่ มสลับลํา ดับ ของคํา ตอบใหม่ทุ ก ครั้ งที่ ผูเ้ รี ย นเริ่ ม ทํา ข้อ สอบซํ้า รวมทั้ง
กําหนดให้ระบบจํากัดเวลาการทําข้อสอบ และแจ้งผลสอบและข้อความตอบกลับให้ผเู ้ รี ยนทราบทันทีหลังจาก
ทําแบบทดสอบเสร็ จ โดยผูเ้ รี ยนสามารถทําซํ้าไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง และใช้คะแนนครั้งที่ผเู ้ รี ยนทําได้มากที่สุด
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2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อสร้างรู ปแบบการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัดบนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
(2) ศึกษาพฤติกรรมการทําซํ้า เพื่อให้เกิดการจดจํา ที่นาํ ไปสู่ความคงทนในการจํา และ สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนให้ดีข้ ึน

3. ขั้นตอนการดําเนินการ

จากการสั ง เคราะห์ เ อกสาร และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผู ้ศึ ก ษาได้จัด ทํา รู ป แบบการฝึ กทัก ษะและ
ทําแบบฝึ กหัด บนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ดังนี้

ภาพที่ 1 รู ปแบบการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) บนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
รู ปแบบการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) บนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม สามารถอธิบายกระบวนการ ได้ดงั นี้
ข้ อมูลนําเข้ า (INPUT)
1) ผูส้ อนสร้าง Quiz Activity ในระบบการจัดการเรี ยนรู ้ Moodle (Version 1.9)
2) ผูส้ อนสร้างคลังข้อสอบ (Question Bank) ปรนัย แยกออกเป็ น 3 หน่วย (Unit)
จําแนกตามบทเรี ยน ได้แก่
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- Unit A ( ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จากเนื้อหาบทที่ 1-3 จํานวน 120 ข้อ)
- Unit B ( ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จากเนื้อหาบทที่ 4-7 จํานวน 120 ข้อ)
- Unit C ( ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก จากเนื้อหาบทที่ 8-12 จํานวน 120 ข้อ)
3) ผูส้ อนสร้างข้อสอบแบบปรนัยในระบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยออกแบบตามคุณลักษณะ (Feature)
แบบทดสอบ (Quiz) ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ Moodle (Version 1.9) โดยออกแบบดังนี้
- Unlimited attempts allowed กําหนดให้ผเู ้ รี ยนสามารถทําข้อสอบซํ้าได้โดยไม่จาํ กัดจํานวน
ครั้ง
- Random Question กําหนดให้ระบบสุ่มตัวอย่างข้อสอบมาให้ทาํ โดยสุ่มเลือกข้อสอบใหม่ทุก
ครั้งที่ผเู ้ รี ยนทําข้อสอบซํ้า
- Shuffle questions กําหนดให้ระบบสลับตําแหน่งของคําถาม โดยสลับตําแหน่งข้อ
ที่สุ่มมาให้ทาํ ใหม่ทุกครั้งที่ผเู ้ รี ยนทําข้อสอบซํ้า
- Shuffle within questions กําหนดให้ระบบสลับตําแหน่งของตัวเลือกคําตอบ
โดยสลับตําแหน่งของตัวเลือกคําตอบใหม่ทุกครั้งที่ผเู ้ รี ยนทําข้อสอบซํ้า
- Time limit กําหนดเวลาในการทําข้อสอบแต่ละชุด โดยให้เวลาในการทําที่จาํ กัด
- Highest grade Method กําหนดให้นาํ ผลคะแนนครั้งที่ผเู ้ รี ยนได้คะแนนสูงสุดมาใช้
- Scores feedback กําหนดให้ระบบแจ้งข้อความตอบกลับที่ผสู ้ อนกําหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดย
เป็ นข้อความเสริ มแรงเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนทําข้อสอบซํ้า
- Quiz Report กําหนดให้ระบบแสดงรายงานสรุ ปผลการทําข้อสอบแต่ละครั้ง
กระบวนการ (Process)
1) ผูส้ อนบรรจุขอ้ คําถามปรนัย (Question) จากคลังข้อสอบ (Question Bank) ตามที่ออกแบบไว้ ซึ่ง
กําหนดให้ระบบสุ่มคําถาม จากคลังข้อสอบใหม่ทุกครั้งที่เริ่ มทําใหม่ โดยกําหนดระยะเวลาในการทํา จํานวน 4
ครั้ง ดังนี้
- Drill and Practice (D&P) ครั้งที่ 1 : กําหนดให้ทาํ ข้อสอบ ซึ่งสุ่มข้อคําถามปรนัย (Question)
จากคลังข้อสอบ Unit A มาจํานวน 40 ข้อ กําหนดเวลาในการทําภายใน 15 นาที สามารถทําซํ้าได้โดยไม่จาํ กัด
จํานวนครั้ง
- Drill and Practice (D&P) ครั้งที่ 2 : กําหนดให้ทาํ ข้อสอบ ซึ่งสุ่มข้อคําถามปรนัย (Question)
จากคลังข้อสอบ Unit B มาจํานวน 40 ข้อ กําหนดเวลาในการทําภายใน 15 นาที สามารถทําซํ้าได้โดยไม่จาํ กัด
จํานวนครั้ง
- Drill and Practice (D&P) ครั้งที่ 3 : กําหนดให้ทาํ ข้อสอบ ซึ่งสุ่มข้อคําถามปรนัย (Question)
จากคลังข้อสอบ Unit C มาจํานวน 40 ข้อ กําหนดเวลาในการทําภายใน 15 นาที สามารถทําซํ้าได้โดยไม่จาํ กัด
จํานวนครั้ง
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- Drill and Practice (D&P) ครั้งที่ 4 : กําหนดให้ทาํ ข้อสอบ Unit A + Unit B + Unit C สามารถ
ทําซํ้าได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง กําหนดเวลาในการทําภายใน 30 นาที โดยกําหนดให้ระบบสุ่มข้อคําถามปรนัย
(Question) มาจํานวน 80 ข้อ ดังนี้
- สุ่มข้อคําถามปรนัย (Question) จากคลังข้อสอบ Unit A จํานวน 20 ข้อ
- สุ่มข้อคําถามปรนัย (Question) จากคลังข้อสอบ Unit B จํานวน 20 ข้อ
- สุ่มข้อคําถามปรนัย (Question) จากคลังข้อสอบ Unit C จํานวน 40 ข้อ
2) ผูส้ อนกําหนดให้ผเู ้ รี ยน เข้าทํา Quiz เพื่อฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) ในระบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ (LMS) โดยเก็บคะแนนด้วยการทดสอบ (Quiz) แบบปรนัย จํานวน 4 ครั้ง ได้แก่
- Drill and Practice (D&P) ครั้งที่ 1 : กําหนดให้ทาํ แบบทดสอบ ซึ่งสุ่มข้อคําถามปรนัย
(Question) จากคลังข้อสอบ Unit A มาจํานวน 40 ข้อ กําหนดเวลาในการทําภายใน 15 นาที สามารถทําซํ้าได้โดย
ไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ (กําหนดให้ทาํ ภายในการเรี ยนสัปดาห์ที่ 2-3)
- Drill and Practice (D&P) ครั้งที่ 2 : กําหนดให้ทาํ แบบทดสอบ ซึ่งสุ่มข้อคําถามปรนัย
(Question) จากคลังข้อสอบ Unit B มาจํานวน 40 ข้อ กําหนดเวลาในการทําภายใน 15 นาที สามารถทําซํ้าได้โดย
ไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ (กําหนดให้ทาํ ภายในการเรี ยนสัปดาห์ที่ 6-7)
- Drill and Practice (D&P) ครั้งที่ 3 : กําหนดให้ทาํ แบบทดสอบ ซึ่งสุ่มข้อคําถามปรนัย
(Question) จากคลังข้อสอบ Unit C มาจํานวน 40 ข้อ กําหนดเวลาในการทําภายใน 15 นาที สามารถทําซํ้าได้โดย
ไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ (กําหนดให้ทาํ ภายในการเรี ยนสัปดาห์ที่ 11-12)
- Drill and Practice (D&P) ครั้งที่ 4 : กําหนดให้ทาํ แบบทดสอบ ซึ่งสุ่มข้อคําถามปรนัย
(Question) จากคลังข้อสอบ Unit A+ Unit B+ Unit C มาจํานวน 80 ข้อ กําหนดเวลาในการทําภายใน 30 นาที
สามารถทําซํ้าได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ (กําหนดให้ทาํ ภายในการเรี ยนสัปดาห์ที่ 14-15)
1) กระบวนการฝึ กทักษะและการทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) เป็ นวิธีการที่ ช่วยให้
ผูเ้ รี ยน ได้เรี ยนซํ้าหรื อ ฝึ กซํ้าในเนื้อหารายวิชา ให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสตอบสนอง และบทเรี ยนจะให้การเสริ มแรง
(Reinforcement) โดยการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผเู ้ รี ยนได้ทนั ที สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้กลุ่ม
พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral theories) ซึ่ งมี แ นวคิ ด ว่ า การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเป็ นผลอัน เนื่ อ งมาจาก
ประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมหรื อจากการฝึ กหัด ซึ่ งการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดจากการเชื่ อมโยง
ระหว่างสิ่ งเร้ากับการตอบสนองโดยการลองผิดลองถูกจนกว่าจะสามารถค้นพบวิธีการตอบสนองที่ให้ผลซึ่ งทํา
ให้เกิดความพึงพอใจที่สุด อันจะเกิดการเรี ยนรู ้และตอบสนองในรู ปนั้นต่อไป โดยกระบวนการที่ผวู ้ ิจยั ออกแบบ
มานี้ สอดคล้องกับกฎแห่งการเรี ยนรู ้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Laws of Learning) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง กฏแห่ งการฝึ กหัด (Law of exercise) หรื อการกระทําซํ้า ซึ่ ง Edward Lee Thorndike กล่าวไว้วา่ ยิ่งมีการ
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ามากหรื อบ่อยครั้งเท่าใด การเรี ยนรู ้น้ นั ก็จะอยูไ่ ด้นานและคงทน แต่ถา้ หากไม่ได้รับสิ่ งเร้าและ
การตอบสนอง การเรี ยนรู ้น้ นั จะค่อย ๆ เลือนหายไป
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4. ผลการนําไปใช้

ผูศ้ ึกษาได้ทดลองใช้รูปแบบเทคนิ ควิธีการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัดบนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามทฤษฎี พฤติ กรรมนิ ยม ในการสอนรายวิชา RTV 305 การผลิ ตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ 1 โดยมี ผูเ้ รี ยนรวมทั้งสิ้ น 135 คน พบว่า รู ปแบบดังกล่าว กระตุน้ ให้เกิ ดพฤติกรรมในการเรี ยนที่
นํา ไปสู่ ค วามคงทนในการจํา (Student Retention) และ สามารถพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ในการเรี ย น (Academic
achievement) ให้ดีข้ ึน เมื่อเทียบกับการเรี ยนรายวิชาเดียวกันในภาคเรี ยนที่ผา่ นมา ซึ่ งเมื่อผูส้ อนกําหนดให้ผเู ้ รี ยน
เข้าทํา Quiz เพื่อฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) ในระบบการจัดการเรี ยนรู ้ (LMS) โดยเก็บ
คะแนนด้วยการทดสอบ (Quiz) แบบปรนัย จํานวน 4 ครั้ง มีจาํ นวนการทําซํ้า แสดงได้ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ตารางสรุ ปผลการทดลองใช้รูปแบบฯในการสอนรายวิชา RTV 305
ครั้งที่

Drill and Practice
(D&P) ครั้งที่ 1
Drill and Practice
(D&P) ครั้งที่ 2
Drill and Practice
(D&P) ครั้งที่ 3
Drill and Practice
(D&P) ครั้งที่ 4

สุ่ มข้อคําถาม
ปรนัย
(Question)
จากคลังข้อสอบ
Unit A

จํานวนข้อสอบ

ระยะเวลาการ
ทํา

จํานวน
การทําซํ้า

40 ข้อ

15 นาที

1,209 ครั้ง

จํานวนครั้ง
โดยเฉลี่ยต่อ
ผูเ้ รี ยน
1 คน
8.95 ครั้ง

Unit B

40 ข้อ

15 นาที

1,681 ครั้ง

12.45 ครั้ง

Unit C

40 ข้อ

15 นาที

598 ครั้ง

4.42 ครั้ง

Unit A + Unit
B+
Unit C

80 ข้อ

30 นาที

675 ครั้ง

5 ครั้ง

จากตารางข้างต้น การกําหนดให้มีการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice (D&P)) ครั้งที่ 4
ซึ่ งกําหนดให้ทาํ แบบทดสอบ ซึ่ งสุ่ มข้อคําถามปรนัย (Question) จากคลังข้อสอบ Unit A+ Unit B+ Unit C มา
จํานวน 80 ข้อ สามารถทําซํ้าได้โดยไม่จาํ กัดจํานวนครั้ง ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ มีจาํ นวนการทํา 675 ครั้ง คิดเป็ น
จํานวนเฉลี่ย 5 ครั้ง ต่อผูเ้ รี ยน 1 คน มีจาํ นวนครั้งในการทําสูงสุด 286 ครั้ง
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ภาพที่ 2 ฐานข้อมูลคะแนนของผูเ้ รี ยน และระยะเวลาในการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice)

ภาพที่ 3 ตัวอย่างของข้อคําถามในคลังข้อสอบ
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ภาพที่ 4 ข้อมูลสถิติการทําข้อสอบของผูเ้ รี ยนที่มีจาํ นวนครั้งในการทําซํ้ามากที่สุด

ภาพที่ 5 สถิติจาํ นวนครั้งของการทําข้อสอบ ของผูเ้ รี ยนจํานวน 135 คน
จากการทดลองใช้รูปแบบเทคนิ ควิธีการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัดบนระบบการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิ ยม ในการสอนรายวิชา RTV 305 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 1 พบว่าการทําจํานวนครั้งมาก จะทําให้ความคงทนในการจําดีข้ ึน โดยพบว่าคะแนนการสอบที่ผเู ้ รี ยน
ได้เต็ม และจํานวนครั้ งที่ ใช้ในการทําข้อ สอบ มี ความสัมพันธ์กันในเชิ งบวกกับความคงทนในการจํา และ
ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยน
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5. สรุ ป

การฝึ กทักษะและการทําแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) ด้วยการออกแบบวิธีการที่กาํ หนดให้ผเู ้ รี ยนได้
เรี ยนซํ้าหรื อ ฝึ กซํ้าในเนื้ อ หารายวิ ช า ผู ้เ รี ยนมี โ อกาสได้ต อบสนอง และ บทเรี ย นจะให้ ก ารเสริ ม แรง
(Reinforcement) โดยการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผูเ้ รี ยนได้ทนั ที สอดคล้องกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้กลุ่ม
พฤติ ก รรมนิ ย ม (Behavioral theories) ซึ่ งมี แ นวคิ ด ว่ า การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเป็ นผลอัน เนื่ อ งมาจาก
ประสบการณ์ ที่คนเรามี ปฏิ สัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อมหรื อจากการฝึ กหัดได้ โดยแนวคิ ดทฤษฎี การเรี ยนรู ้ กลุ่ม
พฤติกรรมนิ ยม (Behaviorism) นั้น นักจิตวิทยาได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งเร้า (Stimulus) กับการ
ตอบสนอง (Response) หรื อพฤติกรรมที่แสดงออกมา ซึ่งจะให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตจาก
ภายนอกได้ และ เน้นความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม เพราะเชื่อว่า สิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวที่กาํ หนดพฤติกรรม ในแนวคิด
กลุ่ ม พฤติ ก รรมนิ ย ม เชื่ อ ว่า การเรี ย นรู ้ เ กิ ดจากการเชื่ อ มโยงระหว่า งสิ่ ง เร้ า กับการตอบสนองหรื อ การแสดง
พฤติกรรมและถ้าหากได้รับการเสริ มแรงจะทําให้มีการแสดงพฤติกรรมนั้นถี่มากขึ้น และ ด้วยระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ (Learning Management System : LMS) ที่ มี ร ะบบการทดสอบและประเมิ น ผล (Test and Evaluation
System) ผูส้ อนสามารถจัดทําคลังข้อสอบ โดยออกแบบระบบการ สุ่ มข้อสอบ กําหนดให้ระบบ จับเวลาการทํา
ข้อสอบ และการตรวจข้อสอบอัตโนมัติ สามารถออกแบบการสอน โดยกําหนดให้ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบใน
ลักษณะ Drill and Practice โดยให้ทาํ ซํ้าๆ สอดคล้องกับกฏแห่ งการฝึ กหัด (Law of exercise) ดังที่ Edward Lee
Thorndike กล่าวว่า ยิ่งมีการตอบสนองต่อสิ่ งเร้ามากหรื อบ่อยครั้งเท่าใด การเรี ยนรู ้น้ นั ก็จะอยูไ่ ด้นานและคงทน
แต่ถา้ หากไม่ได้รับสิ่ งเร้าและการตอบสนอง การเรี ยนรู ้น้ นั จะค่อย ๆ เลือนหายไป ผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ได้ โดย
การทําแบบฝึ กหัดในบทเรี ยนนั้น ด้วยการทําซํ้าๆ ในบทเรี ยนนั้น ทําให้เกิ ดการจดจํา (Remembering) นําไปสู่
ความคงทนในการจํา และ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนให้ดีข้ ึนได้

6. ข้ อเสนอแนะ

1) รู ปแบบเทคนิควิธีการฝึ กทักษะและทําแบบฝึ กหัดบนระบบการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม อาจเพิ่มตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยา เพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนอยากทํา
แบบฝึ กหัด เช่น การจับเวลาทําข้อสอบ การใช้ภาพเคลื่อนไหว หรื อ ใช้เสี ยงประกอบ หรื อการเน้น (Cueing) ชี้นาํ
ในแบบฝึ กหัด ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ มาประกอบในการออกแบบด้วย
2) ในการออกแบบคําถามควรเป็ นคําถามชั้นสู ง ไม่ใช่เพียงแค่รู้จาํ และควรมีส่ิ งเร้ากระตุน้ ความสนใจ
ให้ผเู ้ รี ยน และมีรูปแบบของข้อสอบที่หลากหลาย และควรดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ สอบควบคู่ไปด้วย
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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั้งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาสภาพการดําเนิ น งาน เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ น และศึ กษา
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู ในสถานศึ กษาสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ชัยภูมิ กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่ และมอร์แกน และใช้วธิ ีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างไม่เป็ น
สัดส่ วน ได้กลุ่ ม ตัวอย่างจํานวน 260 คน แบ่ งเป็ นผูบ้ ริ ห าร จํานวน 104 คน และครู ผูส้ อน จํานวน 156 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่ า ได้ค่ าความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามเท่ากับ .94 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า
1. การดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบตั ิสูงสุด คือ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยน
เป็ นรายบุ ค คล รองลงมา คื อ ด้านการคัด กรองนัก เรี ย น ส่ วนด้านที่ มี ก ารปฏิ บัติ ต่ าํ สุ ด คื อ ด้านการป้ อ งกัน
ช่วยเหลือและแก้ไข
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูป้ ฏิ บตั ิงานที่ มีต่อการดําเนิ นงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึ กษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม พบว่า ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่าง
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3. ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ผูต้ อบแบบสอบถามเสนอแนะในประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้ 1) สถานศึกษา
ควรมีการประสานงานกับหน่ วยงานอื่นให้มากขึ้น 2) สถานศึกษาควรมีผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับจิตวิทยาวันรุ่ นมาให้
คําปรึ กษาอย่างต่อเนื่อง 3) สถานศึกษาควรติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน, มัธยมศึกษา

ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to study the state of implementation, 2) to compare comments
and 3) to study suggestions concerning the implementation of Student Support System in schools under The
Office of Chaiyapume Provincial Administrative Organization. The sample consisted of 104 school
administrators and 156 teachers from the schools under The Office of Chaiyapume Provincial Administrative
Organization. The sample sizes were decided by using Krejcie and Morgan’s Table and were selected through
a disproportionate random sampling procedure. The instruments used for data collection was a rating-scaled
questionnaire with a reliability of 0.94. The collected data were analyzed by means of frequency distribution,
percentage, arithmetic mean, standard deviation and an independent samples t-test.
Research findings:
1. The overall implementation of Student Support System in the schools under The Office of
Chaiyapume Provincial Administrative Organization was at a “ high” level. However, when considered the
aspects separately, it was found that the aspect of acquainting with students has been practiced at the “highest”
level. Next in the order of significance was the aspect of culling students, while the aspect of protecting,
assisting and making remedy for the students was practiced at the “lowest” level.
2. A comparison of the opinions of school administrators and teachers from the schools under the
Office of Chaiyapume Provincial Administrative Organization, as regards the implementation of the Student
Support System, shows that their opinions were not significantly different However, when scrutinized
separately, it was found that their opinions on culling students were significantly different at the .05 level,
whereas the other aspects were not significantly different.
3. The respondents made some significant suggestions as follows:
3.1 Schools should make greater coordination with other authority units;
3.2 Schools should arrange to have experts in adolescent psychology to provide counsels regularly;
3.3 Schools should follow up the results of the implementation of the System continuously.
Keywords: Student Support System, secondary education
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พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 มาตรา 6 มาตรา 15 และมาตรา 16 กําหนดความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา ต้องเน้นพัฒนาคน
ไทยให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้คู่คุณธรรมในการดําเนินชีวติ และสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น ได้อย่างมีความสุ ขและมาตรา 23 (5) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความสําคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ และบู รณาการตามความเหมาะสมของแต่ล ะระดับ การศึ กษา ซึ่ งเรื่ องหนึ่ งที่ ก ําหนดให้
ดําเนินการคือเรื่ องความรู ้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ อย่างมีความสุข การจัดกระบวนการ
เรี ยนให้คาํ นึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ให้รู้จกั คิดเป็ น ทําเป็ น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีกทั้ง
มี การประสานความร่ วมมื อกับ บิ ดา มารดา ผูป้ กครองและบุ คคลในชุ มชนทุ ก ฝ่ าย เพื่ อการพัฒ นาผูเ้ รี ยนตาม
ศักยภาพ นอก จากจะดําเนิ นการด้วยการส่ งเสริ ม สนับสนุนผูเ้ รี ยนแล้ว การป้ องกันและช่วยเหลือในการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นกับผูเ้ รี ยนก็นับว่าเป็ นเรื่ องสําคัญ และมี ความจําเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากสภาพสังคมมี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5-6)
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนขึ้น โดยการ นําระบบการดูแล
ช่วยเหลื อนักเรี ยนมาใช้ในการส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เพื่อให้นักเรี ยนได้รับพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุม้ กันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีทกั ษะในการดํารงชีวิต
และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ กระทรวงสาธารณสุข โดย
กรมสุ ขภาพจิตได้ร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546 : 5-6) สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน เป็ นองค์กรหลักในการนํานโยบายด้านการดูแลช่วย
เหลือนักเรี ยนของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบตั ิ ได้กาํ หนดแนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช่วย เหลือ
นักเรี ยน โดยมอบหมายให้สาํ นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยกําหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนเน้นกิจกรรม ส่ง เสริ ม พัฒนา
ป้ องกันและแก้ปัญหา และการคุม้ ครองเด็ก เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครู ผูป้ กครอง
ชุมชน หน่ วยงานและองค์กรที่ เกี่ ยวข้องเข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาให้นักเรี ยนมี คุณ ภาพทั้งด้านร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรมและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุ ขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน
กระบวนการศึกษา การเรี ยนรู ้และวิถีชีวติ ในสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 ค : 3 - 4)
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถือได้วา่ เป็ นหน่วยงานท้องถิ่นที่ได้มีบทบาทในการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ปั จจุบนั การจัดการศึ กษาในระดับมัธยมศึ กษาในเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่อยูใ่ นสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชัยภูมิ มีจาํ นวน 26 โรงเรี ยน ซึ่งมีความแตกต่างทั้งสภาพภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่ทาํ ให้คุณภาพของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกันจึงจําเป็ นต้องให้การส่ งเสริ ม ปรับปรุ งและพัฒนา
สถานศึ กษาให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จากสภาพปั จจุบันพบปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการคือ ได้
ดําเนิ นงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ตามแนวทางการดําเนิ น งานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วย เหลือนักเรี ยน เพื่อวางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
พัฒนา ช่ วยเหลื อ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาให้แก่นักเรี ยนในแต่ละด้านแต่การดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อ
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นักเรี ยนของสถานศึ กษาในสังกัดองค์การบริ หารส่ วน จังหวัดชัยภูมิ ส่ วนใหญ่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายตามแนว
ทางการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเนื่ องจากสถานศึกษา มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งรู ปแบบ
การบริ ห ารจัด การ ที่ ต ้อ งใช้จิ ต วิท ยา และทัก ษะในการทําความเข้าใจนัก เรี ยนที่ แ ตกต่ างกัน ความรู ้ แ ละ
ความสามารถของผูบ้ ริ หารและครู ในสถานศึกษาแต่ละแห่งซึ่งล้วนแต่เป็ นปั ญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงานทั้งสิ้น
(องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ, 2560 ) จากเหตุผลที่ กล่าวมาผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะทําการศึ กษาเรื่ องการ
ดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนนักในสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในสถานศึกษาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชัยภูมิ
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในสถานศึกษาองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่
(3) เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ตําแหน่งหน้าที่
- ผูบ้ ริ หาร
- ครู ผสู ้ อน

ตัวแปรตาม
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 ค : 6 )
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
3. ด้านการส่งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
4. ด้านการป้ องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข
5. ด้านการส่งต่อนักเรี ยน
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) ประชากร คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ชัยภูมิ จําแนกเป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 104 คน และครู ผปู ้ ฏิบตั ิ จํานวน 664 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 768 คน

1455

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

(2) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู จากสถานศึ กษาใน
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยถูมิ โดยผูว้ ิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่ และมอร์ แกน
(Krejcie and Morgan,1970 ) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 260 คน โดยเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา จํานวน 104 คน
และครู จํานวน 156 คน แล้วใช้วธิ ีการสุ่มแบบแบ่งชั้นอย่างไม่เป็ นสัดส่วน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
(1) ตัวแปรต้น คือ ผูบ้ ริ หาร และครู ผปู ้ ฏิบตั ิ
(2) ตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา 5 ด้านดังนี้
1) ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรี ยน 3) ด้านการส่งเสริ มและ
พัฒนานักเรี ยน 4)ด้าน การป้ องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข 5) ด้านการส่งต่อนักเรี ยน
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
การสร้างเครื่ องมือเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ซึ่ ง
มี 5 ด้าน คือ 1)ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล 2)ด้านการคัดกรองนักเรี ยน 3) ด้านการส่งเสริ มนักเรี ยน 4)ด้าน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา 5)ด้านการส่งต่อ
(2) ศึกษาวิธีสร้างเครื่ องมือแบบมาตราส่ วนประเมินค่า(Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ ท(Likert)
และสร้างแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended) อ้างถึง(บุญชม ศรี สะอาด,2552:72) จากนั้นสร้างแบบสอบถาม
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
(3) นําแบบสอบถามที่ ส ร้ างแล้ว เสนอต่ อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จํานวน 3 ท่ าน เพื่ อ ตรวจสอบความ
สอดคล้องถึงข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ
(4) นําแบบสอบถามที่ ผ่านการพิ จารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคํานวณหาค่าดัช นี ค วามสอดคล้อ ง
ระหว่า งข้อ คํา ถามกับ นิ ย ามศัพ ท์ เฉพาะ (Index of Item Objective Congruence : IOC) เพื่ อ ตรวจสอบความ
เที่ ยงตรง (Validity) และปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งได้ค่าเฉลี่ยของการประเมินความสอดคล้องผูเ้ ชี่ ยวชาญ ตั้งแต่ 0.67
ถึง 1.00
(5) นําแบบสอบถามฉบับแก้ไขสมบูรณ์แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยน
ศรี เสมาวิทยาเสริ ม สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30 คน ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โรงเรี ยนใน
สังกัดองค์การบริ ห ารส่ วนจังหวัด ชัยภูมิ เพื่ อนํามาหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
โดยใช้สู ต รสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach,1984) ได้ค่ าค่ าความเชื่ อ มั่น
เท่ากับ 0.94
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนังสื อเพื่อขอความอนุ ญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงจาก คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ไปยังผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั จากผูบ้ ริ หารและครู ในสังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชัยภูมิ
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2. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ชัยภูมิเก็บได้ 260 ฉบับ คิดเป็ น 100 % และนําไปดําเนินการจัดทําข้อมูลสําหรับการวิจยั ต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์แล้วนํามาจัดเรี ยงลําดับแบบสอบถามและลง
รหัส แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม สําเร็ จรู ปทางสถิติ โดยดําเนินการดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency )และหาค่าร้อย
ละ (Percentage)
ตอนที่ 2 สภาพการดําเนิ น งานระบบการดู แลช่ วยเหลื อ นักเรี ยนในสถานศึ กษาสังกัด องค์การ
บริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ชัย ภู มิ วิเคราะห์ โ ดยใช้ก ารคํานวณหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการเปรี ยบเทียบการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษาจําแนกตาม
ตําแหน่งหน้าที่ โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (Independent samples t-test)
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ ยวกับการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนสถานศึ กษา
สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ในการศึ กษาสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ป เป็ นประเด็นสําคัญ ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม ตําแหน่งหน้าที่
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม (n = 260)
ข้อมูลทัว่ ไป
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

จํานวน

2. ครู
รวม

104

ร้อยละ
40

156

60

260

100

จากตาราง ที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นครู ผปู ้ ฏิบตั ิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
คิดเป็ นร้อยละ 60 เป็ นรองลงมาคือผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 40
2. สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายและลําดับที่ของการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมและรายด้าน
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

x

1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรี ยน
3. การส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
4. การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข
5. การส่ งต่อนักเรี ยน
รวม

4.76
4.43
4.28
4.24
4.32
4.43

ระดับปฏิบตั ิ
S.D.
แปลผล
0.32
มากที่สุด
0.31
มาก
0.35
มาก
0.39
มาก
0.33
มาก
0.20
มาก

ลําดับที่
1
2
4
5
3

จากตารางที่ 2 พบว่า การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.43,S.D = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
การปฏิ บตั ิสูงสุ ด คือ ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ( x =4.76,S.D =0.32) รองลงมา คือ ด้านการคัดกรอง
นักเรี ยน ( x =4.43,S.D =0.31) ส่วนด้านที่มีการปฏิบตั ิต่าํ สุด คือ ด้านการป้ องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข
( x =4.24,S.D =0.39)
3. การเปรี ยบเที ยบสภาพการดําเนิ นงานระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยนในสถานศึ กษาสังกัดองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามตําแหน่ง
การดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1. ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
3. ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
4. ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข
5. ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน
โดยรวม

ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
x

4.78
4.54
4.24
4.18
4.37
4.43

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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S.D.
0.37
0.31
0.33
0.37
0.34
0.19

t

ครู
x

4.76
4.29
4.31
4.27
4.29
4.41

S.D.
0.29
0.37
0.36
0.41
0.31
0.20

.530
4.470*
-1.482
-1.924
1.941
.869

p-value
.597
.000
.140
.055
.053
.385
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรี ย บเที ย บสภาพการดําเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการคัดกรองนักเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05ส่วนด้านอื่นๆไม่แตกต่างกัน
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้านการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
1. สถานศึกษาควรออกไปเยีย่ มบ้านเพื่อจะได้รู้จกั นักเรี ยนให้ครบทุกคน
ด้านการคัดกรองนักเรี ยน
1. สถานศึกษาควรแบ่งกลุ่มนักเรี ยนที่มีปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อช่วยเหลือได้ถูกวิธี
2. สถานศึกษาควรมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลแยกอย่างเป็ นระบบ
ด้านการส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยน
1. สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นกั เรี ยนในระดับชั้นเดียวกันและต่างระดับได้
ร่ วมกิจกรรมกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กบั นักเรี ยนและโรงเรี ยน
2. ควรให้ผปู ้ กครองเข้ามามีส่วนร่ วมมากขึ้น และมีการประชุมเดือนละครั้ง
ด้านการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข
1. สถานศึกษาควรมีผเู ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับจิตวิทยาวันรุ่ นมาให้คาํ ปรึ กษาอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาควรสุ่ มตรวจสารเสพติดในโรงเรี ยนทุกเดือน
3. สถานศึกษาควรให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวคิดต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ด้านการส่ งต่อนักเรี ยน
1. สถานศึกษาควรมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น
2. สถานศึกษาควรติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

จํานวนความถี่
23
22
19
15
12
31
25
20
35
27

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการดําเนิ น งานระบบดู แลช่วยเหลือนักเรี ยนใน
สถานศึ ก ษา สั ง กัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด ชัย ภู มิ มี ป ระเด็ น ที่ สํ าคัญ ดัง นี้ 1.ให้ ส ถานศึ ก ษาควรมี ก าร
ประสานงานกับหน่ วยงานอื่นให้มากขึ้น 2. สถานศึ กษาควรมีผเู ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับจิตวิทยาวันรุ่ นมาให้คาํ ปรึ กษา
อย่างต่อเนื่อง 3. สถานศึกษาควรติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

6.อภิปรายผล

1. ผลการศึกษาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ น
1459

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

เพราะนโยบายขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ให้ความสําคัญในเรื่ องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ น
อย่างดี เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนทั้งร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้มีความรู ้ ความสามารถ และมีวิถีชีวิตที่เป็ น
สุข เพื่อให้นกั เรี ยนได้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาํ หนดเป็ น
นโยบายสําคัญ ให้โรงเรี ยนทุ กแห่ งในสังกัด มี ห น้าที่ ในการพัฒ นาระบบดู แลช่ วยเหลือนักเรี ยนและส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้ทางสถานศึ กษาผูร้ ับผิดชอบด้านการสอน ครู - อาจารย์และผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องเข้ามามี ส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยกําหนดเป็ นมาตรการในการสนับสนุน ส่ งเสริ มศักยภาพ
นักเรี ยน (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน. 2547 ก : 1) ด้วยเหตุดงั กล่าวมานี้ จึ งน่ าจะส่ งผลให้
สถานศึ กษาทุ กแห่ งถื อเป็ นภารกิ จที่ สําคัญจะต้องดําเนิ นการให้บรรลุผลตามนโยบายในการส่ งเสริ ม พัฒ นา
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับการพัฒนาผูเ้ รี ยนอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อให้เป็ นไปตามพัฒนาการความต้องการของผูป้ กครองและชุมชนที่หวังจะให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งให้ความรู ้
และอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้พฒั นาและเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็ นคนดีของสังคมต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ อัจฉราพร สุวรรณเวช และจิรวัฒน์ วรุ ณโรจน์ (2559 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนมัธยมศึกษา ในสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 พบว่า การดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสริ มฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนิ นงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึ กษา สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า การดําเนิ นงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ย บเที ย บการดําเนิ น งานกระบวนดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นัก เรี ย นในสถานศึ ก ษาจําแนกตาม
สถานภาพ พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ที่มีสถานภาพต่างกัน มีการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
โดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะไม่ ว่าจะเป็ นผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาหรื อครู ผูส้ อนต่างต้องยึด
นโยบายขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มาเป็ นแนวทางในการดําเนินงานช่วยเหลือนักเรี ยน โดยผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจะเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของสถานศึกษาให้ชดั เจนและมีประสิ ทธิภาพ
ประสานงานระหว่างสถานศึ กษากับหน่ วยงานและบุ คลากรภายนอก เพื่อดูแลกํากับนิ เทศ ติดตามประเมิ นผล
สนับสนุ นและให้ขวัญกําลังใจในการดําเนิ นงาน ส่ วนครู ประจําชั้นจะมีบทบาทหน้าที่ ในการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ น
รายบุ คคล การคัดกรองนักเรี ยน จําแนกกลุ่มนักเรี ยน จัดกิ จกรรมต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา จัดกิ จกรรม
ป้ องกัน แก้ไขและช่วยเหลือนักเรี ยน ตลอดจนดําเนิ นการเพื่อการส่ งต่อนักเรี ยน โดยที่ครู ประจําวิชา/ครู ทว่ั ไป
ทุกคนจะเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร มีหน้าที่ใน
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและการให้ ค ํา ปรึ ก ษาเบื้ อ งต้น แก่ นั ก เรี ย น (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2547 ค : 17 - 20) ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ทั้งผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผสู ้ อน
ต่างมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษาทั้งสิ้ น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสริ มฤทธิ์
หวายฤทธิ์ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีต่อการดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามยังมีดา้ นการคัดกรองนักเรี ยนที่ มีความคิดเห็ น
แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
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7. ข้ อเสนอแนะ
(2) ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล สรุ ปผลจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
2) สถานศึกษาควรมีการจัดทําเอกสารสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรี ยนและจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ
3) สถานศึกษาควรมีการเสริ มสร้างความสามารถพิเศษของนักเรี ยนตามศักยภาพ
4) สถานศึกษาควรการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมีทางเหลือกที่
หลากหลาย
5) สถานศึ กษาควรมีการส่ งต่อนักเรี ยนให้ผูเ้ ชี ยวชาญหรื อหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อการช่วยเหลือ
นักเรี ยน
(2) ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ควรมีการศึกษาบทบาทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูส้ อน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูป้ กครองนักเรี ยน ที่มีต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา
2) ควรศึกษาความสัมพันธ์การดําเนิ นงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในสถานศึกษากับคุณภาพ
ของนักเรี ยน
3) ควรมีการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน ในสถานศึกษา

8. กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่ อง สภาพการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนในสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ฉบับนี้ สําเร็ จได้ด้วยดี ด้วยความกรุ ณ าอย่างสู งที่ กรุ ณ าให้ความช่วยเหลื อ
แนะนําอย่างดียง่ิ จาก ดร.จิรวัฒน์ วรุ ณโรจน์ อาจารย์ที่ปรึ กษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ดร.วิเชียร รู ้ยนื ยง ประธาน
หลักสูตร คณะกรรมการการสอบที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําและตรวจแก้ไขข้อพกพร่ อง ผูศ้ ึกษาค้นคว้าขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงมาในที่น้ ีดว้ ย
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. สําเร็ จ ยุรชัย ดร. สุ นทร ฉมารัตน์ ดร.นิ ยดา เปี่ ยมพืชนะ ที่กรุ ณาเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้ขอ้ เสนอแนะด้วยดีเสมอมา
ขอขอบพระคุณ ท่านผูบ้ ริ หารและคณะครู โรงเรี ยนในสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิท้ งั 26
แห่ ง ตลอดจนผูป้ กครองและนักเรี ยน โรงเรี ยนสระพังวิทยาคม ที่ให้ความร่ วมมือในการศึกษาค้นคว้าจนสําเร็ จ
ลุล่วงด้วยดี

9. เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 ก. ชุดฝึ กอบรมการปรับกระบวนทัศน์ และพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ นค้าและพัสดุภณั ฑ์ (ร.ส.พ.).
ประสิ ทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2542. ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางพฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 2. บุรีรัมย์ :
สาขาวิชาทดสอบและวิจยั ทางการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
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การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
THE DEVELOPMENT OF THAI ART COMPUTER INTEGRATION
COURSE FOR STUDENTS’ LEARNING QUALITY DEVELOPING
TOWARD TEACH LESS LEARN MORE POLICY
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ นันท์ ศลโกสุ ม
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ
E-mail: Paitoonpothi@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ และ (2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของ
หลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิ ลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู ้ วิธีดาํ เนิ นการวิจยั ระยะแรกเป็ นการวิเคราะห์ หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และคู่มือบริ หารจัดการเวลาเรี ยน “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” กําหนดเป็ นหลักสู ตร ได้รับการวิพากษ์จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 4 คน ระยะที่สองเป็ นการนําหลักสู ตรไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
วัดเขียนเขต จํานวน 30 คน เป็ นเวลา 60 ชัว่ โมง ผลการวิจยั 1) ได้หลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิ ลปะ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้ ประกอบด้วยกิจกรรม 10 กิจกรรม ใช้
เวลาเรี ยน 60 ชัว่ โมง และ 2) ประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรรายวิชาบู รณาการภาษาไทย ศิ ลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อ
พัฒ นาคุ ณ ภาพนักเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ด้านความสามารถในการออกแบบของนักเรี ยน
โดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑋𝑋� = 2.63) ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถเขียนสื่ อความอยู่ใน
ระดั บ พอใช้ (ความสามารถเขียนสื่ อสารจินตนาการ 𝑋𝑋� =2.39 และความสามารถเขี ย นผลการปฏิ บั ติ ง าน
𝑋𝑋
� =2.32) และด้านความสามารถในการผลิ ตผลงานอยู่ในระดับพอใช้ ( 𝑋𝑋� =2.37) โดยผลผลิ ตงานมี ท้ งั หมด
30 ชิ้น
คําสําคัญ : หลักสูตรรายวิชา บูรณาการ นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้
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ABSTRACT

The objectives of this research were ( 1) to develop the Thai Art Computer integration course for
students’ learning quality developing toward teach less learn more policy and (2) to study the effectiveness of
the Thai Art Computer integration course for students’ learning quality developing toward teach less learn
more policy. The two stage methods were (1) to analyzing the fundamental education core curriculum B.E.2551
and the learning managing in teach less learn more policy for constructing the Thai Art Computer integration
course. The course’ s quality was assessed by 4 specific education specialists, and ( 2) to implementing the
course at Wat Khien Khet school, toward 30 prathomsuksa 6th students in 60 hours. The research findings were
1) the Thai Art Computer integration course had 10 learning activities in 60 hours, and 2) the course’ s
effectiveness were the students’ design ability was at good level ( 𝑋𝑋� = 2.63), the analytic thinking ability and
writing ability were at so-so level ( 𝑋𝑋�=2.39 and 𝑋𝑋� =2.32, respectively), and the productive ability was at so-so
level ( 𝑋𝑋� =2.37). The final activities’ products were 30 pieces.
KEYWORDS: Integration course, Teach less learn more policy

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้านวิทยาการสมัยใหม่ สังคม เศรษฐกิจ ความรู ้ และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ประชาชนของสังคมโลกต้องมีการพัฒนาทั้งความรอบรู ้ ความสามารถ ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ทนั กับเหตุการณ์ในสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในด้านการดํารงชีวิต
การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ การค้า และการอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทิศทางและเป้ าหมาย
การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง(พ.ศ. 2552 – 2561)ได้กาํ หนดเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ข้อ คือ 1) คนไทย
และการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล 2) คนไทยใฝ่ รู ้ สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รักการอ่าน
และแสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง 3) คนไทยใฝ่ ดี มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสํานึ กและค่านิ ยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวฒั นธรรมประชาธิ ปไตย 4) คนไทยคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาได้ มีทกั ษะใน
การคิ ดและปฏิ บัติ มี ความสามารถในการแก้ปัญหา มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี ความสามารถในการสื่ อสาร
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ. 2552) และจากคําสั่งกระทรวงศึกษาธิ การที่ สพฐ.
293/25551 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่ อง ให้ใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กระทรวงศึ กษาธิ การ. 2551) ที่ วา่ “...เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิ จ สังคม และความเจริ ญ ก้าวหน้าทางวิท ยาการ เป็ นการสร้ างกลยุท ธ์ใหม่ ในการพัฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพในการแข่งขันและร่ วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก...” แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษา มีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนให้ได้
ตามทิศทางในการพัฒนาประเทศเต็มตามศักยภาพ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาแนวทางหนึ่ งที่กาํ หนดไว้ในนโยบายการศึกษาและยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2555-2558 ไว้วา่ โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึ กฝนทักษะนักเรี ยนทุกคน
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สามารถเติบโตในโลกที่เป็ นจริ ง การเรี ยนรู ้จากการทํากิจกรรม (Activity-based learning) (กระทรวงศึกษาธิ การ.
2555 : 1-16) และการเร่ งพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและคุณภาพผูศ้ ึ กษาที่ เร่ งด่วน ได้แก่ การอ่าน การคิดวิเคราะห์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนานักเรี ยน นอกจากนั้นแนวคิดของการลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู ้เป็ นกรอบวิสัยทัศน์ดา้ นการศึกษาเพื่อเตรี ยมนักเรี ยนให้พร้อมเข้าสู่ การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของไทย
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สนับสนุนโดยกําหนดให้ใช้แนวคิดของ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสท์ (Constructivist) มาใช้ในการจัด
กิ จกรรม ซึ่ งทฤษฎี น้ ี ให้ความสําคัญ กับ ตัว ผูเ้ รี ยน เชื่ อ ว่าผูเ้ รี ย นสามารถสร้ างความรู ้ ได้ด้วยตนเอง จากการมี
ปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลอื่นและสิ่ งแวดล้อมอย่างกระตือรื อร้น โดยทฤษฎีน้ ี มีสมมติฐานที่วา่ มนุษย์สร้างความรู ้ผ่าน
กิ จกรรม การไตร่ ตรอง การสื่ อสาร และการอภิ ปราย ซึ่ งจะทําให้ผูเ้ รี ยนสร้ างประสบการณ์ การแก้ปัญ หา ซี่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู ้ ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ที่ครู ผสู ้ อนต้องใช้เวลาสอนเนื้ อหาสาระให้
น้อยลงแต่จดั เวลาส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น นัน่ คือครู ตอ้ งจัดกิจกรรมในการ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง บทบาทการสอนของครู ผสู ้ อนแม้จะน้อยลง แต่บทบาทที่เพิ่ม
มากขึ้นของครู ผูส้ อน คือ ต้องมีการวางแผนและออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เตรี ยมสื่ อ แหล่งการเรี ยนรู ้
และเตรี ยมคําถามที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิ การ. ม.ป.ป. ) ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนผ่านกิจกรรมจึงมีความสําคัญ
หลักสู ตรรายวิชาบู รณาการภาษาไทย ศิ ลปะ คอมพิวเตอร์ (Thai Art Computer Integration : TACI)
เป็ นหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นจากการบูรณาการของ 3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ผ่านกิ จกรรมรวมทั้งการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
ตนเอง มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพได้มอบหมายคณะศึกษาศาสตร์ หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสู ตรและการสอนให้พฒั นาหลักสู ตรนี้ โดยการสนับสนุ นจากสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ประถมศึ กษา
เขต 2 และโรงเรี ยนวัดเขียนเขตที่เป็ นโรงเรี ยนตัวอย่างในการทดลองหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็ นการพัฒนาคุณภาพของนักเรี ยนตามนโยบายการลดเวลาเรี ยนเพิ่มเวลารู ้ การวิจยั ครั้งจึงนี้เป็ น
การวิ จัย ในการพัฒ นาหลัก สู ต รและศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของหลัก สู ต รรายวิ ช าบู ร ณาการภาษาไทย ศิ ล ปะ
คอมพิวเตอร์ (Thai Art Computer Integration : TACI) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยนเพิ่ม
เวลารู ้ เพื่อนําผลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้ไปเป็ นแนวทางในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน และเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนในการนําหลักสูตรไปใช้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตาม
นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้
(2). เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรรายวิชาบู รณาการภาษาไทย ศิ ลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา
คุณภาพนักเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.ตัวชี้วดั ของกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้
2.สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน

คู่มือบริ หารจัดการเวลาเรี ยน
ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้

หลักสู ตรรายวิชาบูรณา
การภาษาไทย ศิลปะ
คอมพิวเตอร์
1.ความมุง่ หมายของ
หลักสูตร
2.กิจกรรมการลดเวลา
เรี ยน เพิ่มเวลารู ้
3.การวัดและประเมินผล

ประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร
1.ความสามารถใน
การออกแบบ
2.ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่ อความ
3.ความสามารถในการ
ผลิตผลงาน

1.การจัดกิจกรรม
2.การวัดและประเมินผล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั พัฒนาหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตาม
นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ แบ่งวิธีดาํ เนินการวิจยั เป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิ ลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้
ขั้นตอนที่ 2 การศึ กษาประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิ ลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
4.1 แบบแผนการวิจัย เป็ นการวิจัยจากการวิเคราะห์ เอกสาร สังเคราะห์ เป็ นหลักสู ตรตามหลักการ
พัฒนาหลักสูตร
4.2 เอกสารที่นํ ามาวิเคราะห์ ได้ แก่ 1) หลักสู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศักราช 2551)
(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. 2551) 2) คู่ มื อ บริ หารจั ด การเวลาเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่ ม เวลารู ้
(กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป. )
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4.3 ประเด็นการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) ตัวชี้วดั การจัดการศึ กษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ที่ สําคัญจากหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการบริ หารจัดการเวลาเรี ยนตาม
นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ และ 3) รู ปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้
4.4 เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์ คุณลักษณะด้านพุทธิ พิสัย ด้านจริ ยธรรม
ด้านหัตถศึกษา ด้านพลศึกษา 2) แบบวิเคราะห์ลกั ษณะกิจกรรมและการออกแบบกิจกรรม และ 3) แบบประเมิน
กิจกรรม
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล ทําการวิเคราะห์เอกสารตามรายการดังกล่าวเพื่อนํามา
สังเคราะห์ เป็ นหลักสู ตรและใบงาน แล้วนําหลักสู ตรและใบงานที่ พฒ
ั นาขึ้ นไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการวิจยั 1 คน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรี ยนรู ้ 1 คน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการนิเทศติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษา 1 คน รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยน
วัดเขียนเขต 1 คน พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรและการนําไปใช้
ขั้นตอนที่ 2 การศึ กษาประสิ ทธิผลของหลักสู ตรรายวิชาบู รณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
4.1 แบบแผนการวิจัย เป็ นการวิจัยกึ่ งทดลอง(Quasi experimental research) แบบกลุ่มเดี ยวทดสอบ
ภายหลัง(One group posttest only design) โดยมีหลักสูตรที่พฒั นาขึ้นเป็ นสิ่ งทดลอง(Treatment condition)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึกษา 2560 โรงเรี ยนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ที่เข้าร่ วมกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่ม
เวลารู ้ ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย 1 คน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชี พและเทคโนโลยี 2 คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ 1 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ตัวแปรต้นได้แก่ หลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ตัวแปร
ตามได้แก่ ประสิ ทธิ ผลของหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
ตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ ใน 3 ด้าน คือ 1) ความสามารถในการออกแบบ 2) ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่ อความ และ 3) ความสามารถในการผลิตผลงาน
4.4 เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบประเมินผลงานทั้งหมด 3 แบบประเมิน ได้แก่ แบบประเมิ น
ความสามารถในการออกแบบ แบบประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่ อความ แบบประเมิน
ความสามารถในการผลิตผลงาน แบบประเมินแต่ละแบบมีรายการเกณฑ์ในการพิจารณาเป็ นรายการ 3 ระดับ คือ
ดี พอใช้ ปรับปรุ ง รายการประเมินได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ ชี่ยวชาญชุดเดียวกันกับผูต้ รวจสอบคุณภาพ
ของหลักสูตรที่ได้พฒั นาขึ้น
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ทดลองใช้หลักสู ตรในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 ใช้เวลาในการทํา
กิจกรรม 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 6 ชัว่ โมง รวมระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมง โดยมีครู รับผิดชอบ 4
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คน คือ ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย 1 คน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ 1 คน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ทําการวิเคราะห์ ข อ้ มู ลโดยใช้ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความสําคัญจากค่าเฉลี่ย

5. สรุ ปผลการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาบู รณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ 1 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. คู่ มื อหลักสู ต รรายวิชาบู ร ณาการภาษาไทย ศิ ล ปะ คอมพิ วเตอร์ เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพนัก เรี ยนตาม
นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่ ม เวลารู ้ มี โครงสร้ าง 11 รายการ ได้แ ก่ 1)หลักการและเหตุ ผล 2)วัตถุ ป ระสงค์ 3)
หลัก การของการจัด กิ จ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู ้ 4)คุ ณ ภาพของนัก เรี ย นจากการนําหลัก สู ต รไปใช้ 5)
สาระสําคัญของหลักสูตร 6)ลักษณะกิจกรรม 7)บทบาทของครู ในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 8) อุปกรณ์และ
การสอน 9)การวัดและการประเมินผล 10)เกณฑ์การตัดสิ น และ 11)การจัดกิจกรรมการลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้
จํานวน 10 กิจกรรม ๆ ละ 6 ชัว่ โมง ได้แก่ กิ จกรรมที่ 1 การสร้างจิ นตนาการ กิ จกรรมที่ 2 การออกแบบตาม
จินตนาการ กิจกรรมที่ 3 การฝึ กทักษะเบื้องต้น กิจกรรมที่ 4 การฝึ กทักษะเพื่อความถูกต้อง กิจกรรมที่ 5 การ
ฝึ กทักษะอย่างต่อเนื่ อง กิจกรรมที่ 6 การตกแต่งให้สมบูรณ์ กิจกรรมที่ 7 การวิจารณ์ผลงาน กิจกรรมที่ 8 ความ
ภาคภูมิใจในผลงาน กิจกรรมที่ 9 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กิจกรรมที่ 10 การนําเสนอผลงาน
2. ใบงานรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามนโยบายลด
เวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ 1 เล่ม สําหรับนักเรี ยน ประกอบด้วยใบงานทั้งหมด 10 ใบงาน แต่ละใบงานเป็ นแนวทางให้
นักเรี ยนได้ปฏิบตั ิตามกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1 การสร้างจินตนาการ มี 4 ใบงาน ได้แก่ ทําอะไรดี
ข้อความจินตนาการ การเขียนเพือ่ สื่ อสารจินตนาการ และ เตรี ยมการออกแบบ 2) กิจกรรมที่ 2 การออกแบบ
ตามจินตนาการ มี 2 ใบงาน ได้แก่ ผลงานการออกแบบตามจินตนาการ และถอดแบบเพื่อกําหนดองค์ประกอบ
3) กิจกรรมที่ 6 การตกแต่งให้สมบูรณ์ มี 2 ใบงาน ได้แก่ การปรับปรุ งให้สมบูรณ์ และบัญชีรับจ่ายในการผลิต
ชิ้นงาน 4) กิจกรรมที่ 7 การวิจารณ์ผลงาน มี 1 ใบงาน ได้แก่ การพิจารณาผลงาน และ 5) กิจกรรมที่ 8 ความ
ภาคภูมิใจในผลงาน มี 1 ใบงาน ได้แก่ ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้า
ขั้นตอนที่ 2 การศึ กษาประสิ ทธิผลของหลักสู ตรรายวิชาบู รณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
1. ประสิ ทธิผลด้านความสามารถในการออกแบบ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของประสิ ทธิผลของหลักสูตรรายวิชา ด้านความสามารถ
ในการออกแบบงานของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จากการทํากิจกรรมการออกแบบ
1
2
3
4

ความสามารถในการออกแบบ
ความถูกต้องของการออกแบบ
สอดคล้องกับจินตนาการ
มีรายละเอียดครบตามลักษณะงาน
มีจุดเด่นของงานชัดเจน
รวม

𝑋𝑋�

2.67
2.67
2.57
2.60
2.63

SD
.48
.48
.50
.47
.47

ระดับ*
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

* เกณฑ์การประเมิน: 3.00 – 2.51 ดี 2.50 – 1.51 พอใช้ 1.50 – 1.00 ปรับปรุ ง
จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิ ทธิ ผลของหลักสูตรรายวิชา ด้านความสามารถในการออกแบบของนักเรี ยน
จากการทํากิ จกรรมการออกแบบโดยรวมอยู่ในระดับดี ( 𝑋𝑋� =2.63) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับดี( 𝑋𝑋� =2.57 – 2.67)
2. ประสิ ทธิผลด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่ อความ นําเสนอเป็ น ความสามารถ
เขียนสื่ อสารจินตนาการ และความสามารถเขียนผลการปฏิบตั ิงานภายหลังทําผลงาน ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของประสิ ทธิผลของหลักสูตรรายวิชา ด้านความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่ อความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่ อความ
ความสามารถเขียนสื่ อสารจินตนาการ
ระบุชื่องานที่สื่อความหมายการทําชิ้นงาน
เขียนจุดประสงค์ของการทําชิ้นงานได้
ระบุข้ นั ตอนการทํางานได้ครบ
เขียนผลงานที่คาดหวังได้ตรงกับลักษะนะงาน
บอกประโยชน์ของผลงานได้สอดคล้องกับภาพ
ระบุวสั ดุที่ใช้ครบถ้วน
ความสามารถเขียนผลการปฏิบตั ิงาน
เขียนประโยชน์ได้ตรงกับงาน
เขียนความภาคภูมิใจได้สาระสําคัญ
การใช้ภาษาไนการนําเสนอ
การเขียนลําดับของข้อความในการนําเสนอ

𝑋𝑋�

2.39
2.83
2.57
2.36
2.23
2.00
2.13
2.32
2.37
2.43
2.23
2.23

SD
.62
.58
.50
.77
.77
.61
.78
.72
.77
.73
.77
.73

* เกณฑ์การประเมิน: 3.00 – 2.51 ดี 2.50 – 1.51 พอใช้ 1.50 – 1.00 ปรับปรุ ง
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ระดับ*
พอใช้
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้
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จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิ ทธิผลของหลักสูตรรายวิชา ด้านความสามารถเขียนสื่ อสารจินตนาการโดย
รวมอยู่ในระดับ พอใช้ ( 𝑋𝑋� =2.39) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า การระบุ ชื่อ งานที่ สื่ อความหมายการทํา
ชิ้นงาน และเขียนจุดประสงค์การทําชิ้นงานได้อยูใ่ นระดับดี (𝑋𝑋� =2.83 และ 𝑋𝑋� = 2.57 ตามลําดับ) ส่วนข้ออื่นๆ
อยู่ในระดับ พอใช้ (𝑋𝑋� =2.00 – 2.39) ด้านความสามารถเขี ย นผลการปฏิ บัติ งานโดยรวมอยู่ใ นระดับ พอใช้
(𝑋𝑋� = 2.32) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับพอใช้ (𝑋𝑋� =2.23 – 2.43)
3. ประสิ ทธิผลด้านความสามารถในการผลิตผลงานของนักเรี ยน ตรวจได้จากผลงานโดยแบ่งผลงาน
ที่ เป็ นผลจากการออกแบบได้เป็ น 6 ประเภทดังนี้ 1) ผลงานที่ เป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์โคมไฟฟ้ าจากไม้ไอศกริ ม 4 ชิ้น
2) กล่องกระดาษเช็ดปากและมือจากไม้ไอศกริ ม 9 ชิ้น 3) งานประดิษฐ์จากแผ่นกระดาษลูกฟูกเป็ นกล่องกระดาษ
และกรอบรู ป 4 ชิ้ น 4) งานประดิ ษ ฐ์ จ ากผ้า และไหมพรม 4 ชิ้ น 5)ขวดนํ้าพลาสติ ก ใส่ ดิ น สอ 6 ชิ้ น และ
6) สิ่ งประดิษฐ์กรอบรู ป 3 ชิ้น ผลการตรวจคุณภาพผลงาน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของประสิ ทธิผลของหลักสูตรรายวิชา ด้านความสามารถ
ในการผลิตผลงานของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
คุณภาพผลงาน
1
2
3
4

𝑋𝑋�

ความสวยงาม
การนําไปใช้ประโยชน์
คุณค่าของชิ้นงาน
ความเหมาะสมของชิ้นงานกับเวลาที่ใช้
รวม

2.51
2.43
2.23
2.31
2.37

SD
.77
.73
.77
.73
.72

ระดับ*
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
พอใช้

* เกณฑ์การประเมิน: 3.00 – 2.51 ดี 2.50 – 1.51 พอใช้ 1.50 – 1.00 ปรับปรุ ง
จากตารางที่ 3 พบว่า ประสิ ทธิผลของหลักสูตรรายวิชา ด้านความสามารถในการผลิตผลงานของ
นักเรี ยนโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (𝑋𝑋� =2.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความสวยงามอยู่ในระดับดี (𝑋𝑋� =
2.51) ส่วนข้ออื่นๆ อยูใ่ นระดับพอใช้ (𝑋𝑋� =2.23 – 2.43)

6. อภิปรายผล

1. การพัฒนาหลักสู ตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตาม
นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ เป็ นหลักสูตรที่บูรณาการหลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เข้าด้วยกัน เป็ นหลักสูตรที่ใช้
การจัดกิ จกรรมเป็ นหลักในการปฏิ บัติงานของนักเรี ยน ตั้งแต่ฝึกให้เกิ ดการสร้างจิ นตนาการเป็ นการคิ ดด้วย
ความคิดของตนเองนํามาออกแบบ ฝึ กทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการออกแบบ
และเวลาเดียวกันเป็ นการฝึ กทักษะการเขียนสื่ อความหมายเกี่ยวกับจินตนาการของตนเอง มีการสร้างผลงานจาก
การออกแบบ การเสนอความคิดเกี่ยวกับผลงานของตนเอง ซึ่ งการพัฒนาหลักสู ตรนี้ ตรงตามคู่มือบริ หารจัดการ
เวลาเรี ยน “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้(กระทรวงศึกษาธิ การ. ม.ป.ป. : 3-5) ที่ให้แนวคิดไว้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้โดย
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนเลือกกิจกรรมตามความถนัดของผูเ้ รี ยน
เรี ยนรู ้หลักการสร้างความรู ้ผ่านกระบวนการและกิ จกรรมลงมือปฏิ บัติและสร้างความรู ้ในบรรยากาศที่ อบอุ่น
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ปรับบทบาทครู จากการเป็ นผูส้ อนเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาและครู ควรประเมินผลที่ หลากหลายและเป็ นการประเมิน
สภาพจริ งวิเคราะห์คุณภาพและพัฒนาการของนักเรี ยน ซึ่ งหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นโดยใช้แนวคิดนี้ รวมกับทฤษฎี
การเรี ยนรู ้ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ หลักสู ตรนี้ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสู ตร ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา และผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนจึง
เห็นชอบกับหลักสูตรนี้ โดยโรงเรี ยนวัดเขียนเขตยอมรับหลักสูตรนําไปดําเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือหลักสู ตร
รายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์(TACI)เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่ม
เวลารู ้(สุ นันท์ ศลโกสุ ม. 2559) แต่จากการทดลองใช้หลักสู ตรนี้ พบว่า กิจกรรมที่ กาํ หนดไว้ตอ้ งมีการปรับเวลา
และยืดหยุน่ เวลาในการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพราะนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีความสามารถในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบได้อย่างคล่องแคล่ว ก็ควรนําเวลาที่เหลือมาใช้ในกิจกรรมการผลิตชิ้นงาน ดังนั้น
กิ จกรรมที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรสามารถปรับ เปลี่ ยนเวลาได้ตามความเหมาะสมกับ บริ บทของนักเรี ยนและ
ระดับชั้น
2. ประสิ ทธิ ผลของหลักสูตรรายวิชาบูรณาการภาษาไทย ศิลปะ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
ตามนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ พบว่าด้านความสามารถในการออกแบบของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี แต่ดา้ น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนสื่ อความอยูใ่ นระดับพอใช้ แสดงให้เห็ นว่าการฝึ กทักษะในการคิด
วิเคราะห์และการเขียนสื่ อความต้องเพิ่มเวลาในการฝึ กกิจกรรมด้านนี้ เพราะการเขียนเป็ นการเรี ยบเรี ยงความคิด
ซึ่ งผูเ้ ขียนต้องมีเวลาคิดไตร่ ตรอง เรี ยบเรี ยงความคิดและถ้อยคํา งานเขียนจึงเป็ นงานละเอียดประณี ตกว่าการพูด
งานเขียนต้องมีกฎเกณฑ์ในการใช้ถอ้ ยคํา ลําดับความคิด การเรี ยบเรี ยงเรื่ องราวต่างๆ(กระทรวงศึกษาธิการ. 2560:
3) ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาในการฝึ กทักษะในการเขียน กิจกรรมในหลักสูตรสามารถปรับเวลาได้อย่างเหมาะสมกับ
ทักษะที่ตอ้ งฝึ กเพื่อให้เกิดความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้และควรพิจารณาแก้ไขงานของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล เพราะงานเขียนถึงแม้ว่าจะเป็ นงานเขียนตามความคิดแต่ก็มีกฎเกณฑ์ในการสร้างประโยคให้ถูกต้อง
ตามรู ปประโยคของภาษา และต้องมีการเขียนประโยคให้จบกระแสความ ดังนั้นทักษะการเขียนจากความคิดของ
ตนเองจึงนับได้วา่ ยาก
ส่วนด้านความสามารถในการผลิตผลงานนักเรี ยนได้มีผลผลิตเป็ นผลงานถึง 30 ชิ้นงานที่มีรูปแบบต่างๆ
กัน และมีประเภทของผลงานถึง 6 ประเภทที่ มีความสวยงามอยูใ่ นระดับดี แสดงให้เห็ นว่านักเรี ยนมีความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบและการประดิ ษฐ์ชิ้นงานได้ ดังนั้นประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรนี้ มีส่วนที่ มีคุณค่าต่อ
ความคิ ด สร้ างสรรค์ข องนัก เรี ย น ซึ่ งตรงแนวทางการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ล ดเวลาเรี ย น เพิ่ มเวลารู ้ ซึ่ งเป็ น
กิ จกรรมตามความต้องการของนักเรี ยน นักเรี ยนเรี ยนรู ้จากการทํากิ จกรรม หลักสู ตรนี้ เริ่ มกิ จกรรมจากความ
สนใจความต้องการของนักเรี ยน เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง และผลการออกแบบอยูใ่ น
ระดับดี ซึ่งเป็ นความสามารถที่นบั ว่าดีและผลผลิตยังอยูใ่ นระดับที่มีผลงานที่มีคุณภาพถึงแม้วา่ อยูใ่ นระดับพอใช้
ซึ่งหมายถึงระดับผ่านหรื อปานกลางนัน่ เอง และพบว่าผลของการคิดต้นทุนของการผลิตชิ้นงานอยูใ่ นระดับพอใช้
และการกําหนดราคาขายอยูใ่ นระดับพอใช้เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านเศรษฐกิจของนักเรี ยนต้อง
พัฒนาให้ได้ในระดับดี ซ่ ึ งตามแนวคิดของทักษะการเรี ยนรู ้แห่ งศตวรรษที่ 21 ได้ให้ความสําคัญเกี่ ยวกับความรู ้
ด้านเศรษฐศาสตร์ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และ อธิ ป จิตตฤกษ์, ผูแ้ ปล. 2554). ดังนั้นในขั้นของการทํากิจกรรม
การออกแบบตามจินตนาการซึ่ งได้กาํ หนดให้นกั เรี ยนได้กาํ หนดวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลงานซึ่ งต้อง
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ให้นักเรี ยนได้สํารวจราคาจากตลาดหรื อถ้าซื้ อของร่ วมกันนํามาใช้ ต้องสอนให้แบ่งราคาให้ถูกต้อง กล่าวโดย
สรุ ปผลของการใช้หลักสู ตรถึงแม้ว่าจะมีระดับพอใช้ ซึ่ งถือว่าระดับผ่านก็นับได้ว่าสามารถนําไปใช้ในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ในระดับประถมศึกษาได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) สามารถนําหลักสูตรนี้ ไปใช้กบั นักเรี ยนประถมศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โดยปรับ
เวลาของกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริ บทของนักเรี ยน
(2) การนําหลักสู ตรไปใช้ ก่อนการทํากิ จกรรมการเขียนบรรยายจิ นตนาการและการเขียนวิจารณ์
ผลงาน ผูส้ อนควรเพิ่มเวลาการเขียนให้นกั เรี ยน และควรตรวจแก้ไขการเขียนของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรพัฒนาหลักสูตรรายวิชาโดยนํากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาบูรณาการด้วยกัน

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพสําหรั บทุ น อุดหนุ นการวิจัย ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการวิพ ากษ์
หลัก สู ต ร โรงเรี ย นวัด เขี ย นเขตในการอนุ เคราะห์ ด ํา เนิ น การทดลอง และสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ

9. เอกสารอ้ างอิง

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่ งเรื อง และ อธิป จิตตฤกษ์, ผูแ้ ปล. 2554. ทักษะแห่ งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21.
กรุ งเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส.
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551.
. ม.ป.ป. คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ . เอกสารประกอบการ ประชุมโครงการ”ลดเวลา
เรี ยน เพิ่มเวลารู ้” สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ.
. ม.ป.ป. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ” ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6.
เอกสารประกอบการประชุมโครงการ”ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
............ 2555. นโยบายการศึกษาและยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555-2558.
กระทรวงศึกษาธิการ.
............. 2560. บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ ม 5 กระบวนการคิดและการเขียนร้ อยแก้ ว. กรุ งเทพมหานคร: สถาบัน
ภาษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเรา
และสิ่ งมีชีวิตรอบตัว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ และเพื่อศึ กษาความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนอนุบาลระยอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน 40 คน ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 18 แผน
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบเลือกตอบ จํานวน 40 ข้อ (3) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้
ในการวิเ คราะห์ ขอ้ มู ล ได้แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวิตรอบตัว ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 100
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ระดับดีข้ ึนไป (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว
หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ABSTRACT

The purposes of this research were to study and to compare on Scientific achievement on “Our body
and Living things” of Prathomsuksa 2 students through Science learning activity package, and to examine the
students’ satisfaction towards Scientific learning management through Science learning management activity
package. The research sampling composed of 40 students in a section of Prathomsuksa 2 from Anuban Rayong
school under Rayong Primary Education Service Area Office 1 selected by Simple Random Sampling Method.
The research instruments consisted of (1) 18 Lesson plan managements (2) Learning achievement test in multiple
choices totally 40 items (3) Science learning activity package and (4) the students’ satisfactory towards Scientific
learning management through Science learning management activity package. The data were analyzed by
percentage, mean, standard deviation and t- test for Dependent Samples. The finding indicated that ( 1) the
Scientific achievement on “Our body and Living things” of Prathomsuksa 2 students through Science learning
activity package was at 100%. The students’ learning achievement passed on the criteria at the good level up
(2) the Scientific achievement on “Our body and Living things” of Prathomsuksa 2 students through Science
learning activity package in the post-test was higher than pre-test at the statistically significant level of .05 and
(3) Prathomsuksa 2 students’ satisfaction towards Scientific learning management through Science learning
management activity package was at the highest level.
KEYWORDS: Science learning management activity package, Learning achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มุ่งส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ มีทกั ษะสําคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนทุกขั้นตอน มีการทํากิ จกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างหลากหลาย (หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551, 2551) ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนใน
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ที่มีบทบาทความสําคัญ เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ยวข้องกับการดํารงชี วิตต่อคนทุกคน
ทั้งในชี วิตประจําวัน และช่วยพัฒนาความคิดทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มี
ทักษะที่สาํ คัญในการค้นคว้าหาความรู ้ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ การจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ จึงเน้นผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ทกั ษะกระบวนการที่มีทกั ษะในการค้นคว้าและสร้างความรู ้
และกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย จากการปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง (สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์, 2553)
สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ในปั จจุบนั ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาส่ วนใหญ่รูปแบบการเรี ยนการ
สอนเป็ นแนวนามธรรมมากกว่ารู ปธรรม คือสอนแบบบรรยาย อธิ บายความรู ้ ขาดสื่ อเพื่อเพิ่มความชัดเจนและ
กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน เน้นเนื้ อหามากกว่าการลงมือปฏิบตั ิจริ ง ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ที่ไม่ยง่ั ยืน ผูเ้ รี ยน
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ไม่ได้รับการฝึ กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(2544) พบว่าการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในทุกระดับการศึกษายังใช้วิธีสอนแบบเดิม คือ เน้น
การอภิ ปรายหรื อสาธิ ตเป็ นหลักเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนอ่าน จดและท่ องจํา โดยไม่มีการฝึ กปฏิ บัติ ผูเ้ รี ยนไม่สามารถ
สังเคราะห์และบูรณาการความรู ้ต่างๆ ในการทําความเข้าใจธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวได้ การจัดการเรี ยนรู ้
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนอนุบาลระยอง ตําบลท่าประดู่
อําเภอเมืองระยอง โรงเรี ยนอนุบาลระยองเป็ นโรงเรี ยนประถมขนาดใหญ่พิเศษ มีการจัดการเรี ยนการสอนใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 11 ห้องเรี ยน ผลการปฏิบตั ิการสอน พบว่า
นักเรี ยนจํานวนมากขาดความรู ้ ความเข้าใจทางด้านเนื้อหา ทักษะการคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน จึ งทําให้นักเรี ยนไม่เข้าใจเนื้ อหาที่เรี ยนและไม่ทบทวนเนื้ อหาตามที่ครู สอน ส่ งผลให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตํ่า คะแนนเฉลี่ ยยังอยู่ในระดับตํ่ากว่าเป้ าหมายที่ โรงเรี ยนตั้งไว้ (ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์, 2559)
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นการพัฒนามาจากวิธีการเรี ยนการสอนหลาย ๆ ระบบเข้ามาผสมผสานให้
กลมกลืนกัน นับตั้งแต่การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การร่ วมกิจกรรมกลุ่ม การใช้สื่อในรู ปแบบต่าง ๆ การเรี ยนการสอน
วิธีน้ ี เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนสําคัญที่ สุด (สุ นันทา สุ นทรประเสริ ฐ, 2544) ในส่ วนของชุ ด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ คือการประยุกต์ชุดการเรี ยนการสอนเข้ากับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้
เป็ นนวัตกรรมการสอนทางวิทยาศาสตร์ ศึกษา จะทําให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้หรื อสร้างองค์ความรู ้ได้อย่างมีระบบ ส่ งผล
ให้เกิ ดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิ ตวิทยาศาสตร์ และสามารถพัฒนาทักษะปฏิบตั ิทางวิทยาศาสตร์
ได้มากขึ้น (ธานินทร์ ปั ญญาวัฒนากุล, 2546) ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมที่จะช่วย
ให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนทักษะการคิด เป็ นสื่ อช่วยให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองมีการจัดการเรี ยนรู ้ไว้อย่าง
เป็ นระบบ มีขอ้ ชวนคิดและคําถามท้ายกิจกรรมให้นกั เรี ยนฝึ กคิดแล้วตอบ เป็ นการช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เร้าความสนใจไม่ก่อให้เกิดความเบื่อหน่าย ส่งเสริ มให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เพื่อให้
เกิ ดกระบวนการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน และจากงานวิจยั ของกรรณิ การ์ ไผทฉันท์ (กรรณิ การ์ ไผทฉันท์, 2541)
รวมถึงงานวิจยั ของเนื้ อทอง นายี (เนื้ อทอง นายี, 2544) พบว่าการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนรู ้สูงขึ้นกว่าการสอนตามคู่มือครู เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็มีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงขึ้นกว่าก่อนเรี ยน
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและ
สิ่ งมีชีวิตรอบตัว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งให้ผเู ้ รี ยน
ได้ฝึกกระบวนการเรี ยนรู ้การค้นคว้าด้วยตนเอง เกิดการพัฒนาความรู ้ และสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถ
นําความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
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(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวิตรอบตัว ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

3. สมมติฐานในการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ตั้งสมมติฐานในการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ตัว เราและสิ่ ง มี ชี วิ ต รอบตัว ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ในระดับดี
ขึ้นไป ร้อยละ 80 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมด
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ตัว เราและสิ่ ง มี ชี วิ ต รอบตัว ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์อยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมาก ขึ้นไป

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั นี้ผวู ้ จิ ยั มีกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงในแผนภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ
รอบตัว

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experiment Research) โดยศึกษากับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทําการ
วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design)
5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนอนุบาลระยอง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จํานวน 11 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 420 คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
40 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษาได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร
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คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว และความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
5.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจยั ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่
(1) ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ วิท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ตัว เราและสิ่ ง มี ชี วิต รอบตัว โดยได้นํา เสนอให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ผลการประเมิน
โดยรวมพบว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และเมื่อ
นําไปทดลองใช้กับนักเรี ยนจํานวน 40 คน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ พบว่า ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ มี
ประสิ ทธิภาพ ( E1/E2) = 85.04/84.75
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว โดยนําเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3
คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม และ
ประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดย
กําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ได้ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมตั้งแต่ 3.98 – 4.50 อยูใ่ นระดับมาก
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวิตรอบตัว เป็ นแบบปรนัย
จํา นวน 40 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ย วชาญพิ จารณาความสอดคล้อง ได้ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 ค่าความยากง่ าย ระหว่าง 0.28-0.79 ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยู่
ระหว่าง 0.21-0.56 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วธิ ีการของโลเวทท์ (Lovett) เท่ากับ 0.82
(4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในด้านการออกแบบชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ด้านผูส้ อน ด้าน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ข้อคําถาม 23 ข้อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจ ตั้งแต่ 0.25-0.80 และค่าความเชื่ อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) (Cronbach, 1990) เท่ากับ 0.90
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน (Pretest) จากนั้นจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดแล้ว ทํา
การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน (Posttest) และวัดความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent Samples
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(3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. ผลการวิจัย

(1) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว
คะแนน
33 - 40
25 - 32
17 - 24
9 - 16
0-8

เกณฑ์
80 - 100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
0 - 49
รวม

ระดับ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุ ง
ตํ่ากว่าเกณฑ์

จํานวน (คน)
22
18
40

ร้ อยละ
55
45
100

S.D.
1.93
2.15
-

Χ

35.86
28.22
-

จากข้อมูลในตารางที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวิต
รอบตัว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ นักเรี ยนที่ ได้คะแนน
ระหว่าง 33 - 40 คะแนน คิดเป็ น 80 - 100 ซึ่ งอยู่ในระดับ ดี มาก มีจาํ นวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 55 คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 35.86 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.93 และมีนกั เรี ยนที่ได้คะแนนระหว่าง 25-32 คะแนน คิด
เป็ น 70 - 79 ซึ่ งอยูใ่ นระดับ ดี มีจาํ นวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 45 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 28.22 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.15
(2) การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว หลังการ
จัดการเรี ยนรู โ้ ดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ
รอบตัว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
การทดสอบ

คะแนนตํ่าสุ ด

คะแนนสู งสุ ด

Χ

S.D.

t

Sig

ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

13
29

25
40

21.85
32.42

3.83
4.37

13.65*

.00

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากข้อ มู ล ในตารางที่ 3 พบว่า นัก เรี ย นมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนมีคะแนนตํ่าสุ ด 13 คะแนน คะแนนสู งสุ ด 25 คะแนน คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 21.85 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.83 ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนมีคะแนนตํ่าสุ ด 29 คะแนน คะแนนสู งสุ ด 40 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 32.42 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.37 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัว
เราและสิ่ งมีชีวิตรอบตัว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t =13.65)
(3) การศึ กษาความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2
รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
2. ด้านเนื้อหา
3. ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
4. ด้านประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
โดยภาพรวม

Χ

4.61
4.59
4.68
4.69
4.64

S.D.
0.74
0.81
0.74
0.81
0.78

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากข้อมูลดังตารางที่ 4 นักเรี ยนมี ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่ สุด ( Χ = 4.64) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า นักเรี ยนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในด้านประโยชน์ของชุดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านการออกแบบชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
ด้านเนื้อหา อยูใ่ นระดับมากที่สุด ทุกด้าน ( Χ = 4.69, 4.68, 4.61, และ 4.59 ตามลําดับ)

7. อภิปรายผล

7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ภายหลังจากการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ นักเรี ยนทุกคนผ่านเกณฑ์
ในระดับดีข้ ึนไป ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ช่วยกระตุน้ ให้
นักเรี ยนสนใจและมีความกระตือรื อร้นในสิ่ งที่จะเรี ยนรู ้มากยิง่ ขึ้น นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทําให้นกั เรี ยนเกิด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่ งจะทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้อหาในบทเรี ยนมากขึ้น เป็ นไปตามแนวทางการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทําให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ได้ดียงิ่ ขึ้น ผูเ้ รี ยนได้มีส่วน
ร่ วมในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมนั้น ๆ อย่างไม่เบื่ อหน่ าย อี กทั้งยังเป็ นการช่ วยฝึ กการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น เกิ ดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จัย ของ สุ ว ธิ ด า ล้า นสา (2558) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
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กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์สาํ หรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และจิตวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 นักเรี ยน
มีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในแต่ละเรื่ องได้เป็ น
อย่างดี นอกจากนี้ นกั เรี ยนยังสามารถศึกษาสื บเสาะหาความรู ้เรื่ องการดํารงชี วิตของพืช ด้วยความสนใจ ความ
กระตื อรื อร้นในการสื บเสาะหาความรู ้และสนใจปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยตนเอง สนุ กกับการที่ ได้ศึกษาหาความรู ้
หลังจากการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เสร็ จสิ้น และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชราภรณ์ อุดมพันธ์ (2557)
ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
เรื่ อง พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ มีพฒั นาการทางการเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง พลังงานไฟฟ้า ดีข้ ึน เพราะชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นการจัดการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญช่วยให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจได้ดีข้ ึน นักเรี ยนมี
สมาธิและสามารถเรี ยนได้ดีข้ ึน อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นํ้าฝน คูเจริ ญไพศาล (2561) ได้ศึกษาผลการ
ใช้ชุดกรรมเรื่ องการแยกสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะการสื่ อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้นในการทําการทดลองในแต่ละ
กิ จกรรม นักเรี ยนมีการนําเสนอผลการทดลองและอภิปรายร่ วมกัน ทําให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อสังเกตในการทดลองที่ตนเองสังเกตได้ร่วมกันอย่างเต็มที่ ส่ งผลให้บรรยากาศในการทํากิจกรรม
เป็ นไปอย่างสนุ กสนาน เนื้ อหาสาระและคําถามและคําถามท้ายกิ จกรรมมีความเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
จุดประสงค์ ของแต่ละกิ จกรรมสอดคล้องกับเนื้ อหาสาระและการทดลองมีการใช้ภาษาที่ ง่ายไม่กาํ กวม มีการ
เรี ยงลําดับกิจกรรมที่เหมาะสมและสามารถปฏิบตั ิได้จริ ง ส่งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
7.2 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ตัวเราและสิ่ งมีชีวติ รอบตัว ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 สูงกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ทั้ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ ใ ช้ร่ ว มกับ แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ผ่ า น
กระบวนการสร้างที่ เป็ นระบบ ผ่านการวิเคราะห์เนื้ อหา สาระ และจุดประสงค์ให้มีความสอดคล้องกับเนื้ อหา
สาระ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แต่ละชุดมีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับบทเรี ยน ใช้ภาษาอ่านได้ง่าย มีคาํ ชี้แจง กําหนดเวลาที่
เหมาะสม บทเรี ยนเข้าใจง่าย มีกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผูเ้ รี ยน มีจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ เนื้อหาสาระและสื่ อใบกิจกรรมสื่ อกิจกรรม แบบทดสอบ และแบบฝึ กกิจกรรมจากง่ายไปหายาก ผูเ้ รี ยน
ได้ร่วมทํากิจกรรมทุกกิจกรรม เรี ยนรู ้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ งเกิดความเพลิดเพลินกระตุน้ ให้อยากเรี ยนแก้ไขปั ญหาความแตกต่างระหว่าง
บุ ค คลของผูเ้ รี ย น ซึ่ ง สอดคล้อ งกับงานวิจัย ของ (นพคุ ณ แดงบุ ญ , 2552) ได้ศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน
วิทยาศาสตร์ และเจตคติ ต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยชุ ด
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า หลังเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ร่ างกายมนุษย์ ผูเ้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (บุญโรม ดอมไธสง, 2559) ได้ศึกษาการ
พัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง หิ น และการเปลี่ ย นแปลง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ระดับ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังการใช้ชุด
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง หิ นและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โดยการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ (พนมพร คํ่าคูณ, 2556) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง การดํารงชี วิตของพืช เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบวัฏ จัก รสื บ เสาะหาความรู ้ ผลการวิ จัย พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7.3 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง
ตัวเราและสิ่ งมีชีวิตรอบตัว ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 พบว่า โดยรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( Χ = 4.64) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีรูปแบบน่าสนใจ จัดเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยาก จัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน สร้ างความแปลกใหม่ให้แก่ นักเรี ยน สี สันสวยงาม
ตัวอักษรชัดเจน ภาษาเข้าใจง่าย จึ งช่วยเร้าความสนใจและทําให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้น เกิ ดความสนใจ
สนุกสนานในการเรี ยน ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาด้วยตนเองมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัญญา สายบุ่งคล้า (2559) ได้ศึกษาผลการใช้ชุด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สําหรับ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ผลการวิ จัย พบว่า ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง สารและการเปลี่ยนแปลง โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ประเมินความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนีพร มีสี (2554) ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ ส่งเสริ มความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ และผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
สิ่ งมีชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มความสามารถในการ คิ ด
วิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง สิ่ งมีชีวิตกับสิ่ งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผสู ้ อนต้องศึกษาและทําความเข้าใจในโครงสร้างและเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่าง
ละเอียดและมีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีการศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ บทบาทของครู บทบาทของนักเรี ยน และในการปฏิบตั ิกิจกรรมควรมี
การยืดหยุน่ เรื่ องเวลาบ้าง
(2) ขณะที่นกั เรี ยนทํากิจกรรมร่ วมกัน ครู ผสู ้ อนควรดูแลช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํานักเรี ยนเมื่อเกิด
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คอยกระตุน้ ให้กาํ ลังใจ คอยควบคุมเรื่ องเวลาและพฤติกรรมของ
นักเรี ยน เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
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8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาผลการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ กบั ตัวแปรอื่น ๆ เช่น
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์

9. เอกสารอ้ างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย.
กรรณิ การ์ ไผทฉันท์. 2541. ผลการใช้ ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้ อมตามวิธีการวิจยั ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อสิ่งแวดล้ อมในกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ . ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม.
(การมัธยมศึกษา).กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ชัญญา สายบุ่งคล้า. 2559. ผลการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง สารและการเปลีย่ นแปลง โดยใช้
กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ธานินทร์ ปั ญญาวัฒนากุล. 2546. แนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรม วิทยาศาสตร์ จากแหล่ งเรียนรู้ ในโครงการ
สัมมนาปฏิบัตกิ ารจัดการ เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ แบบบูรณาการ.วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
นพคุณ แดงบุญ. 2552. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทีไ่ ด้ รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ . สารนิพนธ์ ปริ ญญา
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
นํ้าฝน คูเจริ ญไพศาล. 2561. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเรื่ องการแยกสารที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะการ
สื่ อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ที่ 20 ฉบับที่ 1.
เนื้อทอง นายี.่ 2544. ผลการใช้ ชุดกิจกรรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กบั การสอนโดยครู เป็ นผู้สอนทีม่ ี
ต่ อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1. ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุ งเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
บุญโรม ดอมไธสง. 2559. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง หินและการเปลีย่ นแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้ . วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ปรี ชา เนาว์เย็นผล. 2544. กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้ การแก้ ปัญหาปลายเปิ ดสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 .ปริ ญญานิพนธ์ กศ.ด. (คณิ ตศาสตร์ศึกษา). กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒประสานมิตร.
ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอนุบาลระยอง. 2559. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ .
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พนมพร คํ่าคูณ. 2556. การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ เรื่ อง การ
ดํารงชีวติ ของพืช เพื่อพัฒนาทักษะการคิด โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสื บเสาะหาความรู้ .
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์.
รัชนีพร มีสี. 2554. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีส่ ่ งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่ อง สิ่งมีชีวติ กับสิ่งแวดล้ อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6. ปริ ญญาศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วัชราภรณ์ อุดมพันธ์. 2557. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พลังงานไฟฟ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุ นันทา ปี ที่ 1 ฉบับที่ 2.
สุนนั ทา สุนทรประเสริ ฐ. 2544. การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน การสร้ างแบบฝึ ก. ชัยนาท: ชมรมพัฒนา
ความรู ้ดา้ นระเบียบกฎหมาย.
สุวธิดา ล้านสา. 2558. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ กระบวนการสื บเสาะหาความรู้ เพื่อส่ งเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจิตวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4.
วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2551. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553. แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: พิมพ์ครั้งที่ 2, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จํากัด.
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การปลูกฝังกรอบความคิดเรื่ อง “ความรู้ คู่คุณธรรม” ให้ กบั นักศึกษาปริญญาตรี
โดยใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
The Mindset Cultivation of “Knowledge with Virtue” for Bachelor’s Degree
Students by Using the Philosophy of Sufficiency Economy
สุ บิน ยุระรัช
ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail: subin.yu@spu.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาระดับของการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การดําเนิ นชี วิตของนักศึ กษาปริ ญญาตรี (2) เพื่อวิเคราะห์ ตวั แปรที่ มีอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิตของนักศึ กษาปริ ญญาตรี และ (3) เพื่อนําเสนอแนวทางการ
ปลูกฝั งกรอบความคิดเรื่ อง “ความรู ้คู่คุณธรรม” ให้กบั นักศึกษาปริ ญญาตรี การวิจยั เชิ งปริ มาณใช้การวิเคราะห์
เส้นทาง การวิจยั เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ตัวอย่างในการวิจยั เชิงปริ มาณ
คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 390 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญในการวิจยั ในการวิจยั เชิงคุณภาพ มีจาํ นวน 6 คน
เครื่ อ งมื อ วิจัย มี 3 ฉบับ ได้แ ก่ (1) แบบสอบถาม (2) แบบสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และ (3) แบบบัน ทึ ก ภาคสนาม
ผลการวิจยั พบว่า (1) นักศึ กษาปริ ญญาตรี มีการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิตอยูใ่ นระดับ
มาก (2) ความมุ่งมัน่ มีอิทธิ พลทางตรงต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ การรับรู ้ผลของ
พฤติ กรรมมี อิทธิ พลทางตรงต่อความมุ่งมัน่ และมี อิทธิ พลทางตรงต่อเจตคติ ต่อการใช้ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง การรับรู ้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยส่ งผ่านตัวแปร
ความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวิต ส่ วนความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่มีอิทธิ พลต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิต และ (3) แนวทางการปลูกฝัง
กรอบความคิด เรื่ อง “ความรู ้คู่คุณธรรม” มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการแบบขั้นบันได 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1
การบ่มเพาะ ขั้นตอนที่ 2 การสร้างการรับรู ้ ขั้นตอนที่ 3 การฝึ กปฏิบตั ิ ขั้นตอนที่ 4 การถอดบทเรี ยน และขั้นตอน
ที่ 5 การเกิดองค์ความรู ้และองค์ความคิด (ความรู ้คู่คุณธรรม)
คําสําคัญ: ความรู ้คู่คุณธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เส้นทาง กรอบความคิด

ABSTRACT

Three main objectives of this research were (1) to study the level of the use of Philosophy of Sufficiency
Economy (PSE) for living of bachelor’s degree students, (2) to analyze the variables directly and indirectly
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effecting on the use of PSE for living of the students, and (3) to propose the guidelines of the mindset cultivation
of “Knowledge with Virtue” for the students by using PSE. Path analysis was applied for quantitative analysis
(QUAN). Interview and field study were applied for qualitative analysis (qual). The sample for QUAN consisted
of the 390 bachelor’s degree students and the sample of qual consisted of six key informants. Three types of
research instruments were included: (1) a questionnaire, (2) an in-depth interview form, and (3) a field note. The
significant research findings were as follows: (1) PSE for living was used by the students at high level, (2) the
major results of the path analysis found that intention directly effects on the use of PSE for living, behavioral
perception directly effects on the intention and on attitude towards the use of PSE for living, the behavioral
perception indirectly effects on the use of PSE for living via the intention, finally knowledge about PSE has no
effect on the use of PSE for living, and (3) the guidelines of mindset cultivation of “knowledge with virtue” were
five milestones steps comprising Step 1: Incubation, Step 2: Perception, Step 3: Exercise, Step 4: Lesson Learned,
and Step 5: Construction of Knowledge and Thinking Bodies.
KEYWORDS: Knowledge with Virtue, Philosophy of Sufficiency Economy, Path Analysis, Mindset

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สังคมไทยยังมี ข่าวเกี่ ยวกับบัณฑิ ตกระทําความผิดเพราะขาดคุ ณธรรมออกมาอย่างต่อเนื่ อง ปั ญหา
บัณฑิตขาดคุณธรรมนี้ ถือว่าส่ งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมไทยของเรา เช่น (1) กรณี นกั ศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรลอกวิทยานิ พนธ์ และสภามหาวิทยาลัยได้ดาํ เนินการถอดถอนปริ ญญา เมื่อปี พ.ศ. 2552
โดยผูท้ ี่ ล อกวิท ยานิ พ นธ์ มี ต ํา แหน่ ง เป็ นถึ ง นัก อัก ษรศาสตร์ ช ํา นาญการพิ เ ศษ สัง กัด สํา นัก วรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร (มติชนออนไลน์, 2559) (2) กรณี สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถอดถอนปริ ญญาเอก
เป็ นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยผูถ้ ูกถอดถอนเป็ นอดี ตผูอ้ าํ นวยการสํานัก
นวัตกรรมแห่งชาติ (Thaipublica กล้าพูดความจริ ง, 2559) (3) กรณี คุรุสภาประกาศขึ้นบัญชีดาํ มหาวิทยาลัยเอกชน
แห่ งหนึ่ งในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อในความผิดฐานขายใบประกาศนี ยบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อปี พ.ศ. 2554
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นการขาดคุณธรรมอย่างชัดเจน และความเสื่ อมของระบบการศึกษาไทย (สํานักข่าวอิศรา, 2559)
(4) กรณี พญ. นิ ธิวดี ภู่เจริ ญยศ ถูกศาลมี นบุ รีส่ังตัดสิ นประหารชี วิตในข้อหาจ้างวานฆ่า “เอ็กซ์-จักรกฤษณ์”
นักกีฬายิงปื นทีมชาติไทย (ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2559) (5) กรณี พิธีกรชื่อดังทําร้ายร่ างกายคู่กรณี ที่ขบั รถมาชนท้าย
รถยนต์ยหี่ อ้ มินิคูเปอร์ จนเป็ นที่มาของวลีเด็ด “กราบรถกู” (Sanook, 2559) เป็ นต้น จากข้อมูลที่กล่าวมา แสดงให้
เห็นว่า บัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาออกไปไม่วา่ จะเป็ นระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท หรื อปริ ญญาเอก บางรายถือว่า
เป็ นคนที่ มีความรู ้และเก่งมาก แต่ยงั ขาดคุณธรรมจริ ยธรรมจนเกิ ดเป็ นเหตุของเรื่ องเศร้าตามมา เรื่ องราวต่างๆ
เหล่านี้ที่ยกมาเป็ นกรณี ตวั อย่างสะท้อนให้เห็นว่า “สังคมไทย” ไม่ใช่ตอ้ งการแค่คนเก่ง แต่ความเก่งควรจะมาคู่กบั
ความดี ดังนั้น บัณฑิ ตไทยที่ สังคมคาดหวังควรจะมีคุณลักษณะสําคัญดังกล่าวทั้ง 2 ประการ ไม่ว่าจะกําหนด
เป้ าหมายว่าบัณฑิตควรจะมี “คุณธรรมนําความรู ้” หรื อมี “ความรู ้คู่คุณธรรม” เราก็ตอ้ งการทั้ง 2 แบบ
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การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทย มีความสําคัญด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ (1) ความท้าทายของโลกาภิวตั น์
ต่อการอุดมศึกษา ในประเด็นการบริ การการศึกษาข้ามพรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็ น
ผลมาจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน และ (2) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็ นที่จะต้องสร้างความ
มั่น ใจแก่ สัง คมว่า สามารถพัฒ นาองค์ค วามรู ้ แ ละผลิ ต บัณ ฑิ ต ตอบสนองต่ อ ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประเทศ
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ซึ่ งสอดคล้องกับข้อเสนอของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ที่ระบุไว้ชดั เจนว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาเป็ นเป้าหมายหลักข้อหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่จะต้องดําเนินการให้สาํ เร็จ
ภายในปี พ.ศ. 2561 ซึ่ ง สอดคล้อ งกับเจตนารมณ์ ของแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) (สํา นัก งาน
เลขาธิ การสภาการศึกษา, 2551) ที่ให้ความสําคัญกับการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
กําลังคนของประเทศ ดังนั้น การผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับตลาดแรงงาน โดยเฉพาะเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 จึ ง
ไม่ใช่แค่หวังที่จะพัฒนาแค่ความรู ้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่การพัฒนาคนให้เป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์น้ นั ควร
จะพัฒนาด้านความดีหรื อด้านคุณธรรมจริ ยธรรมควบคู่ไปด้วย
คุณภาพของบัณฑิตไทยตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2580 ไม่ได้เน้นแค่คุณภาพด้านความเก่ง
แต่ยงั ให้ความสําคัญกับคุณภาพด้านความดีไปพร้อมกันด้วย คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริ ยธรรมที่แผนฯ
ฉบับนี้ได้กาํ หนดไว้ คือ “ความมีเมตตา กรุ ณา มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม (Compassion)” ซึ่งถือได้วา่ เป็ นเรื่ องที่มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในสังคมปั จจุบนั โดยวิสัยทัศน์ของแผนฯ ฉบับนี้ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึ กษาและ
เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ ดํารงชี วิตอย่างเป็ นสุ ข สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) จากวิสยั ทัศน์ดงั กล่าวจะเห็นได้วา่
บัณฑิตไทยจะมีคุณภาพ ดํารงชี วิตอย่างมีความสุ ขได้น้ นั ส่ วนหนึ่ งน่ าจะมาจากการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) ซึ่ งแผนฯ ฉบับนี้ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “คนทุก
ช่วงวัยจะต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในการดําเนิ นชี วิต
เพิ่มขึ้น” ดังนั้น หากผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็น่าที่จะสามารถดําเนิ น
ชีวติ อย่างมีคุณธรรมจริ ยธรรมได้ไม่ยากนัก
การวิจยั เรื่ องนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวิตของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี วิเคราะห์ผลของความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู ้ผลของพฤติกรรม และความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่ มีต่อการใช้ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิต โดยศึ กษาทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ เพื่อนําเสนอแนวทางการปลูกฝั งกรอบความคิดเรื่ อง “ความรู ้คู่คุณธรรม” ให้กบั นักศึ กษาปริ ญญาตรี
เพราะบัณฑิตไทยที่ดีไม่ใช่มีแค่ความเก่งเท่านั้น แต่การมีคุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะต้องพัฒนาไปคู่กนั

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาระดับการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
(2) เพื่อวิเคราะห์ตวั แปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่
การดําเนินชีวติ ของนักศึกษาปริ ญญาตรี
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(3) เพื่อนําเสนอแนวทางการปลูกฝังกรอบความคิดเรื่ อง “ความรู ้คูค่ ุณธรรม” ให้กบั นักศึกษาปริ ญญา
ตรี โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยเรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้วิธี วิทยาการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Methods Research) ระหว่าง
วิ ธี ก ารเชิ ง ปริ ม าณและวิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพ ประเภทการออกแบบการวิ จัย เชิ ง อธิ บ าย (Explanatory Design)
(Creswell & Plano Clark, 2007) โดยมี หน่ วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาํ ลัง
ศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
การวิจยั เชิงปริ มาณใช้การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) การวิจยั เชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิ งลึก
(In-depth interview) และการเก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนาม (Field study) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการปลู ก ฝั ง แนวคิ ดเรื่ อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบความคิด (Mindset) เรื่ อง “ความรู ้คู่คุณธรรม” ให้กบั นักศึกษาปริ ญญาตรี
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
(1) การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
ประชากร คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาํ ลังศึ กษาอยู่ในสถาบันอุดมศึ กษาในประเทศไทย
จํานวน 1,669,361 คน แบ่งออกเป็ นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวน 1,422,024 แห่ง และนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึ กษาเอกชน จํานวน 247,337 คน (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา, 2560) (สื บค้นจาก
http://www.info.mua.go.th เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560)
ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จํานวน
400 คน การกําหนดขนาดตัวอย่างใช้วิธีการกําหนดขนาดตัวอย่างตามกฎแห่ งความชัดเจนของ Schumacker &
Lomax (1996) Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2542) เพื่อป้ องกันข้อมูลสูญหาย
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 15 รวมตัวอย่างที่ แจกแบบสอบถามทั้งสิ้ นจํานวน 460 คน อย่างไรก็
ตาม ตัวอย่างที่เก็บได้จริ งจํานวน 390 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.78
(2) การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) เพื่อให้ได้รายชื่อผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญ จํานวน 9 คน ประกอบด้วย (1) ผูแ้ ทนสถาบันอุดมศึกษาที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา จํานวน 3 คน
(2) พ่อแม่หรื อผูป้ กครองนักศึกษา จํานวน 3 คน และ (3) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต จํานวน 3 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรในการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน มีจาํ นวน 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) การใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวิต (2) ความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ดําเนินชีวติ และ (3) เจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ และตัวแปรแฝงภายนอก มี
จํานวน 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) ความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และ (3)
การรั บรู ้ ผลของพฤติกรรม ส่ วนตัวแปรในการวิจยั เชิ งคุณภาพ คื อ การปลูกฝั งกรอบความคิด เรื่ อง “ความรู ้คู่
คุณธรรม” โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้มี 3 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบสอบถาม (2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ (3)
แบบบันทึกภาคสนาม โดยเครื่ องมือตามข้อ (2) และ (3) นํามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพ การตรวจสอบ
คุ ณภาพของเครื่ องมื อวิจยั ได้แก่ คุ ณภาพด้านความตรงตามเนื้ อหาพบว่ามีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.99-1.00 และ
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คุณภาพด้านความเที่ยง ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับตัวอย่างนักศึกษาจํานวน 30 คน แบบ
ประเมิ นที่ มีล ัก ษณะเป็ นแบบประเมิ นรวมค่าใช้ก ารวิเคราะห์ ความเที่ ย งแบบความสอดคล้อ งภายในด้วยค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบว่ามีค่า 𝛼𝛼 อยูร่ ะหว่าง 0.90-0.95 และแบบทดสอบความรู ้ใช้การตรวจสอบ
คุณภาพด้านความเที่ยงด้วยสูตร KR20 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.89
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองทั้งการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ สําหรับ
การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในการวิจยั เชิงปริ มาณ ใช้วธิ ีการส่งและรับกลับทางอีเมล์ และ/หรื อทางไปรษณี ย ์
ส่วนการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั เดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองในสนามวิจยั
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ ใช้สถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์เส้นทาง ส่ วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ และภาพถ่าย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นที่ศึกษา

5. สรุ ปผลการวิจัย

1. นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี ก ารใช้ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ การดํา เนิ น ชี วิต อยู่ใ นระดับมาก
เช่นเดี ยวกับ (1) ความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิต (2) การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิง และ (3) การรับรู ้ผลของพฤติกรรม ส่ วนตัวแปรที่มีคะแนนอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ เจตคติของนักศึกษา
ปริ ญญาตรี ต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิต ส่ วนตัวแปรที่มีคะแนนอยูใ่ นระดับปาน
กลาง คือ ความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อพิจารณาตามสังกัดของนักศึกษาปริ ญญาตรี พบว่า
นักศึ กษาปริ ญญาตรี ในทุกสังกัด ได้แก่ นักศึ กษาปริ ญญาตรี ท่ีมาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรั ฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี การใช้ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ อยูใ่ นระดับมากทุกสังกัด
2. ผลการวิเคราะห์ตวั แปรที่มีอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
การดําเนินชีวติ พบว่า (1) ความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ มีอิทธิพลทางตรง
ต่อการใช้ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิตโดยมี ค่าสัมประสิ ทธิ์ อิ ทธิ พล (Effect coefficient)
เท่ากับ 0.95 (2) เจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิตมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการใช้
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิตโดยผ่านตัวแปรความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิต โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.09 (3) การรับรู ้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิ พล
ทางตรงต่อความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชีวิต โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พล
เท่ากับ 0.28 และมีอิทธิ พลทางตรงต่อเจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชีวิต โดยมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.30 นอกจากนี้ พบว่า การรับรู ้ผลของพฤติกรรมมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชีวิตโดยส่ งผ่านตัวแปรความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดําเนิ นชีวิตโดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลเท่ากับ 0.29 (4) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิ พลทางตรงต่อ
เจตคติต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.34 และมี
อิทธิ พลทางอ้อมต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชีวิต โดยส่ งผ่านตัวแปรเจตคติต่อการใช้
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวิต และตัวแปรความมุ่งมัน่ ในการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการดําเนินชีวติ (5) ความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีอิทธิพลต่อเจตคติต่อการใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ และการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ

ภาพที่ 2 โมเดลการวิเคราะห์เส้นทางและค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ ทําให้ได้แนวทางการปลูกฝังกรอบความคิดเรื่ อง
“ความรู ้คู่คุณธรรม” จํานวน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 บ่มเพาะความรู ้ เจตคติ และความมุ่งมัน่ ของนักศึกษาที่มี
ต่อการใช้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการดําเนินชิวิต ขั้นตอนที่ 2 สร้างการรับรู ้ ข้อดีหรื อประโยชน์ของ
การนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง” ไปใช้ ขั้นตอนที่ 3 ฝึ กปฏิ บตั ิ ให้นักศึ กษาลงมือทําหรื อฝึ กปฏิ บตั ิด้วย
ตนเองในโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนที่ 4 ถอดบทเรี ยน จากการเรี ยนรู ้
ในห้องเรี ยน และนอกห้องเรี ยน และเผยแพร่ องค์ความรู ้ และองค์ความคิด ที่ได้รับผ่านสื่ อ ขั้นตอนที่ 5 เกิดองค์
ความรู ้และองค์ความคิด (ความรู ้คู่คุณธรรม) ในการดําเนินชีวติ อันเนื่องมาจากการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนการใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ

ภาพที่ 3 กระบวนการแบบขั้นบันไดของการปลูกฝังกรอบความคิด เรื่ อง ความรู ้คูค่ ุณธรรม
แนวทางการปลูกฝั งกรอบความคิ ดเรื่ อง “ความรู ้ คู่คุณธรรม” มี ลกั ษณะเป็ นกระบวนการ จํานวน 5
ขั้นตอน เริ่ มตั้งแต่บ่มเพาะ รับรู ้ ฝึ กฝน ถอดบทเรี ยน และเกิดองค์ความรู ้และองค์ความคิด ตามลําดับ การปลูกฝัง
กรอบความคิด เรื่ อง ความรู ้คู่คุณธรรม จําเป็ นที่จะต้องทําไปตามลําดับขั้นตอน ไม่สามารถข้ามขั้นได้ โดยผ่านการ
เรี ยนรู ้เนื้อหาและวิธีการของการทํากิจกรรมหรื อโครงการที่ส่งเสริ มปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ
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1. การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชีวิตมีคะแนนอยูใ่ นระดับมาก แต่ที่น่าสนใจก็คือ
ความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาปริ ญญาตรี พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง จ า ก ผ ล ก า ร
วิเ คราะห์ ดังกล่ าวทํา ให้ทราบว่า นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ยงั คงมี ความรู ้ ความเข้า ใจในหลัก การของปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยังไม่แน่นพอ น่าที่จะต้องมีการเรี ยนรู ้และบ่มเพาะให้มากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ได้
ชี้ ให้เห็ นว่าการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการดําเนิ นชี วิตของนักศึ กษาปริ ญญาตรี ในทุกสังกัดอยูใ่ น
ระดับมาก ไม่มีความแตกต่างระหว่างสังกัด ทําให้สะท้อนได้วา่ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ไม่ได้
ขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่างระหว่างสังกัดของนักศึกษา หากแต่อาจจะแตกต่างกันได้ตามคุณลักษณะของบุคคล เช่น
ชั้นปี เป็ นต้น (ทักษิณา เครื อหงส์ ธัญจิรา บุญพิชญาภา และรุ จิรา คงนุย้ , 2558)
การปลูกฝังแนวคิดเรื่ องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจําเป็ นที่จะต้องทําให้ช้ นั ปี ที่ 1 เพื่อจะได้มีเวลาบ่ม
เพาะที่นานขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม (2558) ที่ทาํ วิจยั เรื่ อง การประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของชุมชนปฐมอโศก โดยพบว่าคุณลักษณะของบุคคลมีผลทําให้ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่างกัน บุคคลที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนปฐมอโศก ที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพใน
ชุ มชน ระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในชุ มชน และประสบการณ์ เกี่ ยวกับปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงต่างกัน มี การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน
2. โมเดลการวิเคราะห์เส้นทางที่ระบุค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลของตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม
ต่อการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนินชีวติ จากผลการวิเคราะห์เส้นทางในการวิจยั เรื่ องนี้ พบว่า
ได้ผลแบบเดียวกันกับงานวิจยั ของ บุษกร คําโฮม และศุภกัญญา จันทรุ กขา (2558) ที่ ได้พฒั นาแบบจําลองการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวคือ ตัวแปร
ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีอิทธิ พลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่มีส่วนที่คล้ายกันและ
น่าจะสนับสนุนแนวทางการปลูกฝังกรอบความคิด เรื่ อง ความรู ้คู่คุณธรรม ได้ก็คือ ผลการวิจยั ของ บุษกร คําโฮม
และศุภกัญญา จันทรุ กขา ค้นพบว่า กิจกรรมส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่าขนาดอิทธิพล 0.39
3. แนวทางการปลู ก ฝั ง กรอบความคิ ด เรื่ อ ง “ความรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม” มี ล ัก ษณะเป็ นกระบวนการแบบ
ขั้นบันได 5 ขั้นตอน กระบวนการดังกล่าวคล้ายกับงานวิจยั ของ ประที ป พืชทองหลาง และญาตาวีมินทร์ พืช
ทองหลาง (2559) แต่แค่ทาํ ในบริ บทวัยรุ่ นและสอนโดยใช้หลักพุทธธรรมประกอบ แต่ผลการเรี ยนรู ้ที่ได้ก็จะ
คล้ายกัน ขั้นตอนในการวิจยั เรื่ องนี้ มี 4 ขั้น คือ สนุก สติ สํานึ ก สาระ และผลการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า พฤติกรรม
การบริ โภคด้วยสติปัญญาของวัยรุ่ นทั้ง 4 ด้าน คือ การฟั ง การดู การอยู่ (ใช้ชีวิต) และการกิ น เพิ่มขึ้นทุกด้าน
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้สามารถสร้างความสนุก ปลูกศรัทธา พัฒนาสติ ส่ งเสริ มจิตสํานึ กของนักศึกษาจน
สามารถนําไปใช้เป็ นวิถีชีวติ และพัฒนาวิธีคิดของตนเองได้
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การเรี ยนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันอุดมศึกษา ควรเริ่ มจากการบ่มเพาะให้
นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและเงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แนวทางการปลูกฝังกรอบความคิด เรื่ อง ความรู ้คู่คุณธรรมสามารถนําไปปรับใช้กบั นักศึกษา
ปริ ญญาตรี ได้ทนั ที แต่ขณะเดียวกันก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การเรี ยนการสอนในระดับอื่นๆ ได้ ไม่วา่ จะ
เป็ นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อระดับบัณฑิตศึกษา
(3) กรอบความคิด เรื่ อง ความรู ้คูค่ ุณธรรม เป็ นกรอบความคิดเติบโต (Growth mindset) ที่คนไทยทุก
คน ไม่ใช่แค่นกั ศึกษาปริ ญญาตรี ควรจะต้องมี หากไม่สามารถปลูกฝังผ่านกระบวนการของการศึกษาเรี ยนรู ้ใน
สถาบันอุดมศึกษา ก็อาจจะนําหลักการไปปรับใช้ได้ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาวิจยั ในหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนากรอบความคิด เรื่ อง ความรู ้คูค่ ุณธรรม โดยใช้
แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรื อหลักการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ควรมีการศึกษาวิจยั ในระยะยาว (Longitudinal study) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคนใน
สังคมต่างๆ ที่ดาํ เนินชีวติ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรความรู ้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลงานวิจยั หลายชิ้น
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การวิจยั นี้เพื่อศึกษา 1) ความรู ้ในเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของผูศ้ ึกษาในระดับปริ ญญาตรี และ 2)
ความต้องการมีส่วนร่ วมในเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของผูศ้ ึกษาในระดับปริ ญญาตรี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั
เชิงสํารวจในกลุ่มผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา 001233 ภาคเรี ยนที่ 1
และ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยผูเ้ รี ยนเข้าไปทําแบบสํารวจในระบบการสอนการสอนออนไลน์ ข้อมูลที่ ได้นาํ มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบ แล้ววิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผูต้ อบแบบสํารวจส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงชั้นปี ที่ 1 และส่ วนใหญ่ตอบว่า เคยได้ยิน หรื อเคยเห็นผ่าน ๆ
จากโทรทัศน์หรื อทางสื่ อออนไลน์ แต่ไม่ได้ให้ความสนใจในรายละเอียด ไม่ทราบเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(SDGs) มาก่อนเลย พ้องกับสถิติที่พบ คือ ร้อยละ 90 ติดตามข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม แต่ไม่ได้เข้าร่ วมเป็ น
สมาชิกงานพัฒนาสังคมใดเลยมากกว่าร้อยละ 85 แต่เมื่อให้ประเมินตนเองถึงความสนใจในด้านการพัฒนาสังคม
และ ความต้องการมีส่วนร่ วมในงานพัฒนาสังคม ร้อยละ 80 ผูต้ อบแบบสอบถามได้ประเมินถึงความสําคัญ 3
ลําดับแรก ของ 17 เป้ าหมาย พบเรี ยงตามลําดับมากไปน้อย คือ เป้ าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรู ปแบบ ทุกที่
เป้ าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และเป้ าหมายที่ 11 ทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุ ษ ย์มี ค วามปลอดภัย ทั่ว ถึ ง พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงและยัง่ ยืน และมี ข ้อ เสนอแนะสําคัญ ในการ
ขับเคลื่อนและทําให้บรรลุ 17 เป้ าหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ 1) การให้ความรู ้ 2) การกระตุน้ ให้เกิ ด
ความตระหนัก และ 3) การสร้างความร่ วมมือของประชาชนในสังคม
คําสําคัญ: เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน, การมีส่วนร่ วม, ผูเ้ รี ยนระดับปริ ญญาตรี
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ABSTRACT

The purposes of this study were to 1) students’ perception on their knowledge of sustainable
development goals and 2) students’ interest in involving in sustainable development among undergraduate
students. The study was a survey research. The target population of the study was undergraduate student at
Naresuan University who enrolled in 001233 course in the first semester and the second of the academic year
2017. This study used an on-line survey instrument to investigate students’ perception of their knowledge on
sustainable development goals. To investigate their interest to involve in sustainable development, the subjects
were asked to do on-line self-assessment. The data were analyzed by SPSS for Window.
Regarding the demographic details, the findings of the study show that the majority of the subjects
were female and first-year students. The finding shows that they didn’t know the target and detail of SDGs but
heard from TV and social media, but didn’t aware the details about 90 % of the subjects followed social
development news. Secondly, 85% of the subjects were not a member in any social development project or
activity. Lastly, about 80% of the subjects showed interest in activities in social development and agreed that
they would like to participate in social activities to achieve social developments. Regarding to student’s
perception of their knowledge in sustainable development goals ranking the 17 goals according to their
importance in descending order, the first three goals that were mostly ranked on top were 1) goal number 1 –
ending poverty in all its forms everywhere, 2) goal number 10 – reducing inequality within and among
courtiers, and 3) goal number 11 – making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and
sustainable. The recommendation regarding methods in achieving the 17 sustainable development goals. Three
issues that were considered important for this were education, awareness and partnership among engage citizen.
KEYWORDS: Sustainable Development Goals, Social activity, higher educational institution students

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

“การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ” ไม่เป็ นเพียง “วาทกรรม” ที่ สังคมไทยให้ความสําคัญ แต่ยงั ถูกยกระดับ จน
กลายเป็ นเป้ าหมายสําคัญ โดยสื บเนื่องจากปี พ.ศ. 2535 ที่องค์การสหประชาชาติและประเทศภาคีสมาชิก ร่ วมกัน
ประกาศแผนแม่บทของโลกเพื่อการพัฒนาที่ยง่ั ยืน หรื อแผนปฏิบตั ิการ 21 อันเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการประชุม
สุดยอดของโลกทางด้านสิ่ งแวดล้อม ที่ประเทศบราซิล โดยพบได้วา่ สังคมไทยภายใต้การนําของรัฐบาลได้รับเอา
แผนปฏิ บัติ ก าร 21 มาปรั บ ใช้เป็ นแนวทางในการพัฒ นาประเทศ ที่ เห็ น อย่างชัด เจน คื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ตั้งแต่ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) สื บเนื่ องถึงปี ค.ศ. 2012 การประชุม
สหประชาชาติวา่ ด้วยการพัฒนาที่ยง่ั ยืน หรื อที่เรี ยกว่า การประชุม Rio+20 ที่มีผแู ้ ทนระดับผูน้ าํ ประเทศ ประมุข
ของรัฐ หัวหน้าคณะรัฐบาล และเจ้าหน้าที่ ระดับสู งจาก 193 ประเทศเข้าร่ วม ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ที่มีชื่อว่า
“อนาคตที่เราต้องการ” เน้นยํ้าความสําคัญของ “การพัฒนาที่ยง่ั ยืน” และเป็ นจุดกําเนิ ดของกระบวนการหารื อเพื่อ
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กําหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 และได้มีการรับรองวาระการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน ค.ศ.2030 ซึ่ งรวมถึ ง
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 17 ข้อ ที่เป็ นทิศทางการพัฒนาทั้งของโลกและประเทศไทย
เมื่อวาระของการพัฒนาของสังคมโลกถูกกําหนดดังที่ได้กล่าวมา ทิศทางของการพัฒนาประเทศไทย ที่
จะสู่ความยัง่ ยืนในอนาคต จําเป็ นต้องสํารวจเพื่อรู ้ทุนของตัวเองมากขึ้น และนํามาปรับใช้ให้เป็ นประโยชน์กบั การ
พัฒนาประเทศให้สู่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืน ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยง่ั ยืนในบริ บทไทยที่สอดคล้องกับทิศทางในกระแส
โลก ควรจะต้องเป็ น การพัฒนาที่ไม่เพียงการส่งเสริ มและพัฒนาด้านความเข้มแข็งให้กบั ท้องถิ่น ชุมชนและสังคม
แต่ยงั ต้องมีการปลูกฝัง การผลักดัน และกระบวนการสร้างเสริ มประชากรหรื อทรัพยากรบุคคล ก็เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งเร่ ง
กระทําไปพร้อม ๆ กันด้วย
ที่กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการผลิตบัณฑิตตามปรัชญาของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้มีความสมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม มีความรู ้ มีทกั ษะการ
เรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 อี กทั้งคณะผูว้ ิจัย ในฐานะบุ ค ลากรของมหาวิท ยาลัยนเรศวร ที่ มี ส่วนในการจัด และ
ส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีองค์ความรู ้ ที่ เป็ นความรอบรู ้
เข้าใจ และเห็นคุณค่า ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ ง พร้อมการส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีส่วนร่ วมกัน
ขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) ทั้งเป็ นการเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยนเพื่อเข้าสู่ ตลาดแรงงาน ให้
สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา และสร้างประโยชน์แก่คนรอบข้าง ชุมชน และประเทศชาติ
ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั เห็นควรจัดทําการวิจยั เพื่อหาข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นการวางแนวทางเพื่อการจัดการและ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งเป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดเตรี ยมแผนการจัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อม ตลอดตนแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นการเรี ยน
การสอนที่จะนําไปสู่การบูรณาการในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) อย่างเป็ นรู ปธรรมมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ยัง่ ยืน

1. เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ของผูศ้ ึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. เพื่อศึ กษาความต้องการมี ส่วนร่ วมของผูศ้ ึ กษาในระดับปริ ญญาตรี ในเป้ าหมายการพัฒนาอย่าง

3. แนวคิดในการวิจัย

เป้าหมายการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน 17 ประการ
นับตั้งแต่การประกาศวาระ 21 (Agenda 21) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มผูท้ าํ งานด้านพัฒนาและเกี่ยวข้อง
กับนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ แต่คาํ ว่า “SDGs” ได้มากระตุน้ และปรากฏตามสื่ อต่าง ๆ ในสังคมไทยมากขึ้ น
ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (1 January 2016) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเจตจํานง
ของทิศทางการพัฒนา อันเป็ นฉันทามติร่วมกันของประชาคมโลก คือ เอกสารว่าด้วยการปฏิรูปโลกของเรา: วาระ
แห่ งปี 2030 เพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)
หรื อเรี ยกกันสั้น ๆ ว่า วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ ยง่ั ยืน (The 2030 Agenda for Sustainable Development) โดย
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 17 เป้ าหมาย (The 17 Sustainable Development Goals-SDGs) ดังรายละเอียด
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1. ขจัดความยากจน

2. ขจัดความหิ วโหย

3. มีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี

4. การศึกษาที่เท่าเทียม

5. ความเท่าเทียมทางเพศ

6. การจัดการนํ้าและสุขาภิบาล

7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 10. ลดความเหลื่อมลํ้า
11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยัง่ ยืน

12. แผนการบริ โภคและการผลิตที่ยงั่ ยืน

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

17. ความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
โดยทั้ง 17 เป้ าหมายนี้ ครอบคลุมในมิติดา้ นเศรษฐกิจ มิติดา้ นสังคม และมิติดา้ นสิ่ งแวดล้อม ซึ่งทุกมิติ
และเป้ าประสงค์ ต้องถูกขับเคลื่อนโดยทุกภาคส่วนของประชาคมโลก ที่จะบรรลุถึงเป้ าหมายการพัฒนาทัยงั่ ยืน
และยังกล่าวได้อีกว่า SDGs เป็ นทิศทางสําคัญของการพัฒนาของประชาคมโลกต่อไปอีก 15 ปี จนถึงปี พ.ศ.2573
(ค.ศ.2030)
แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
จากความพยายามของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านที่ ได้ให้ความหมายของ “การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน” จากการ
ค้นคว้ามีการให้ความหมายที่สาํ คัญ ๆ และน่าสนใจคือ
แนวคิดของพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2541) ที่ได้อธิ บายการพัฒนาที่ยง่ั ยืนว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืนมี
ลักษณะที่เป็ นบูรณาการ (Integrated) คื อทําให้ เกิดเป็ นองค์ รวม (Holistic) หมายความว่ า องค์ ประกอบทั้งหลายที่
เกี่ยวข้ องจะต้ องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีกอย่ างหนึ่ ง คื อ มีดุลยภาพ (Balance) หรื อพูดอีกนัยหนึ่ ง
คือ การทําให้ กิจกรรมของมนุษย์ สอดคล้ องกับกฎเกณฑ์ ของธรรมชาติ” นั่นก็คือ การกําหนดแนวทางการพัฒนา
จะต้ องคํานึ งถึงปั จจัยด้ านมนุษย์ โดยให้ คุณค่ าทางวัฒนธรรมรวมอยู่ในกิจกรรมทางศรษฐกิ จ และสั งคม รวมทั้ ง
การแก้ ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมด้ วย” ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้วา่ “การพัฒนาที่ ยง่ั ยืนเป็ นการพัฒนาที่ครอบคลุมการ
พัฒนาในทุกด้านและทุกมิติ กล่าวคือ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จิตใจ วัฒนธรรม
ฯลฯ โดยมีคนเป็ นศูนย์กลางหรื อเป้ าหมายของการพัฒนา เพื่อให้คนอยูด่ ีกินดีและมีความสุขทั้งคนในรุ่ นนี้และรุ่ น
ต่อ ๆ ไป” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546)
การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น (Sustainable Development) หมายถึ ง “การตอบสนองความต้อ งการของคนรุ่ น
ปั จจุบนั โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่ นต่อไปในอนาคต” ปรัชญาและอุดมการณ์ในการ
พัฒ นาจะต้อ งอยู่ในพื้ น ฐานหลัก การที่ เรี ยกว่า " ความยุติ ธรรมระหว่างคน 2 ยุค " โดยเริ่ ม ต้น จากการปู พ้ื น
ฐานความรู ้ทางด้านนิ เวศวิทยาและระบบนิ เวศ สร้างความเข้าใจถึงปฎิ สัมพันธ์ในระหว่างสิ่ งมีชีวิตด้วยกันเอง
และปฎิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ จากนั้นจึงชี้ให้เห็นถึง หลักการถ่ายทอดพลังงาน ซึ่งเป็ นกระบวนการ
สําคัญ ในการทําให้สสารและพลังงานหมุนเวียนในระบบนิ เวศ เพื่ อให้การดําเนิ นการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน ประสบ
ผลสําเร็ จความหมายของการพัฒนาที่ยง่ั ยืน ขณะเดียวกันต้องไม่เป็ นการลดทอน หรื อเบี ยดบังโอกาสที่ จะบรรลุ
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในรุ่ นต่อ ๆ ไปด้วย
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จุ ด เน้น ร่ ว มกัน ที่ สําคัญ ของการพัฒ นาที่ ย ง่ั ยืน (ศิ ริ พ ร สั จ จานัน ท์ , 2557) คื อ “การพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื น
หมายถึง การปรั บปรุ งคุณภาพชี วิตมนุษย์ ภายใต้ ศักยภาพของระบบนิ เวศน์ วิทยาของโลก” ยิ่งไปกว่านั้น ตาม
แนวคิ ด ของ Edward Barbier ยัง มี ค วามเชื่ อ มโยงและสั ม พั น ธ์ กั น ของส่ ว นประกอบพื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ 3
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทางด้านเศรษฐกิ จ สังคมและสิ่ งแวดล้อม สังคมไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายที่
สู งสุ ดในทุกส่ วนประกอบได้ จําเป็ นต้องยอมลดเป้ าหมายในบางองค์ประกอบ เพื่อให้เป้ าหมายในองค์ประกอบ
อื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การจัดลําดับความสําคัญระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ว่าจะให้องค์ประกอบใดมีลาํ ดับ
ความสําคัญที่สูงกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาเรื่ อง “ความรู ้และการมี ส่วนร่ วมในเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) ของผูศ้ ึ กษาใน
ระดับปริ ญญาตรี ” นี้ ช้รูปแบบวิธีวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) แบบภาคตัดขวาง ซึ่ งประกอบไปด้วยระเบียบ
วิธีดงั ต่อไปนี้
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในการศึ กษานี้ คื อ นิ สิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยน รายวิชา 001233 ไทยกับ
ประชาคมโลก ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2560 จํานวน 351 คน และภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2560 จํานวน
304 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คณะผูว้ ิจยั ได้นาํ จํานวนกลุ่มประชากรข้างต้น มาหาวิธีการได้มาซึ่ งจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง คือ
1. จํานวนตัวอย่างที่ มีประชากรแค่หลักร้อย สามารถคํานวณเที ยบร้อยละ คือ ร้อยละ 10 – 30 ซึ่ ง
คํานวณที่ร้อยละ 30 ของประชากรพบว่า ในภาคเรี ยนที่ 1 ร้อยละ 30 ของประชากร 294 คน ได้จาํ นวนตัวอย่าง 89
คน และ ในภาคเรี ยนที่ 2 ร้อยละ 30 ของประชากร 304 คน ได้จาํ นวนตัวอย่าง 92 คน
2. การเที ย บเคี ย งการคํา นวณกลุ่ ม ตัว อย่างโดยการอ้างอิ ง ตาราง Krejcie & Morgan (1970) ได้
จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ น้อยสุ ด ที่ สามารถเป็ นตัวแทนของประชากรได้ พบว่าในภาคเรี ยนที่ 1 มีจาํ นวน 186 คน
และภาคเรี ยนที่ 2 จํานวน 169 คน
ในการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั จึงติดสิ นใจรวบรวมข้อมูลจาก ประชากรทั้งหมด โดยแจ้ง
ให้นิสิตผูล้ งทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 001233 ไทยกับประชาคมโลก ดังนี้
ในภาคเรี ย นที่ 1 ผู ้เรี ย นจํานวน 351 คน และ ในภาคเรี ย นที่ 2 ผู ้เรี ย นจํานวน 304 คน เข้า ไปตอบ
แบบสอบถามในระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ (e-Learning) ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤศจิ กายน 2560 (ภาค
เรี ยนที่ 1) และระหว่างวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2561 (ภาคเรี ยนที่ 2) เมื่อสิ้ นระยะเวลาดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ปิดระบบ
เครื อข่าย ผลปรากฏว่า มี ผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสํารวจจากระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์ (eLearning) ของภาคเรี ยนที่ 1 จํานวน 243 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.78 และในภาคเรี ยนที่ 2 จํานวน 140 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 46.05
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4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือในการวิจยั นี้ ได้มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง มาประมวลเป็ นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามของการสํารวจที่ ประกอบไปด้วย ประกอบด้วย 3 ตอน แบบสอบถามทั้ง 3 ตอนนี้ มีท้ งั
แบบปลายปิ ด (Close-ended Questionnaire) ชนิ ดแบบสํารวจรายการ (Checklist) สอบถามเกี่ ยวกับ ข้อมู ลด้าน
ประชากรศาสตร์ และ แบบปลายเปิ ด (Open-ended Questionnaire) ที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 (สิ งหาคม – ธันวาคม 2560) และ ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2560 (มกราคม – เมษายน 2561) โดยได้กาํ หนดให้นิสิตที่เรี ยนได้เข้าไปทําแบบสํารวจในระบบ
การสอนการสอนออนไลน์ โดยแจ้งให้นิสิตเข้าทําในระหว่างวันที่ กําหนดให้ และ เมื่อครบกําหนดเลยจากวันที่
กําหนด ให้เจ้าหน้าที่ ปิดระบบเครื อข่าย แล้วนําข้อมูลที่ ได้มาสร้างแฟ้ มข้อมูลใหม่ โดยโปรแกรม Microsoft
Access Databases เพื่อนําไปวิเคราะห์ผลต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสํารวจที่ ผเู ้ รี ยนรายวิชา 001233 ที่ ให้ความร่ วมมือในการเข้าไปตอบแบบสอบถามจากระบบการ
เรี ยนการสอนออนไลน์ (e-Learning) จะถูกนําออกจากระบบแล้วจัดกระทําดังนี้
1. นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าสร้ า งแฟ้ ม ข้ อ มู ล ใหม่ โดยโปรแกรม Microsoft Access Databases แล้ ว
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และลงรหัสข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access Databases
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละข้อด้วยโปรแกรม SPSS for Windows ด้วยวิธีการสถิติเชิงบรรยาย

5. สรุ ปผลการวิจัย

ในการเปรี ยบเทียบความรู ้และการมีส่วนร่ วมในเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) ของผูศ้ ึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี น้ ี เป็ นการเปรี ยบเทียบความรู ้และการมีส่วนร่ วม ด้านเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs)
ของผูเ้ รี ยนรายวิชาไทยกับประชาคมโลกของภาคเรี ยนที่ 1 กับ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โดยคณะนักวิจยั
นําเสนอผลการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้
ข้ อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสํารวจ
รายวิชา 001233 ไทยกับประชาคมโลก เป็ นรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ผูเ้ รี ยนจึงเป็ นผูก้ าํ ลังศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 1
และ 2 เป็ นส่วนใหญ่ โดยผลการสํารวจในภาคเรี ยนที่ 1 พบว่า ร้อยละ 99.6 เป็ นผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาในชั้นปี ที่ 1 แต่มีผทู ้ ี่
ศึกษาอยูช่ ้ นั ปี ที่ 4 ลงทะเบียนเรี ยน 1 คน ส่วนภาคเรี ยนที่ 2 พบว่า ร้อยละ 99.3 เป็ นผูท้ ี่กาํ ลังศึกษาในชั้นปี ที่ 1 มีผู ้
กําลังศึกษาในชั้นปี ที่ 2 ลงทะเบียนเรี ยน 1 คน นอกจากนี้ ภาคเรี ยนที่ 1 ผูต้ อบแบบสํารวจส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
คิดเป็ นร้อยละ 84.2 มีเพศชายเพียงร้อยละ 15.8 ส่วนภาคเรี ยนที่ 2 ส่วนใหญ่ก็เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 72.1 มี
เพศชายร้อยละ 27.9 เมื่อพิจารณาถึงอายุ ผลจากการสํารวจ ในภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 พบว่า มีอายุอยูร่ ะหว่าง 18 ถึง
22 ปี โดยเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 19 ปี มากสุด คิดเป็ นร้อยละ 69.2 แต่มีผทู ้ ี่อายุสูงสุด คือ 22 ปี ร้อยละ 0.4 แต่ในภาคเรี ยนที่
2 ผูต้ อบแบบสํารวจเป็ นผูท้ ี่มีอายุ 19 ปี จํานวนมากสุดคิดเป็ นร้อยละ 67.9 และมีผทู ้ ี่อายุสูงสุด คือ 21 ปี ร้อยละ 4.3
ในภาคเรี ยนที่ 1 ผูต้ อบแบบสํารวจเป็ นผูท้ ี่สงั กัดวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวนมากสุด 115 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.1 รองลงมาสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3 โดยมีเพียง 1 คนที่สงั กัดคณะ
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วิทยาศาสตร์ ส่วนภาคเรี ยนที่ 2 ผูต้ อบแบบสํารวจ เป็ นผูท้ ี่สงั กัดวิทยาศาสตร์ มากสุดจํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.4 รองลงมาสังกัดคณะนิติศาสตร์ จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.4
ความรู้ และการเปรียนเทียบความรู้ ของผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีในเป้าหมายการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
ในการสํารวจนี้ ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่เคยทราบเกี่ยวกับ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) มาก่อน
เลย อาจเคยได้ยิน หรื อเคยเห็นผ่าน ๆ จากโทรทัศน์หรื อทางสื่ อออนไลน์ และไม่ได้ให้ความสนใจในรายละเอียด
โดยหนึ่ งในข้อคําถามของแบบสํารวจถามว่า “หากท่านมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนหรื อไม่”
ปรากฏผลว่า ภาคเรี ยนที่ 1 ผูต้ อบแบบสํารวจร้อยละ 53.8 หรื อ 147 คน ตอบว่ามีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน ที่ เหลืออีก 126 คน หรื อร้อยละ 46.2 ที่ ตอบว่า ไม่มีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และภาค
เรี ยนที่ 2 ผูต้ อบแบบสํารวจร้อยละ 64.3 หรื อ 90 คน ตอบว่ามีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ที่เหลืออีก
50 คน หรื อร้อยละ 35.7 ตอบว่า ไม่มีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ผลการวิเคราะห์ตนเองและการจัดลําดับความสําคัญของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 3 ลําดับแรก โดย
เรี ยงตามลําดับมากไปน้อย คือ 1) เป้ าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรู ปแบบ ทุกที่ 2) เป้ าหมายที่ 10 ลดความ
เหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และ 3) เป้ าหมายที่ 11 ทําให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์มีความ
ปลอดภัย ทัว่ ถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยัง่ ยืน
ในการสํารวจครั้ งนี้ มี ข ้อ คําถามเกี่ ยวกับ ความรู ้ แ ละความเข้าใจต่ อ เป้ าหมายการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน
(SDGs) ซึ่งเป็ นการสะท้อนถึงความรู ้ จากการเรี ยนเกี่ยวกับเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) ของผูต้ อบแบบ
สํารวจชี้ให้เห็นว่า ในภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 ประเด็นที่ผตู ้ อบแบบสํารวจมีความรู ้และความเข้าใจสูงสุ ดต่อเป้ าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) 3 ลําดับแรกคือ
1. เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน พัฒนาบนฐานความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2. กรอบในการเสริ มสร้างมาตรฐานชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชนทัว่ โลก คือ เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) และ
3. ไทยได้ประยุกต์ใช้การดําเนิ น งานตามเป้ าหมายการพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน ร่ วมกับหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
การศึกษานี้ ได้ให้ผตู ้ อบแบบสํารวจ จําแนกระดับความพึงพอใจของความรู ้ในเป้ าหมายของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน 17 ข้อ ปรากฏว่า ทั้งภาคเรี ยนที่ 1 และ 2 มีระดับพึงพอใจมาก คือ เฉลี่ย 3.53 เมื่อจําแนกเป็ นรายข้อ 3
ลําดับแรกที่พึงพอใจสูงสุด คือ
1) เป้ าหมายที่ 5 : ความเท่าเทียมทางเพศ ค่าเฉลี่ย 3.77
2) เป้ าหมายที่ 4 : การศึกษาที่เท่าเทียม ค่าเฉลี่ย 3.73 และ
3) เป้ าหมายที่ 2 : ขจัดความหิ วโหย ค่อเฉลี่ย 3.66
เป้ าหมายที่พงึ พอใจน้อยสุด คือ เป้ าหมายที่ 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีค่าเฉลี่ย
3.38
การมีส่วนร่ วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
ผูต้ อบแบบสํารวจได้ตอบข้อคําถาม “ท่านเคยร่ วมงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนหรื อไม่” พบว่ามีคาํ ตอบ
ไม่เคยร่ วมงานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมาก่อน จํานวนมากกว่า ร้อยละ 90 ของผูต้ อบแบบสํารวจ แต่ขอ้ สักเกต
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ของงานวิจยั นี้พบว่า ผูต้ อบแบบสํารวจส่วนใหญ่ เคยร่ วมโครงการปลูกป่ า โครงการคัดแยกขยะ ฯลฯ จีงอาจกล่าว
ได้วา่ ผูต้ อบแบบสํารวจส่วนใหญ่ยงั ไม่มีความเข้าใจที่แท้จริ ง หรื อ ให้คาํ จํากัดความเกี่ยวกับคําว่า “การพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน” ไม่ตรงกัน ยิง่ ไปกว่านั้น อาจกล่าวได้วา่ ไม่มีความมุ่งมัน่ และใส่ใจกับประเด็นของการทํางานด้านการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนในสังคม แต่เมื่อมีการเชิญชวนหรื อรณรงค์ ก็จะเข้าร่ วมในกิจกรรมเท่านั้น
นอกจากนี้ แบบสํารวจได้มีขอ้ คําถามที่วา่ “ก่อนที่จะได้เรี ยนเรื่ องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (SDGs)
ท่านเคยทราบมาก่อนหรื อไม่” ผลการสํารวจพบว่า ส่ วนใหญ่ตอบว่า ไม่เคยทราบเกี่ยวกับ เป้ าหมายการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (SDGs) มาก่อนเลย อาจเคยได้ยิน หรื อเคยเห็นผ่าน ๆ จากโทรทัศน์หรื อทางสื่ อออนไลน์ และไม่ได้
ให้ ค วามสนใจในรายละเอี ย ด ยิ่ง ไปกว่านั้น ผูต้ อบแบบสํารวจในข้อ คําถามที่ ว่า “ท่ านมี ค วามคิ ด ห็ น หรื อ
ความรู ้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” ปรากฏผลว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทางเดียว
ว่า “ดี ” ข้อมูลที่ ช่วยเสริ ม และสามารถยืนยันได้คือคําถามการเป็ นสมาชิ กกลุ่มงานด้านพัฒนาของผูต้ อบแบบ
สํารวจ พบว่า ภาคเรี ยนที่ 1 มีจาํ นวน 234 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.5 ที่ไม่ได้เข้าร่ วมกลุ่มหรื อเป็ นสมาชิกงานพัฒนา
ใด ๆ เลย ภาคเรี ยนที่ 2 พบว่า มีจาํ นวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.1 ที่ ไม่ได้เข้าร่ วมกลุ่มหรื อเป็ นสมาชิ กงาน
พัฒนาใดเลย
ผูต้ อบแบบสํารวจ ได้ประเมินตนเองถึงความสนใจในด้านการพัฒนาสังคม และ ความต้องการมีส่วน
ร่ วมในงานพัฒนาสังคม ปรากฏว่า การประเมินตนเองในความสนใจด้านงานพัฒนาสังคมที่อยูร่ ะหว่าง 6 – 10 คิด
เป็ นร้อยละ 69.2 ที่ เหลืออยู่ระหว่าง 0 – 5 คิดเป็ นร้อยละ 30.8 เมื่อสอบถามการติดตามข่าวสารด้านการพัฒนา
สังคมของผูต้ อบแบบสํารวจ ปรากฏว่าในภาคเรี ยนที่ 1 ส่ วนใหญ่ติดตามข่าวสารเกี่ ยวกับการพัฒนาสังคม เป็ น
จํานวนถึง 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.9 ที่เหลืออีก 13 คน หรื อร้อยละ 7.1 ไม่ติดตามข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม
ในภาคเรี ยนที่ 2 ส่ วนใหญ่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม เป็ นจํานวนถึง 115 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.1 ที่
เหลืออีก 25 คน หรื อร้อยละ 17.9 ไม่ติดตามข่าวสารด้านการพัฒนาสังคม

6. อภิปรายผล

ข้ อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสํ ารวจ เนื่ องจากเป็ นการวิจยั ในชั้นเรี ยนของผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี ที่
เจาะจงเพียงแค่ 1 รายวิชา คือ ผูล้ งทะเบี ยนเรี ยนรายวิชา 001233 ไทยกับประชาคมโลก ในหมวดรายวิชาศึ กษา
ทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยเท่านั้น จึงเป็ นไปได้วา่ ข้อมูลที่มีคุณภาพในการเป็ นตัวแทนของผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี
อาจยังไม่เป็ นการกระจายตัวหรื อการสุ่ มตัวอย่างของวิชาเรี ยนที่ดี เพราะยังมีรายวิชาอื่น ๆ ของกลุ่มรายวิชาศึกษา
ทัว่ ไปอีกจํานวนมาก รวมทั้งไม่ครอบคลุมการเป็ นตัวแทนของผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี ท้ งั หมด เพราะรายวิชา
ศึกษาไป จะมีผเู ้ รี ยนที่อยูใ่ นระดับชั้นปี ที่ 1 และ 2 เท่านั้น
ความรู้ และความต้ องการมีส่วนร่ วมในเป้ าหมายการพัฒนาอย่ างยั่งยืน แม้ผลการสํารวจจะชี้ให้เห็นว่า
ผูต้ อบแบบสํารวจตอบว่ามีความรู ้ความเข้าใจการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ร้อยละ 53.8 และ 64.3 แต่ส่วนใหญ่ ไม่มีความ
มุ่งมัน่ และความใส่ ใจกับประเด็นของการทํางานด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน มักเป็ นเพียงผูร้ ่ วมกิจกรรม ที่ มีการ
รณรงค์ห รื อเชิ ญ ชวนในโครงการของสถานศึ กษา เช่ น การปลูกป่ า โครงการคัดแยกขยะ ฯลฯ ลักษณะเช่ น นี้
สะท้อนได้ว่า เยาวชนในสังคมไทย แม้ในกลุ่มผูท้ ี่ จะเป็ นบัณฑิตและแรงงานสําคัญในสังคมไทย ยังขาดความรู ้
ขาดความเข้าใจ และยังไม่ตระหนักในบทบาทของตนในการเข้ามามี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
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โดยเฉพาะเรื่ องของเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ยังไม่เป็ นที่ชดั เจน ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอาจสะท้อนให้เข้าใจถึงปั ญหา
อยู่จิตสํานึ กของทุกคน และผูท้ ี่ มีความเห็ นว่าเป้ าหมายอาจไม่สําเร็ จได้ จึ งอาจกล่าวได้ว่า เป็ นประเด็นที่ มีผูค้ น
จํานวนมากที่ ยงั ไม่ตระหนักถึงปั ญหาที่ สังคมปั จจุบนั กําลังเผชิญอยู่ และผูค้ นโดยทัว่ ไปก็ยงั ปรับตัวไม่ได้ ไม่รู้
(อาจจะขาดความรู ้ ขาดทักษะ เมื่ อ ไม่ ไ ด้มี โอกาสเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองอย่างเหมาะสม) และไม่ รู้ทัน การ
เปลี่ยนแปลงของโลก จนกลายเป็ นคนตกหล่นจากกระแสการพัฒนานัน่ เอง
ยิง่ ไปกว่านั้น ผลการสํารวจที่ช้ ีวา่ ผูต้ อบแบบสํารวจเคยได้ยนิ หรื อเคยเห็นผ่าน ๆ จากโทรทัศน์หรื อทาง
สื่ อ ออนไลน์ เรื่ อ งของเป้ าหมายการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน (SDGs) มาก่ อ นเลย แต่ ข าดความเข้าใจและสนใจใน
รายละเอียดอย่างจริ งจัง ซึ่งจะเป็ นเพียงแค่บอกเล่าหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมแบบไม่ได้ใส่ใจ จนกระทัง่ เมื่อได้มาศึกษา
เป็ นหัวข้อในชั้นเรี ยน จึงเริ่ มมีความเข้าใจเบื้องต้น ดังนั้น ไม่ควรส่งเสริ มความเข้าใจของเยาวชนเกี่ยวกับเป้ าหมาย
การพัฒ นาที่ ยงั่ ยืน (SDGs) ในเชิ งนโยบายแบบบังคับ คื อ การกําหนดในตําราหรื อหัวข้อที่ ตอ้ งเรี ยน แต่ค วร
ปลูกฝังและสร้างจิ ตสํานึ ก ให้เรี ยนรู ้ถึงเป้ าประสงค์และตัวชี้วดั ประกอบกับเสริ มสร้างค่านิ ยมแบบใหม่กบั ทุก
ภาคส่วน ในการมีส่วนร่ วมเสริ มสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
พร้อมทั้งฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อม ให้คงความสมบู รณ์ เป็ นรากฐานการ
พัฒนาที่มนั่ คง และเป็ นฐานการดํารงวิถีชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนเสริ มสร้างธรรมาภิบาลในการบริ หาร
จัดการประเทศทุกระดับ ที่จะนําไปสู่ ความชัดเจนของผลการดําเนิ นงาน และภาพที่ควรเป็ นไปของผลการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ ผูต้ อบแบบสํารวจ จะเข้าร่ วมกิจกรรมด้านการพัฒนา แบบเป็ นผูร้ ่ วมโครงการ โดย
ขาดการริ เริ่ ม คณะผูว้ ิจัยเห็ น ว่า ในฐานะที่ จัดการเรี ยนการสอนให้กับ เยาวชน การสอดแทรกการฝึ กปฏิ บัติ
ตลอดจนการส่ งเสริ มกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น กลุ่ม / ชมรมอาสาสมัครของเยาวชน ในงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็ นเรื่ องสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ การศึ กษา และกิ จกรรมเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในสังคมด้าน ต่าง ๆ เช่น ความ
ยากจน การช่วยเหลือสังคม ฯลฯ จัดเป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนให้เป้ าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืนสามารถบรรลุ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลได้ในอนาคต ตามกําหนดใน ปี ค.ศ.2030
นอกจากนี้ ผลการสํารวจที่ แสดงให้เห็ นถึง ผลการประเมินตนเองของผูต้ อบแบบสํารวจ ที่ จดั ลําดับ
ความสําคัญของเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 3 ลําดับแรก โดยเรี ยงตามลําดับมากไปน้อย คือ
1) เป้ าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรู ปแบบ ทุกที่
2) เป้ าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมลํ้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และ
3) เป้ า หมายที่ 11 ทําให้ เมื อ งและการตั้ง ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์มี ค วามปลอดภัย ทั่ว ถึ ง พร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลงและยัง่ ยืน
ประเด็นข้างต้นนี้ สะท้อนได้ว่า การดําเนิ นงานเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ต้องเน้น ที่
การบูรณาการบนฐานความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม และประกอบกับนโยบายของรัฐ
ไทย เน้นการประยุกต์ใช้ ร่ วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบกับการสร้างความร่ วมมือทุกภาคส่ วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาควิชาการ จะช่วยต่อการสร้างความสําเร็ จของเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ท้ายที่สุด คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า การเรี ยนรู ้ทกั ษะการทํางาน ทักษะการเป็ นผูป้ ระกอบการเพื่อสังคม และการ
สร้างทีมงาน เป็ นอีกเงื่อนไขสําคัญ ที่สถาบันการศึกษาสามารถช่วยเสริ มให้กบั เยาวชน เพื่อการเป็ นบัณฑิตที่พึง
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ปรารถนาของสังคมในศตวรรษที่ 21 และจะช่วยให้สงั คมอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนยาวนาน ตามเป้ าหมายของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนได้

7. ข้ อเสนอแนะ

1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั กล่าวได้วา่ ผลการสํารวจนี้ มาจากผูเ้ รี ยน 1 รายวิชา ซึ่ งมีผูล้ งทะเบี ยน
เรี ย นจํา กัด ยัง ไม่ ไ ด้ผ ลการศึ ก ษาที่ ม ากจากกลุ่ ม ผูเ้ รี ย นในระดับ ปริ ญ ญาตรี ท้ ัง หมด ดังนั้น ควรมี งานวิจัย ที่
ครอบคลุมจํานวนผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี เพื่อได้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์จาํ นวนมากขึ้น ที่สามารถนําไปสรุ ปผลได้
อย่าง
2) ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั ในชั้นเรี ยน ซึ่ งมีผลู ้ งทะเบียนเรี ยนจํากัด ยัง
ไม่ได้ผลการศึกษาที่มาจากกลุ่มผูเ้ รี ยนในระดับปริ ญญาตรี ท้ งั หมด ดังนั้น ควรมีงานวิจยั ที่ครอบคลุมจํานวนผูเ้ รี ยน
ในระดับปริ ญญาตรี ที่ทาํ ให้ทราบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น และควรทํางานวิจยั ให้ครอบคลุมจํานวนรายวิชาต่าง ๆ
เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ ได้ข ้อ มู ล ที่ จ ําเป็ นและจํานวนมากเพี ย งพอสําหรั บ การวางแผนพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลและผลสัมฤทธิ์ ของเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น อันเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การนําไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ดีต่อไป
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การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อการพัฒนาชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการ
เผยแพร่ งานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถ
ทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของอาจารย์ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างคือ อาจารย์ผทู ้ ี่ทาํ วิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์โดยการสุ่มอย่างง่าย อาจารย์ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 60 คน ใช้วิธีการทดลอง โดยให้อาจารย์ใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วย
ตนเองที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจํานวน 1 บท ใช้เวลา 4 สัปดาห์ และทําแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเอง 2 สัปดาห์ รวมใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต 2) แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ใช้ทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ t-test แบบจับคู่ เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิ ง
วิชาการก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นและใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองมีค่าเท่ากับ 84.11/85.41 ซึ่ ง
ถือว่ามีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด
2. ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการของอาจารย์หลังจากการทําชุดฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตสู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการด้วยตนเองบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
คําสําคัญ : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเอง
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ABSTRACT

The proposes of this research were to develop and test the efficiency of a self- learning academic
English reading skill training package for presentation of research work in English language by
Phetchabun Rajabhat University researchers, and to compare academic English reading abilities of instructors
before and after using the self-learning academic English reading skill training package. The sample used
in this research consisted of 60 instructors who do the research in Phetchabun Rajabhat University, obtained by
simple random sampling. In the experiment, the instructors studied one exercise for four weeks, and did the
pretest and posttest for two weeks. The duration of the experiment covered six weeks. The research instruments
comprised 1) a self- learning academic English reading skill training package via the Internet; and 2) an
academic English reading ability test for pre-testing and post-testing.
The t-test was used to analyze the data in order to compare the instructors’ academic English reading
abilities before and after using the academic English ability before and after using the self- learning academic
English reading skill training package via the Internet, developed by the researcher. In addition, the mean and
standard deviation were also used.
The results of the study were as follows:
1. The developed self-learning academic English reading skill training package via the Internet
Was efficient at 84.11/85.41, which was higher than the pre-determined efficiency criterion.
2. The post-training academic English reading skill of the instructor after studying the self- learning
academic English reading skill training package via the Internet was significantly higher than their pretraining counterpart ability at the .01 level.
KEYWORDS: academic English, self-learning academic English reading skill training package

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ที่เน้นการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาเข้าสู่สงั คมนวัตกรรมและเตรี ยมการก้าวสู่
ประเทศรายได้สูงในอนาคต ประกอบกับรัฐบาลมีเป้ าหมายเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ งปั จจัย
หลักในการพัฒนา คือ พัฒนาด้านการศึกษาของคนในชาติจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติที่กาํ หนด
แนวทางการเพื่อการพัฒนาในช่วงระยะเวลา 5 ปี จะต้องให้ความสําคัญกับการใช้องค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจยั และพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างเข้มข้นทั้งในภาค
ธุ รกิ จ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม รวมทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดล้อมหรื อปั จจัยพื้น ฐานที่
เอื้ออํานวยทั้งการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจยั โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และการบริ หารจัดการ เพื่อช่ วยขับเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศให้ก้า วสู่ เป้ าหมาย การวิจัยจึ งเป็ น
เครื่ องมือที่( Know How) ที่ จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิ จมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันในเวที ระดับสากลได้ การ
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พัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) อยูใ่ นห้วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่ ส่งั สมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขันด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้นสังคมโลกจะมีความเชื่อมโยง
ใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็ นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว และจะกระทบ
ชี วิตความเป็ นอยู่ในสังคมและการดําเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จอย่างมาก ขณะที่ ประเทศไทยมีขอ้ จํากัดของ
ปั จจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ เกือบทุกด้านและจะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชดั เจน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, 2559)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจสําคัญในการพัฒนาประเทศ ในด้านการ
ผลิ ต บัณ ฑิ ต การวิจัย การบริ ก ารวิช าการแก่ สัง คม การทํา นุ บ ํา รุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรมมี ฉะนั้น อาจารย์จึ ง
เปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญในการขับเคลื่อนพันธกิจหลักดังกล่าวของสถาบันอุดมศึกษาให้ลุล่วง อาจารย์
ในมหาวิทยาลัย ผูซ้ ่ ึ งเป็ นนักวิชาการและนักวิจยั จําเป็ นต้องมีการสื่ อสารเพื่อเผยแพร่ ความรู ้ที่ได้จากงานวิจยั หรื อ
ข้อมูลความรู ้ทางวิชาการแก่เพื่อนร่ วมวิชาชีพ แหล่งทุน องค์กรภาครัฐและเอกชน และต่อสาธารณชนตลอดเวลา
ซึ่ งการสื่ อสารเผยแพร่ น้ ี เป็ นกระบวนการที่มีความหลากหลายและซับซ้อนซึ่ งอาจมีขอ้ แตกต่างกันในการเผยแพร่
ที่ สื่อสารออกไป นักวิจยั และนักวิชาการจึ งต้องยึดหลักจริ ยธรรมและมีมาตรฐานที่ อา้ งอิงการปฏิ บตั ิได้ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล (มาตรฐานการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการ, 2558) ผู ้ วิ จั ย ซึ่ งเป็ น
อาจารย์ประจําหลักสู ตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จึงมีความสนใจที่จะพัฒนา
ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ใน
มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบู ร ณ์ เพื่ อ พัฒ นาบุ ค ลากรทางการวิ จัย ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ เพชรบู ร ณ์ ใ ห้ มี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอผลงานทางการวิจยั ที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั เชื่อว่า ผลการวิจยั นี้ จะ
สามารถนําไปพัฒนาชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการด้วยตนเองให้มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับ
บุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ได้มากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั เป็ น
ภาษาอังกฤษ
(2) เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั เป็ น
ภาษาอังกฤษ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีกรอบ
แนวคิดดังนี้
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ปัจจัยนําเข้ า
นักวิจยั ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์

ผลผลิต
ผลการทดสอบการใช้ชุดฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการด้วยตนเอง

การพัฒนา
ชุดฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ด้วยตนเอง
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จํานวน 300 คน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ อาจารย์ที่ทาํ วิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีการสมัครเข้ามาร่ วม จํานวน
60 คน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้ แก่
(1) ตัวแปรต้น
ชุดฝึ กทักษะการการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั
เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่มีประสิ ทธิภาพ 80/80
(2) ตัวแปรตาม
ความสามารถทางการอ่ า นภาษาอัง กฤษเชิ ง วิ ช าการจากการศึ ก ษาชุ ด ฝึ กทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้ แก่
(1) ชุดฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั เป็ น
ภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จํานวน 1 บท
(2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ จํานวน 20 ข้อ เพื่อเป็ น
แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั
เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังต่ อไปนี้
(1) ขอใช้เครื่ องมือในการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์ที่ทาํ วิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ด้วยวิธีการสมัครเข้ามาร่ วม จํานวน 60 คน
(2) ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงเนื้ อหาชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเอง
เพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
(3) ให้ อ าจารย์ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งทํา การทดสอบวัด ความสามารถก่ อ นเรี ยน (Pretest) เพื่ อ วัด
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ จํานวน 20 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 20 นาที จากนั้นตรวจและ
บันทึกคะแนนของอาจารย์แต่ละคน แล้วนําไปประเมินระดับคะแนน
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(4) ดําเนินการทดลองใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองเพื่อการเผยแพร่
งานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จํานวน 1 บท เป็ นเวลา 4 สัปดาห์
(5) ให้อาจารย์กลุ่มตัวอย่างทําการทดสอบหลังเรี ยน (Post test) เพื่อทดสอบความสามารถทางการ
อ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ซึ่ งเป็ นข้อสอบชุดเดียวกับก่อนใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วย
ตนเองเพื่อการเผยแพร่ งานวิจยั เป็ นภาษาอังกฤษของนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จํานวน 20 ข้อ ใช้
เวลาทดสอบ 20นาที จากนั้นตรวจและบันทึกคะแนนของอาจารย์แต่ละคน แล้วนําไปประเมินระดับคะแนน
(6) นําผลตรวจให้คะแนนการประเมินระดับความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด ฝึ กทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเชิ ง วิ ช าการด้ว ยตนเองและเปรี ยบเที ย บ
ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเองที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) การวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้วยตนเอง ตาม
เกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/E2
(2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของกลุ่ม
ตัวอย่างก่ อนหลังการทดลองใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการด้วยตนเอง โดยใช้สถิ ติในการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (x�) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลต่างเฉลี่ ย (D) และค่า
ทดสอบ t ของกลุ่ม

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ชุ ดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการด้วยตนเอง บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ ตที่ สร้างขึ้นมี
ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 84.11 / 85.41 ถื อ ว่า สู ง กว่า เกณฑ์ที่ ก ํา หนดไว้ 80/80 แสดงว่า ประสิ ท ธิ ภ าพของผลวัด
ความสามารถทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหลังการใช้บทเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์
(2) ความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการของอาจารย์หลังการใช้สูงกว่าความสามารถ
ทางการอ่ า นภาษาอังกฤษก่ อนการใช้ชุ ดฝึ กทัก ษะการอ่ า นภาษาอังกฤษเชิ งวิช าการด้ว ยตนเองบนเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การศึ กษาด้วยชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการด้วยตนเองยังเป็ นสิ่ งใหม่สําหรับ
ผูเ้ รี ยน ดังนั้นผูเ้ รี ยนต้องศึ กษาคําชี้ แจงและแนะนําวิธีการใช้ชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการด้วย
ตนเองให้ชดั เจน
(2) ก่อนนําชุดฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการด้วยตนเองไปทดลองใช้ ผูท้ ดลองควร
สํารวจความพร้อม ผูเ้ รี ยน และสื่ อการสอน รวมทั้งที่เป็ นสื่ อทางเทคโนโลยี มีการวางแผนก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้
แก้ไขโดยการใช้สื่ออื่นๆ แทน
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6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการวิจยั และพัฒนาชุดฝึ กทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการด้วยตนเองเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตของทักษะอื่น โดยนําระบบและรู ปแบบการทดลองนี้ไปทดลองในเนื้อหาอื่นๆ ที่แตกต่างกัน
(2) ควรมี ก ารทํา วิ จัย โดยวัด เจตคติ ข องกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี ต่ อ การเรี ย นโดยใช้สื่ อ บนเครื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต
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การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโตของพืชดอกด้วย
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มีความมุ่งหมาย เพื่อ 1) เพื่อ
ศึ กษาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 2) เพื่อศึ กษาความก้าวหน้าทางการเรี ยน 3) เพื่อ
เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดสุ รินทร์ จํานวน 20 คน ได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยใช้
แผนการจัด การเรี ยนรู ้ วิช าชี ววิท ยา ด้ว ยกระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะ 5 ขั้น เรื่ อ ง การสื บ พัน ธุ์ แ ละการ
เจริ ญเติบโตของพืชดอก แล้วทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรี ยน เปรี ยบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน และเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนโดยเที ยบกับ เกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้การ
ทดสอบ t-test แบบ Dependent sample t-test แบบ one sample การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า ประสิ ท ธิ ภาพของแผนการจัด การเรี ยนรู ้ (E1/E2)มี ค่าเท่ ากับ 88.71/85.61 ค่าดัช นี
ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.8156 ทําให้นกั เรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนในระดับสู ง ทําให้นักเรี ยนยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, การสื บพันธุ์และการเจริ ญเติบโตของพืชดอก, การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ

ABSTRACT

The aims of the research of learning achievement development on reproduction and development of
angiosperms by using inquiry cycle (5E) for grade 11 students are;
1) To study about efficiency and effectiveness of the lesson plan.
2) To study about the study progression.
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3) To compare the result of learning achievement.
The sample of this study was 20 students from grade 11 of Takongwittaya Rachamankhalapisek
School, Surin. All the selected students were from purposive sampling from the group of students who studying
Biology program using the inquiry cycle (5E) on reproduction and development of angiosperms. Next, analyzed
by finding out the percentage of efficiency and effectiveness of the lesson plan. Then, study about the study
progression and compare the difference of learning achievement between pre and post study. After that, using
One Sample T-Test from Dependent sample T-Test to compare the learning achievement between pre and post
study with the criterion of 80%. The result of the research found that the efficiency of the lesson plan (E1-E2)
was 88.71/85.61 and the effectiveness was at 0.8156. The result shows the high rate of study progression. The
result of learning achievement from post study is higher than pre study by significance level of 0.5
KEYWORDS: LEARNING ACHIEVEMENT, REPRODUCTION AND DEVELOPMENT OF
ANGIOSPERMS, INQUIRY CYCLE

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในยุคปั จจุบนั การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้เชื่อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ เพื่อให้มีการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน
ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ เพื่อให้สามารถนําความรู ้ไป
ใช้ในการดํารงชีวติ หรื อศึกษาต่อในวิชาชีพที่ตอ้ งใช้วทิ ยาศาสตร์ได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 1-2)
สาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 ชีววิทยา หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ได้ระบุ ให้ผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจเนื้ อหา เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริ ญเติบโต ความรู ้และความเข้าใจในเรื่ องนี้ เป็ นความรู ้พ้ืนฐานเพื่อนําสู่ ความเข้าใจต่อการเรี ยนวิชาชี ววิทยาใน
เรื่ อ งต่ าง ๆ เช่ น การตอบสนองของพื ช การผ่า เหล่ า พัน ธุ วิศ วกรรม วิว ฒ
ั นาการ และต่ อ ยอดสู่ ก ารเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2555) อย่างไรก็ตามวิชาชีววิทยา
ยังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควร ถึงแม้วา่ เนื้ อหาวิชาบางส่ วนจะไม่ยากนัก อีกทั้งเป็ นเรื่ องราวที่นกั เรี ยนจะพบ
เห็ นได้ในชี วิตประจําวันเมื่อมีทกั ษะการสังเกต แต่ยงั มีเนื้ อหาอีกบางส่ วนที่ เป็ นนามธรรมที่ ตอ้ งใช้จินตนาการ
ประกอบในการเรี ยนรู ้ หากแต่นักเรี ยนที่ เรี ยนในเนื้ อหานี้ ยงั คงมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่าอีกทั้งครู ยงั เป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการจัดการเรี ยนการสอน จึงส่งผลให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอ้ ย เกิดความเบื่อ
หน่าย ขาดความสนใจ ส่งผลให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาตํ่า ภาณุสินธุ์ บูรภักดิ์ (2561) การที่
นักเรี ยนไม่เข้าใจแนวคิดเรื่ องการสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต อาจส่ งผลให้นักเรี ยนประสบปั ญหา
การเรี ยนวิชาชีววิทยาขั้นสูงต่อไปในอนาคต
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า กระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น เป็ นกระบวนการที่ฝึกให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
กระบวนการสื บเสาะหาคําตอบ เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและมีความกระฉับกระเฉง กระตือรื อร้นใน
การเรี ยนรู ้ อยากแสวงหาคําตอบด้วยการปฏิ บตั ิจริ ง (วัชราพร ฟองจันทร์ , 2558 : 304) โดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน
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ได้ฝึกคิด ฝึ กสังเกต ฝึ กการสื่ อสาร ฝึ กการคิดวิเคราะห์ มีครู เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาชี้แนะ ช่วยเหลือ ให้กาํ ลังใจ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนคิดและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (ธนันดร ชนะกุล, 2559 : 369) นักเรี ยนการศึกษากลุ่ม BSCS(Biology
science Curriculum study) ได้เสนอขั้น ตอนในการเรี ย นการสอนเป็ น 5 ขั้น ตอน คื อ ขั้น สร้ า งความสนใจ
(Engagement) ขั้น สํ า รวจและค้น หา (Exploration)ขั้น อธิ บ ายและลงข้อ สรุ ป (Explanation) ขั้น ขยายความรู ้
Elaboration)และขั้นประเมิน (Evaluation) ซึ่งการจัดกิจกรรมหากดําเนินการครบทั้งวงจรมีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า
Inqui Cycle:5E ซึ่ งทั้ง 5 ขั้น ตอนเป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ค รู จะต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นรู ้ จัก คิ ด มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ นําไปสู่ ก ารแสวงหาความรู ้ ใหม่ ใช้ก ระบวนการและทัก ษะต่ าง ๆ ทางวิท ยาศาสตร์ (นาวิน ทร์
ประดิษฐ์ธานี, 2558 : 4)
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้นซึ่ ง เป็ นรู ปแบบ
หนึ่งของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเองโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถส่ งเสริ มให้นักเรี ยนใฝ่ เรี ยนรู ้ พยายามค้นหาคําตอบของบทเรี ยน (Erika Iyengar, 2017 :
Abstract) มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ได้ดี (Caleb Bryce, 2016 : Abstract) นอกจากนี้ยงั
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองให้มีศกั ยภาพ จากข้อมูลการศึ กษาค้นคว้า
พบว่า มีการกําหนดขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนแบบที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยมีการให้นกั เรี ยนได้ จดจ่อ
กับคําถามเพื่ อกระตุ ้นความสนใจต่อ เนื้ อหาที่ กาํ ลังเรี ยน วุฒิ ชัย จารุ ภทั รกูล, สมศิ ริ สิ งค์ลพ และสพลณภัท ร์
ศรี แสนยงค์ (2561)
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงตระหนักและเห็นความสําคัญของปั ญหาการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้ง
จากตัวผูเ้ รี ยน ครู ผูส้ อนและ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน จึงมีความสนใจที่ จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย น เรื่ อ ง การสื บ พัน ธุ์ ข องพื ช ดอกและการเจริ ญ เติ บ โต ด้ว ยการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบสื บ เสาะทาง
วิท ยาศาสตร์ สําหรั บ นัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 เพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย นได้พ ัฒ นาความรู ้ ทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ พร้อมเจตคติ ทางวิทยาศาสตร์ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้ในเนื้อหาอื่นๆ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ งการสื บ พัน ธุ์ แ ละการ
เจริ ญเติบโตของพืชดอกด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น
2. เพื่ อศึ กษาความก้าวหน้ าทางการเรี ยน เรื่ อ งการสื บ พัน ธุ์ แ ละการเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ดอกด้ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น
3. เพื่ อ พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องการสื บ พัน ธุ์ แ ละการเจริ ญเติ บ โตของพื ช ดอกด้ ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ 5 ขั้น
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง โดยตัวแปรอิสระ คือการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จํานวน 7 แผน เวลา 13 ชัว่ โมง ส่ วนตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง
การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดง
ในแผนภาพที่ 1

การจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ทาง
วิท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง การสื บ พัน ธุ์ ข องพื ช ดอก
และการเจริ ญ เติ บ โต ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 แผนการจัด กิ จ กรรมการ
เรี ยนรู ้ จํานวน 7 แผน เวลา 13 ชัว่ โมง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการ
สื บพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริ ญเติบโต

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่ งทดลอง ที่ ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดยการทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ในภาคเรี ยนที่ 1/2561 ที่เรี ยนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะ 5 ขั้น มีแผนการทดลองดังนี้ดงั นี้
O1 → X → O2
โดย O1 คือ การทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
O2 คือ การทดสอบหลังเรี ยน (Posttest) หลังจากเสร็ จสิ้นการจัดการเรี ยนรู ้
X คือ การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์
ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต

4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบแผนการวิจยั เป็ นแบบกึ่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเดียว ทดสอบ
ก่อนเรี ยน หลังเรี ยน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร นักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวมจํานวน 20 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิ เษก จังหวัดสุ รินทร์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา
เขต 33
ตัวอย่ าง นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ห้องเรี ยนที่ 1 จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
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4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืช
ดอกและการเจริ ญเติบโต ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ องการสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดลอง และเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 จํานวน 7 แผน รวมเวลา 13 ชัว่ โมง ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์
2. แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น แบบปรนั ย 4 ตัว เลื อ ก จํา นวน 40 ข้อ ที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู ้กบั จุดประสงค์ของข้อสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
แล้ว
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. ครู แนะนํารู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนและบทบาทของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะทาง
วิทยาศาสตร์
2. ทดสอบก่อนเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน เรื่ องการ
สื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต จํานวน 40 ข้อ
3. ดําเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ตามแผน การ
จัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างไว้ จํานวน 7 แผน พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
4. ทดสอบหลังเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชุดเดียวกันกับก่อน
เรี ยนแต่มีการสลับข้อคําถาม
5. นําคะแนนทดสอบก่ อนเรี ยน และคะแนนทดสอบหลังเรี ยนจากแบบทดสอบ มาหาค่ าสถิ ติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนําไปใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลในส่วนอื่นๆ ต่อไป
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมู ล นําคะแนนที่ ได้จากการทํากิ จกรรม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบ มา
วิเคราะห์ดงั นี้
1. วิเคราะห์คะแนนระหว่างเรี ยนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมาหาค่าประสิ ทธิ ภาพของ
นวัตกรรม(E1/E2)โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 และนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาหา
ค่าดัชนีประสิ ทธิผล (E.I.)
2. วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอก
และการเจริ ญ เติ บ โต ของนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ก ารจัด การเรี ยนรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Dependent Sample
3. วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอก
และการเจริ ญ เติ บ โต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัด การเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ One Sample
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5. ผลการวิจัย

1. การหาค่าประสิ ทธิภาพและดัชนี ประสิ ทธิผลของนวัตกรรม คือการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่
มีประสิ ทธิ ภาพ(E1/E2)ขั้นตํ่าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยนทั้ง
ชั้นพบว่าจัดอยูใ่ นระดับสูงโดยมีค่า<g>เท่ากับ 0.8156 แสดงว่านวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีทาํ ให้นกั เรี ยนทั้งชั้นมี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 81.56
คะแนนก่อนเรียน
20.32

คะแนนหลังเรียน
85.27

ความก้าวหน้ า<g>
0.81

2. การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพัน ธุ์ของพืชดอกและการ
เจริ ญเติบโต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ได้ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและ
การเจริ ญเติบโต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
กลุ่มทดลอง
ก่อนเรี ยน

𝑛𝑛

20

𝑋𝑋�

13.90

𝑆𝑆. 𝐷𝐷.

หลังเรี ยน

20

36.25

1.83

3.52

𝑑𝑑𝑑𝑑

19

𝑡𝑡

-23.40*

𝑝𝑝

0.000

*p < .05

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอก
และการเจริ ญ เติ บ โต ของนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยใช้ก ารจัด การเรี ยนรู ้ แบบสื บ เสาะหาความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริ ญเติบโต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ได้ผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและ
การเจริ ญเติบโต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 80
กลุ่มทดลอง
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛
𝑋𝑋�
𝑆𝑆. 𝐷𝐷.
𝑡𝑡
𝑝𝑝
หลังเรี ยน
20
36.25
1.83
19
88.50*
0.000
*p < .05
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จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการ
เจริ ญเติบโต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ สู งกว่า
เกณฑ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การสื บพันธุ์
ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะสู งกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้รับการสอน
แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต สรุ ปผลการวิจยั และมีประเด็นการ
อภิปราย ดังนี้
1. การหาค่าประสิ ทธิภาพและดัชนีประสิ ทธิผลของนวัตกรรม คือการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่
มีประสิ ทธิภาพ(E1/E2)ขั้นตํ่าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จากการวิเคราะห์คะแนนใบงานและคะแนนทดสอบหลัง
เรี ยน ซึ่ งสะท้อนประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ(E1) และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์(E2) ของนวัตกรรม พบว่ามี
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ ร้ อยละ 88.71/85.61 แสดงให้เห็ น ว่า รู ป แบบการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ ากับเกณฑ์
มาตรฐาน เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยนทั้งชั้นพบว่าจัดอยูใ่ นระดับสู งโดยมีค่า<g>เท่ากับ
0.8156 แสดงว่านวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ทาํ ให้นกั เรี ยนทั้งชั้นมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเฉลี่ยสู งถึงร้อยละ
81.56 ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ(ธนัน ดร ชนะกุล , 2559 : 368) เรื่ อ ง การพัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
วิทยาศาสตร์ โดยการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนรู ปแบบสื บ
เสาะหาความรู ้ ซึ่งพบว่าทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับสูง
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการสอนแบบสื บ
เสาะหาความรู ้(5E) เรื่ อง การสื บพันธุ์ของพืชดอกและการเจริ ญเติบโต หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก วิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) ที่ผวู ้ จิ ยั นํามาใช้ในการสอนครั้ง
นี้ เป็ นวิธีการสอนอีกรู ปแบบหนึ่ งที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้ ที่มาจากการสื บเสาะแสวงหาหรื อลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง จากการใช้การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ในครั้ งนี้ จึงทําให้ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
วิทยาศาสตร์ ดี ข้ ึ น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย (ยุพา กุมภาว์, 2550) เรื่ อง ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความคิ ด
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ที่ ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบการสื บเสาะหา
ความรู ้ ซึ่ งพบว่าทําให้ผูเ้ รี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนดี ข้ ึ น มี การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ให้นักเรี ยน
แสดงออก โดยการพูดออกมา มีการแสวงหาความรู ้ สามารถที่ จะเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นักเรี ยนได้ฝึกภาคปฏิ บตั ิที่
ถูกต้องก่อนที่ นักเรี ยนจะได้ปฏิ บัติการทดลองในบทเรี ยน สามารถสร้างความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และใช้แบบฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิมาใช้ประกอบในกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) รู ปแบบการสอนที่เน้นวิธีการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้น้ นั ครู สอนควรชี้แจงให้นกั เรี ยนเข้าใจ
วิธีการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด เพื่อนให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้อย่างละเอียด เพื่อให้เกิดการสอนเกิดประสิ ทธิภาพ
สูงสุด
(2) วิธีการสอนที่ เน้นวิธีการสอนแบบสื บเสาะความรู ้ เป็ นรู ปแบบการสอนที่ เน้นให้นักเรี ยนเกิ ด
กระบวนการคิด ทักษะในการแก้ปัญหา จึงเป็ นรู ปแบบการสอนที่เหมาะสมที่จะนําไปใช้ในการสอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้น้ นั เป็ นวิธีการที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองจึ งควรมี การวิจยั โดยใช้การสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) กับวิชาที่ เกี่ ยวกับ วิทยาศาสตร์ เช่ น ดารา
ศาสตร์ เคมี และฟิ สิ กส์
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิธี การจัดการเรี ยนการสอนแบบสื บ เสาะหาความรู ้ (5E) ในตัวแปรอื่ น เช่ น
ทัก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปั ญ หา เพราะเป็ นสิ่ งจําเป็ นในการเรี ย นวิช า
วิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผเู ้ รี ยน

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณแหล่งทุนจากสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9. เอกสารอ้ างอิง
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การศึ กษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์ (1) เพื่ อศึ กษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วนและ
ทศนิ ยม (2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วนและทศนิ ยมของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561
โรงเรี ยนบ้านหลังเขา จังหวัดระยอง จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 11 คน ที่ เรี ยนรวมกันทั้ง 3 ระดับชั้น แต่ใช้
แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนแตกต่างกัน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะประกอบการสอน 22 แผน ใช้เวลาในการทดลอง 24 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน
การวิเคราะห์ ข ้อมู ลใช้สถิ ติ จํานวน มัธยฐาน พิ สัยควอไทล์ และสถิ ติ ท ดสอบ Wilcoxon matched pairs signed ranks test และ Z-test ผลการวิจยั พบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วนและทศนิ ยมของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนบ้านหลังเขา จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับ ดี เยี่ยม (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วนและทศนิ ยมของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนบ้านหลังเขา จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนสู งขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
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ABSTRACT

The main objectives of this study were (1) to study the Mathematics scholastic achievement in
Fractions and Decimals (2) to compare the Mathematics scholastic achievement in Fractions and Decimals of
Elementary students through the skills exercise learning management in pre-test and post-test. A sample of this
study was 11 Prathomsuksa 4-6 who was studying in the first semester in academic year of 2018 from Ban
Lang Khao School, Ban Khai District, Rayong Province. The samples were collected from Prathomsuksa 4-6,
but used the different skills exercise. The instruments were (1) the 22 skills exercises learning management
plans which were conducted within 24 hours (2) the scholastic achievement test. The data analysis was used on
statistics, median, quartile, Wilcoxon matched pairs signed - ranks test and Z-test. The results found that (1) the
Mathematics scholastic achievement in Fractions and Decimals of Elementary students from BanLang Khao
School through the skills exercise learning management was at the excellent level (Md = 24). (2) The
Mathematics scholastic achievement in Fractions and Decimals of Elementary students from BanLang Khao
School through the skills exercise learning management was higher at the statistical significance level of .05
KEYWORDS: Skills exercise learning management, Mathematics scholastic achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

คณิ ตศาสตร์ มี บทบาทสําคัญ ยิ่งต่ อความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากคณิ ตศาสตร์
ช่วยให้มนุ ษย์มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรื อ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถว้ น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ในชีวติ จริ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ยงั เป็ นเครื่ องมือ ในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อันเป็ นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและ
พัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศให้ทัดเที ยมกับนานาชาติ การศึ กษาคณิ ตศาสตร์ จึงจําเป็ นต้องมี การพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ สังคม และความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่ เจริ ญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ในยุค โลกาภิ วตั น์ ตัวชี้ ว ดั และสาระการเรี ย นรู ้ แกนกลาง กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) ตามหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธคัก ราช 2551
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยคํานึงถึงการส่งเสริ ม ให้นกั เรี ยนมีทกั ษะที่จาํ เป็ นสําหรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่
21 เป็ นสําคัญ นัน่ คือ การเตรี ยมนักเรี ยนให้มีทกั ษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การแก้ปัญหา
การคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่ อสารและการร่ วมมือ ซึ่ งจะส่งผลให้นกั เรี ยนรู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยูร่ ่ วมกับประชาคมโลกได้ ทั้งนี้
การจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ที่ ประสบความสําเร็ จนั้น จะต้องเตรี ยมนักเรี ยนให้มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้สื่อต่าง ๆ
หรื อสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรี ยน
จากรายงานผลการทดสอบการศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ที่ ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 รวมทั้งประเทศในปี การศึ ก ษา 2559 และ 2560 พบว่า
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ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 38.76 และ 35.55 ตามลํา ดั บ (สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ , 2561) ซึ่ งตํ่า กว่ า
ระดับ ประเทศ 40.47 และ 37.12 ตามลําดับ และอยู่ในระดับปรั บปรุ ง จากการวิเคราะห์ ขอ้ สอบ O-NET โดย
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พบว่า ข้อสอบมี ท้ งั โจทย์ที่ เป็ นลักษณะข้อความทางสัญ ลักษณ์ คณิ ตศาสตร์ และลักษณะที่ เป็ น
ข้อความบรรยายยาว ๆ ซึ่ งนักเรี ยนต้องใช้ความสามารถในการอ่านและตีความหมายของประโยค ในกระบวนการ
แก้โจทย์ปัญหาเพื่อให้ได้คาํ ตอบออกมาในรู ปของสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ดังนั้นจากรู ปแบบของข้อสอบ อาจ
ส่งผลให้นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผล O-NET ตํ่า เพราะการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิง่
ปั ญหาในการนําความรู ้การแก้โจทย์ปัญหาต้องใช้ทกั ษะหลายด้าน ได้แก่ การอ่านโจทย์ปัญหา การตีความโจทย์
ปั ญหา และการคํานวณเพื่อให้ได้คาํ ตอบที่ถูกต้อง ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ จาํ เป็ นในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ หากขาด
ทักษะใดทักษะหนึ่ งไป ก็จะทําให้นักเรี ยนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ได้ จําเป็ นอย่างยิ่งที่ ครู ผสู ้ อน
จะต้อ งนําสื่ อการสอนที่ จะช่ วยพัฒ นาทักษะการแก้โจทย์ปั ญ หา การคิ ดคํานวณให้กับนักเรี ยน สื่ อการสอนที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาการคํานวณของนักเรี ยนที่จะช่วยให้เกิดผลในการเรี ยนดีข้ ึน สื่ อพื้นฐานที่สาํ คัญ คือ แบบ
ฝึ กทักษะเป็ นสื่ อการเรี ยนที่จะนํามาใช้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาหลังการเรี ยนเนื้ อหาไปแล้วช่วยให้นักเรี ยนได้ฝึก
ทักษะการคิดคํานวณ
โรงเรี ยนบ้านหลังเขา จังหวัดระยอง เป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็กมีความจําเป็ นต้องสอนแบบรวมชั้นเรี ยนใน
ระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 และชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 การเรี ยนการสอนแบบรวมชั้น
เช่นนี้ สามารถอธิ บายหลักการของการคํานวณและการแก้ปัญหาโดยรวมได้แต่การทําแบบฝึ กทักษะต้องแยกกัน
ในการเรี ยนเรื่ องเศษส่ วนและทศนิ ยมนักเรี ยนต้องเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดความเข้าใจ และมีทกั ษะการกระทําจริ ง ที่จะ
ส่ งผลให้สามารถเรี ยนรู ้และจดจําสิ่ งที่เรี ยนได้ดี การใช้แบบฝึ กทักษะเป็ นการสอนที่ แตกต่างกันในแต่ละระดับ
ชั้น ในเรื่ อ งเศษส่ ว นและทศนิ ย มแต่ มี จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกัน และมี ก ารวัด ผลการเรี ย นการสอนในแต่ ล ะครั้ ง
เพื่อความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยน สอดคล้องกับคํากล่าวของ วัลยา อํ่าหนองโพธิ์ (2557) ได้กล่าวว่า
แบบฝึ กทักษะเป็ นสื่ อการสอนประเภทหนึ่ งที่ครู ผูส้ อนสร้างขึ้น เพื่อฝึ กทักษะของนักเรี ยนในเรื่ องที่เรี ยนไปแล้ว
ให้เกิดความชํานาญในเรื่ องนั้นยิง่ ขึ้น เพราะหากนักเรี ยนทําแบบฝึ กในข้อใดไม่ได้ นักเรี ยนก็กลับมาทบทวนในสิ่ ง
ที่เรี ยนไปแล้ว เพื่อนํามาช่วยในการทําแบบฝึ กทักษะให้สาํ เร็ จลุล่วง ดังนั้นแบบฝึ กทักษะจึงเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ฝึก
ปฏิ บัติ ด้ว ยความสนใจสนุ ก สนาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู ้ ค วามเข้าใจมี ทัก ษะเพิ่ ม ขึ้ น และสามารถนําไปใช้ใ น
ชีวิตประจําวันได้ และศรี พระจันทร์ แสงเขตต์ (2557) ได้กล่าวว่า แบบฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรม เครื่ องมือหรื อสื่ อ
ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างหนึ่ งที่ สร้างขึ้ น ประกอบด้วยกิ จกรรมที่ หลากหลายน่ าสนใจ
ที่ช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนา เป็ นการทบทวนบทเรี ยน ฝึ กให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และความชํานาญ
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4, 5 และ 6 ของการสอนของโรงเรี ยน
บ้านหลังเขา จังหวัดระยอง พบปั ญหาหลายประการ นักเรี ยนขาดกระบวนการคิด นักเรี ยนวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้
ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ จึงได้นาํ แบบฝึ กทักษะที่เหมาะสมในแต่ละระดับชั้นมาใช้ เพื่อให้นกั เรี ยน
มีผลการเรี ยนทางด้านการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ดีข้ ึ น และเป็ นแนวทางสําหรั บครู ในการพัฒ นาสื่ อที่ ใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่ อศึ กษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วนและทศนิ ยมของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอน
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์เรื่ อง เศษส่วนและทศนิยมของนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างก่อนและหลัง จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอน
ขั้นตอน
จุดประสงค์การสอน
1. ขั้นนํา
1. ทบทวนความรู ้เดิม
2. เชื่อมโยงเข้าสู่ บทเรี ยนใหม่
3. กระตุน้ การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
2. ขั้นสอน
1. ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในหลักการของ
2.1 สร้างความรู ้
เศษส่ วนและทศนิยม
2.2 แนะนําการฝึ กทักษะ 2. ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเศษส่ วนและ
ตามแบบฝึ กทักษะ
ทศนิยม
2.3 ฝึ กทัก ษะตามแบบฝึ ก 3. แนะนําโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
ทักษะ
4. ฝึ กทักษะการแก้โจทย์ปัญหาจากแบบฝึ ก
ทักษะเป็ นรายชั้นเรี ยนและรายบุคคล
3. ขั้นสรุ ป
1. ให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในหลักการของ
- สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยน
เศษส่ วนและทศนิยม
2. ให้นกั เรี ยนแก้ไขให้ถูกต้อง
3. สรุ ปความรู ้ที่ได้เรี ยนมา
4. ขั้นประเมินผล
1. ติดตามผลการเรี ยนรู ้การจัดการเรี ยนรู ้จาก
- ประเมินจากการทําแบบ การตรวจแบบฝึ กทักษะภายหลังที่นกั เรี ยน
ฝึ กทักษะ
แก้ไข
2. ศึกษาผลการเรี ยนรู ้เพื่อปรับปรุ งแก้ไข

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง เศษส่ วนและทศนิยม

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วนและทศนิ ยมของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจัย การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึ กษากลุ่มทดลอง
กลุ่มเดี ยว เป็ นแผนการวิจยั แบบวัดผลก่ อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา
เนาว์เย็นผล, 2540)
4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 จํานวน 7 คน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
จํานวน 3 คน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 1 คนที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนบ้านหลังเขา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 รวม 11 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วนและทศนิยม
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจยั จํานวน 2 เดือน (กรกฎาคม-สิ งหาคม 2561) โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
22 แผน เวลา 24 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ องเศษส่วนและทศนิยม จํานวน 22 แผน ได้รับการตรวจสอบความ
เที่ยงตรง ความถูกต้อง เหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.52) จาก 5 ระดับ
(2) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น เรื่ อ ง เศษส่ ว นและทศนิ ย ม เป็ นแบบปรนัย ชนิ ด
เลือกตอบระดับชั้นละ 30 ข้อ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่
.67-1.00 ค่าความยากง่ าย อยู่ระหว่าง .25 - .76 ค่ าอํานาจจําแนก อยู่ระหว่าง .25 - .93 และค่ าความเชื่ อ มั่น ของ
แบบทดสอบ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เท่ากับ .90 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เท่ากับ .84 และ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เท่ากับ .92
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสอนโดยใช้ แ ผนการจั ด การเรี ยนรู ้ 22 แผน จํ า นวน 24 ชั่ ว โมง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ใช้การอธิบายชี้แจงหลักการของเรื่ องเศษส่วนและทศนิ ยมพร้อมกันแต่ใช้แบบฝึ กที่แตกต่าง
กันเป็ นรายบุ คคลและเพิ่มเติมเรื่ องโจทย์ปัญ หาโดยแนะนําเป็ นรายกลุ่มตามลําดับชั้น ระหว่างการเรี ยนมี การ
สังเกตพฤติกรรมการทํางานทั้งหมด 22 ครั้ง
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ จํานวน มัธยฐาน และพิสยั ระหว่างควอไทล์
(2) สถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติทดสอบ Wilcoxon matched pairs signed - ranks test และ สถิติทดสอบ
ซี (Z-test)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อ งเศษส่ ว นและทศนิ ย มของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนบ้านหลังเขา จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอน
มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 1

1525

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 1 จํานวน มัธยฐาน และพิสยั ระหว่างควอไทล์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วนและ
ทศนิยม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนบ้านหลังเขา จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบ
ฝึ กทักษะประกอบการสอน จําแนกตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์

80 - 100
70-79
รวม

ระดับ

ดีเยีย่ ม
ดี
ดีเยีย่ ม
มัธยฐาน(Md)
พิสัยระหว่างควอไทล์(IR)

คะแนน

ระดับชั้น
ป.5
2
1
3
24
-

ป.4
4
3
7
24
2

24-30
21-23
21-30

ป.6
1
1
26
-

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วนและทศนิยมของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย ที่อยูใ่ นระดับดีเยี่ยม นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 4 คน ชั้นประถมศึกษา ปี ที่
5 จํานวน 2 คน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 1 คน และที่อยูใ่ นระดับดี มีนกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 3
คน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จํานวน 1 คน
5.2 การเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วนและทศนิ ยมของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอน
5.2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
เศษส่วนและทศนิยมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกปี ที่ 4 และ 5 ปรากฏดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3
ตารางที่ 2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องเศษส่วนและทศนิยมของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
นักเรี ยนคน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

คะแนน
X
(ก่อน)
12
14
14
10
8
15
15

Y
(หลัง)
23
25
25
23
21
26
24
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลต่าง
คะแนน
D=Y-X
11
11
11
13
13
11
9
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ลําดับที่ของ
ความ
แตกต่าง
3.5
3.5
3.5
6.5
6.5
3.5
1

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก

ลบ

+3.5
+3.5
+3.5
+6.5
+6.5
+3.5
+1
T+ = 28

T- = 0

T
0*
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องเศษส่ วนและทศนิ ยมของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องเศษส่วนและทศนิยมของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
นักเรี ยนคน
ที่
1
2
3

คะแนน
X
(ก่อน)
15
13
9

ผลต่างของ
คะแนน
D=Y-X
12
11
13

Y
(หลัง)
27
24
22
รวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลําดับที่ของ
ความ
แตกต่าง
2
1
3

ลําดับเครื่ องหมาย
บวก

ลบ

+2
+1
+3
T+ = 6

T- = 0

T
0*

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์เรื่ องเศษส่ วนและทศนิ ยมของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนสู งกว่าก่ อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
เศษส่วนและทศนิยมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกปี ที่ 6 มีจาํ นวน 1 คน มีคะแนนก่อนเรี ยน เท่ากับ 15 คะแนน หลัง
เรี ยน เท่ากับ 26 คะแนน มีค่าความก้าวหน้าเท่ากับ 11

6. อภิปรายผล

6.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วนและทศนิ ยมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนอยู่ในระดับดี เยี่ยม (Md = 24) นักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนอยู่ในระดับดี เยี่ยม (Md = 24)
นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนอยูใ่ นระดับดี เยี่ยม
(Md = 26) ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557) ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า แบบฝึ กทักษะช่วยให้สามารถดูแลเด็กได้เป็ นรายบุคคล สามารถสอน
3 ระดับชั้นในเวลาเดียวกันได้ถา้ มีนกั เรี ยนจํานวนน้อยโดยใช้แบบฝึ กทักษะที่แตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นแต่ใช้
หลักการเดียวกัน ช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดีย่งิ ขึ้น ฝึ กบ่อยได้จนเกิดความชํานาญ และเกิดความแม่นยําใน
เนื้ อหาที่ เรี ยน นักเรี ยนสามารถฝึ กได้ด้วยตนเอง ฝึ กความรับผิดชอบ และสามารถนําไปปรับใช้กับการดําเนิ น
ชีวิตประจําวันได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จริ ยาลักษณ์ กิตติกา (2559) ได้พฒั นาผลการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
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เรื่ อ งสมการและการแก้ส มการชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โดยใช้ก ารจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ เทคนิ ค STAD
ประกอบชุดฝึ กเสริ มทักษะ จากผลการวิเคราะห์พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรี ยน
6.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วนและทศนิ ยมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ตอนปลาย ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอนสู งขึ้น อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการสอนที่มีการใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการสอน
เป็ นการสอนจากนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม มีการสอนเป็ นลําดับขั้นจากขั้นง่ายไปสู่ ข้ นั ที่ยากขึ้น ซึ่ งช่วยกระตุน้
ความสนใจของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนอยากรู ้อยากเรี ยน มีการทบทวนเนื้ อหาเก่าเชื่อมโยงสู่ เนื้อหาใหม่ ส่ งผลให้
นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น และทําให้ประสิ ทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้นได้ นักเรี ยนมีส่วน
ร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ งจนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทําให้นกั เรี ยนสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายกับการเรี ยน กระตุน้
ให้นักเรี ยนได้ใช้ความคิดและหาเหตุผลมาตอบคําถามด้วยตนเอง จึ งเป็ นการช่วยเสริ มแรงจูงใจแก่นักเรี ยนได้
อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปนิ ดา นาจันทัด (2559) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาชุดฝึ กทักษะ
การคิดคํานวณและการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผลการวิจยั
พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผูส้ อนควรใช้แ บบฝึ กทักษะมาช่ วยในการจัด การเรี ยนการสอน เพื่ อให้นัก เรี ยนเข้าใจใน
หลักการในเรื่ องที่สอนตามขั้นตอนของการฝึ ก
(2) ครู ผสู ้ อน ควรนําแบบฝึ กทักษะไปใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอนในแต่ละระดับชั้นที่มีนกั เรี ยน
มี ค วามสามารถที่ ห ลากหลายโดยให้ มี แ บบฝึ กทัก ษะหลายชุ ด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ท ํา แบบฝึ กทั ก ษะตาม
ความสามารถ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรศึกษาเกี่ ยวกับแนวทางในการพัฒนาแบบฝึ กทักษะในรู ปแบบระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรี ยน
สามารถเข้ามาฝึ กทําแบบฝึ กทักษะได้ตลอดเวลา และเป็ นการกระตุน้ ในการฝึ กทักษะอย่างต่อเนื่อง
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ทีจ่ ดั การเรียนรู้ โดยใช้ แผนทีค่ วามคิดร่ วมกับแบบฝึ กทักษะภาพการ์ ตูน. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2561. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6. เข้าถึงได้จาก http//www.niets.or.th
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การศึกษาความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบ
จํานวนทีม่ ผี ลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 20 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
STUDY OF MATHEMATICAL ABILITIES ON PLUS AND MINUS WITH
RESULTS AND NOT OVER THAN 20 OF PRATHOMSUKSA 1 STUDENTS
FROM THE LEARNING MANAGEMENT USING MATHEMATICAL
SKILL TRAINING
ณิชาภัทร โตนิล
นักศึกษาสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: nichaphat.ton@northbkk.ac.th
ดร.เบญจรัตน์ ราชฉวาง
อาจารย์ ประจําสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: benjarat.ra@northbkk.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา
คณิ ตศาสตร์ (2) เพื่อศึกษาความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ และ (3) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถ
ทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
การแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรี ยนพระมหาไถ่ศึกษา กรุ งเทพมหานคร ปี การศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 12 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ คือ (1) แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาคณิ ตศาสตร์ และ (3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน สถิ ติ เ พื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ด้ว ยวิธี Wilcoxon Signed-Ranks Test
ผลการวิจยั พบว่า (1) แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาเรื่ องการบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพ 80.83/90.00 (2) ความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์
มี ค วามสามารถทางการเรี ย นคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 90.00 และ (3) เปรี ย บเที ย บความสามารถทางการคํา นวณวิช า
คณิ ตศาสตร์ ที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์
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ABSTRACT

The purposes of this study were consisted of 3 issues which were (1) to examine the efficiency of the
Mathematical problem exercises (2) to study the Mathematical abilities of the students and (3) to compare the
Mathematical abilities of Prathomsuksa 1students from the learning management using Mathematical skill
training between pre-test and post-test. The population of this study was 12 students in a section of Prathomsuksa
1 from Pramahatai suksa school in Bangkok in academic year of 2018. The instruments of this study were 3 types
which were (1) the Mathematical problem exercises (2) Mathematical lesson management plans and (3) the
evaluation of learning achievement. The data were analyzed by percentage, standard deviation, hypothesis test
by Wilcoxon Signed-Ranks Test. The results found that (1) the exercise on Mathematical abilities for Plus and
Minus results that not over than 20 of Prathomsuksa 1 students has efficiency at 80. 83/ 90. 00 ( 2) The
Mathematical abilities of the students were 90% and (3) the comparing on the Mathematical abilities who studied
by using Mathematical skill training in post-test was higher than pre-test at the statistical significant level of.05.
KEYWORDS: Learning management by using Mathematics skill training, Mathematical abilities

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

คณิ ตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหา หรื อสถานการณ์ได้อย่างถี่ถว้ น รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผนตัดสิ นใจแก้ปัญหา และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ยงั เป็ น
เครื่ องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนิ น
ชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ ึนและสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข และมีอิทธิ พลอย่างยิ่งต่อการ
ดํารงชี วิตของมนุษย์ เช่น ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ นาํ ไปใช้ในการค้าขาย การซื้ อขาย ส่ งของ การชัง่ ตวง วัด การ
ลงทุน การทําธุ รกิ จ การดูเวลา การคํานวณ การออกแบบงานศิลปะหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ การตัดเย็บเสื้ อผ้า การ
คํานวณระยะทาง การวางแผนในการออมเงิ นไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชี วิต นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์ อื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ช่วยพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทําให้มนุ ษย์มีความคิ ด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์การวางแผน
ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิ ตศาสตร์ ยงั ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุล
ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น สามารถอยูร่ ่ วมกับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุ ข ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรา 6 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ที่ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ น
มนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
จากผลการทดสอบความสามารถของผูเ้ รี ยนพื้นฐานระดับชาติ (National Test :NT) ชั้นประถม ศึกษาปี ที่ 1
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ปี การศึกษา 2559 พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศในด้านความสามารถทางการ
1531

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

คํานวณเท่ากับร้อยละ 36.99 ซึ่ งตํ่ากว่าร้อยละ 50 แสดงให้เห็นว่าการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นปั ญหาที่
ครู ผสู ้ อนต้องเร่ งดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนให้ได้คุณภาพมีมาตรฐานตามเกณฑ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
จากการสัมภาษณ์ ครู ผูส้ อนสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนมหาไถ่ศึกษา พบว่า
เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา นักเรี ยนยังเกิดความสับสนในกระบวนการคิดแก้โจทย์ปัญหามาจากตัวนักเรี ยน
เอง นักเรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาไม่ได้ ทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ได้ อีกทั้งยังขาดกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล และคิดอย่างเป็ นระบบ และผูส้ อนขาดเทคนิ คการสอน เทคนิ คการสอนไม่เอื้ออํานวยให้เกิดความ
คิดอย่างมีเหตุผล และขาดการฝึ กทักษะให้กบั นักเรี ยน การจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้น้ นั จําเป็ นอย่างยิ่งที่ครู ผูส้ อน
จะต้องนําสื่ อการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การคิดคํานวณให้กบั นักเรี ยน ซึ่ งสื่ อการสอนที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาการคํานวณของนักเรี ยนที่ จะช่ วยให้เกิ ดผลในเชิ งการเรี ยนดี ข้ ึน สุ คนธ์ สิ นธพานนท์
(2545) ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เป็ นสื่ อการเรี ยนที่ จะนํามาใช้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาหลังการเรี ยน
เนื้ อหาไปแล้วช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการคิดคํานวณ ฝึ กซํ้าหลายๆครั้ง ทําให้เกิดความเข้าใจเรื่ องการบวกลบ
เลขมากขึ้น และเป็ นสื่ อที่ทาํ ให้นกั เรี ยนมองเห็นภาพได้ชดั เจน สร้างความน่าสนใจให้กบั ผูเ้ รี ยน เด็กเกิดการเรี ยนรู ้
เกิ ดความสนใจ และเกิ ดทักษะการกระทําจริ ง ส่ งผลให้สามารถเรี ยนรู ้และจดจําสิ่ งที่เรี ยนได้ดี เนื่ องจากการใช้
แบบฝึ กทักษะเป็ นการครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด จะช่วยทุ่นเวลาในการสอน ทั้งยังเป็ นการวัดผลการเรี ยนการสอน
ในแต่ละครั้ง เพื่อความก้าวหน้าทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับคํากล่าวของ สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ (2545)
กล่าวไว้ว่า แบบฝึ กช่วยให้เรี ยนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ฝึ กปั ญหาด้วยวิธีการที่ หลากหลาย เกิ ดความรู ้ความ
เข้าใจที่ถาวร สร้างความกระตือรื อร้น สนใจ และรู ้วธิ ีการหาคําตอบ
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ พบปั ญหาหลายประการ
เช่ น นัก เรี ย นวิเ คราะห์ โ จทย์ไ ม่ ได้ นัก เรี ย นขาดกระบวนการคิ ด ทํา ให้ไ ม่ส ามารถแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ได้
ครู ผูส้ อนจึ งได้นาํ แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้นักเรี ยนมีผลการเรี ยน
ทางด้านการคํานวณคณิ ตศาสตร์ ดีข้ ึน และเป็ นแนวทางสําหรับครู ในการพัฒนาสื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอนเกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหาได้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
(2) เพื่อศึกษาความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวน
ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิ น 20 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ด้วยแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน
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3. สมมติฐานในการวิจัย

(1) แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาเรื่ องการบวกและการลบจํานวนที่ มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิ น 20 ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) ความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับดีคิดเป็ นร้อยละ70
(3) เปรี ยบเที ยบความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่ มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นศึกษประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
ดังแผนภาพที่ 1

การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะการ
แก้ปัญหา เรื่ องการบวกและการลบจํานวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

ความสามารถทางการคํานวณคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การบวกและการลบจํานวนที่ มีผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิน 20

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียว โดย
การวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) โดยผลที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้ง
จะนํามาเปรี ยบเทียบเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจยั คือ ความสามารถทางการคํานวณคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการ
บวกและการลบจํา นวนที่ มี ผ ลลัพ ธ์ แ ละตัว ตั้ง ไม่ เกิ น 20 ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 จํา นวน 12 คน
โรงเรี ยนพระมหาไถ่ ศึ ก ษา กรุ งเทพมหานคร สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร เขต 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
Pre-test
Treatment
T1
X
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5.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ กาํ ลังศึ กษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา
2561 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน 12 คน โรงเรี ยนพระมหาไถ่ศึกษา กรุ งเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหา ตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ ความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดื อน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เรื่ องการบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เสนอให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมในการใช้แบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหา ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และนําไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดพระมหาไถ่ศึกษา ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน20 คน เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพ ผลการทดลอง
พบว่าแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา มีประสิ ทธิภาพ ( E1/E2) = 80.83/90.00
(2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 เสนอให้
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม และประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแบบประเมินแผน ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้ง
ไม่เกิน 20 เป็ นแบบปรนัย จํานวน 20 ข้อ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index
of Item - Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60 - 1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบคํานวณค่าความยากง่าย
ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้วธิ ีการของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรี สะอาด, 2553) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.91
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจัย เก็ บ รวบรวมข้อ มูล ด้ว ยตนเองโดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา แผนการจัดการเรี ย นรู ้ และ
แบบทดสอบวัด ฤทธิ์ ทางการเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยนํา เครื่ อ งมื อ ดัง กล่ า วไปใช้กับ ประชากร คื อ นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 จํานวนนักเรี ยน 12 คน ที่กาํ ลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนพระมหาไถ่ศึกษา
กรุ งเทพมหานคร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี Wilcoxon Signed-Rank Test
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6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ประสิ ทธิ ภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพ 80.83/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิภาพแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวน
ที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นประถมปี ที่ 1
นักเรี ยนคนที่

ร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8

คะแนนสอบระหว่างเรี ยน
(คะแนนเต็ม 20)
18
16
17
17
15
16
16
18

ร้อยละ

90.00
80.00
85.00
85.00
75.00
80.00
80.00
90.00

คะแนนสอบหลังเรี ยน
(คะแนนเต็ม 20)
19
18
18
18
17
19
19
17

9

15

75.00

18

90.00

10

15

75.00

19

95.00

11

15

75.00

17

85.00

12

16

80.00

17

85.00

เฉลี่ยร้อยละ
ค่าประสิ ทธิภาพ E1 /E2 = 80.83/90.00

80.83

95.00
90.00
90.00
90.00
85.00
95.00
95.00
85.00

90.00

จากข้อมูลในตารางที่ 2 แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํา นวนที่
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ผา่ นการทดลองหาประสิ ทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการ
ทดสอบระหว่างเรี ยน (E1) มีค่าเท่ากับ 80.83 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรี ยน (E2) มีค่าเท่ากับ
90.00 แสดงว่า แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่ ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิ น 20 ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ 80.83/90.00
(2) ความสามารถของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 อยูใ่ นระดับดีมาก คิดเป็ นร้อยละ 90.00 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การศึกษาความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหา
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

คะแนนสอบ
ก่อนเรี ยน
(20)
15
13
11
14
17
12
10
9
12
13
11
12

ร้อยละ

ระดับ

50.00
ผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่า
43.33
ตํ่ากว่าเกณฑ์
36.67
ตํ่ากว่าเกณฑ์
46.67
ตํ่ากว่าเกณฑ์
56.67
พอใช้
40.00
ตํ่ากว่าเกณฑ์
33.33
ตํ่ากว่าเกณฑ์
30.00
ตํ่ากว่าเกณฑ์
40.00
ตํ่ากว่าเกณฑ์
43.33
ตํ่ากว่าเกณฑ์
36.67
ตํ่ากว่าเกณฑ์
40.00
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

คะแนนสอบ
หลังเรี ยน
(20)
19
18
18
17
17
17
17
18
19
18
17
18

ร้อยละ

ระดับ

95.00
90.00
90.00
86.67
85.00
85.00
85.00
90.00
95.00
90.00
85.00
90.00
90.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากข้อมูลในตารางที่ 3 การศึกษาความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการ
ลบจํา นวนที่ ผ ลลัพ ธ์ แ ละตัว ตั้ง ไม่ เ กิ น 20 ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 พบว่า ความสามารถทางการคํา นวณวิช า
คณิ ตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 90.00 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
(3) เปรี ยบเที ยบความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบ จํานวนที่
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยน คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การศึกษาความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธ์ และตัว
ตั้งไม่เกิน 20 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
12
12

คะแนนเต็ม
20
20

μ
6.17
18.08
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σ
1.11
0.99

di

Z

78.00

0.003
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จากข้อมูลในตารางที่ 4 ความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิ น 20 ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 คะแนนหลังการเรี ยนสู ง กว่าคะแนนก่ อนการเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

7.1 ประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพ 80.83/90.00 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั
ไว้ แสดงว่าแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา นักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเนื้ อหาหลังเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหา ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีระเบียบแบบแผน มีข้ นั ตอน
การสร้างตามหลักวิชาการ โดยเริ่ มจากการศึกษาหลักสูตร เนื้อหาสาระการเรี ยนรู ้ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี และหลักการสร้างแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องจากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน
3 คน อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ผ่านการหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา 3 ครั้ง และนํามาปรับปรุ ง
แก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนําไปใช้จริ ง อีกทั้งแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ยังเป็ นการนําเอาเนื้อหาบทเรี ยนที่เตรี ยมไว้
อย่างเป็ นระบบ มานําเสนอในรู ปแบบที่เหมาะสมให้แก่ผเู ้ รี ยนโดยตรง มีส่วนช่วยสนับสนุ นการเรี ยนการสอน
แบบรายบุคคล (Individualization) ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล และช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้
เพิ่มขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ คําตา นัดกล้า (2557:106) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ อง การพัฒนาแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง เศษส่ วน วิชาคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้และแบบฝึ กทักษะ เรื่ อง เศษส่ วน วิชาคณิ ตศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 78.2679.00 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ 75/75 ที่ต้ งั ไว้
7.2 การศึกษาความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์
และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า ความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็ น
ร้อยละ 90.00 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
มีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาความสามารถทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้นได้ โดยการสร้างแบบฝึ กทักษะการ
แก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย คําแนะนําการใช้งาน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ บทเรี ยน เรื่ อง การบวกและการลบจํานวน
ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ใบความรู ้ แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามารถเลือกอ่านเนื้อหา
และทําแบบฝึ กหัดในแบบฝึ กทักษะได้หลากหลายตามความสนใจ พร้อมกับมีรูปภาพการ์ ตูนเป็ นตัวประกอบ
แสดงคําอธิบายเนื้อหาของบทเรี ยน เพื่อช่วยเน้นให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสนใจแก่ผเู ้ รี ยน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ จีราภรณ์ อินทร์ โท่โล่ (2551) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการแก้โจทย์
ปั ญหา เรื่ อง การบวกและการลบ จํานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั
พบว่า แบบฝึ กทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก และการลบ จํานวนที่ มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิ น 100 ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 1 มีประสิ ทธิภาพ 80.15/87.40 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
7.3 ความสามารถทางการคํานวณวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหา สามารถกระตุน้ ความสนใจ
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ของผู ้เ รี ย น ทํา ให้ ผู ้เ รี ย นอยากรู ้ อ ยากเรี ย น ส่ ง ผลให้ ผู ้เ รี ย นมี ค วามรู ้ เ พิ่ ม ขึ้ น และทํา ให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพทาง
ความสามารถทางการเรี ยนสู งขึ้นได้ โดยผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและลงมือปฏิบตั ิจริ งทุกขั้นตอนจนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง ทําให้ผูเ้ รี ยนสนุกสนานไม่เบื่ อหน่ายกับการเรี ยน กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความคิดและหาเหตุผลมาตอบ
คําถามด้วยตนเอง จึ งเป็ นการช่ วยเสริ มแรงจูงใจแก่ ผูเ้ รี ยนได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั กรอง
กาญจน์ ประจําเมือง (2557:217) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะวิชา คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ปัญหา
การคูณและการหารเศษส่ วน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง โจทย์ ปั ญหาการคูณและการหารเศษส่ วน สู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้แบบฝึ กทักษะของ สสวท. อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ครู ผสู ้ อนควรทําความเข้าใจ และชี้แจงจุดประสงค์การใช้แบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาให้ผเู ้ รี ยน
เข้าใจก่อนนําไปใช้สอน
(2) นักเรี ยนควรพัฒนาตนเอง โดยการทําแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาซํ้าๆ เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
และมีทกั ษะในการคิดคํานวณได้เร็ วขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ครู ผูส้ อนควรพัฒนาแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาในรู ปแบบระบบออนไลน์ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
เข้ามาฝึ กทําแบบฝึ กทักษะการแก้ปัญหาได้ตลอดเวลา และเพื่อกระตุน้ ความสนใจให้กบั นักเรี ยน
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า ของนักเรี ยนชั้น
อนุบาลปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะและ (2) เพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า
ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นอนุ บาลศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาลท่าโขลง 1 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทําการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 1 ห้องเรี ยน นักเรี ยน 32 คน โดยใช้
ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั มี 2 ฉบับ คือ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
โยคะ (2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวิจยั ครั้งนี้ ใช้ระยะเวลาจํานวน 6 เดือน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ด้วยวิธี t-test แบบ
Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนทดสอบทักษะสมรรถภาพทางกายหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่
ได้รับ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมโยคะ คิ ด เป็ นร้ อยละ 80.63 อยู่ในระดับ ดี ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่
กําหนดไว้และ (2) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ คะแนนหลังการ
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คําสําคัญ: กิจกรรมโยคะ สมรรถภาพทางกาย

ABSTRACT

There were 2 objectives in this study (1) to examine the Physical fitness on Swimming for KG2 by
using Yoga learning management and (2) to compare the Physical fitness on Swimming for KG2 by using Yoga
learning management between pre-test and post-test. The sample of this study consisted of 32 students in a
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section of KG2 from Thaklong 1 school at Klongluang District in Pathumthanee Province. The sample was
collected by Simple Random Sampling Method, using a classroom as a random unit. The instruments of this
study were (1) Yoga learning management plans and (2) Physical fitness test. This study was conducted in 6
months. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by t-test
method on Dependent Samples. The results showed that (1) the result of the Physical fitness in post-test had the
Physical fitness score at 80.63% which were in a good level based on the assumption, and (2) the result of the
Physical fitness test by using Yoga in post-test was higher than pre-test at the statistical significant level of
.05.
KEYWORDS: Yoga, Physical fitness

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การออกกําลังกายมี หลายรู ปแบบซึ่ งทําให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวและทําให้สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ตดี
นอกจากนี้ ยงั บ่งบอกถึงความแข็งแรง ความอดทน ความอ่อนตัว ของร่ างกาย ซึ่งกรมพลศึกษาได้ให้ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับสมรรถภาพทางกายไว้ว่าสภาวะของร่ างกายที่ อยูใ่ นสภาพที่ ดีเพื่อที่ จะช่ วยให้บุคคลสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ลดความเสี่ ยงของปั ญหาทางสุ ขภาพที่เป็ นสาเหตุจากการขาดการออกกําลังกาย สร้างความ
สมบูรณ์และความแข็งแรงของร่ างกายในการที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมการออกกําลังการได้อย่างหลากหลาย บุคคลที่มี
สมรรถภาพทางกายที่ ดี ก็จะสามารถปฏิ บตั ิภารกิ จต่างๆ ในชี วิตประจําวัน การออกกําลังกาย การเล่นกี ฬา และ
แก้ไขในสถานการณ์ต่างๆได้เป็ นอย่างดี (สุพิตร สมาหิ โต และคณะ, 2555) สมรรถภาพทางกายเป็ นความสามารถ
ของร่ างกายในการประกอบภารกิจประจําวันได้อย่างกระฉับกระเฉง มีประสิ ทธิภาพโดยไม่เกิดความเหนื่อย ฟื้ นฟู
กลับสภาพได้อย่างรวดเร็ ว สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างราบรื่ น (ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และกุลธิดา เชิง
ฉลาด, 2544)
เด็กทุกคนชอบออกกําลังกายโดยการเล่นตามตนเอง ธรรมชาติของวัยเด็ก เป็ นวัยที่ไม่ชอบอยูน่ ิ่ งชอบ
เคลื่ อ นไหวร่ างกาย มี ค วามอยากรู ้ อ ยากเห็ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู ้ ในสิ่ งใหม่ ๆ รอบตัว ประกอบกับ การมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ ไม่หยุดนิ่ ง ส่ งผลให้เด็กมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้อง มีความสนใจเทคโนโลยีในรู ปของ
โทรทัศน์ เกม คอมพิวเตอร์ อีกทั้งเด็กยังมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ชอบบริ โภคขนมขบ
เคี้ยวไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่ างกาย ขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม ทําให้การเจริ ญเติบโตของเด็กผิดปกติและส่งผล
ให้เด็กมีสุขภาพทั้งทางด้านร่ างกาย จิ ตใจ ที่ ไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง ดังนั้นการส่ งเสริ มให้เด็กเจริ ญเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงในวันหน้า จะต้องคํานึ งถึงการส่ งเสริ มการออกกําลังกายเพื่อให้เด็กเจริ ญเติบโตอย่าง
สมวัย มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่ งผูท้ ี่อยูร่ อบตัวเด็กเองมีบทบาทสําคัญต่อการส่ งเสริ มการออกกําลังกายของ
เด็ก หมายรวมถึง พ่อ แม่ ผูป้ กครอง จะต้องทําเป็ นตัวอย่างให้เด็กเห็นและปฏิบตั ิตาม เพราะการทําให้เด็กรักการ
ออกกําลังกาย และออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ จะเป็ นการสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีต่อการออกกําลังกายของเด็ก
ไปตลอดชีวติ (สรญา สระทองเทียน, 2557)
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เด็กปฐมวัยเป็ นช่วงวัยที่สาํ คัญที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทั้งพัฒนาด้าน
ร่ างกายด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามวุฒิภาวะหรื อความพร้อมของเด็กและมีการพัฒนา
เป็ นลําดับขั้นอย่างต่อเนื่ องตามวัย (สํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน, 2547) ดังนั้น พัฒนาการด้านร่ างกายของ
เด็กปฐมวัยจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการดํารงชีวติ หากเด็กปฐมวัยมีพฒั นาการทางร่ างกายด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่
ที่ ดี ก็จะส่ งผลทําให้ระบบการควบคุม การเคลื่อนไหวของร่ างกายทํางานได้ดีมีประสิ ทธิ ภาพ รวมไปถึ งการมี
สุขภาพร่ างกายที่ดีและแข็งแรงตามมา (สุวณา จอมคําสิ งห์ และวรรณิ ษา หาคูณ, 2559)
โยคะ เป็ นการบริ หารร่ างกายอย่างหนึ่ ง ที่ช่วยบริ หารกล้ามเนื้ อ ให้แข็งแรง พร้อม ๆ ไปกับฝึ กการสร้าง
สมดุลและการรวมของร่ างกาย จิตใจและจิตวิญญาณเป็ นหนึ่งเดียว การฝึ กโยคะเป็ นวิธีควบคุมจิตใจให้สงบ (ศักดิ์
ชัย ศรี วฒั นาปิ ติกลุ , 2554)การเริ่ มฝึ กโยคะตั้งแต่เด็ก เป็ นการวางรากฐานที่มนั่ คงให้กบั ชีวติ ธรรมชาติของร่ างกาย
ในวัยนี้ ทุกส่ วนของร่ างกายยังอ่อนช้อย ข้อต่อยืดหยุ่นสะดวก เป็ นการง่ายต่อการฝึ กท่ าต่าง ๆ (สุ นีย ์ ยุวะจิ ตติ ,
2544) โยคะเป็ นการเคลื่อนไหวร่ างกายอย่างถูกที่ถูกทาง ช่วยกระตุน้ ให้เด็ก ๆ เรี ยนรู ้ที่จะปลดปล่อยพลังงาน ที่มี
อยูอ่ ย่างมากมายมหาศาลด้วยการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กบั การหายใจ ที่เป็ นหัวใจสําคัญของการฝึ ก ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาร่ างกาย พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ทั้งด้านกล้ามเนื้ อมัดใหญ่ กล้ามเนื้ อมัดเล็กรวมทั้งพัฒนาการ การ
รั กษาสมดุ ลการทรงตัว ความมั่น คง ตื่ น ตัว และส่ งผลต่ อ พัฒ นาการด้านอารมณ์ จิ ต ใจทําให้ เกิ ด เพลิ ด เพลิ น
สนุกสนาน สร้างจินตนาการท่าทางต่าง ๆ เช่น ท่าเต๋ า ท่าสุ นขั ท่าผีเสื้ อ ฯลฯ ที่ช่วยผ่อนคลายได้ท้ งั กายและจิตใจ
รักษาสมดุลด้วยกลวิธีตามธรรมชาติของท่าทางการเล่นโยคะ ที่แบ่งออกเป็ นชุด ๆ ที่จบในตัวของมันเอง (ศักดิ์ชยั
ศรี วฒั นาปิ ติกลุ , 2554)
ดังนั้นครู ผสู ้ อนควรนํากิ จกรรมโยคะเป็ นการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย ให้มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น
สร้างสมดุลซ่อมแซมส่ วนที่ สึกหรอในร่ างกาย สัดส่ วนที่ เหมาะสม สร้างบุคลิกภาพที่ ดี และช่วยให้มีความผ่อน
คลายทางด้านอารมณ์ จิตใจ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ที่ควรส่ งเสริ มตั้งแต่ระดับปฐมวัย มีความสนใจที่จะ
ศึกษา กิจกรรมโยคะ มาจัดเป็ นกิ จกรรมการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายให้แก่เด็กปฐมวัยโดยเฉพาะการเรี ยน
ว่ายนํ้าเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ซึ่ งพัฒนาในด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ ความอดทนของกล้ามเนื้ อ
ความอ่ อ นตัว ความอดทนของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นเลื อ ด และองค์ป ระกอบของร่ า งกาย ตลอดจน
ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่ างกายต่าง ๆ ได้ดี เป็ นส่วนที่สาํ คัญอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัย เพราะ
ถ้าเด็กมีสุขร่ างกายที่ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บป่ วย ก็จะส่ งผลดี ต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ ตามมา จะทําให้เด็ก เกิ ด
ความพร้อมที่ จะเรี ยนรู ้เมื่อร่ างกายพร้อมเด็กก็จะเรี ยนรู ้ได้ดีรวมทั้งตลอดจนการดําเนิ นชีวิตประจําวันได้อย่างมี
ความสุข

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิจกรรมโยคะ
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า ของนักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ระหว่างก่ อนและ
หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั เรื่ องนี้ ออกแบบโดยใช้การวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ศึ กษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2540)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

Pre-test

Treatment

Post-test

T1

X

T2

4.2 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักเรี ยนชั้นอนุบาลศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาลท่าโขลง 1 อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทําการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จํานวน 1
ห้องเรี ยน นักเรี ยน 32 คน โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
4.3 ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ตัวแปรต้น มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ
ส่วนตัวแปรตาม มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ สมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
4.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดื อน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วัดผลทดสอบสมรรภาพทางกายของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้วยการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และระยะที่ 3 วัดผลทดสอบสมรรภาพทางกายของ
นักเรี ยนหลังเรี ยน
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การว่ายนํ้า เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
แบบประเมิ นแผน ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5
ระดับ ผลการประเมินโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67
(2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็ นแบบบันทึกการให้คะแนนผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย โดยมีรายการทดสอบ ดังนี้ 1) นั่งงอตัวไปข้างหน้า 2) วิ่งเร็ ว 20 เมตร 3) ยืนกระโดดไกล 4) ลุกนั่ง 30
วินาที เสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดย
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พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม และประเมินแบบตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมิ นเป็ น 5 ระดับ ผลการประเมิ นโดยรวมมี ความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.96
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทดสอบนักเรี ยนกลุ่มเดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นอนุบาลศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาลท่ าโขลง 1 อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทําการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) จํานวน 1 ห้องเรี ยน นักเรี ยน 32 คน โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี t-test แบบ Dependent Samples

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรี ยนก่ อนและหลังที่ ได้รับ การจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้
กิจกรรมโยคะ ปรากฏดังตาราง 2
ตารางที่ 2 ผลสมรรถภาพทางกาย ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผลการทดสอบก่อนเรี ยน
นัง่ งอตัว วิง่ เร็ ว
ยืน
ลุกนัง่
ไป
20
กระโดด
30
ข้างหน้า เมตร
ไกล
วินาที
3
3
3
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
4
2
3
2
3
2
4
4
3
2
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
2
3
2
2
2
3
3

ร้อย
ละ

ระดับ

55
40
45
55
50
65
45
55
60
55
50
50
50
50

ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
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ผลการทดสอบหลังเรี ยน
นัง่ งอตัว วิง่ เร็ ว
ยืน
ลุกนัง่
ไป
20
กระโด
30
ข้างหน้า เมตร ดไกล วินาที
4
4
4
4
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
3
5
5
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4
4
4

ร้อยละ

ระดับ

80
65
80
75
80
90
80
75
80
90
80
70
65
75

ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
คนที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ผลการทดสอบก่อนเรี ยน
นัง่ งอตัว วิง่ เร็ ว
ยืน
ลุกนัง่
ไป
20
กระโดด
30
ข้างหน้า เมตร
ไกล
วินาที
4
3
3
4
4
3
3
2
4
2
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
3
4
4
4
3
4
2
3
3
3
2
4
3
3
3
3
2
3
3
5
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
4
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
2
4
2
3
2
3
2
3
2
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ร้อย
ละ

ระดับ

70
60
55
50
60
80
65
55
65
55
65
55
50
70
60
55
55
50

ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า

ผลการทดสอบหลังเรี ยน
นัง่ งอตัว วิง่ เร็ ว
ยืน
ลุกนัง่
ไป
20
กระโด
30
ข้างหน้า เมตร ดไกล วินาที
5
5
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
5
5
5
4
5
4
4
4
4
4
5
5
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4.06
4.00
4.03
4.03

ร้อยละ

ระดับ

90
85
80
75
80
95
90
80
90
80
85
80
75
95
80
80
75
80
80.63

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี

จากข้อมูลในตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้โยคะ จากนักเรี ยน 32 คน พบว่า มีนกั เรี ยนที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทักษะการนัง่ งอตัว
ไปข้างหน้า อยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 อยูใ่ นระดับดี จํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ
56.25 และอยู่ในระดับ ดี มาก จํานวน 8 คน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 25.00 ทักษะวิ่งเร็ ว 20 เมตร อยู่ในระดับปานกลาง
จํานวน 4 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.50 อยู่ในระดับดี จํานวน 24 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 75.00 และอยู่ในระดับดี มาก
จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 ทักษะยืนกระโดดไกล อยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.37
อยูใ่ นระดับดี จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.12 และอยูใ่ นระดับดีมาก จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และ
ทักษะลุกนั่ง 30 วินาที อยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 อยู่ในระดับดี จํานวน 27 คน คิด
เป็ นร้อยละ 84.37 และอยูใ่ นระดับดีมาก จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.37
โดยภาพรวมคะแนนทดสอบทักษะสมรรถภาพทางกายหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมโยคะคิดเป็ นร้อยละ 80.63 อยูใ่ นระดับดี ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
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(2) การเปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกายของนักเรี ยนก่อนและหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม
โยคะ ปรากฏดังตาราง 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม
S.D.
t
p-value
ก่อนเรี ยน
32
20
11.25
1.66
27.357
.000*
หลังเรี ยน
32
20
16.13
1.47
จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า ของนักเรี ยนชั้น
อนุ บาลปี ที่ 2 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

6.1 การศึกษาสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ ายนํา้ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมโยคะ จากการทดลองพบว่าสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะคิดเป็ นค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 80.63 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะ นักเรี ยนมีพฒั นาสมรรถภาพทางกาย โดยใช้กิจกรรมโยคะมาอบอุ่นร่ างกายก่อนเรี ยนว่ายนํ้าและหลัง
เรี ยนว่ายนํ้า ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนในการเรี ยนว่ายนํ้าเพื่อพัฒนาทางด้านร่ างกาย อารมณ์ และ
สังคม เนื่ องจากนักเรี ยนได้เคลื่อนไหวร่ างกายด้วยกิจกรรมโยคะ นักเรี ยน เรี ยนรู ้ดว้ ยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนและครู ในขณะร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีความสุขในการเรี ยน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ดวงพร พันธ์แสง (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ ที่มีต่อพัฒนาการด้านร่ างกายของ
เด็กปฐมวัย พรชลัต สุ ขแก้ว (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง ผลของการจัดกิจกรรมโยคะที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็ก
วัยอนุ บ าล ปรากฎว่านักเรี ยนชั้นอนุ บาลปี ที่ 2 ที่ ได้รับการสอนด้วยวิธีส อนกิ จกรรมโยคะมาอบอุ่น ร่ างกายมี
คะแนนทดสอบทักษะสมรรถภาพทางกายก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่ างกัน อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ.05 จึงเป็ นการปลูกฝังให้เด็กมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนว่ายนํ้าทําให้มีสมรรถภาพทางกายที่ดีข้ ึน
6.2 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ ายนํ้า ของนักเรียนชั้ นอนุบาลปี ที่ 2 ระหว่างก่อนและ
หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ พบว่า ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสมรรถภาพทางกาย วิชา ว่ายนํ้า
ของนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมโยคะ คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนการ
เรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของดวง
พร พันธ์แสง (2551) ที่ ศึกษาเรื่ อง ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ ที่ มีต่อพัฒนาการด้านร่ างกายของเด็ก
ปฐมวัย และพรชลัต สุขแก้ว (2556) ที่ศึกษาเรื่ อง ผลของการจัดกิจกรรมโยคะที่มีต่อสมรรถภาพทางกลไกของเด็ก
วัยอนุบาล เด็กวัยอนุบาลใน 4 ด้านได้แก่ ความอ่อนตัว ความว่องไว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และความอดทน
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ของกล้ามเนื้อ ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 11.25 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.66 และ
ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลัง เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย 16.13 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 1.47 และเมื่ อ
เปรี ย บเที ยบผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่ อ นเรี ยนและหลังเรี ย นโดยใช้ สถิ ติ ท ดสอบที (t-test แบบ
dependent samples) พบว่า มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 (df = 31)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรสนับ สนุ นให้นักเรี ยนนํากิ จกรรมโยคะมาฝึ ก เพื่อเป็ นการสร้ างพัฒ นาการทั้งทางด้าน
ร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้นกั เรี ยนได้เก่ง ดี มีสุข ในการทํากิจกรรมโยคะร่ วมกัน นอกจากนี้ ครู ยงั
สามารถสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น การเคารพกติกา และการมีจิตสาธารณะได้อีกด้วย
(2) ครู ควรนํากิจกรรมโยคะมาใช้ในการอบอุ่นร่ างกายก่อนและหลังเรี ยนไปใช้ ในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ไปจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ได้
(3) ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ ม ให้ครู ผสู ้ อนวิชาอื่นๆ นํากิจกรรมโยคะ ไปพัฒนาใน
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรทําการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบโปรแกรมโยคะมาฝึ กควบคู่กบั การออกกําลังกาย
ในนํ้าหรื อนําไปอบอุ่นร่ างกายก่อนและหลังเรี ยนกีฬาประเภทต่างๆ ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย สมาธิ ของ
นักเรี ยนในวัยต่างๆ
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ทุกวันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21มากขึ้น ในส่วนที่เป็ นเครื่ องมือ
ในการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้โดยให้ผเู ้ รี ยนในการค้นคว้าหาข้อมูลที่ ตามต้องการ และนํามาวิเคราะห์และแปลง
ออกมาเป็ นความรู ้ ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ โดยประเทศไทยควรใช้บทเรี ยนที่มี
ความยืดหยุน่ เน้นการสื บค้น ให้การเรี ยนรู ้ที่มีการส่งเสริ มและสนับสนุน และผูเ้ รี ยนรู ้ถึงค่าของความแตกต่างและ
หลากหลาย โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ นั่นคือ การเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
เรี ย นรู ้ จะเกิ ด จากการสอนหลายวิธี โดยคํานึ งถึ งผูเ้ รี ย นเป็ นสําคัญ สภาพแวดล้อ ม เนื้ อ หา สถานการณ์ เพื่ อ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและการเรี ยนรู ้ โดยสามารถจัดการเรี ยนการสอนทั้งในห้องเรี ยนและนอก
ห้องเรี ยน โดยมีการนําสื่ อเทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์และออฟไลน์มาเป็ นส่ วนประกอบที่สําคัญใน
การศึกษา ในการศึกษาพบว่าการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานถือเป็ นสิ่ งที่ช่วยให้การพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน ทั้งด้าน
หลักสู ตร ด้านผูส้ อนและด้านผูเ้ รี ยน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของแผนการพัฒนาการศึกษาชาติในศตวรรษที่ 21 ที่
ต้องการให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมี คุณภาพ มี ความสุ ข และรู ้เท่ าทันเวที โลกซึ่ งอาจจะต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน Blended Learning การจัดการการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ABSTRACT

Technology nowadays is an important role in 21st Century education as a tool for supporting learners
to investigate their concerned information. Thailand cooperate among learners by using the flexible lessons to
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emphasize the learners’ investigation to supported learning. Also it makes learners respect to the values of
several differences with Child-center value, this is “Blended Learning” . The blended learning is the learning
process flowing from several learning tactics with considering learners, context, content, and situation to reply
learning in different learners’ characteristic. This strategy can achieve the instruction inside and outside
classroom by using the online and off-line instructive technology to enhance learners to learn effectively
education. In this study, we found Blended Learning can helps and develop the education in all aspects such as
on the curriculum side, instructor and learner. Also to achieve the objectives of the Thai national education
development plan in the 21st century that want the learner to have a lifetime of quality learning, happy and
knowing the world. This may be due to continuous and thoughtful support from the government.
KEYWORDS: Blended Learning Management Education in 21st Century

1. บทนํา

ปั จจุบนั เทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการดํารงชีวิต
ของมนุ ษ ย์ในหลายๆด้าน เช่ น สังคมความเป็ นอยู่ การปกครอง เศรษฐกิ จ การค้า รวมถึ งด้านการศึ กษา การ
เปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีน้ ัน เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว จึ งส่ งผลอย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ผลกระทบที่ เกิ ดขึ้ นกับสังคมทั่วโลกในหลายๆด้าน เป็ นทั้งเครื่ องมือที่ ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิ จมีการพัฒนา
ส่งเสริ มให้มีการเรี ยนรู ้ในทุกมิติ รวมถึงเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดํารงชีวติ ของมนุษย์ในทางที่ดีข้ ึน ความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารนั้น เป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้การเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ได้สะดวกและง่าย
หลากหลายช่องทาง สามารถรับรู ้ได้หลายมิติ เช่ น ด้วยการอ่าน ฟั ง ดู พูด มีการนําเสนอในรู ปแบบอักษรภาพ
เสี ยง ภาพเคลื่ อ นไหว และการสร้ า งสถานการณ์ เสมื อ นจริ ง (Virtual Situation) รวมทั้ งการปฏิ สั ม พัน ธ์
(Interaction) การสร้างเครื อข่ายให้สามารถติดต่อสื่ อสารได้อย่างไร้ขอบเขตและพรมแดน ทําให้การเรี ยนรู ้และ
สมรรถนะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้นการพัฒนาและการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีในยุคของ
การเปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ การทําความเข้าใจแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีจึงจําเป็ นต้องมองระยะยาวมากขึ้น เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ดา้ น
บวกมากกว่าเดิม รวมถึงการนําเทคโนโลยีเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ในระบบการศึกษาการจัดการเรี ยน
การสอนในปั จจุบนั และต่อเนื่องถึงในอนาคต ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เทคโนโลยีน้ นั เข้า
มามีส่วนสําคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในยุคศตวรรษที่ 21 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนย่อมมีการเปลี่ยนแปลง โดยเทคโนโลยีจะเข้ามามี
บทบาทต่อการจัดการศึ กษามากขึ้น ในส่ วนที่ เป็ นเครื่ องมือที่ สนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนในการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ
โดยแหล่งข้อมูลที่คน้ หานั้นจะเปิ ดกว้างและไม่มีขีดจํากัดในโลกของอินเทอร์ เน็ตและต้องมีความน่าเชื่อถือเป็ น
สําคัญ เพื่อที่ผูเ้ รี ยนจะต้องนําข้อมูลเหล่านั้นที่ได้มาวิเคราะห์และแปลงออกมาเป็ นความรู ้ ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ โดยเกิดจากการสื บค้นด้วยตัวเองหรื อค้นคว้าเป็ นกลุ่ม นําไปสู่การศึกษาการเรี ยนรู ้
ตลอดชีวิตและยัง่ ยืน ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ เกิดจากการที่ผูเ้ รี ยนได้รับการเรี ยนการสอนที่ มีความยืดหยุน่ ให้มีการกระตุน้
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สร้างแรงจูงใจและให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสงสัย ต้องการสื บค้นต้องการที่ จะหาคําตอบและต้องการที่ จะเรี ยนรู ้ไป
เรื่ อยๆ ถึ งแม้ว่าจะสําเร็ จการศึ กษาในระดับใดระดับหนึ่ งแล้วก็ตาม ดังนั้นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการศึ กษา
ระดับประเทศควรหารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ สนับสนุ นการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา การสร้างความคิ ด
สร้ า งสรรค์ และการมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กัน ของผู ้เรี ย น โดยใช้บ ทเรี ย นที่ มี ค วามยืด หยุ่น เน้ น การสื บ ค้น การใช้
เทคโนโลยีให้เกิ ดประโยชน์และในการเรี ยนรู ้ที่มีการส่ งเสริ มสนับสนุ นผูเ้ รี ยน รวมถึงผูเ้ รี ยนเคารพคุณค่าของ
ความแตกต่างที่มีสาระสําคัญและความหลากหลาย โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (ภาสกร เรื องรอง และคณะ, 2557)
ตามพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึ กษาต้อง
ยึ ด หลัก ว่า ผู ้เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาตนเองได้แ ละถื อ ว่า ผู ้เรี ย นมี ค วามสํ า คัญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดรู ปแบบ
การสอนต้องมีแบบแผนการดําเนินการสอนที่จดั ไว้อย่างเป็ นระบบสอดคล้องกับหลักการเรี ยนรู ้ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ย นรู ้ ต ามจุ ด มุ่ งหมาย การจัด การศึ ก ษาในปั จ จุ บัน ได้มี ก ารนํารู ป แบบและเทคนิ ค วิธี ก ารสอนเพื่ อ ให้
สนองตอบต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน การปรับตัวต่อการกระจายความรู ้แบบองค์รวม และการเชื่อมโยงความรู ้ดา้ นต่างๆ
Curtis J. Bonk, Charles R. Graham. (2006) ได้ นํ า เสนอในงานของเขาไว้ว่ า การนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในการจัดการศึกษานั้นเป็ นวิธีหนึ่ งที่ สามารถทําได้หลายรู ปแบบ ตั้งแต่การนํา
คอมพิวเตอร์ มาใช้เป็ นอุปกรณ์ในการสอน การนําบริ การต่างๆในระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะ เว็บไซด์
ต่ า งๆมาพัฒ นาเป็ นสื่ อ การสอนในทุ ก ระดับ การศึ ก ษา และการจัด การเรี ย นการสอนผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน ผูเ้ รี ยนสามารถ
เรี ยนได้โดยไม่มีขอ้ จํากัดในเรื่ องเวลาและสถานที่ (anytime anywhere) เป็ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ในการเรี ยนรู ้ ให้แก่ ผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ รี ยนสามารถแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้หาข้อมูลและส่ งข่าวสารถึงกันได้ย่างรวดเร็ ว
ก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ในการเรี ยนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นและสะดวกขึ้นโดยไม่มีขีดจํากัด
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนอีกรู ปแบบหนึ่ งภายใต้กระแสแห่ งการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ ว ในรู ปแบบของการบูรณาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กบั การเรี ยนการสอนแบบปกติ เพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ ที่กว้างขวาง เกิ ดทั้งประสิ ท ธิ ภาพและมี ป ระสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนรู ้ เพิ่ มมากขึ้ น รวดเร็ วขึ้ น ซึ่ งรู ป แบบ
ดังกล่าวนี้เรี ยกว่า “Blended Learning หรื อการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน” เป็ นนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานโมดูล
( Module ) การเรี ย นการสอนหลายรู ป แบบเข้าด้ว ยกัน เป็ นลัก ษณะของการผสมผสานการเรี ย นทางไกล
( Distance Learning ) ผ่านระบบเครื อข่าย Online ร่ วมกับการเรี ยนแบบเผชิญหน้า ( Face to Face ) ทําให้เกิดการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการนัง่ ฟังการบรรยายในชั้นเรี ยนปกติแบบเดิ มๆ ทั้งนี้ จะให้ความสําคัญกับการ
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมและถูกต้องตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ในลักษณะต่างๆ เพื่อเพิม่ ศักยภาพการเรี ยนการสอน
(Charles R. Graham, 2013)

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้เข้าใจลักษณะของการจัดการการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน (Blended Learning Management)
(2) เพื่อศึกษาการนํากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย โดยนํา
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษามากขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21
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การเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน (Blended Learning) มีผูใ้ ห้ความหมายไว้ดงั นี้ Bonk, C. J. & Graham, C. R.
(Eds.). (2005) ให้คาํ จํากัดความของการเรี ยนแบบผสมผสานว่าควรจะมีสัดส่ วนของเนื้ อหาที่ นาํ เสนอออนไลน์
ระหว่างร้อยละ 40 ต่อร้อยละ 60 คําอธิ บาย คือ การเรี ยนที่ผสมการเรี ยนออนไลน์ (Online course) และการเรี ยน
ในชั้นเรี ยน (Face to face) โดยที่ เนื้ อหาส่ วนใหญ่ส่งผ่านระบบออนไลน์ ใช้การอภิปรายออนไลน์ (Discussion)
และมี การพบปะกัน ในชั้น เรี ยนบ้าง และมี ส่วนที่ น่ าสนใจว่าการอภิ ปรายออนไลน์ถือเป็ นการส่ งผ่านเนื้ อหา
ออนไลน์ เช่ น กัน Cottrell, D.M. & Robinson, R.A. (2003) สรุ ป ว่า การเรี ย นแบบผสมผสานหรื อ Blended
Learning หมายถึง เรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการเรี ยนรู ้จากสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์หรื อ E-learning กับการ
สอนในชั้นเรี ยนแบบปกติ โดยผูเ้ รี ยนมีอิสระภาพในการค้นคว้าข้อมูล ไม่มีขอ้ จํากัดของเวลาและสถานที่ Michael
B. Horn and Heather Staker (2012) แห่ งสถาบัน Innosight Institute ได้นิยามเกี่ ยวกับการเรี ยนแบบผสมผสาน
ของผูเ้ รี ยนในระดับ K-12 หมายถึง การเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์มากมายทางการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นอิสระ
ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ โดยนักเรี ยนสามารถควบคุมตัวแปรทางการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองทั้งใน
ด้านเวลา สถานที่ อย่างเป็ นอิสระโดยแนวทางการเรี ยนรู ้และเสรี ภาพในการเรี ยนรู ้ของตนเอง Charles R. Graham
(2013) ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นการรวมการเรี ยนรู ้ผสมผสานหลายรู ปแบบ การเรี ยนรู ปแบบจะสมบูรณ์ได้ดว้ ย
การใช้การผสมผสานระหว่างทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่เป็ นสื่ อเสมือนจริ ง และทรัพยากรทางกายภาพ เช่น การรวม
เอาสื่ อที่ ตอ้ งใช้เทคโนโลยีกบั การเรี ยนในห้องเรี ยนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุดและผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างอิสระโดยผ่านการใช้เทคโนโลยี
ดังนั้น จากการศึ ก ษานิ ยามข้างต้น อาจสรุ ป ได้ว่า การเรี ยนรู ้ แบบผสมผสาน หรื อ Blended Leaning
หมายถึ ง กระบวนการเรี ยนการสอน ที่ ผสมผสานรู ป แบบการเรี ยนรู ้ ท่ี หลากหลาย จากการเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดขึ้ นใน
ห้องเรี ยนแบบปกติร่วมกับการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนโดยที่ผเู ้ รี ยน ผูส้ อนไม่เผชิญหน้ากัน หรื อการใช้แหล่งเรี ยนรู ้ที่
มีอยูห่ ลากหลาย ไม่มีขอ้ จํากัดในด้านเวลา สถานที่ กระบวนการเรี ยนรู ้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากการใช้ยทุ ธวิธีการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลายรู ปแบบ โดยเป้ าหมายอยูท่ ี่การให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมายการเรี ยนรู ้และมีประสบการณ์
ในการใช้ส่ื ออิเลคทรอนิคเป็ นสําคัญ
ลักษณะของการเรียนรู้ แบบผสมผสาน ( Types and Models ) และความสําคัญ
Kristian J Spring, Charles R Graham, Camey A Hadlock (2016) กล่าวไว้วา่ เทคนิคการสอนด้วยวิธีการ
เรี ยนรู ้แบบผสมผสานนั้น ผูส้ อนสามารถใช้วิธีการสอน มากกว่าสองวิธี เช่น ผูส้ อนนําเสนอเนื้ อหาบทเรี ยนผ่าน
อินเทอร์ เน็ตเทคโนโลยีผนวกกับการสอนแบบในห้องเรี ยน แต่หลังจากนั้นผูส้ อนนําเนื้ อหาบทความขึ้นแขวนไว้
บนเว็บไซด์ จากนั้นติดตามการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้อีเลิร์นนิ่ ง (E- Learning) ด้วยระบบแอล
เอ็มเอส (Learning Management System) ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในห้องแล็ป หลังจากนั้นให้มีการสรุ ปบทเรี ยน
ด้วยการอภิปรายร่ วมกับอาจารย์ผูส้ อนในห้องเรี ยน (Discussion) โดยสอดคล้องกับ LR Halverson, CR Graham,
KJ Spring, JS Drysdale (2014) ได้อธิ บายในงานของเขาว่า การเรี ยนแบบผสมผสาน สามารถนํามาสรุ ปได้เป็ น 3
มิติ กล่าวคือ การผสมผสานการสอนผ่านสื่ อการสอนหลายรู ปแบบ โดยการผสมผสานวิธีการเรี ยนการสอนและ
การผสมผสานระหว่างการสอนแบบเผชิญหน้ากับการสอนออนไลน์ ดังนั้น Blended Learning เป็ นการบูรณาการ
แบบ Online Learning และ Face-to-Face Meetings เข้าด้วยกัน โดยกิ จกรรมจะเกิ ดจากการมี ปฏิ สัมพันธ์กนั ใน
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กลุ่มการเรี ยนที่มีการจัดวางการทํางานกลุ่มเป็ นอย่างดี ด้วยการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย หลังจากมี Face-to-Face
Learning แล้ว ซึ่งอาจจะรวมถึง Pre-event Activities ก่อนมีการประชุมเป้ าหมายก็เพื่อการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ใน
ระหว่างผูเ้ รี ยน เกิ ดการสร้างความรู ้สึกการเป็ นที มร่ วมกันซึ่ งจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ และความรวดเร็ วในการ
ทํางานกลุ่ม โดยอาจมี การปฐมนิ เทศ แนะนํา ชี้ แ จง ก่ อ นเรี ย นโดยอาจใช้ท าง Web Conferences และ Online
Discussions ซึ่งจะทําให้มีการเปิ ดกว้าง ที่จะเรี ยนรู ้ร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้กนั และต่อมาผูเ้ รี ยนจะต้องมาพบ
กัน ในชั้น เรี ยนหรื อการให้มี Follow-up learning community หลังจาก มี Face-to-Face even แล้ว การเรี ยนรู ้ ใน
ลักษณะนี้ อาจต่อด้วยการให้ผเู ้ รี ยนทํา Group Projects, Discussing Research Findings, และ Mentoring Peers เป็ น
ต้น Saritepeci, Mustafa; et al. (2015) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่า ในการเรี ยนแบบผสมผสาน หรื อลักษณะแบบ
End-to-End Communities ที่ ร วม ทั้ ง Follow-up Learning Activities ผู ้ เ รี ย น บ างค น อ าจ ช อ บ End-to-End
Community มากกว่า เพราะ Face-to-Face Meeting แบบปกติ มักเป็ นเรื่ องปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่ม ที่จะมาร่ วมมือ
กันทํางาน ตัวอย่างเช่น ผูส้ อนอาจใช้ Ice-Breaker Community สําหรับ Pre work และแนะนํา เรื่ องต่าง ๆ ให้กบั
ผูเ้ รี ยน ใช้ Face-to-Face Experiential Workshop ในการให้ความชัดเจนเรื่ องจุดประสงค์การเรี ยนของแต่ละคน
และใช้เทคนิ ค Follow-up Community ในการ Coaching และ Mentoring เพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้บ รรลุ จุดประสงค์ที่
วางไว้

ภาพที่ 1 แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน
ที่มา: ภาสกร เรื องรอง และคณะ (2557)
ในขณะเดียวกันกับ Michael B. Horn and Heather Staker (2012) ได้จาํ แนกถึงคุณลักษณะในการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบผสมผสานในการเรี ยนการสอนรู ปแบบดังกล่าวสามารถจําแนกออกเป็ น 6 รู ปแบบ ดังนี้
รู ปแบบที่ 1: Face to Face Driver เป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบปกติที่มีการเรี ยนแบบเผชิญหน้า
ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนในชั้นเรี ยน โดยการเรี ยนรู ้แบบออนไลน์ในแต่ละประเด็นที่ กาํ หนดในเนื้ อหาของการ
เรี ยนรู ้แต่ละครั้ง
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รู ปแบบที่ 2: Rotation เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบหมุนเวียนตามหลักสู ตรในตารางปกติที่กาํ หนดของ
การเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนภายใต้สถานการณ์ ที่มีความหลากหลายและเป็ นไปตามอัตราการเรี ยนของแต่ละ
บุคคลโดยธรรมชาติ
รู ป แบบที่ 3: Flex เป็ นลัก ษณะการเรี ย นแบบผสมผสานที่ มี ค วามยื ด หยุ่น ในการปรั บ ใช้ภ ายใต้
สถานการณ์ ที่แตกต่างกันที่ ผูส้ อนสามารถกําหนดให้กบั ผูเ้ รี ยนในการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายรู ปแบบ ทั้งการเรี ยน
แบบ Tutoring หรื อการเรี ยนแบบกลุ่มเล็กตามกลุ่มสนใจ หรื อการเรี ยนแบบจําแนกตามความประสงค์ เป็ นต้น
รู ปแบบที่ 4 : Online Lab เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานที่ เน้นการเรี ยนแบบออนไลน์โดยใช้
สภาพการณ์ของการใช้ห้องปฏิบตั ิการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูส้ อนและผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นผูค้ อยควบคุม ให้
คําแนะนําและให้ความช่วยเหลือทางการเรี ยนรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
รู ปแบบที่5 : Self Blended เป็ นรู ปแบบของการเรี ยนแบบผสมผสานด้วยตัวของผูเ้ รี ยนเองตามประเด็น
ความสนใจหรื อหลัก สู ต รที่ ถู ก กําหนด ลัก ษณะดังกล่ าวนี้ ส่ วนใหญ่ เป็ นการเรี ยนรู ้ ในระดับ อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
มหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเรี ยนระหว่างกันหรื อระหว่างสถาบัน โดยจะมีโปรแกรมควบคุมหลัก
อยูท่ ี่หอ้ งปฏิบตั ิการ ที่จะคอยควบคุมและอํานวยความสะดวกในการเรี ยนในการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานด้วยตนเอง
ของผูเ้ รี ยน
รู ปแบบที่6 : Online Driver เป็ นลักษณะการเรี ยนแบบผสมผสานที่เต็มรู ปแบบสมบูรณ์ โดยมีการเรี ยน
แบบออนไลน์ท้ งั ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนจากหลักสู ตรที่ กาํ หนดขึ้น และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศจะมี
บทบาทค่อนข้างสูงต่อกระบวนการขับเคลื่อนในรู ปแบบดังกล่าวนี้
จากรู ปแบบของการเรี ยนแบบผสมผสานข้างต้น เห็นได้วา่ การนําเอากระบวนการเรี ยนแบบผสมผสาน
มาใช้ในการเรี ยนการสอนนั้น ประเด็นสําคัญยังต้องคํานึ งถึงความพร้อมและความเป็ นไปได้หลายประการที่จะ
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาปรับใช้การเรี ยนรู ้ในลักษณะให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ บริ บทและความพร้อมทุ ก
ด้านเพื่อเกิดผลและประสิ ทธิภาพสูงสุดของการประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ รี ยน
อย่า งไรก็ ต าม Wicks, David A; et al. (2015) ได้ใ ห้ ข ้อ เสนอแนะในงานของเขาในการเรี ย นแบบ
ผสมผสานไว้วา่ ผูส้ อนควรคํานึ งถึงจุดประสงค์การสอนเป็ นหลักสําคัญ อย่าผสมผสานจนบ่อยครั้งเกินไป และ
อย่าผสมผสานเพียงเพื่อให้มีการสอนหลาย ๆ แบบเท่านั้น ควรต้องคํานึงถึงความพร้อมของผูเ้ รี ยน และของผูส้ อน
เองด้วย ผูส้ อนต้องทําความเข้าใจและมองในมิติภาพการผสมผสานว่าสามารถดําเนิ นการได้ดีเหมาะสมเพียงไร
ส่วนผูเ้ รี ยนมีความพร้อมที่จะเรี ยนโดยวิธีเหล่านั้นมากน้อยเพียงใดด้วยเช่นกันและที่สาํ คัญ สถานที่และอุปกรณ์ ก็
เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งคํานึ งถึ งเป็ นอย่างมาก เพราะการเปลี่ยนวิธีสอนหมายถึ งการเปลี่ ยนบรรยากาศ เปลี่ ยนกิ จกรรม
อุปกรณ์และสถานที่อาจเปลี่ยนตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปกรณ์ความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย

4. กรณีศึกษาผลจากการเรียนรู้

จากการศึ กษาของ Kristian J Spring, Charles R Graham, Camey A Hadlock (2016) ได้สรุ ปว่า จุดเด่ น
ของการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานจะทําให้ความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อนรวมถึงเพื่อน
ผูเ้ รี ยนคนอื่ น ๆ เสมื อ นในองค์ก รใหญ่ ได้ใกล้ชิ ดกัน มากขึ้ น ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
ระหว่างกันได้โดยสะดวกและง่ายขึ้นด้วยการผ่านเทคโนโลยี สามารถเข้าใจเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยนและเคารพเพื่อน
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ร่ วมชั้นเรี ยนมากขึ้น จึงมีผลให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในตนเองมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนยังได้รับผลสะท้อน
กลับจากการเรี ยนได้โดยทันที ซึ่ งจะส่ งเสริ มพัฒนาการในการเรี ยนของผูเ้ รี ยนแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Saritepeci, Mustafa; et al. (2015) ที่ กล่าวว่าการเรี ยนแบบผสมผสานเปรี ยบเสมือนเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการฝึ กอบรมในองค์กร เป็ นการผสมผสานการเรี ยนผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์และสื่ ออื่ นๆ ในการส่ งผ่าน
ความรู ้ในการเรี ยนและการฝึ กอบรมการผสมผสานเทคโนโลยีการเรี ยนการสอนกับการทํางานจริ ง (To mix or
combine instructional technology with actual job tasks in order to create a harmonious effect of learning and
working)
อีกด้านหนึ่ งจากแนวคิดการจัดการเรี ยนการสอนบนเว็บแบบผสมผสาน Taylor, J.A. and Newton, D.
(2013) สรุ ปได้วา่ การเรี ยนแบบผสมผสาน เป็ นรู ปแบบการเรี ยนที่ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดย
การสร้างสิ่ งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ วิธีการสอนของผูส้ อน รู ปแบบการเรี ยนรู ้ผูเ้ รี ยน สื่ อการเรี ยน
การสอนที่เทคโนโลยีมีส่วนสําคัญ ช่องทางการสื่ อสารที่ทนั สมัย จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นความยืดหยุน่
และรู ปแบบปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน ผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนกับเนื้อหาผูเ้ รี ยนกับบริ บทในการเรี ยนรู ้ที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
จากการเรี ยนการสอน ในงานการศึ กษาของ Spring, K.J. and Graham, C.R. (2016) สรุ ปกระบวนการการเรี ยนรู ้
ไว้ว่ า ไม่ ไ ด้ มี ล ัก ษณะเรี ยงลํา ดั บ ขั้น ตอนจากความรู ้ (knowledge) ไปสู่ ค วามเข้า ใจ(comprehension) การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ( application) การวิ เคราะห์ ( analysis) การสั ง เคราะห์ ( synthesis) และการประเมิ น (evaluation)
ตามลําดับ แต่การเรี ยนรู ้แบบผสมผสานเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้เนื้อหาไปสู่ ความเข้าใจแท้จริ งในระดับที่นาํ ไปใช้
ได้ในสถานการณ์ จริ ง เรี ยนรู ้ เนื้ อหาพร้ อมๆ กับการใช้ประโยชน์ ในสถานการณ์ จริ ง ผลการเรี ยนรู ้ คือผูเ้ รี ยน
สามารถจดจําได้ (remember) เข้าใจได้ (understand) ประยุกต์ใช้ได้ (apply) วิเคราะห์ได้ (analyze) ประเมินผลได้
(evaluate) และสามารถสร้างสรรค์ได้ (create) โดยสมรรถนะที่ สําคัญ ของผูเ้ รี ยนแสดงออกมามี 5 ด้านได้แ ก่
ความสามารถในการสื่ อสาร ความสามารถในการคิ ด ความสามารถในการแก้ปัญ หา ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวติ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญในการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
องค์ ป ระกอบ การออกแบบ การจั ด การเรี ย น การสอน แบ บ Blended Learning Management
ในประเทศไทย
ในการออกแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานให้ประสบผลสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ดงั ได้กล่าวไว้
ในเนื้อหาข้างต้นในงานศึกษาของนักวิชาการต่างๆนั้น ถ้าในการปรับประยุกต์ใช้กบั การศึกษาไทยในศรรตวรรษ
ที่ 21 อาจจะต้องมี การปรับเปลี่ ยนเพื่อศึ กษาให้เข้ากับบริ บทและสังคมที่ กาํ ลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก นัก
ออกแบบการเรี ยนการสอนระดับชาติ (Instructional Designer) จะต้องคํานึงถึงจุดประสงค์ของการเรี ยนที่กาํ หนด
ไว้ ในระยะเวลาในการเรี ยน รวมถึงความแตกต่างของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ และที่สําคัญรู ปแบบการคิดของผูเ้ รี ยน
เพื่อที่ จะใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การกําหนดเนื้ อหาบทเรี ยน และการ
ประเมินผลการเรี ยน โดยปั จจัยสําคัญในการออกแบบระบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานที่ควรคํานึ งถึงใน
การออกแบบระบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานของไทยให้ประสบผลสําเร็ จ อาจต้องมองและพิจารณา
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
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1. องค์ประกอบด้านผูเ้ รี ยน (Audience) จากความแตกต่างระหว่างบุคคลของของผูเ้ รี ยนในประเทศไทย
ซึ่งมีความหลากหลาย ควรออกแบบการเรี ยนให้มีรูปแบบยืดหยุน่ และมีความหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมและให้
สอดคล้องกับวิธีการเรี ยน รู ปแบบการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการคิ ด ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของแต่ละบุ คคลและ
บุคลิกภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนที่มีความแตกต่างกันเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเท่าเทียมกันตามศักยภาพ
ของตนเองมากที่สุด
จากการศึกษาของ Wicks, David A; et al. (2015) ยังพบอีกว่าการประเมินความต้องการทางการเรี ยนรู ้
และตัวผูเ้ รี ยนนั้น จากผลการประเมิ นดังกล่าวจะช่วยให้การกําหนดจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญของการจัดการเรี ยนการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน ดังนั้นเมื่อผูอ้ อกแบบได้กาํ หนดจุดประสงค์ของการเรี ยนรู ้
ให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างชัดเจนและมีเป้ าหมายแล้วย่อมส่งผลต่อกระบวนการวางแผนการจัดกิจกรรมได้อย่างเป็ นระบบ
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนในแต่ละเนื้อหาอย่างเป็ นขั้นตอน
2. องค์ประกอบด้านเนื้อหา (Content) เนื้อหาที่ใช้ในการเรี ยนการสอนให้กบั นักเรี ยนไทย ควรจะมีความ
แตกต่างกันใรรู ปแบบต่างๆ การออกแบบการเรี ยนการสอนจึงควรออกแบบให้มีกิจกรรมการเรี ยนให้สอดคล้อง
กับลักษณะเนื้อหา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสนใจติดตามได้ดีที่สุด โดยเน้นเนื้ อหาที่เหมาะสมกับการเรี ยน
แบบออนไลน์เพราะปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญมาก และเนื้ อหาที่มีระดับความยากไม่มากจนเกินไป
นัก รวมถึ งเนื้ อหาที่ เหมาะสมกับ การเรี ยนในห้องเรี ยนควบคู่กัน คื อเนื้ อหาที่ ตอ้ งมี ความซับ ซ้อน ที่ ตอ้ งการ
คําอธิบาย การแลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ (Discussion) เพื่อความกระจ่างในการเรี ยนจากผูส้ อน และการ
ฝึ กปฏิบตั ิการควบคู่กนั
ในด้านของ Spring, K.J. and Graham, C.R. (2016) ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสานและ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จากสื่ อประสมในเนื้ อหา เป็ นประเด็นที่ มีนยั สําคัญต่อความแตกต่างในเนื้ อหาและเชิ ง
ระเบี ย บวิ ธี เพราะบางครั้ งก็ เรี ย กและให้ นิ ย ามปฏิ บัติ ก ารกัน ว่า Mixed-Method Learning, Mixed-Media for
Learning Development, Multi-Methods Learning และในการออกแบบกิ จ กรรมตามแนวคิ ด การศึ ก ษารู ้ จั ก
แพร่ หลายกันดีทวั่ โลกนั้น ก็คือ Blended Learning อย่างเป็ นที่รู้จกั และใช้กนั มากกว่าในวงการศึกษาปั จจุบนั
3. ปั จจัยด้านระบบโครงข่ายพื้นฐาน (Infrastructure) จากความสามารถในการเข้าถึงระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้บนออนไลด์แบบผสมผสานที่ แตกต่างกันในประเทศไทย การเรี ยนการสอนควรออกแบบบทเรี ยนโดย
คํานึ งถึงความสามารถของระบบโครงข่ายพื้นฐานที่ดี ประกอบด้วย ความเสถียรของระบบการเชื่อมต่อกับระบบ
เครื อข่าย ความเร็ วในการส่ งผ่าน การรับและส่ งข้อมูล รู ปแบบของสื่ อสําหรับบทเรี ยนบนเว็บ (Digital Platform)
ที่ มี ค วามทัน สมัย การสนับ สนุ น ให้เกิ ด การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ การให้เกิ ด การโต้ตอบ รั บ ข้อ มูล ข่าวสารจาก
หลากหลายช่องทาง ทั้งการสนทนาผ่านเครื อข่าย (Chat) การใช้กระดานสนทนา (Web board) การสนทนาเฉพาะ
กลุ่ม (Newsgroup) การส่งข้อความ (E-mail) เป็ นต้น
Wicks, David A; et al. (2015) ได้เสริ มในงานของเขาอี กว่า การเตรี ยมระบบโครงสร้ างพื้น ฐานด้าน
ฮาร์ดแวร์ และการเตรี ยมระบบซอฟต์แวร์ ที่ดี รวมถึงช่องทางนําเสนอเนื้ อหาที่ตอ้ งการถ่ายทอด การพัฒนาเนื้ อหา
ลักษณะของระบบที่ สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายนั้น ยังเพื่อการประกอบการตัดสิ นใจในการพัฒนา
เนื้ อหาในบทเรี ยนหรื อการเลือกเนื้ อหาบทเรี ยนให้เหมาะสมกับลักษณะและรู ปแบบการเรี ยนที่ ได้กาํ หนดไว้
ตลอดจนคํานึงถึงความพร้อมของการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีที่ได้รับเพื่อสามารถจัดเตรี ยมให้แก่ผเู ้ รี ยนได้จริ ง
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4. ปั จจัยด้านผูส้ อน (Instructor) ผูส้ อนจะต้องมีการพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถเพียงพอในการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพราะผูส้ อนและผูเ้ รี ยนจะต้อง
สามารถนําความรู ้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึ กษาไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
โดยทั่วไปแล้วรู ปแบบเทคนิ คการสอนมีหลากหลายวิธี เช่น การสอนโดยการบรรยาย การสอนโดยการสาธิ ต
ปฏิบตั ิ สอนโดยการทดลอง สอนโดยการนิรนัยและการอุปนัย สอนโดยการอภิปรายกลุ่มย่อยหรื อรวมกลุ่ม สอน
โดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ สอนโดยใช้โครงงาน โดยทั้งหมด ผูส้ อนจะต้องเข้าใจในบริ บทของวิธีการและ
เลือกมาใช้ให้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พื้นฐานของการเข้าใจในการใช้ระบบสาระสนเทศเพื่อการสื่ อสาร
ที่ ดี โดยอาจจัดโครงการลักษณะของการจัดชั้นเรี ยนมี 2 แบบคือ ขึ้นอยูก่ ับผูส้ อน และยึดผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก ซึ่ งมี
ลักษณะการจัดชั้นเรี ยนที่แตกต่างกัน

5. สรุ ป

ได้มี ผ ลการวิ จัย เปรี ย บเที ย บการเรี ย นในชั้น เรี ย นปกติ กับ การเรี ย นแบบ Blended Learning ของ
สถาบันวิจยั ของประเทศสหรัฐอเมริ กา Graham, CR (2013) พบว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนแบบ Blended Learning มีความรู ้
สู งขึ้นกว่า การเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีความรู ้ที่คงทนกว่าสู งกว่าถึงร้อยละ 70 การ
จัดการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน Blended Learning Management ในประเทศไทยควรจะเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิด
จากการจัดการเรี ยนการสอนหลากหลายวิธี เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่บูรณาการการเรี ยนออนไลน์
ผ่านระบบเครื อข่ายและการเรี ยนในห้องเรี ยนแบบดั้งเดิมที่มีการเรี ยนแบบเชิญหน้าเข้าด้วยกัน (Face to face) โดย
ใช้สิ่งอํานวยผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อ ช่องทาง และเครื่ องมือ ในบริ บทของสภาพแวดล้อมในการ
เรี ยนออนไลน์ผ่านระบบเครื อข่าย (Online Learning Environment) โดยคํานึ งถึงผูเ้ รี ยน สภาพแวดล้อม เนื้ อหา
สถานการณ์ เพื่อตอบสนองการเรี ยนรู ้และความแตกต่างระหว่างบุ คคล โดยสามารถจัดการเรี ยนการสอนทั้ง
ภายในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย นไม่ มี ข ้อ จํา กัด เรื่ อ งเวลาและสถานที่ (Anytime Anywhere) โดยการนํ า
เทคโนโลยีทางการศึกษาแบบออนไลน์และออฟไลน์มาเป็ นส่ วนประกอบและเครื่ องมือที่สาํ คัญ ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ ม
ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้สูงสุ ด เกิดทักษะ และเกิดการเรี ยนรู ้ที่ทาํ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ถือเป็ นสิ่ งที่ ช่วยให้
นักพัฒนาการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านผูส้ อน และด้านผูเ้ รี ยน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของแผนการพัฒนาการศึกษา
ชาติในศตวรรษที่21 ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และรู ้เท่าทันเวทีโลก

6. ข้ อเสนอแนะ

อย่างไรก็ตาม เมื่ อ มองภายใต้บ ริ บทและกรอบทฤษฎี ที่ ศึกษาในข้างต้น จะพบว่า Blended Learning
Management เป็ นรู ปแบบการผสมผสานการเรี ยนรู ้และการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็ นองค์ประกอบใน
ดําเนิ นการนั้น โดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะเป็ นตัวตั้ง แล้วมุ่งผสมผสานเชิงวิธีการและกระบวนการ เพื่อบูรณาการ
เชิ งประสบการณ์ทางการเรี ยนรู ้หลายๆช่องทางให้ได้ผลสัมฤทธิ์ แต่ยงั คงเน้นอยูก่ บั จุดหมายหลักจุดหมายเดียว
ตามที่ ตอ้ งการพัฒนาการศึ กษาเรี ยนรู ้นั่นเอง และเชื่ อได้ว่าสามารถที่ จะนํากระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ดังกล่าวให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของไทย โดยนําเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษา
มากขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21ได้อย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
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การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิ ลปะ
และ (2) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิ ลปะ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยน
ระดั บ ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ก ํา ลัง ศึ ก ษาในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ยนไผทอุ ด มศึ ก ษา
กรุ งเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 30 คน
ใช้วธิ ีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random samling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี
3 ฉบับ คื อ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาดนตรี (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และ
(3) แบบประเมิ นทักษะทางดนตรี การวิจัยครั้ งนี้ ใช้ระยะเวลาจํานวน 6 เดื อน การวิเคราะห์ ขอ้ มูลใช้สถิ ติเชิ ง
บรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติที่เป็ นพารามิเตอร์ (Parametric) ด้วยวิธี
t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรายวิช าดนตรี และศิ ล ปะ ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ คิดเป็ นร้อยละ 84.60 อยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ กาํ หนดไว้ และ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิ ลปะ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชิ นอิ จิ ซู ซูกิ คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าก่ อนการเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ABSTRACT
This study consisted of 3 objectives which were (1) to study the learning achievement in Music and Art
and (2) to compare the learning achievement in Music and Art of Prathomsuksa 5 students between pre-test and
post-test of Music based on Shiniji Suzuki Model. The sample of this study was a section of Prathomsuksa 5
students, totally 30 students, who was studying in the first semester in academic year of 2018 from Patai Udom
Suksa School in Bangkok under Office of the Private Education Commission. The sample was selected by Simple
Random Sampling Method using a section as a unit of random. The instruments of this study were 3 items which
were (1) the music lesson plans (2) the learning achievement test and (3) the Evaluation form of Music skill. This
study was conducted in 6 months. The data was analyzed by using descriptive statistics such as frequency,
percentage, mean, standard deviation and Parametric of t-test for Dependent Samples. The results revealed that
(1) the learning achievement in Music and Art of Prathomsuksa 5 students based on Shiniji Suzuki Model was
84.60%. It was at the excellent level based on the assumption and (2) the learning achievement in Music and Art
of Prathomsuksa 5 students based on Shiniji Suzuki Model in the post-test had higher score than pre-test at the
statistically level of .05.
KEYWORDS: Learning Management from Shiniji Suzuki Model, Learning Achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

คุณภาพของประชาชนเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ประเทศชาติที่เจริ ญก้าวหน้าได้ตอ้ ง
เริ่ มจากการพัฒนาจากหน่ วยย่อยของสังคมอันได้แก่ การพัฒนาคนก่ อน จึ งพัฒนาครอบครั ว หมู่บ้าน ตําบล
จังหวัด และประเทศตามลําดับ ซึ่ งการพัฒนาหน่วยย่อยไปสู่ การพัฒนาสังคมที่เป็ นหน่ วยใหญ่ ล้วนมีจุดเริ่ มต้น
เหมือนกันคือ การพัฒนาตัวบุคคล หากประชากรได้รับการพัฒนาให้เป็ นบุคคลที่ มีจิตใจดี มีคุณธรรม มีความ
ร่ วมมือร่ วมใจกัน มีความคิดริ เริ่ มดี และพร้อมที่จะรับความรู ้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ เป็ นประชาชนที่มีคุณภาพ
พร้อมเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดนตรี เป็ นศาสตร์ที่สาํ คัญในการช่วยเสริ มสร้างสติปัญญาและพัฒนา
ให้คนเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จะเห็นได้วา่ นักการศึกษาดนตรี ที่สาํ คัญในระบบต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นระบบของ เอมิล
ชาคส์ ดาลโครช โคดาย และคาร์ ล ออร์ ฟ จากทางทวีปยุโรปเป็ นที่แพร่ หลายไปทัว่ โลก หรื อระบบชินอิจิ ซูซูกิ
ของญี่ปุ่น ได้มีการผลักดันให้ดนตรี เป็ นศาสตร์ หนึ่ งในระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไม่ใช่เพียงแต่
ด้า นสติ ปั ญ ญาเท่ า นั้น จากการร้ อ งเพลง การพัฒ นา (Ear Training) การอ่ า นโน้ต แบบ (Solfege) การเรี ย นรู ้
ประวัติศาสตร์ทางด้านดนตรี การรู ้ดนตรี โลก ดนตรี ของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการปฏิบตั ิเครื่ องดนตรี ยังช่วย
เสริ มสร้ างบุคลิกพัฒนาด้ านจิตใจให้ละเอียดอ่อน มีสมาธิ มีวินัยในตนเองอีกด้วย (พงษ์ลดา ธรรมพิทกั ษ์กุล,
2548)
ดนตรี เป็ นวิชาหนึ่ งที่ จดั อยู่ในหมวดสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะโดยกระทรวงศึ กษาธิ การได้กาํ หนดไว้ใน
หลักสู ตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็ นหลักสู ตรภาคบังคับของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษา เหตุ
เพราะกระทรวงศึ ก ษาธิ การได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องดนตรี ด้ ว ยการพั ฒ นาทั ก ษะทางดนตรี
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ในเรื่ องการขับร้องการบรรเลงเครื่ องดนตรี หรื อทักษะอื่นๆ ที่เกิดจากการทํากิจกรรม
ในวิชาดนตรี น้ ันสามารถพัฒนาในด้านร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสังคม นอกจากนี้ ยงั ช่ วยเสริ มสร้ างสมาธิ
ความจํา เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ พึงประสงค์ให้แก่นกั เรี ยน (ปั ณฑ์ชนิ ด ปั ญญะ
สังข์, 2550)
ทั้งนี้ในการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิลปะ ยังพบปั ญหาหลากหลายประการที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนตํ่าลง อาจเป็ นเพราะความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ความรู ้และความพร้อมของผูเ้ รี ยน พื้นฐานความรู ้ดา้ นทฤษฎี
ดนตรี ตะวันตกของผูเ้ รี ยน ความพร้อมของสื่ อการสอนดนตรี สภาพและบรรยากาศของห้องเรี ยนการวิเคราะห์
ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน การกําหนดจุดประสงค์ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และนําไปใช้ (ธิ ติ ปั ญญา
อินทร์ , 2550) ครู จึงศึ กษาวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ในแบบต่างๆเพื่อปรับปรุ งแก้ไขและนํามาปรับใช้ในการพัฒนา
ทักษะทางดนตรี ให้เหมาะสมกับนักเรี ยนสําหรับการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาดนตรี แนวคิดทฤษฎีจากนักวิชาการที่
นิ ยมนํามาใช้น้ นั มาจากนักวิชาการ4คนได้แก่ 1. โซลดาน โคดาย มีหลักการสอนดนตรี โดยจัดลําดับเนื้ อหาและ
กิ จกรรมดนตรี ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กโดยมีข้ นั ตอนจากง่ายไปหายาก 2. เอมิล ชาคส์ ดาลโครซ มี
หลักการสอนดนตรี โดยใช้การเคลื่อนไหวจังหวะเพื่อตอบสนองต่อเสี ยงดนตรี 3. คาร์ ล ออฟ มีหลักการสอน
ดนตรี โดยจัดลําดับเนื้ อหาและกิ จกรรมดนตรี ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก โดยการรวมเอาดนตรี ก าร
เคลื่อนไหวและการพูดเข้าไว้ดว้ ยกัน และ 4. ชินอิจิ ซูซูกิ มีหลักการสอนดนตรี เช่นเดียวกับเด็กที่เรี ยนรู ้ภาษาแม่
โดยเกิดจากการฟังและการเลียนแบบ (ประพันธ์ศกั ดิ์ พุ่มอินทร์ , 2557) การศึกษารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ วิชา
ดนตรี ในปั จจุบนั มีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งครู ผสู ้ อนได้เลือกการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ มาใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอนวิชาดนตรี เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชิ อิจิ ซู ซูกิ มีข้ นั ตอนการสอนที่ ชดั เจนประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ได้แก่ 1.การฟั ง 2.การเลี ยนแบบ 3.การทําซํ้าๆ 4.การจดจําฝั งใจ เป็ นการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่ มีความ
น่ าสนใจกับการนํามาประยุกต์ใช้ในการสอนทักษะปฏิบตั ิทางดนตรี เพื่อจะช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะปฏิบตั ิและ
ความเข้าใจวิชาดนตรี มากขึ้น เพื่อให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิดนตรี ให้ได้ความไพเราะทุกตัวโน้ต นักเรี ยนมีแนวทางใน
การฝึ กซ้อมที่ดีและถูกต้องเพื่อพัฒนาตนเอง ส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถพัฒนาไปสู่ ความสามารถระดับมาตรฐาน
ขั้นสู ง ดังนั้นเวลาที่เรี ยนและความถี่ในการฝึ กฝนเป็ นจุดประสงค์สาํ คัญ ผูเ้ รี ยนสามารถนําทักษะทางดนตรี ที่มีไป
ใช้ในชี วิตประจําวันให้เกิดประโยชน์ท้ งั ตนเองและสังคม อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังความมีมนุ ษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้
นักเรี ยนมีความใส่ใจผูอ้ ื่นและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ (สุกรี เจริ ญสุข, 2545)
จากความเป็ นมาและความสําคัญจากการจัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี มี ความจําเป็ นอย่างยิ่ง ที่
ครู ผูส้ อนจะต้องนําวิจยั สอนแบบชิ นอิจิ ซู ซูกิ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อได้ฝึกผูเ้ รี ยนให้เกิ ดทักษะ
ปฏิบตั ิ และมีความเข้าใจดนตรี มากขึ้น สามารถจดจําโน้ตได้เร็ วขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน และเพื่อใช้
เป็ นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนดนตรี ในระดับชั้นประถมศึกษา ให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถ
นําการจัดการเรี ยนการสอนไปใช้หรื อเผยแพร่ ได้อย่างมีรูปแบบในโอกาสต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิลปะของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จาก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ
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(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิลปะ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ

3. สมมติฐานการวิจัย

(1) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิลปะโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ
อยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิลปะโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ หลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

การจัดการเรี ยนรู ้แบบซินอิจิ ซูซูกิ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิลปะ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย
Design)

5.1 แบบแผนการวิจยั
แบบแผนการวิ จัย ใช้แ บบกลุ่ ม เดี ย วสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น (One Group Pre-test Post-test

ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-test
T1

Treatment
X

เมื่อ

Post-test
T2

T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ
5.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา จํานวน
10 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 300 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/4 ที่กาํ ลังศึกษาใน
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่ ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ม
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ
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ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรายวิชาดนตรี และศิลปะ
5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดื อน (เมษายน-ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดการเรี ยนการสอนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ
ซูซูกิ และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 3 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ วิชาดนตรี ได้ดาํ เนิ นการสร้างจากการศึ กษาจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของ
เนื้อหาและแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จนนํามาสู่การกําหนดสาระการ
เรี ย นรู ้ จํา นวน 7 แผน จํา นวน 16 ชั่ว โมง จากนั้น นํา เสนอต่อผูเ้ ชี่ ย วชาญ จํา นวน 3 คน เพื่ อ ตรวจสอบความ
เหมาะสม ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาดนตรี โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
4.33
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดนตรี ได้ดาํ เนินการสร้างโดยกําหนดโครงสร้างของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ จากนั้น
นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณาความเหมาะสม
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 จากนั้นนําไปทดลองใช้
(Try out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา ตรวจสอบ
แบบทดสอบแล้วคํานวณค่าความยากง่าย ได้ค่าอยูร่ ะหว่าง 0.33 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ ได้ค่าอยู่
ระหว่าง 0.33 – 0.47 และหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตรโลเวท (Lovett) ได้ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .90
(3) แบบประเมินทักษะทางดนตรี ได้ดาํ เนิ นการสร้างแบบประเมินทักษะทางดนตรี โดยมีประเด็น
ในการประเมิน 4 ข้อ ได้แก่ การฟัง การร้อง การบรรเลง และ การเคลื่อนไหว โดยใช้เกณฑ์การประเมินมาตรา
ส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ไปเสนอให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจเพื่อประเมินความถูกต้องเหมาะสม ได้
ค่าความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดําเนิ นการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) กับนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยให้นกั เรี ยนทําแบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และแบบประเมินทักษะทางดนตรี จากนั้นดําเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าดนตรี จํานวน 7 แผน จากนั้นมีการทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และแบบประเมินทักษะทางดนตรี ฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statics) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน t-test แบบ Dependent Samples

6. สรุ ปผลการวิจัย

(1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิ ลปะ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ คิดเป็ นร้อยละ 84.60 อยูใ่ นระดับดีมาก ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้
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ตาราง 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิลปะ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ
นักเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ก่อนเรี ยน
(46)
16
18
13
16
15
14
17
17
14
13
16
12
13
12
16
15
9
11
12
11
15
18
12
16
14
12
14
7
13
14

ร้อยละ
34.8
39.1
28.3
34.8
32.6
30.4
37.0
37.0
30.4
28.3
34.8
26.1
28.3
26.1
34.8
34.8
32.6
23.9
26.1
23.9
26.1
39.1
26.1
34.8
30.4
26.1
30.4
12.5
28.3
30.4

ระดับ
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยโดยรวม
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หลังเรี ยน
(46)
39
41
35
45
41
41
40
42
34
38
41
44
40
39
38
34
42
42
31
41
42
43
38
37
34
41
39
30
36
39

ร้อยละ

ระดับ

84.8
89.1
76.1
97.8
89.1
89.1
87.0
91.3
73.9
82.6
89.1
95.7
87.0
84.8
82.6
73.9
91.3
91.3
67.4
89.1
91.3
93.5
82.6
80.4
73.9
89.1
84.8
65.2
78.3
84.8
84.60

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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จากตาราง 2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาดนตรี และศิลปะ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ จากนักเรี ยน 30 คน พบว่านักเรี ยนอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป เทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 84.60 อยูใ่ นระดับดีมาก
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิลปะ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิลปะ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ ระหว่างก่อนเรี ยน (Pre-test)
และหลังเรี ยน (Post-test)
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
30
30

คะแนนเต็ม
46
46

𝐱𝐱�
13.73
25.33

S.D.
2.56
10.31

t
36.97

P-value
.000*

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิลปะ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ คะแนนหลังการเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนการเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิ ช าดนตรี แ ละศิ ล ปะ สํ า หรั บ นั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จากการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบชิ น อิ จิ ซู ซู กิ ผลการวิจัย ครั้ งนี้ สามารถอภิ ป รายผลตามลําดับ
สมมติฐานของการวิจยั ดังนี้
7.1.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิ ลปะ สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 จากการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ จากผลทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิลปะ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชิ นอิจิ ซู ซูกิ อยู่ในระดับดี มาก ร้อยละ 84.60 เป็ นไปตามสมติ
ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นการฝึ กฝนในทักษะปฏิบตั ิจนสามารถทําให้นักเรี ยนเกิด
ความเข้าใจในเนื้ อหาของดนตรี เนื่ องจากการฝึ กปฏิบตั ิแบบซํ้าๆ อย่างต่อเนื่ องด้วยวิธีของ ชินอิจิ ซูซูกิ จะทําให้
นักเรี ยนเกิดความชํานาญจนถึงขั้นจดจําฝังใจ ซึ่งสามารถเพิม่ ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาได้เป็ นอย่างดี จนส่งผล
ให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับสุ กรี เจริ ญสุ ข (2542) ที่กล่าวถึงแนวคิดของชินอิจิ
ซู ซูกิไว้ว่า การพัฒนาความสามารถที่ สูงขึ้นนั้นทําได้ดว้ ยวิธีที่ถูกต้อง ความสามารถไม่ได้มาจากความคิดหรื อ
ทฤษฎี แต่มาจากการฝึ กซ้อมที่ถูกต้อง การฝึ กซ้อมนั้นต้องได้รับการฝึ กที่ดีและถูกต้อง ไม่ตอ้ งรี บร้อนแต่ไม่หยุด
การฝึ กซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ การฝึ กซ้อมที่ ผิดๆ จะพัฒนาความสามารถที่ ผิดๆด้วยซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เหนื อดวง พูลเพิ่ม (2560) ที่ ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของชิ นอิจิ ซู ซูกิ ร่ วมกับการจัดการ
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เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการอภิปรายแลกเปลี่ยนเนื้ อหารายวิชากันในกลุ่ม ซึ่ งสามารถ
เพิ่มความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาได้ดียง่ิ ขึ้น
7.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี และศิลปะ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
5 จากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการจัดการเรี ยนการสอนแบบชิ นอิจิ ซู ซูกิ ช่วยพัฒนาทักษะ
ทางด้านดนตรี ช่วยเพิม่ ผลสัมฤทธ์ทางการเรี ยนวิชาดนตรี ซึ่งความรู ้พ้นื ฐานทางดนตรี เป็ นสิ่ งสําคัญต่อการต่อยอด
ในการปฏิบตั ิ เป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู ้จากการฟังเพลงทุกๆชัว่ โมงการเรี ยน จึงทําให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจใน
บทเพลงนั้นๆ ซึ่ งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภารัตน์ คู่คิด (2555) ที่เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และ
ทักษะทางดนตรี เรื่ อง การบรรเลงดนตรี ไทยเบื้องต้น ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้
ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย และชิ นิจิ ซู ซูกิ พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบชิ นิจิ ซู ซูกิ มีค่าเฉลี่ยที่ สูงกว่าการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดของโซลตาน โคดาย

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ควรส่งเสริ มการจัดการเรี ยนการสอนแบบชินอิจิ ซูซูกิ ในรายวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการฟัง
เช่นเดียวกับวิชาดนตรี
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้แบบชินอิจิ ซูซูกิ กับวิธีการจัดการเรี ยนรู ้อื่นๆ กับนักเรี ยน
2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาดนตรี ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
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ในศตวรรษที่ 21 การรับข้อมูลข่าวสาร มีการเปิ ดกว้างและหลากหลาย เด็กและเยาวชนไทยจะต้องมีการ
พัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและเทคโนโลยี ดังนั้นการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนไทยของพ่อแม่
หรื อผูป้ กครองในยุคนี้ ต้องเข้าใจการดําเนิ นชี วิตและวิธีการเรี ยนรู ้จากการอ่านเพื่อเป็ นแนวทางให้พ่อแม่หรื อ
ผูป้ กครองใช้ในการส่ งเสริ มการอ่าน การจะให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการอ่าน โดยเฉพาะการค้นคว้า
ข้อมูลอย่างอิสระรวดเร็ วไม่มีที่สิ้นสุ ดด้วยการสัมผัสภาพและเสี ยง พ่อแม่หรื อผูป้ กครองต้องให้เด็กและเยาวชน
คิ ดเป็ น เห็ นคุ ณ ค่าในตนเอง และสร้ างกฎกติ กาในการใช้สื่อ อุปกรณ์ พ่อแม่ห รื อผูป้ กครองควรทราบวิธีการ
ส่งเสริ มที่สาํ คัญ ได้แก่ การใช้สื่อที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การให้เด็กและเยาวชนเป็ นศูนย์กลาง
ในการเรี ยนรู ้ กระตุน้ และใช้สิ่งเสริ มแรงให้เด็กและเยาวชนเกิดความไว้วางใจ และมีตวั แบบของความสําเร็ จซึ่งจะ
มีส่วนในการช่วยส่งเสริ มให้มีวนิ ยั และความรับผิดชอบต่อการอ่าน
คําสําคัญ: การอ่าน เด็กและเยาวชนไทย ศตวรรษที่ 21

ABSTRACT

Receiving information in the 21st century has been increased by a variety of information panels. Thai
Children should be prepared and developed their skills to be consistent to technology and globalization.
Therefore, taking care of children by parents and guardians in this century need to be understood their way of
life and learning how to learn by reading to use as a pathway for parents and guardians to encourage Thai
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children to read. Letting Thai children to approach to read on their information particularly by searching on
their free resources with unlimited fast and free visual and audio information, parents and guardians need to
encourage children to limit themselves, to have their self-esteem, moreover parents and guardian should
maintain the agreeable rules for using media tools. Parents and Guardians should know and be aware of the
important reinforcement such as having a proper media tool which is dependable on globalization, promoting
the child-center study module. Parents and Guardians must either encourage children or use reinforcement
process to create the awareness, trust in children and having a successful role model that will be a good
participant to encourage children to have discipline and responsibility in reading.
KEYWORDS: Reading, Children in Thai society, 21st century

1. บทนํา

ศตวรรษที่ 21 ช่วงเวลาแห่ งการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมขนานใหญ่ในสังคมเป็ นยุคที่
ข้อมูลข่าวสารเป็ นสิ่ งจําเป็ นและสําคัญยิ่ง นั้นคือ การแพร่ กระจายอย่างรวดเร็ วของข้อมูล การบริ โภคข่าวสารได้
เกิ ดการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งหากเราย้อนไปเมื่ อหลายสิ บปี ที่ แล้ว พบว่า พฤติกรรมการอ่านหนังสื อพิมพ์ วารสาร
ประจําสัปดาห์เพื่อบริ โภคข้อมูลที่ผเู ้ ขียนนั้นได้เล่าเรื่ องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านการคัดกรองของเหล่าบรรณาธิการ
คอร์ ลมั นิ สต์ของหนังสื อนั้น ๆ แต่ปัจจุบนั ได้เปลี่ยนแปลงไป การอ่านข้อมูลที่ ไม่มีผูอ้ า้ งอิง การบริ โภคข้อมูลที่
ไม่ได้รับการตรวจสอบโดยเป็ นผลมาจากการเปิ ดกว้างและการทลายลงของกําแพงเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบให้
แทบทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ตอ้ งเดินไปรอซื้ อหนังสื อที่ ร้านจําหน่ วยหนังสื อ มีการบริ การ
E-Newspaper E-Magazine E-Book รวมไปถึง เครื่ องอ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ และหรื อการมีแอปพลิเคชันบน
เครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ ที่พร้อมอํานวยความสะดวกให้กบั นักอ่านโดยเฉพาะเยาวชนที่จะก้าวเป็ นกําลังสําคัญใน
อนาคต เทคโนโลยีเหล่านี้ ช่วยลดต้นทุนในการจัดจําหน่าย การขนส่ง รวมถึงการอํานวยความสะดวกแก่ผอู ้ ่านที่
ไม่ตอ้ งพกพาหนังสื อมากมายและแบกรับนํ้าหนักของกระดาษระหว่างการเดินทาง แต่ทกั ษะการอ่าน การคัดเลือก
หนังสื อ การจํากัด กรอบของข้อ มู ล การตี ค วามของข้อมู ล รวมไปถึ งการเลื อ กหนังสื อ ยังคงต้อ งอาศัยผูท้ ี่ มี
ประสบการณ์ในการชี้แนะเกี่ยวกับการอ่าน ซึ่ งเป็ นคนใกล้ตวั ของเด็กและเยาวชนมากที่สุด คือ ครอบครัว พ่อแม่
หรื อ ผู ้ป กครอง สถาบัน ครอบครั ว จึ ง เป็ นตัว แปรสํา คัญ ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งและกระตุ ้น ให้ เกิ ด การอ่ า นอย่า งมี
วิจารณญาณรวมถึงกระตุน้ การบริ โภคและใช้ประโยชน์สูงสุ ดของข้อมูลที่ไร้กาํ แพงเพื่อเปิ ดกว้างแนวทางการต่อ
ยอดแก่เด็กและเยาวชนทางด้านการอ่าน การใช้ขอ้ มูล ซึ่ งการอ่านเป็ นปั จจัยสําคัญที่ จะนํามาซึ่ งการตีความและ
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้

2. วัตถุประสงค์

เพื่อให้พ่อแม่หรื อผูป้ กครองเข้าใจคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 และสามารถ
เสริ มสร้างกระตุน้ การอ่านได้อย่างถูกวิธี

1568

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

3. ความเข้ าใจของพ่ อแม่ หรื อผู้ปกครองเกีย่ วกับเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร พ่อแม่หรื อผูป้ กครองควรปลูกฝั งเพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยเกิ ดการ
เรี ยนรู ้ที่ดี คือ การปลูกฝังพฤติกรรมการสร้างนิ สยั รักการอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21
เด็กและเยาวชนยุคนี้ ถูกกําหนดว่าต้องเก่งอะไรบ้าง เพื่อจะเติบโตได้ดว้ ยการแข่งขัน การเตรี ยมความพร้อมให้มี
ความสอดคล้องกับข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยสภาการศึกษาที่กาํ หนดว่าเด็ก
และเยาวชนไทยยุค 4.0 หรื อ เด็กไทยในฝัน ควรมีคุณสมบัติ 3Rs x 8Cs 3Rs คือ การอ่านออก/ การเขียนได้/ การ
คิดเลขเป็ น 8Cs คือ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและมีทกั ษะในการแก้ปัญหา/ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม/
ทักษะความร่ วมมือและการทํางานเป็ นที ม ภาวะผูน้ าํ / ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม กระบวน
ทัศน์/ ทักษะด้านการสื่ อสาร สารสนเทศและการสื่ อสาร/ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร/ ทักษะอาชีพและการเรี ยนรู ้/ ความมีเมตตา วินยั คุณธรรมและจริ ยธรรม (แผนการศึกษาแห่ งชาติ 2560 2579)
การที่ จะทําให้เด็กและเยาวชนไทย มีคุณลักษณะให้สอดคล้องดังกล่าวนี้ พ่อแม่หรื อผูป้ กครองต้องมี
ความรู ้และวิธีเลี้ยงลูกอย่างมี คุณภาพควบคู่กันไป เด็กและเยาวชนที่ เกิ ดในปี พ.ศ. 2537 – 2554 คนยุคนี้ เกิ ดมา
พร้อมกับการมีเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาแล้วอย่างจริ งจัง โดยการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อก (Analog)
ไปสู่ ระบบดิจิทลั (Digital) ทําให้ส่ิ งต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาเทคโนโลยีน้ นั ส่ งผลทําให้คนยุคนี้
มีช่องทางในการสื่ อสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากยุคก่อน คือจะสื่ อสารกันผ่านโลกออนไลน์ และนอกจากการสื่ อสาร
แล้ว วิธีการเรี ยนรู ้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยการเรี ยนรู ้น้ นั จะมีการเรี ยนแบบเปิ ดกว้าง มีการแบ่งปั น
ข้อมูลความรู ้ การให้คาํ ปรึ กษาหรื อคําแนะนํา เพราะสามารถทําได้โดยผ่านระบบเครื อข่าย ซึ่ งไม่จาํ เป็ นที่จะต้อง
เห็นหน้ากัน ครอบครัวก็เป็ นอีกส่ วนที่ได้รับผลกระทบมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทาํ ให้พ่อแม่หรื อผูป้ กครองที่
เกิดในยุคเทคโนโลยีแบบอนาล็อก (Generation X) และยุคเทคโนโลยี (Generation Y) นั้นต้องออกไปทํางานนอก
บ้านเป็ นส่ วนใหญ่ทาํ ให้ไม่มีเวลาให้กบั ลูกที่เป็ นคนยุคดิจิทลั (Generation Z) (วิทยา ชีวรุ โณทัย, 2555) สอดคล้อง
กับ จุฑา ภักดีกุล (2558) ที่ได้กล่าวไว้วา่ เยาวชนยุคนี้ เป็ นเยาวชนที่ เติบโตและคุน้ เคยกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่เกิ ด
หรื ออีกนัยหนึ่ งที่กล่าวว่าลักษณะเยาวชน เป็ นผลจากวิถีการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ อเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทลั ตั้งแต่วยั
เด็ก นั่นคือเด็กและเยาวชน จะมี ความจําเกี่ ยวกับภาพ (visual memory) และการประมวลผล ข้อมูลจากภาพได้
ดีกว่าข้อความตัวหนังสื อสามารถ แยกแยะข้อมูลภาพและเสี ยงได้ดีกว่าคนยุคก่อนชอบมองภาพที่มีสีสันสดใสที่
กระตุน้ ให้เกิดความสนใจมากกว่าสี ทึม ๆ การเข้าใจเด็กและเยาวชนไทย จึงต้องทําความเข้าใจในเรื่ องต่อไปนี้
3.1 เข้าใจบุคลิกลักษณะของเด็กและเยาวชน
เยาวชนในศตวรรษที่ 21 มีบุคลิกแบบอิสระ มักจะคิดและลงมือทําด้วยตนเอง มีผลงานเป็ นของตนเอง
รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยความสามารถของตนเองเป็ นหลัก ซึ่ ง
สอดคล้องกับบุคลิกภาพ 6 ประเภทของกราซาและไรซ์แมน (1975) จากลักษณะดังกล่าวนําไปสู่จุดแข็งของคนรุ่ น
ใหม่เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประโยชน์ ให้บุคคลสามารถทํางานร่ วมกันได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกไร้
กําแพง
สอดคล้องกับ จิ ราภรณ์ อรุ ณากูร (2560) ได้กล่าวไว้ในการประชุม World Economic Forum 2016 ว่า
เยาวชนดิจิทลั ควรจะมีตวั ชี้วดั ใหม่ที่เรี ยกว่า DQ – Digital Intelligence หรื ออัจฉริ ยภาพทางดิจิทลั ทักษะดิจิทลั ซึ่ ง
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มี ความสําคัญ ต่อโลกแห่ งการทํางาน เราเคยมี ตวั ชี้ วดั อย่าง IQ (ความอัจฉริ ยะทางสติ ปัญ ญา) และ EQ (ความ
อัจฉริ ยะทางอารมณ์ ) กัน มาแล้ว และในยุคนี้ เราอาจจําเป็ นต้องมี ตวั ชี้ วดั ใหม่ อ ย่าง DQ – Digital Intelligence
(ความอัจฉริ ยะทางเทคโนโลยีดิจิทลั ) เข้ามา ซึ่งความอัจฉริ ยะทางเทคโนโลยีดิจิทลั นั้น ยังสามารถแบ่งออกเป็ น 3
ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 : พลเมืองดิจิทลั
ความสามารถในระดับนี้คือความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสื่ อดิจิทลั ได้อย่างปลอดภัย
มีความรับผิดชอบ และมีประสิ ทธิภาพ
ระดับที่ 2 : สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในเชิงสร้างสรรค์
ระดับนี้ เป็ นความสามารถในการเข้าเป็ นส่ วนหนึ่ งของเศรษฐกิ จดิ จิทัลโดยการใช้เครื่ องมื อ
ดิจิทลั เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่ใช้งานได้จริ ง
ระดับที่ 3 : ผูป้ ระกอบการดิจิทลั
ขณะที่ ร ะดับ ที่ 3 การเป็ นผู ้ป ระกอบการดิ จิ ทัล ก็ เป็ นระดับ ที่ ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น อย่า ง
กว้างขวางเช่นกัน โดยมหาวิทยาลัยชั้นนําทัว่ โลกต่างเปิ ดคอร์ ส สร้างผูป้ ระกอบการดิจิทลั กันถ้วนหน้าและสิ่ งที่
เราควร สอดแทรกความสามารถในการเป็ นพลเมืองดิจิทลั ซึ่ งเป็ นความรู ้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยี และการมีชีวิตอยู่ใน Digital World ให้กบั เยาวชนทั้ง ๆ ที่ เป็ นสิ่ งที่ พวกเขาควรได้เรี ยนรู ้ให้เร็ วที่ สุด
เท่าที่ จะทําได้ ถ้าเป็ นไปได้ ควรฝึ กตั้งแต่วยั ที่ เยาวชนเริ่ มสัมผัส เริ่ มเล่นเกม เริ่ มใช้โซเชี ยลมี เดี ย หรื ออุปกรณ์
ดิจิทลั
3.2 เข้าใจการเลี้ยงดูเยาวชน
จากที่ผา่ นๆมาไม่วา่ จะยุคสมัยไหน พ่อแม่หรื อผูป้ กครองล้วนจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการอบรม
เลี้ยงดูเด็กและเยาวชนเพื่อเตรี ยมให้ลูกๆนั้นมีวธิ ีการปรับตัวและเรี ยนรู ้ตามบริ บทของสังคมนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในยุคปั จจุบันที่ สังคมเราได้เปลี่ ยนมาเป็ นสังคมดิ จิทัล ซึ่ งก็ตอ้ งมี แนวทางในการเลี้ ยงดู ที่มีรูปแบบชัดเจน
เช่นกัน และจากการศึกษาหลายๆ แนวคิด พบว่า แนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในยุคดิ จิทลั ให้มีคุณภาพนั้น จาก
บทความของนิ ตยสารรักลูก (2558) ได้นาํ เสนอแนวคิดสําหรับวิธีการเลี้ยงลูกให้เป็ นเด็กดิ จิทลั อย่างมีคุณภาพ
มี 9 วิธีดงั นี้
1. Let’s Free Play: ให้ลูกเล่นอิสระ
เพราะการเล่นเท่ากับการเรี ยนรู ้ การให้ลูกได้เล่นอิสระ (Free Play) โดยไม่จาํ กัดรู ปแบบ หรื อตีกรอบ
ของสิ่ งเดียวกัน สามารถเล่นได้สารพัดวิธีตามจิตนาการ ช่วยส่ งเสริ มความคิด การวางแผน การจัดการ และเสริ ม
พัฒนาการรอบด้านให้กบั ลูก
2. Learning by Doing: ให้ลูกเรี ยนรู ้และลงมือทํา
การให้ลูกได้ลอง ได้ลงมือทํา และลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง จะทําให้ลูกได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ รู ้จกั
ขั้นตอนการทํางาน รู ้ที่มาที่ ไป กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ ไม่กลัวที่ จะผิด และพร้อมจะเริ่ มใหม่ จนกว่าจะพบวิธีที่
ถูกต้อง
3. Join the Real World: พาลูกออกไปพบโลกจริ ง
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มีปฏิสัมพันธ์กบั คนอื่น ครอบครัว คนรอบข้าง เพื่อน และสังคม ไม่ปล่อยให้ลูกอยูแ่ ต่กบั สังคมในโลก
เสมือนโซเชียลมีเดีย หรื อเกมเพียงอย่างเดียว
4. Enjoy the Nature: ให้ลูกได้สมั ผัสธรรมชาติ
อากาศบริ สุทธิ์ ต้นไม้ ดอกไม้ ใบหญ้า สายลม แสงแดด ภูเขา ทะเล และธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ช่วยกล่อม
เกลาจิ ตใจ สร้ างสุ น ทรี ยภาพให้กับ อารมณ์ ความรู ้ สึกให้ลูกได้ เป็ นการเปิ ดโลกอี ก ด้านหนึ่ งให้เด็กได้สัมผัส
นอกจากโลกในจอ เพื่อความสมดุลของการเติบโต และช่วยให้ร่างกายสดใส แข็งแรง
5. Human Touch & Humanity: สอนลูกให้รู้จกั ความเป็ นมนุษย์
รู ้จกั สิ ทธิ เสรี ภาพของตนเอง เคารพสิ ทธิ และเคารพคนอื่น ยอมรับความแตกต่าง มีความเห็นอกเห็นใจ
และการแบ่งปั น รู ้จกั กาลเทศะ กริ ยา มารยาท เพราะไม่วา่ โลกจริ งหรื อโลกเสมือน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นสิ่ งสําคัญใน
การอยูร่ ่ วมกัน
6. Hug Them: กอดลูก
ความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ ดูแล การกอด การสัมผัส และเวลาคุณภาพจากพ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
เป็ นสิ่ งสําคัญไม่ว่าเด็กยุคไหนก็ตอ้ งการ ยิ่งในยุคดิ จิทัลที่ คนอยู่กบั หน้าจอยิ่งต้องไม่ลืมแบ่งเวลาคุณภาพมาใช้
ร่ วมกับลูก
7. Reading: สอนลูกให้รักการอ่าน
แม้เด็กยุคดิ จิทลั จะไม่ค่อยชอบอ่านอะไรยาว ๆ เพราะการอ่านหนังสื อตอบสนองความพึงพอใจได้ชา้
กว่าสื่ อดิจิทลั แต่การอ่านก็ยงั เป็ นสิ่ งจําเป็ น เพราะการอ่านช่วยพัฒนาการสมองส่ วนหน้าได้ทาํ งาน มีสมาธิจดจ่อ
และได้มีการครุ่ นคิดไตร่ ตรอง ฝึ กลูกให้รักการอ่านตั้งแต่เด็กด้วยการอ่านนิ ทานให้ลูกฟัง และอ่านหนังสื อไปกับ
ลูก
8. Digital Balance: สร้างสมดุลในการใช้สื่อดิจิทลั
ดู แ ลเอาใจใส่ ใ ห้ ลู ก อยู่ในโลกดิ จิ ทัล ได้อ ย่างปลอดภัย กําหนดระยะเวลาในการใช้ ดู แ ลเนื้ อ หาที่
เหมาะสมกับวัย รวมทั้งสร้างสมดุ ลระหว่างการใช้สื่อดิ จิทัลและการใช้ชีวิตจริ ง เด็กเล็กตํ่ากว่า 2 ปี ยังไม่ควรดู
สัมผัสจอทุกรู ปแบบ (โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน) เพราะส่งผลกระทบต่อการทํางานของสมอง
และพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของลูก
9. Lifelong Learning: สอนลูกให้เป็ นนักเรี ยนรู ้ตลอดเวลา
การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต เป็ นสิ่ งสํา คัญ ไม่ ห ยุด ที่ จ ะเรี ย นรู ้ ห ากอยากให้ ลู ก เป็ นนั ก เรี ย นรู ้ พ่ อ แม่ ห รื อ
ผูป้ กครองก็ตอ้ งเป็ นตัวอย่างให้ลูกเห็น และเรี ยนรู ้ไปพร้อมกับลูก
จากวิธีการที่ได้นาํ เสนอนี้ ทําให้ได้ทบทวนไปถึงประเด็นความสําคัญของการเลี้ยงลูกเพื่อจะให้มีความ
สอดคล้องกับวิธีการนั้น พบว่า หัวข้อหลักๆของพ่อแม่หรื อผูป้ กครองยุคนี้ที่ควรใส่ใจเป็ นพิเศษเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนนั้น ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. การเลี้ยงลูกให้เป็ นคนคิดเป็ น โดยคําว่าคิดเป็ นนั้นอาจไม่ได้นิยามว่าต้องเรี ยนเก่ง หรื อมีผลการเรี ยน
อยู่ได้ระดับดี หรื อดีมาก หรื อเราอาจเรี ยกว่าการได้เกี ยรตินิยม ซึ่ งปั จจุบนั พบว่าไม่ได้มีผลมากนักต่อการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในยุคนี้
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2. การเลี้ยงลูกให้รู้จกั นับถือคุณค่าตนเอง โดยองค์ประกอบดังกล่าวนี้ จดั เป็ นการสร้างโอกาสของการทํา
ให้เด็กและเยาวชนประสบความสําเร็ จในชี วิต การได้รับแรงบันดาลใจ การได้จดจําความสําเร็ จแม้จะเป็ นเรื่ อง
เล็กๆ น้อย ๆ ที่เริ่ มจากการชื่นชมสิ่ งที่เขาได้ลงมือทําด้วยตนเอง เช่น การตักอาหารเข้าปากด้วยตนเอง การผูกเชือก
รองเท้าของตนเอง การติดกระดุมเสื้ อหรื อแต่งตัวเองได้ เป็ นต้น
3. การเลี้ยงลูกให้มีสัมพันธภาพที่ ดี หมายถึงการรู ้จกั สร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นได้ โดยเริ่ มต้นตั้งแต่
การรู ้ จักแนะนําตนเอง การสวัส ดี ทัก ทาย การกล่ าวขอบคุ ณ การกล่ าวขอโทษ การมี รอยยิ้ม ของการตอบรั บ
สัมพันธภาพ (จิราภรณ์ อรุ ณากูร, 2560)
ดังนั้นการจะเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีลกั ษณะตามองค์ประกอบ สมชาติ สุธิกาญจนา (2558) จิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่ นโรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้ความรู ้และวิธีเลี้ยงดูลูกอย่างมีคุณภาพ ผ่านเวทีสัมมนาหัวข้อ เลี้ยงลูกใน
ศตวรรษที่ 21 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา สรุ ปได้ดงั นี้ พ่อแม่หรื อผูป้ กครองควรได้เล่น ได้คุย มีปฏิสัมพันธ์กบั ลูก
เพื่อให้เกิ ดการเลียนแบบ ซึ่ งเป็ นการเรี ยนรู ้ข้ นั ต้นของมนุ ษย์ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่มีพลัง ฉะนั้นเมื่อผูใ้ หญ่ได้มีส่วน
ร่ วมกับการเรี ยนรู ้ของเด็ก เล่นกับลูกบ่อย ๆ จะช่วยฝึ กพัฒนาการ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ส่ิ งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว
ในทางตรงกันข้าม การไม่พูด ไม่เปิ ดโอกาสให้ได้เรี ยนรู ้ ปล่อยให้อยูก่ บั เทคโนโลยี เด็กก็จะเข้าข่ายมีปัญหาเรื่ อง
พัฒนาการและพฤติกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับการเลี้ยงดูเด็กในต่างประเทศจะเน้นการเลี้ยงตามธรรมชาติ โดยให้
เด็กเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง ฉะนั้นในระดับชั้นเด็กเล็กของเขาจึงไม่เน้นเรื่ องการอ่านออก เขียนได้ เขาเน้นเรื่ องเล่นเพื่อ
การเรี ยนรู ้ สําหรับบ้านเราจะเพิ่มทักษะในเรื่ องวิชาการและการมีสังคม เมื่อถูกบังคับเขาจะเบื่อ เครี ยด เช่น เครี ยด
เพราะแม่บงั คับให้เขียนหนังสื อสวย ๆ จนแสดงออกทางอารมณ์ คือหงุดหงิ ดง่าย มีลกั ษณะก้าวร้าว ยิ่งพ่อแม่ตี
บ่อย ๆ เด็กจะเก็บกดและก้าวร้าว
ด้วยเหตุน้ ี การเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่กล่าวมาข้างต้นประกอบกับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีเพื่อ
จะทําให้เป็ นพลเมืองดิจิทลั ในศตวรรษที่ 21 ตามรู ปแบบ 8 DQ ดังนี้
1. Digital citizen identity การเป็ นพลเมืองดิจิทลั ที่มีคุณภาพ นัน่ คือการสอนเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้
ความเข้าใจในเรื่ องของการมีตวั ตนบนโลกดิจิทลั และสามารถบริ หารจัดการตัวตนทั้งบนโลกออนไลน์และโลก
แห่งความเป็ นจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. Screen time management การรู ้ จัก ควบคุ ม ตัว เอง และสามารถแบ่ ง เวลาในการใช้ง านอุ ป กรณ์
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการเล่นเกมออนไลน์และโซเชียลมีเดียอย่างรับผิดชอบ
3. Cyberbullying management การรับมือกับปั ญหา การกลัน่ แกล้งบนโลกไซเบอร์ได้อย่างชาญฉลาด
4. Cybersecurity management มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลบน
โลกไซเบอร์ได้ เช่น การสร้างพาสเวิร์ดที่เจาะได้ยาก หรื อการรับมือกับภัยคุกคามบนโลกดิจิทลั
5. Privacy management มีความเข้าใจในเรื่ องความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ทั้งของตนเองและของผูอ้ ื่ น
ซึ่งรวมถึงการบริ หารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การแชร์ขอ้ มูลต่าง ๆ ด้วยเครื่ องมือดิจิทลั
6. Critical thinking การฝึ กให้เด็ก ๆ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลบนโลกดิจิทลั ว่า
เป็ นข้อมูลจริ งหรื อปลอม มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือไหม เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นอันตราย
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7. Digital footprints การสอนให้เด็ก ๆ เข้าใจถึงสิ่ งที่ ตนเองทิ้งเอาไว้บนโลกดิ จิทลั ซึ่ งบางครั้งอาจถูก
ผูอ้ ื่นสะกดรอยตามจากสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านั้น จนอาจมีผลกระทบต่อชีวิตในโลกแห่ งความเป็ นจริ งได้ เพื่อให้
เด็ก ๆ รู ้จกั บริ หารจัดการชีวติ บนโลกดิจิทลั อย่างรับผิดชอบ
8. Digital empathy มีความสามารถในการแสดงนํ้าใจบนโลกออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม
จากรู ปแบบทั้ง 8 ข้อที่กล่าวมานี้ หากเรานํามาใช้ในการสร้างแบบแผนในการดําเนินชีวิตให้กบั เด็กและ
เยาวชน เพื่อให้ตะหนักถึงการเป็ นเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพในยุคนี้ จะได้ไม่เป็ นเรื่ องที่ยาก โดยเราสามารถใช้
รู ปแบบแนวคิด 8 DQ เป็ นเครื่ องมือที่จะชี้วา่ เด็กและเยาวชน รู ้จกั จุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเองมากน้อยแค่ไหน
เพื่อที่จะได้นาํ ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสําเร็ จ

4. ยุคการอ่ านไร้ กาํ แพง

จากการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนที่กล่าวมาข้างต้น แม้วา่ ยุคของการอ่านจะเปลี่ยนไป พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง
ยังต้องปลูกฝังพฤติกรรมการรักการอ่านแก่เด็กและเยาวชน พ่อแม่หรื อผูป้ กครองจะต้องมีการเตรี ยมความพร้อม
และทําความเข้าใจที่ถูกต้องกับการอ่านบนสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งเรี ยกว่า ยุคการอ่านไร้กาํ แพง
ในศตวรรษที่ 21 จากเดิ มที่ เคยอ่านจากหนังสื อมาเป็ นการอ่านแบบออนไลน์ การสอนให้ลูกรู ้เท่าทันอันตราย
ต่าง ๆ จากการอ่านชนิดนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและการเข้าถึงแอพพลิเคชัน่
จากบทความเรื่ องรู ปแบบการส่ งเสริ มพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี
ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลเชี ยงใหม่ พบว่าการอ่านจัดเป็ นการสร้างนิ สัยที่ ควรเสริ มสร้างอย่างต่อเนื่ อง โดยควรเริ่ ม
ตั้งแต่วยั เยาว์ การอ่านจัดเป็ นทักษะสําคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ พัฒนาคนและสังคมให้ดีข้ ึน การอ่านสามารถ
สร้างองค์ความรู ้และวิถีแห่ งการเรี ยนรู ้ การส่ งเสริ มการอ่านจัดเป็ นวาระแห่ งชาติ ของรัฐบาลไทยต้องเร่ งให้มี
การส่ งเสริ มการอ่าน โดยรัฐบาลได้มีการกําหนดให้ทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็ นวันรักการอ่าน (นฤมล พงษ์
ประเสริ ฐ, 2556)
โรเบิ ร์ต ออร์ นสไตน์ นักจิ ตวิทยาชี้ ว่า “การรู ้หนังสื อเป็ นหนึ่ งในหลาย ๆ วิธีที่นาํ ไปสู่ ความรู ้” ชี วิตมี
ความรวดเร็ วมากขึ้น และมีขอ้ มูลให้รับรู ้อีกมาก เรามีความจําเป็ นต้องบอกให้ได้ว่าอะไรคือเรื่ องจําเป็ นเร่ งด่วน
ดังนั้นทักษะที่ จาํ เป็ นอย่างยิ่งยวดจึ งเป็ นการรู ้วา่ จะหาสิ่ งที่ตอ้ งการรู ้ได้ที่ไหน แล้ววิเคราะห์มนั ได้อย่างรวดเร็ ว
จากข้อมูลอันมหาศาลที่สามารถได้มาในชัว่ พริ บตา (วัตสัน ริ ชาร์ด, 2554)
จากความสําคัญ ของการรู ้ ห นังสื อนี้ นอกจากจะถูกกําหนดให้มีก ารส่ งเสริ ม การนําเสนอข้อ มูล ใน
หลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจ และเมื่อเกิดความสนใจแล้ว สิ่ งเหล่านี้จะทําให้เด็กและ
เยาวชนรู ้หนังสื อผ่านการอ่าน คือการได้ฝึกการคิดจินตนาการ ได้บริ หารสมองเพราะการใช้ความคิด จินตนาการ
ตามที่ผเู ้ ขียนได้สื่อออกมาจะช่วยส่งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อสิ่ งที่ได้อ่าน การฝึ กอ่านฝึ กคิดอย่างมีระบบ
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่ ได้อ่าน มีการจัดระเบี ยบความคิ ด และพัฒนาความคิดอย่างมีระบบ
มีเหตุมีผล การอ่านยังจะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีระบบคิดที่ดี ซึ่งเป็ นการส่งผลดีต่อการสื่ อสาร เด็กและเยาวชนยัง
สามารถถ่ายทอดความคิดผ่านการพูด การเขียนออกมาได้อย่างมีระบบ มีระเบียบและมีสมาธิ เพราะการอ่านช่วย
ให้เด็กและเยาวชนมีใจจดจ่ออยูก่ บั ตัวหนังสื อได้เป็ นเวลานาน การมีสมาธิ จึงส่ งผลให้เกิดความอดทนในการทํา
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง และสามารถพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้น จึงมีความจําเป็ นอย่างมากที่เด็กและเยาวชน
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ควรฝึ กฝนให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน ซึ่ งจะถือเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ที่ทรงพลังในการเก็บข้อมูล
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตําราต่าง ๆ นับเป็ นขุมทรัพย์ทางปั ญญาที่ย่งิ ใหญ่ในการพัฒนาตนเอง ( มีสณฐมน แฝง
ฤทธิ์, 2559)
ศตวรรษที่เปลี่ยนไปการอ่านย่อมต้องเปลี่ยนตาม เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย เด็กและเยาวชนอาจไม่ใช่
ผูฟ้ ังครู ให้สอน หรื อแนะนําหนังสื อเพื่ออ่านอีกต่อไป ยุคการอ่านไร้กาํ แพงจึงถือว่าเป็ นจุดแข็งและโอกาสในการ
เรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กและเยาวชน ดังนี้
จุดแข็งของยุคการอ่านไร้กาํ แพง คือการที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้อุปกรณ์ดิจิทลั มาสนับสนุนการอ่าน
โดยไม่ตอ้ งซื้ อหนังสื อเป็ นเล่ม ที่ยากต่อการจัดเก็บ โดยสามารถที่จะเข้าถึงการอ่านและการค้นคว้าข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ งการค้นคว้าในลักษณะนี้ จะเป็ นการค้นหาข้อมูลที่ไม่มีที่สิ้นสุ ด การอ่านในลักษณะนี้ เป็ น
การสัมผัสโดยอาศัยการมองภาพ การเคลื่อนไหวและเสี ยง กําหนดได้ดว้ ยความสนใจของเด็กและเยาวชนเอง และ
ยังสามารถเก็บสิ่ งที่ สนใจไว้ได้เป็ นคลังของความรู ้ เมื่ ออยากอ่านซํ้าสามารถเข้าไปยังข้อมูลนั้น ได้ทุกเวลาที่
ต้องการ
โอกาสการเรี ยนรู ้ของเด็กและเยาวชนในยุคการอ่านไร้กาํ แพงนี้ มีโอกาสในการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวาง
พ่อแม่หรื อผูป้ กครองมีโอกาสที่ จะเรี ยนรู ้ร่วมกับเด็กและเยาวชน ไม่ได้มีขอ้ จํากัดด้านเวลา หรื อสถานที่ ทําให้
สามารถเข้าถึงสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
จากจุ ดแข็งและโอกาสในการเรี ยนรู ้ ของยุคการอ่านไร้ กาํ แพง แสดงให้เห็ น ว่า เมื่ อรู ปแบบการอ่าน
เปลี่ยนไปย่อมส่ งผลต่อพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็กและเยาวชนอย่างมาก พ่อแม่หรื อผูป้ กครองไม่อาจทัดทาน
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการของการอ่านได้ ดังนั้นพ่อแม่หรื อผูป้ กครองต้องยอมรับและปรับตัวโดยการ
ส่ งเสริ มการอ่านของเด็ กและเยาวชน ให้ส ามารถมี พ ฒ
ั นาการที่ เหมาะสมทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา และสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถก้าวเข้าสู่การเป็ นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21

5. บทบาทพ่ อแม่ หรื อผู้ปกครองต่ อการส่ งเสริมการอ่ าน

บทบาทของพ่อแม่หรื อผูป้ กครองยังคงเป็ นบุคคลสําคัญที่ตอ้ งค่อยส่ งเสริ มเด็กและเยาวชนให้ทาํ ในสิ่ งที่
ถูกต้องและเหมาะสม พฤติกรรมการอ่านของเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ก็เช่นกัน พ่อแม่หรื อผูป้ กครองต้อง
ดูแลและเป็ นที่ปรึ กษาคอยแนะนํา ส่งเสริ มความมัน่ ใจและความรับผิดชอบต่อการกระทําที่อาจเกิดความผิดพลาด
จากการขาดวุฒิภาวะและเป็ นอันตรายต่อตนเอง (ชมิดท์เอริ ค, โฮเฮนจาเร็ ด, 2557) ดังนั้นในยุคการอ่านไร้กาํ แพง
ของเด็กและเยาวชน พ่อแม่หรื อผูป้ กครองจําเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ดังข้อสรุ ปจากหนังสื อคู่มือพ่อ
แม่ยคุ ดิจิทลั (2559) ต่อไปนี้
1. มีการตั้งกฎกติกาในการใช้อุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่นาํ มาช่วยในการอ่าน กฎกติกาหมายถึง วิธีการที่จะ
นํามาใช้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดวินยั ที่ ดีต่อการตอบสนองพฤติกรรมให้เกิดทิศทางที่สร้างสรรค์ การที่พ่อแม่
หรื อผูป้ กครองมีการอธิ บายถึงการให้ใช้สัญญาณอินเตอร์ เน็ต เช่น การขออนุญาตก่อนการใช้ การขอดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันลงในอุปกรณ์ โดยผ่านการคัดเลือกร่ วมกัน การตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้อย่างปลอดภัย
อาจรวมไปถึงการกําหนดเวลาในการใช้ตามความเหมาะสมหรื อตามชนิ ดของชิ้นงาน อาจกําหนดตามวันหยุด วัน
พักผ่อนตามความเหมาะสม
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2. การเปิ ดใจคุยกัน คือ การที่พ่อแม่หรื อผูป้ กครองเปิ ดใจให้เด็กและเยาวชนได้เสนอข้อมูลใหม่ ๆ การ
ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้สนุกกับการเรี ยนรู ้ผ่านระบบ โดยที่พ่อแม่หรื อผูป้ กครองไม่รังเกียจ เช่น การดูหนัง
ฟังเพลงที่อาจก่อให้เกิดเสี ยงดัง การมีคาํ พูดที่ไม่ไปทางการตําหนิ หรื อไม่เห็นด้วยมากเกินไป หมัน่ พูดคุยในทาง
สร้างสรรค์ อาจมีข่าวสารมาเล่าแลกเปลี่ยน เช่น อันตรายอันเกิดจากการเข้าสื บค้นข้อมูลบางเว็บไซต์
3. การเปิ ดเผยข้อมูลหลัก ๆ อาจได้แก่ การทราบรหัสผ่าน การเข้าระบบล็อคอินของเว็บไซต์ พ่อแม่หรื อ
ผูป้ กครองต้องทําอย่างเปิ ดเผย เพื่อให้เกิ ดความสบายใจและไว้วางใจกันในครอบครัว เพื่อแสดงให้เห็ นถึงการ
สนับ สนุ น ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าไปสื บ ค้นข้อมูล และการสอนให้ทราบว่าข้อมูลใดเปิ ดเผยกับพ่อแม่ห รื อ
ผูป้ กครองได้ แต่อาจไม่สามารถเปิ ดเผยให้คนอื่นทราบ เช่น บุคคลนอกครอบครัว เป็ นต้น
4. สอนเกี่ยวกับมารยาท รวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่เด็กและเยาวชนควรทราบ มารยาทเป็ นอีกหนึ่ ง
อย่างที่ พ่อแม่หรื อผูป้ กครอง ควรมีการให้คาํ แนะนําเป็ นพิเศษ อาจเริ่ มต้นด้วยการตั้งชื่อตนเองในโลกออนไลน์
รู ปภาพที่โพส ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร และทุกครั้งที่ จะทําสิ่ งใดให้มีการหยุดยั้ง หรื อยั้งคิดต่อการพิมพ์ขอ้ ความ
ก่ อนที่ จะโพส หรื อก่ อนการส่ งข้อความ และการแสดงความรั บ ผิดชอบต่อสิ่ งที่ ได้พิม พ์ห รื อการส่ งข้อความ
ออกไป เพราะเมื่อเข้าไปแสดงความคิดเห็ นหรื อการกดเพื่อดาวน์โหลดสิ่ งใดนั้น หมายถึงเป็ นสิ่ งที่ ยากที่ จะลบ
เพราะอาจมีบุคคลอื่นนําไปส่งต่อ
จากที่ กล่าวมา สามารถเป็ นแนวทางให้พ่อแม่หรื อผูป้ กครองใช้ในการส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมการอ่านที่เหมาะสมและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นฤมล พงษ์ประเสริ ฐ (2554) ที่ได้ศึกษารู ปแบบการ
ส่งเสริ มพฤติกรรมรักการอ่านของครอบครัวนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุบาลเชียงใหม่ พบว่า สิ่ งที่
มีความสําคัญต่อการส่ งเสริ มพฤติกรรมรักการอ่านคือ 1 แนวทางที่พ่อแม่หรื อผูป้ กครองใช้ในการส่ งเสริ มให้บุตร
หลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ การเลือกหนังสื อที่เหมาะสม การจัดสิ่ งแวดล้อมภายในบ้าน การเปิ ดโอกาส
ให้ลูกเลือกหนังสื อที่ ตนเองชอบ การปลูกฝังนิ สัยรักการอ่าน การเป็ นแบบอย่างที่เหมาะสมในการอ่าน และการ
ยกตัวอย่างความสําเร็ จรวมถึงประโยชน์จากการอ่าน 2. กิจกรรมที่พอ่ แม่หรื อผูป้ กครองใช้ในการส่ งเสริ มให้บุตร
หลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ การกระตุน้ พัฒนาการในช่วงตั้งครรภ์ การกระตุน้ พัฒนาการเพื่อการเรี ยนรู ้
การใช้เวลาในการอ่านหนังสื อร่ วมกันในครอบครัว และการพาบุตรหลานไปร้านหนังสื อและห้องสมุด 3. วิธีการ
ที่พ่อแม่หรื อผูป้ กครองใช้ในการส่ งเสริ มให้บุตรหลานมีพฤติกรรมรักการอ่าน ได้แก่ การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
กับ พัฒ นาการ การให้ เด็ ก เป็ นศู น ย์ก ลางในการเรี ย นรู ้ การกระตุ ้น หรื อ การใช้ส่ิ ง เสริ ม แรง และการจัด การ
พฤติกรรมเชิงบวก
จึงเห็นได้วา่ พ่อแม่หรื อผูป้ กครองมีความสําคัญต่อการอ่านของเด็กและเยาวชน เป็ นแบบอย่างของการ
ใช้การอ่านในการแสวงหาความรู ้อย่างสมํ่าเสมอ เป็ นตัวแบบของพฤติกรรมการอ่านมากกว่าการออกคําสัง่ ให้ทาํ
ตาม โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 พ่อแม่หรื อผูป้ กครองต้องให้การสนับสนุ น และเป็ นผูต้ ิ ดตามข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆ การมีเครื อข่ายระหว่างพ่อแม่และผูป้ กครองด้วยกันเองจะช่วยส่ งเสริ มให้การอ่านเด็กและเยาวชนสมบูรณ์
มากขึ้น
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6. ข้ อเสนอแนะ
21 คือ

ข้อเสนอแนะสําหรับพ่อแม่หรื อผูป้ กครองในการส่งเสริ มการอ่านของเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่

1. การใช้สื่ อ ที่ เหมาะสมกับ การเปลี่ ยนแปลงของยุค สมัย เช่ น การที่ เด็ กและเยาวชนใช้บ ริ ก ารอ่ าน
หนังสื อผ่าน E-Newspaper E-Magazine E-Book รวมไปถึง เครื่ องอ่านหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ และหรื อการมีแอป
พลิเคชันบนเครื่ องมือสื่ อสารต่าง ๆ
2. การให้เด็กและเยาวชนเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ โดยที่ พ่อแม่หรื อผูป้ กครองส่ งเสริ มให้เด็กและ
เยาวชนค้นคว้าอย่างอิ สระอย่างมีขอบเขตที่ เหมาะสม ไม่บงั คับขู่เข็ญ เพื่อให้การค้นคว้าของเด็กและเยาวชนมี
สาระประโยชน์
3. พ่อแม่หรื อผูป้ กครองควรกระตุน้ และใช้สิ่งเสริ มแรงให้เด็กและเยาวชนเกิดความไว้วางใจ พูดคุยและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
4. ควรมี ต ัวแบบของความสําเร็ จ ในการอ่ าน เพื่ อ ช่ ว ยส่ งเสริ ม ให้ เด็ ก และเยาวชนมี วินัย และความ
รับผิดชอบ
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ความสั มพันธ์ ของการบริหารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐานกับการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาสั งกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กรุงเทพมหานคร
A Relationship between School-based Management and Community Participation
in Educational Management of Schools under the Private Education Commission
Bangkok
นางสาวสุ จิรา ยีส่ ิ้น
*ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา
**ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี
Email : nuwhan123@gmail.com
บทคัดย่ อ

การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาระดับการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐานฯ (2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษาสถานศึกษาฯ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
การบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึ กษา สถานศึ กษา
สั ง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน กรุ ง เทพมหานครทํา การเก็ บ ข้อ มู ล จ าก คณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานครเขต 3 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตามระดับชั้น จํานวน 32 โรงเรี ยน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 339 คน เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม การทดสอบค่า
ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานและการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีของเพียร์ สัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ผลการศึ กษาพบว่า (1) ระดับ ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับ การบริ ห ารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
สถานศึ กษาเอกชนฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอี ยดพบว่าด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ รองลงมา คือ หลักการมีส่วนร่ วม และลําดับสุ ดท้าย คือ หลักการบริ หาร
ตนเอง (2) ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สถานศึกษาฯ ในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ รองลงมา
คือ การมี ส่วนร่ วมในการดําเนิ น งาน และลําดับ สุ ดท้าย คือ การมี ส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ ตามลําดับ
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน กับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัด
การศึ กษา สถานศึ กษาสังกัดสํานัก งานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ ห าร
สถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันในภาพรวมอยูร่ ะดับสูง (r = 0. 962) กับการมี
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ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจัด การศึ ก ษา สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนด
คําสําคัญ : การบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน, การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการศึ กษา,
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร

Abstract

The purposes of the current study were to (1) study level of school-based management of schools
under the Private Education Commission Bangkok, (2) study level of community participation on educational
management of schools under the Private Education Commission Bangkok, and (3) study the relationship
between school-based management and community participation in educational management of schools under
the Private Education Commission Bangkok. Data were collected from 339 board member of 32 schools under
the Private Education Commission Bangkok Area 3, recruited by stratified random sampling. The research
instrument was a questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, at a significant level of .05.
The findings revealed that (1) overall level of school-based management of schools under the Private
Education Commission Bangkok was at a high level. When inspecting at individual aspects, the highest rated
aspect was monitoring and balancing, followed by participation, and self-management. (2) Overall level of
community participation on educational management of schools under the Private Education Commission
Bangkok was at a high level. When inspecting at individual aspects, the highest rated aspect was co-decision
making, followed by co-administering, and co-receiving of benefits, respectively. (3) The school-based
management was highly correlated with community participation (r = 0. 962) at a significant level of .05.
Keywords: School-Based Management, Community Participation, Schools under the Private Education
Commission Bangkok

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เป็ นยุทธศาสตร์ที่สาํ คัญในการนํามาใช้เพื่อการปฏิรูปการศึกษาแทน
การบริ หารที่ ส่ังการ มาจากต้นสังกัดเนื่ องจากการบริ หารการจัดการศึ กษานั้นจะให้โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางของ
การบริ ห ารการจัดการศึ กษาโรงเรี ยนโดยตรงมีการกระจายอํานาจทางการบริ หารไปยัง องค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น และให้ชุม ชนมี บ ทบาทและส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารจัดการศึ ก ษา การกระจายอํานาจการบริ ห ารจาก
ส่ วนกลางไปยังสถานศึ กษาในการปฏิ รูปการบริ หาร การศึ กษานั้นมุ่งกระจายอํานาจการตัดสิ นใจไปให้ผูท้ ่ี อยู่
ใกล้ชิดเด็ก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผปู ้ กครอง และชุมชน ให้ได้มีส่วนร่ วมตัดสิ นใจในการจัดการศึกษาให้มาก
ที่สุด เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนในการตัดสิ นใจ และให้มีการบริ หารในรู ปคณะกรรมการโรงเรี ยน โดยมีความ
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เชื่อว่าการตัดสิ นใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสิ นใจของคณะบุคคลที่อยู่ ใกล้ชิด และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรี ยนมาก
ที่สุด (สุมนา กําเนิดมี, 2551 : 3)
การมีส่วนร่ วมของชุมชนจึ งเป็ นแนวคิดที่ ส่งเสริ มให้การบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
ประสบผลสําเร็ จ เพราะการบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (school-based management) เป็ นกลยุทธ์ใน
การปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาด้วยการถ่ายโอนอํานาจการตัดสิ นใจในการบริ หาร และจัดการศึกษาทั้งในส่ วนที่
เกี่ยวกับงบประมาณ บุคคล วิชาการ และงานบริ หารทัว่ ไปไปยังสถานศึกษา (Oswald, 1995)โดยมุ่งศึกษาถึงการมี
ส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษาในด้านการวางแผน การจัดแสวงหาทรัพยากร การประสานงาน ในชุมชน
และการวัดผลประเมิ นผล เพื่อหาข้อมูลการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการศึ กษา ทั้งนี้ เพื่ อที่ จะทําให้การ
พัฒ นาสถานศึ กษา สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชนและนําข้อมูลมาพัฒนาการศึ กษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management) สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจัด การศึ ก ษา สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ก ารบริ หารสถานศึ ก ษา โดยใช้ โ รงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based
Management) กับ การมี ส่ว นร่ วมของชุ ม ชนในการจัด การศึ ก ษา สถานศึ ก ษาสั งกัด สํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น
การบริหารสถานศึกษา
โดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน
(School-Based Management)
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีส่วนร่ วม
3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน
4. หลักการบริ หารตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล
ที่มา : Yin Cheong Cheng 2000

ตัวแปรตาม
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ที่มา : ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2543, หน้า 149-163)
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สมมติฐาน

การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05

วิธีดําเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คื อ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน
กรุ งเทพมหานครเขต 3 มีจาํ นวน 187 โรงเรี ยน จํานวน 2,265 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน
กรุ งเทพมหานครเขต 3 โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างตามระดับชั้น จํานวน 32 โรงเรี ยน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 339 คน

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
1. นําแบบสอบถามให้ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ เลือกเจาะจง จํานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความเที่ยงตรง
และความถูกต้องของเนื้ อหา โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามกับแนวความคิดทฤษฎีที่ตอ้ งการ
วัด (Item Objective Congruence : IOC) ที่ ผ่านการตรวจสอบของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาวิเคราะห์ หาค่า IOC ได้ค่าดัชนี
ความ สอดคล้องเท่ากับ 1.00 โดยใช้วธิ ีของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton, 1977 : 49 – 60)
2. นําแบบสอบถามที่ ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ ยงตรงแล้วมาปรับปรุ งแก้ไข ทําแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณ์ ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เท่ากับ 0.98

การวิเคราะห์ ข้อมูล

สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนเฉลี่ ยมาตรฐาน และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญ .05
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สรุ ปผลวิจัย

1. ระดับความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการบริ หารสถานศึ กษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึ กษาเอกชน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร

การบริหารสถานศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีส่วนร่ วม
3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน
4. หลักการบริ หารตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ
ภาพรวม

x

3.88
3.90
3.88
3.87
3.91
3.89

S.D.
0.71
0.71
0.44
0.70
0.71
0.71

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับ
3
2
4
5
1

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.89, S.D. = 0.71) เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ยดพบว่าด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ ( x =3.91, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ หลักการมีส่วนร่ วม
( x =3.90, S.D. = 0.71) หลัก การกระจายอํา นาจ ( x =3.88, S.D. = 0.71) หลัก การคื น อํา นาจจัด การศึ ก ษาให้
ประชาชน ( x =3.88, S.D. = 0.71) และลําดับสุดท้าย คือ หลักการบริ หารตนเอง ( x =3.87, S.D. = 0.70) ตามลําดับ
2. ระดับ ความพึ งพอใจในการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนในการจัดการศึ กษา สถานศึ ก ษาสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร
การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการศึกษา
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
2. การมีส่วนร่ วมในการดําเนินงาน
3. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
4. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล
ภาพรวม

x

3.91
3.90
3.87
3.88
3.89

S.D.
0.71
0.71
0.71
0.71
0.71

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ลําดับ
1
2
4
3

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( x =3.89, S.D. = 0.71) เมื่ อ พิ จารณาในรายละเอี ยดพบว่าด้านที่ มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ( x =3.91, S.D. = 0.71) รองลงมา คื อ การมี ส่วนร่ วมในการ
ดําเนินงาน ( x =3.90, S.D. = 0.71) ถัดมา คือ การมีส่วนร่ วมในการประเมินผล ( x =3.88, S.D. = 0.71) และลําดับ
สุดท้าย คือ การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ ( x =3.87, S.D. = 0.71) ตามลําดับ
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management)
กับการมี ส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึ กษา สถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร
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การบริหารสถานศึกษา
โดยใช้ โรงเรียนเป็ นฐาน
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีส่วนร่ วม
3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน
4. หลักการบริ หารตนเอง
5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ
ภาพรวม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการศึกษา
r
.932*
.943*
.947*
.913*
.852*
.962*

p-value
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ระดับความสั มพันธ์
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง

สมมติฐาน







*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลกาวิจยั พบว่า การบริ หารสถานศึ กษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน มีความสัมพันธ์ทิศทางบวกกับการมี
ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจัด การศึ ก ษา สถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน
กรุ งเทพมหานคร อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยู่ระดับ สู ง (r = 0. 962) ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based
Management) กับ การมี ส่ ว นร่ วมของชุ ม ชนในการจัด การศึ ก ษา สถานศึ ก ษาสั งกัด สํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การบริ หารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน กรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ของสถานศึ กษาเอกชน สังกัด
สํา นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน กรุ ง เทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอี ยดพบว่าด้านที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ ทั้งนี้ อาจเพราะ ผูป้ กครอง
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของสถานศึกษาเอกชนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการดําเนิ นงานตาม
แผนปฏิบตั ิงานของสถานศึกษาเอกชนได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ สิ ตานัน เอการัมย์ (2551) กล่าวว่า การบริ หาร
สถานศึ ก ษา เป็ นการดําเนิ น งานต่ างๆ ของกลุ่ ม บุ ค คลที่ ป ระกอบด้ว ยผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู อาจารย์ องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดการ การศึกษาภายในโรงเรี ยนแก่เยาวชนให้เกิดการพัฒนา
ในทุ กด้าน เป็ นมนุ ษ ย์ที่ สมบู รณ์ เป็ นสมาชิ กที่ ดีของสังคมต่อไป และสามารถดําเนิ น ชี วิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุ ข สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ณัฐรฎา พวงธรรม (2553 : 14) กล่าวว่า การบริ ห ารสถานศึ กษา หมายถึ ง
กระบวนการ บริ หาร การพัฒนา และปรับปรุ งวิธีการบริ หารงานด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ ความก้าวหน้า
ส่ งเสริ มความเจริ ญ ด้านความคิ ด ความรู ้ ควบคู่กับ การสอดแทรกคุ ณ ธรรมแก่ นักเรี ยนเพื่ อให้ได้ นักเรี ยนที่ มี
คุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุภทั ร พันธ์พฒั นกุล (บทคัดย่อ : 2554) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการบริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาที่ มีประสิ ทธิ ผลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึ กษา พบว่า
รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เป็ นการบริ ห ารเชิ งระบบ และการบริ ห ารคุ ณ ภาพ
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ประกอบด้วยปั จจัยนําเข้า คือ การนําองค์การ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมโรงเรี ยน
ด้านกระบวนการคือ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การให้ความสําคัญกับนักเรี ยน ผูป้ กครองและผู ้
มีส่วนเกี่ ยวข้อง และการจัดการความรู ้ ส่ วนด้านผลผลิต คือ ทําให้ได้ผูเ้ รี ยน เก่ง ดี และมีความสุ ข ส่ วนครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ กษามี คุณ ภาพและมาตรฐาน ชุ มชนมี จิตอาสาช่ วยเหลื อ โรงเรี ยน ทั้งนี้ โรงเรี ยนจะต้อ งคิ ด
แก้ปัญหา โดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ ตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พชรภรณ์ สิ งห์สุรี. (บทคัดย่อ : 2558) การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง จันทบุ รี และตราด ผลการวิจยั พบว่า การมี ส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยรวมและเป็ นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
2. การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึ กษา สถานศึ กษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษา
เอกชน กรุ งเทพมหานคร พบว่า การมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการจัดการศึ ก ษา สถานศึ ก ษาสังกัด สํานัก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเพราะประชาชน และ
องค์การในชุมชนเข้าร่ วมรับรู ้ ร่ วมมือ ร่ วมใจ ร่ วมวิเคราะห์สภาพปั ญหา ร่ วมกําหนดความ ต้องการ ร่ วมวางแผน
ดําเนิ นงาน ร่ วมดําเนิ นการ ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมแก้ไข พัฒนา ปรับปรุ ง รวมทั้งร่ วมรับผิดชอบในงานบริ หารของ
สถานศึ กษา สอดคล้องกับแนวคิ ดของ อรทัย ก๊กผล (2552, หน้า 19) อธิ บายว่า การมี ส่วนร่ วมของประชาชน
ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด มีความรู ้ความสามารถในการกระทําและมีความเต็มใจที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม
นั้นๆ โดยหลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนจะต้องมีลกั ษณะการเข้าร่ วมอย่างครบวงจรตั้งแต่ตน้ จนสิ้นสุด ไม่ใช่
เป็ นการจัดเวทีการมีส่วนร่ วมครั้งเดียว ตัวอย่างเช่น ในการแก้ปัญหาของชุมชนควรเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่ วมตั้งแต่ตน้ จนจบ สอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545, หน้า 56-57) ได้กล่าวถึง บทบาท
ของชุมชน ในการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาไว้วา่ ผูป้ กครองครอบครัว ประชาชน และสถาบันจัดการศึกษา
ต้องมีบทบาทในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ ธี ระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2543, หน้า 149-163) กล่าวว่า
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ในกระบวนการของการตัดสิ นใจนั้น ประการแรกที่ สุดที่จะต้องกระทําก็คือ การ
กําหนดความต้องการและการจัดลําดับความสําคัญ ต่อจากนั้นก็เลื อกนโยบายและประชาชนที่ เกี่ ยวข้อง การ
ตัดสิ นใจนี้ เป็ นกระบวนการต่อเนื่ องที่ตอ้ ง ดําเนิ นการไปเรื่ อย ๆ ตั้งแต่การตัดสิ นใจในช่วงเริ่ มต้น การตัดสิ นใจ
ในช่วงดําเนิ นการวางแผน และการตัดสิ นใจในช่วงการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นัน
ทา เจริ ญจิตรโสภณ (บทคัดย่อ : 2559) ได้ศึกษาการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ส่งผลต่อความ
ผูก พัน ต่ อ โรงเรี ย นของครู สั งกัด สํานั ก งานเขตหนองจอก กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า การบริ ห าร
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ แบบที่ครู มีบทบาทเป็ นหลัก แบบที่ครู และชุมชนมีบทบาท
เป็ นหลัก แบบที่ ผูบ้ ริ หารของโรงเรี ยนมี บทบาทเป็ นหลัก และแบบที่ ชุมชนมีบทบาทเป็ นหลัก สอดคล้องกับ
งานวิจยั วุฒินันท์ นามนาค (บทคัดย่อ : 2559) ได้ศึกษาการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการศึ กษาของศูน ย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า ชุมชนมีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารสถานศึกษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร พบว่า การบริ หาร
สถานศึ กษา โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน มี ความสัมพันธ์ทิ ศทางเดี ยวกัน กับการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนในการจัด
การศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู ง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ นนั ทา เจริ ญ
จิตรโสภณ (บทคัดย่อ : 2559) ได้ศึกษาการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
โรงเรี ยนของครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า แบบการบริ หารสถานศึ กษา
โดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานกับความผูกพันต่อโรงเรี ยนของครู สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวกในระดับมาก (rxy = .659) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช้
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรนําหลักการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ทั้งด้านหลักการกระจายอํานาจ
ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ด้านหลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให้ประชาชน ด้านหลักการบริ หารตนเอง และด้าน
หลักการตรวจสอบและถ่วงดุลอํานาจ มาใช้ในการบริ หารเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพที่ดียงิ่ ขึ้น
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ทั้งด้านด้าน
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
และด้านการมีส่วนร่ วมในการประเมินผล เพื่อเข้ามาช่วยในการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษา
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยทําการศึกษาถึง
หลักการที่สาํ คัญที่จะพัฒนาการบริ หารสถานศึกษา ซึ่งเป็ นแนวคิดจากนักวิชาการที่จะนํามาใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพได้ต่อไป
2. ควรมีการศึ กษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษา มีการศึ กษาการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนในการจัดการศึกษา หรื อปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งจะทําให้สถานศึกษาทราบว่าการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติมด้านใดบ้างที่จะทําให้ การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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ผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แนวการสอนเขียนแบบเน้ นกระบวนร่ วมกับกลวิธี
RAFT ที่มตี ่ อความสามารถในการเขียนความเรียงและเจตคติต่อการเขียนความเรียง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
Effects of Using the Process Writing Approach along with RAFT Strategy to
Writing Ability and Attitude towards Writing of Matthayomsuksa 6 Students.
นายทวิช อัศวตระกูลวงศ์
นิสิตการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรี ยนรู้
แขนงวิทยาการจัดการเรี ยนรู้ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
E-mail: teyotoye@hotmail.com
ศุภวรรณ สั จจพิบูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาคหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการ
เขียนความเรี ยงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อ
การเขียนความเรี ยงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT กับ นัก เรี ยนที่ ได้รับการจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้แ นวการสอนเขี ยนแบบปกติ
ประชากรคือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปี การศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปี การศึ กษา 2561 จํานวน 2 ห้องเรี ยน รวม
ทั้งหมด 80 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยพิจารณาจากห้องเรี ยน
ที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน จากนั้นจับฉลากห้องเรี ยนเพื่อเป็ นกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT จํานวน 1 ห้องเรี ยน (40 คน)
และกลุ่มควบคุ มซึ่ งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ จํานวน 1 ห้องเรี ยน (40 คน)
ดําเนิ นการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design ใช้เวลาทดลองจํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที
รวมการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง แล้วนําคะแนนที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติ OneWay MANOVA และ Hotelling’s T2
ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ร่ วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้น
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กระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ, กลวิธี RAFT, ความสามารถในการเขียนความเรี ยง, เจตคติต่อ
การเขียนความเรี ยง

ABSTRACT

This research was conducted with the objective 1) to compare writing ability and attitude towards
writing of Matthayomsuksa 6 Students’ between before and after using the process writing approach together
with RAFT strategy 2) to compare writing ability and attitude towards writing of Matthayomsuksa 6 Students’
between using the process writing approach together with RAFT strategy and using traditional writing teaching
method. The population was Matthayomsuksa 6 Students’ at Sainampeung School of academic year 2017. The
Sample was Matthayomsuksa 6 Students’ at Sainampeung School of academic year 2017 which consists of two
classrooms. The participants were 80 students who were selected by using Cluster Random Sampling in the same
level. Then classrooms were randomly assigned to the experimental group, which using the process writing
approach along together with RAFT strategy (40 people) and the control group, which using the ordinary writing
approach (40 people). This study was conducted over 12 periods (50 minutes per period) by testing before and
after studying. Then the statistical analysis One-Way MANOVA and Hotelling’s T2 was used in order to analyzed
the data from the scores obtained.
The results showed that 1) the writing ability and attitude towards writing of students who have been
managing the process writing approach along with RAFT strategy was .05 significantly higher than before
studying 2) the posttest scores from students who have been managing the process writing approach along with
RAFT strategy were .05 significantly higher than students who have been using the ordinary writing approach.
KEYWORDS: Process Writing Approach, RAFT Strategy, Essay Writing Ability, Attitude Towards Writing

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน พุท ธศัก ราช 2551 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ได้ใ ห้
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการเขียน โดยกําหนดให้การเขียนเป็ นหนึ่ งในสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง โดย
มุ่ ง เน้น ให้ ผูเ้ รี ย นสามารถใช้ก ระบวนการเขี ย นเพื่ อ เขี ย นสื่ อ สารในรู ป แบบต่ า งๆ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้
(กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551: 2, 5) นอกจากนี้ รสริ น ดิษฐบรรจง (2552: 209) ยังได้กล่าวถึงความสําคัญของการ
เขียนว่า งานเขียนเป็ นสื่ ออันแสดงถึงการค้นคว้าวิจยั อันเป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจน เป็ นเอกสารลายลักษณ์อกั ษรที่
แสดงถึงการสื บค้นที่มาหรื อความเป็ นไปทางการศึกษา สิ่ งนี้ เป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการเขียนเป็ นทักษะที่
สําคัญต่อผูเ้ รี ยนในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจสภาพปั ญหาปั จจุบนั ในภาพรวม
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ระดับประเทศ พบว่าผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ปี
การศึกษา 2560 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2560) แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนไทยมีผลคะแนนการสอบ
ในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นการเขียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน (O-NET) ปี การศึกษา
2560 เฉลี่ ยเพียง 47.35 คะแนน ปั ญหาดังกล่าวข้างต้น อาจเกิ ดขึ้ นจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ผูเ้ รี ยนขาด
แรงจูงใจในการฝึ กฝนทักษะการเขียน สื่ อการเรี ยนการสอนด้านการเขียนไม่ดึงดูดให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจใฝ่ รู ้
รวมทั้งผูส้ อนยังขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีความหลากหลาย ขาดเทคนิคหรื อวิธีการสอน
ที่เป็ นกระบวนการ นฤมล ฟิ ตประยูร (2547: 78)
ด้วยเหตุน้ ี การจัดการเรี ยนการสอนที่ จะสามารถส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนความเรี ยงให้แก่
ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครู ผูส้ อนต้องจัดกระบวนการสอนเขียนที่เน้นฝึ กฝนกระบวนการคิดวางแผนเค้า
โครงและกําหนดขอบเขตเพื่อแปรเปลี่ยนข้อมูล ความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ ทั้งนี้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และหลักการจากเอกสารงานวิจยั เกี่ยวกับการเขียนความเรี ยง ผูว้ จิ ยั พบว่า วิธีการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการ และกลวิธี RAFT เป็ นวิธีหนึ่งที่น่าจะสามารถนํามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
ส่งเสริ มความสามารถในการเขียนความเรี ยงให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็ นการสอนเขียนที่ไม่เน้นที่ผลงานเพียงอย่างเดียว หากแต่เน้นให้
ผูเ้ รี ยนฝึ กฝนทักษะกระบวนการคิด ทั้งนี้ เนื่ องจากความเชื่อที่วา่ การเขียนนั้นมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการขั้นตอน
ซึ่ งผูท้ ี่เขียนได้ดีจะมีกระบวนการขั้นตอนต่างจากผูท้ ี่เขียนได้ไม่ดี ดังนั้นผูส้ อนจึงควรฝึ กฝนผูเ้ รี ยนในทุกขั้นตอน
กระบวนการเขี ยนนอกเหนื อจากเน้นที่ ผลงานแต่เพียงอย่างเดี ยว ทั้งนี้ ศุภวรรณ สัจจพิบูล (2553: 43-44) ได้
กล่าวถึงขั้นตอนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้น
ก่ อ นการเขี ย น คื อ ขั้น ตอนการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการเขี ย น และกํา หนดเรื่ อ งราวเนื้ อหา รู ป แบบ และ
วัตถุประสงค์ของงานเขียน 2) ขั้นการเขียน คือ ขั้นตอนการเรี ยบเรี ยงความคิดและข้อมูลจากขั้นก่อนการเขียนเพื่อ
นํามาเขียนเป็ นงานฉบับร่ าง 3) ขั้นหลังเขียน คือ ขั้นตอนการตรวจทาน แก้ไข และปรับปรุ งงานเขียนผ่านกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนอ่านงานเขียนกับผูอ้ ื่น
ในขณะที่กลวิธี RAFT เป็ นวิธีการสอนเขียนที่เน้นกระบวนการในขั้นก่อนเขียน โดยมิเชล )Mitchell .
1996 :93-97) และซานต้า ฮาเวนส์ และวอลด์ (Santa; Havens; & Valdes .2004 :unpaged (กล่าวว่ากลวิธี RAFT จะ
ช่วยฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนดึงเอาความรู ้ ความคิด ประสบการณ์ จิ นตนาการ ฯลฯ จากตนเองมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการ
เขียนผ่านการตอบคําถาม 4 ข้อ คือ ผูเ้ ขียนคือใคร ผูอ้ ่านคือใคร เขียนในรู ปแบบใด และ เขียนเรื่ องอะไร ซึ่ งกลวิธี
การจัดการเรี ยนรู ้ RAFT นี้ ได้รับการพัฒนาโดยแวนเดอเวนเทอร์ (Vanderventer. 1979: 4-8) ครู ผูส้ อนที่ตอ้ งการ
ค้นหากิจกรรมการสอนที่ช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนของผูเ้ รี ยนให้ดียง่ิ ขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงเกิดแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี
RAFT อันจะเป็ นแนวทางสําคัญในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพที่ดี
ยิง่ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับ
กลวิธี RAFT
2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT
กับนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ

3. สมมติฐานการวิจัย

1) นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี
RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2) นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี
RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจยั นี้ ออกแบบโดยใช้การวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-Experiment Design) แบบ Pretest Posttest Control
Group Design (มนต์ชยั เทียนทอง, 2548) โดยตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แนวการสอนเขียนแบบปกติ ส่ วนตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการเขียนความเรี ยง และเจตคติต่อการเขียน
ความเรี ยง ดังแผนภาพต่อไปนี้
1. วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่
1.1 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ
1. ความสามารถในการเขียนความเรี ยง
เน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT
2. เจตคติต่อการเขียนความเรี ยง
1.2 การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบ
ปกติ
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Design) แบบ Pretest Posttest Control
Group Design (มนต์ชัย เที ยนทอง, 2548) ซึ่ งศึ กษากลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการ
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เรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ ดําเนินการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 ใช้เวลาในการทดลอง
สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที จํานวน 10 คาบ และทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน 2 คาบ รวมจํานวน 12 คาบ
ระยะเวลา 6 สัปดาห์ จากนั้นนําผลของความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงมา
เปรี ยบเทียบกันเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยแสดงเป็ นแผนภาพการทดลอง ดังนี้
กลุ่ม
E
C

ทดสอบก่อน
T1
T1

ทดลอง
X
-

ทดสอบหลัง
T2
T2

แผนภาพที่ 2 แบบแผนการทดลอง Pretest Posttest Control Group Design

5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปี การศึกษา 2561
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสายนํ้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปี การศึ กษา 2561
จํานวน 2 ห้องเรี ยน ห้องละ 40 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
พิจารณาจากห้องเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน จากนั้นจับฉลากห้องเรี ยนเพื่อเป็ น
กลุ่มทดลองซึ่ งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวการสอนเขี ยนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับ กลวิธี RAFT
จํานวน 1 ห้องเรี ยน (40 คน) และกลุ่มควบคุ มซึ่ งได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ
จํานวน 1 ห้องเรี ยน (40 คน)
5.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ มีจาํ นวน 1 ตัวแปร คือ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอน
เขียนแบบปกติ
ตัวแปรตาม มีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ความสามารถในการเขียนความเรี ยง และเจตคติต่อการเขียนความ
เรี ยง
5.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 4 ฉบับ ได้แก่
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT
จํานวน 6 แผน รวม 10 คาบ คาบละ 50 นาที ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) พันธกิจของภาษา 2) ภาษา
เพื่อโน้มน้าวใจ 3) สังคมออนไลน์กบั ภาษา 4) ภาษากับเหตุผล
2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ จํานวน 6 แผน รวม 10 คาบ คาบละ
50 นาที ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) พันธกิจของภาษา 2) ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ 3) สังคมออนไลน์กบั
ภาษา 4) ภาษากับเหตุผล
3) แบบวัดความสามารถในการเขียนความเรี ยงแบบอัตนัยจํานวน 1 ข้อ และเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถในการเขี ยนความเรี ยงประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการเสนอ
ความคิด ด้านการใช้ภาษา และด้านกลไกภาษา โดยแต่ละด้านมีน้ าํ หนักคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน ตรวจสอบ
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คุณภาพเครื่ องมือพบว่า แบบวัดความสามารถในการเขียนความเรี ยงมีค่าความยากง่าย .68 มีค่าอํานาจจําแนก .70
และมีค่าความเชื่อมัน่ ของเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนความเรี ยง .89
4) แบบวัดเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงจํานวน 15 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดเกี่ยวกับ
การเขียนความเรี ยง ด้านความรู ้สึกเกี่ยวกับการเขียนความเรี ยง และด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับการเขียนความเรี ยง โดย
สร้างตามวิธีการสร้างแบบวัดเจตคติมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ พบว่ามีค่าความ
เชื่อมัน่ .85
5.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดสอบวัดความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยง
ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (Pretest) กับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT กับกลุ่มทดลอง และใช้
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติกบั กลุ่มควบคุม ใช้ระยะเวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที
เมื่อเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนิ นการทดสอบวัดความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติ
ต่อการเขียนความเรี ยงหลังการจัดการเรี ยนรู ้ (Posttest) โดยใช้แบบวัดความสามารถในการเขียนความเรี ยงและ
แบบวัดเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงฉบับเดียวกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้
5.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) คํานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงระหว่างก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้สถิติค่า Hetelling’s T2
3) เปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ค่าความแปรปรวนพหุคุณแบบทางเดียว (One-way MANOVA)

6. สรุ ปผลการวิจัย

การทดสอบสมมติฐ านข้ อ 1 นัก เรี ย นที่ ได้รับการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้แ นวการสอนเขี ยนแบบเน้น
กระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ผูว้ ิจยั ใช้สถิติค่า Hotelling’s T2 ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงเป็ นตาราง
ดังนี้
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติตอ่
การเขี ย นความเรี ย งของนัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้แ นวการสอนเขี ย นแบบเน้น
กระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT โดยใช้สถิติ Hotelling’s T2
Effect
ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้

Multivariate test

Value

F

Hypothesis df

Error df

p-value

Pilai’s Trace
Wilks’ Lambda
Hotelling’s Trace
Roy’s Largest Root

.647
.353
1.834
1.834

71.522*
71.522*
71.522*
71.522*

1.000
1.000
1.000
1.000

39.000
39.000
39.000
39.000

.000
.000

Test of Within-Subjects Effects
Dependent Variable
SS
MS
ความสามารถในการเขียน
52562.500
52562.500
ความเรี ยง
เจตคติต่อการเขียนความเรี ยง
8820.900
8820.900
2
2
Hotelling’s T = 146.808, df = 38, (Hotelling’s T > 6.642)
Balelett’s Test : Likelihood Ratio = .000, χ2 = 212.410, df = 9, p = .000

.000
.000

df
1

F
789.957

p-value
.000

1

209.179

.000

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ร่ วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 โดยมี ค่า Hotelling’s T2 = 146.808 (Pilai’s Trace F = 71.522, p = .000,
Wilks’ Lambda F = 71.522, p = .000, Hotelling’s Trace F = 71.522, p = .000 และ Roy’s Largest Root F =
71.522, p = .000) เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่าความสามารถในการเขียนความเรี ยงหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 789.957, df = 1, p = .000) และเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 209.179, df = 1, p = .000)
การทดสอบสมมติฐ านข้ อ 2 นัก เรี ย นที่ ไ ด้รับการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แ นวการสอนเขี ยนแบบเน้น
กระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิติค่าความแปรปรวนพหุคูณแบบ
ทางเดียว (One-Way MANOVA) ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์แสดงเป็ นตาราง ดังนี้
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามของความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อ
การเขียนความเรี ยงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการจัดการเรี ยนรู ้ตามรู ปแบบการเรี ยนรู ้
Test of Between – Subjects Effects
แหล่งความ
Sum of
ตัวแปรตาม
แปรปรวน
Squares
ความสามารถในการเขียนความ
101.250
วิธีการจัด
เรี ยง
การเรี ยนรู ้
เจตคติต่อการเขียนความเรี ยง
10147.513
ความสามารถในการเขียนความ
109.750
ความคลาด
เรี ยง
เคลื่อน
เจตคติต่อการเขียนความเรี ยง
11077.975
ความสามารถในการเขียนความ
14256.000
เรี ยง
รวมทั้งหมด
เจตคติต่อการเขียนความเรี ยง
203535.000
Box’s M = 5.638, F = 1.827, df1 = 3, df2 = 1095120.000, p = .140
Bartlett’s Test of Sphericity : χ 2 = 250.709, df = 2, p = .000

df

Mean
Square

F

p-value

1

101.250

71.959

.000

1

10147.513

71.449

.000

78

1.407

78

142.025

80
80

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุ คูณแบบทาง
เดี ย ว (One-Way MANOVA) พบว่า การทดสอบความเป็ นเอกพัน ธ์ ข องเมตริ ก ซ์ ค วามแปรปรวน – ความ
แปรปรวนร่ วม (Homogeneity of Variance – Covariance Matrices) ของตัวแปรโดยใช้ Box’s M test of Covariance
Matrices พบว่า เมตริ กซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่ วมระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Box’s M = 5.638, F = 1.827, df1 = 3, df2 = 1095120.000, p = .140) และ
การทดสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตัว แปรตาม โดยใช้ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่ า ตัว แปรตามคื อ
ความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยง มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (χ 2 = 250.709, df = 2, p = .000) ซึ่งทั้งสองการทดสอบเป็ นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์
ความแปรปรวนพหุ คู ณแบบทางเดี ย ว (One-Way MANOVA) ผูว้ ิจัย จึ ง ได้นํา ข้อ มู ล มาวิเ คราะห์ เ พื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานต่อไปพบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับ
กลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

การวิจยั เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี
RAFT ที่มีต่อความสามารถในการเขียนความเรี ยงและเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 มีประเด็นการอภิปราย 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านความสามารถในการเขียนความเรี ยง และด้านเจตคติต่อการเขียน
ความเรี ยง โดยนําเสนอตามลําดับ ดังต่อไปนี้
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1) ด้ านความสามารถในการเขียนความเรียง
ผลการวิจัยพบว่านักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ร่ วมกับกลวิธี RAFT มีความสามารถในการเขียนความเรี ยงหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของอัญชลี อุดมสุ ขถาวร (2553:
58-62) ที่ได้ศึกษาผลการใช้วธิ ี การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลองด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับ
กลวิธี RAFT สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรี ยงได้ อันสื บเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
1.1) กลวิธี RAFT เป็ นกลวิธีเสริ มการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการในขั้นตอนก่อนการเขียน ที่
ช่วยเสริ มสร้างประสบการณ์และจัดกระบวนการคิดเพื่อเตรี ยมการเขียนให้กบั ผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวทางใน
การเริ่ มต้นงานเขียนอย่างมีทิศทางอันส่ งผลให้สามารถสร้างความเรี ยงที่มีคุณภาพได้ต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับที่
อาร์ มเชอร์ )Vandeventer .1979 :1; อ้างอิงจาก Irmscher. 1972: 27-28เชื่อว่าการสร้างงานเขียนควรเริ่ มต้นจาก (.
ขั้นตอนของการจัดระเบียบ ควบคุม กําหนด หรื อตีกรอบความคิด ผูเ้ รี ยนจะไม่สามารถสร้างงานเขียนได้อย่างมี
คุณภาพหากข้ามขั้นตอนดังกล่าวไปในช่วงของการเริ่ มต้นงานเขียน
1.2) การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็ นการสอนเขียนที่ไม่ได้เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะการเขียน
หรื อการฝึ กฝนด้านทักษะภาษาเท่านั้น แต่ยงั สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการฝึ กฝนทักษะการคิดในระหว่าง
การสร้างงานเขียน อันส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลือกสรร เรี ยบเรี ยง และตรวจสอบข้อมูลประกอบการเขียนงาน
ได้อย่างเป็ นระบบ สอดคล้องกับที่บราวน์ (พัทธมน ภิงคารวัฒน์. 2557: 11; อ้างอิงจาก Brown.1994: 320) กล่าวถึง
แนวคิดสําคัญของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็ นรู ปแบบการ
เขียนที่ให้ความสําคัญกับกระบวนการอันนําไปสู่ การเขียน เพื่อฝึ กฝนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจอย่างถ่อง
แท้วา่ การเขียนเกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถนํากระบวนการดังกล่าวไปใช้ในการเขียนงานอื่นๆ ต่อไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
1.3) การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเป็ นการสอนเขียนที่ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิและมีส่วน
ร่ ว มในทุ ก ขั้น ตอนของกระบวนการเขี ย น โดยผู ้ส อนเป็ นเพี ย งผู ้ใ ห้ ค ํา แนะนํา และช่ ว ยเหลื อ ในระหว่า ง
กระบวนการเขียนเท่านั้น สอดคล้องกับที่พูนรัตน์ แสงหนุ่ม )2540: 65-79) ได้กล่าวไว้วา่ การสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการให้ความสําคัญต่องานเขียนว่าเป็ นผลงานของผูเ้ รี ยนเอง ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงเป็ นผูก้ าํ หนด ค้นหา รวบรวม
ข้อมูล และเรี ยบเรี ยงความคิดของตนเอง โดยผ่านกระบวนการสร้างและค้นหาข้อมูล จากนั้นจึงเลือกข้อมูลที่จะ
นํามาใช้ในการเขียนเอง โดยผูส้ อนเป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ แนะนํา
จากข้อมูลดังกล่าวจึ งสรุ ปได้ว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT สามารถใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสามารถในการเขียนความเรี ยงที่ดีข้ ึนได้
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2) ด้ านเจตคติต่อการเขียนความเรียง
ผลการวิจัยพบว่านักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ
ร่ วมกับกลวิธี RAFT มีเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพัทธมน ภิงคารวัฒน์ (2557: 102104) ที่ได้ศึกษาผลของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนความเรี ยงและ
เจตคติ ต่อการเขี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีความสามารถทางการเขียนความเรี ยงและ
เจตคติต่อการเขียนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความสามารถในการเขียนความ
เรี ยงอยูใ่ นระดับดีมาก
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับ
กลวิธี RAFT สามารถส่งเสริ มให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเขียนความเรี ยงได้ อันสื บเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ ดังนี้
2.1) การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการมีแนวคิดสําคัญคือ ข้อผิดพลาดอันเกิดจากการเขียนเป็ นสิ่ ง
ที่สามารถแก้ไขได้อยูเ่ สมอ ดังนั้นบรรยากาศภายในห้องเรี ยนจึงเป็ นไปในทางบวก ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจใน
การเขียน มีอิสระทางความคิด สอดคล้องกับที่พนู รัตน์ แสงหนุ่ม (2540: 65-79) ได้กล่าวถึงแนวคิดสําคัญของการ
สอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้วา่ การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการนั้นเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดของตนเองได้อยู่เสมอ เพราะการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเน้นที่ กระบวนการคิดมากกว่า
ข้อผิดพลาดด้านภาษาและเนื้อหา ดังนั้นผูเ้ รี ยนจึงไม่เกิดความพะวงอยูก่ บั ข้อผิดพลาดดังกล่าว ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิด
เจตคติที่ดีต่อการเขียนความเรี ยง
2.2) การสอนเขี ยนแบบเน้นกระบวนการส่ งเสริ มให้มีการใช้กิจกรรมต่างๆ ในการสร้ างความ
ร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนภายในห้อง เช่น การวางแผนก่อนการเขียนร่ วมกัน การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็น
หลังอ่านงานเขียนฉบับร่ าง กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดบรรยากาศภายในห้องเรี ยนในทางบวก เนื่ องจากเป็ น
กิ จกรรมที่ ช่วยให้เกิ ดการร่ วมมือร่ วมใจ ไม่ใช่การแข่งขันเพื่อหาผูช้ นะ อันส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดเจตคติที่ดีต่อ
การเขียนความเรี ยง สอดคล้องกับที่บราวน์ พัทธมน ภิงคารวัฒน์. 2527:11; อ้างอิงจาก Brown. 1994: 320(กล่าวถึง
แนวคิดสําคัญของการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการไว้วา่ การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการส่ งเสริ มให้เกิด
การทํางานร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนแต่ละคนในห้องเรี ยน โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ งกันและกันทั้งในด้านกระ
ระดมความคิด การอ่านเพื่อตรวจทานความถูกต้อง หรื อการให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู ้ ขียน
จากข้อมูลดังกล่าวจึ งสรุ ปได้ว่า การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT สามารถใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติต่อการเขียนความเรี ยงที่ดีข้ ึนได้
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8. ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้
1) การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT เป็ นการสอนเขียนที่ ตอ้ งใช้ระยะเวลา
ค่อนข้างนานจึงจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาความสามารถในการเขียนความเรี ยง ดังนั้นผูส้ อนจึงจําเป็ นต้อง
ให้เวลากับผูเ้ รี ยนในการฝึ กฝนทักษะการคิดและกระบวนการสร้างงานเขียนพอสมควร
2) การสอนเขี ยนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT ในระยะแรกนั้น ผูอ้ ่านอาจเกิ ดความ
สับสนและไม่คุน้ เคยกับขั้นตอนการเขียนในแต่ละขั้นตอน ผูส้ อนจึงควรให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ และสนับสนุน
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจและความคุน้ เคยอันจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเกิดการพัฒนาความสามารถในการ
เขียนความเรี ยงที่ดีข้ ึนในเวลาต่อมา
ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่ อไป
1) การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT ควรนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างระดับชั้น
อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
2) การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT ควรนําไปศึ กษาในด้านการส่ งผลต่อ
ความสามารถในการเขียนรู ปแบบอื่นๆ เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนร้อยกรอง เป็ นต้น
3) การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการร่ วมกับกลวิธี RAFT ควรนําไปศึกษาต่อในด้านการส่ งผลต่อ
ความคิดในรู ปแบบอื่นๆ เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็ นต้น

9. เอกสารอ้ างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 .ตัวชีว้ ดั และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย.
นฤมล ฟิ ตประยูร. 2547, มกราคม-มีนาคม. “ปั ญหาอุปสรรคในการเรี ยนการสอนภาษาไทย : ในมุมมองของ
บริ บทของการสื่ อสาร.” วารสารวิชาการ. ปี ที่ 7, 1: 78.
พัทธมน ภิงคารวัฒน์. 2557 .“การสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนความเรี ยง
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4.” ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พูนรัตน์ แสงหนุ่ม .2540 .“วิธีการสอนเขียนภาษาอังกฤษแบบเน้นกระบวนการ.” สะบันงา .ปี ที่ 11, 1 :65-79.
มนต์ชยั เทียนทอง. 2548. สถิติและวิธีการวิจยั ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุ งเทพมหานคร: สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
รสริ น ดิษฐบรรจง. 2552. การเขียน. กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
ศุภวรรณ สัจจพิบูล. 2553 .“การพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนโดยบูรณาการแนวการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการ เนื้อหา และประเภทงานเขียน เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการและการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนิสิตนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิต.” ครุ ศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
1598

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2560. สื บค้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2560, จาก
http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/PDF/SummaryONETP6_2560.pdf
อัญชลี อุดมสุขถาวร .2553 .“การศึกษาผลการใช้วธิ ีการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถ
ทางการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา.”
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน .คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
Mitchell, Diana. 1996. “Writing to Learn Across the Curriculum and the English Teacher.” The English
Journal. Vol. 5(85): 93-97. Retrieved July 17, 2017, from http://www.adlit.org/strategies/19783/
Santa, C., Havens, L., & Valdes, B. 2004. Project CRISS: Creating Independence through Student-owned
Strategies. Dubuque, IA: Kendall Hunt. Retrieved July 17, 2017, from
http://www.adlit.org/strategies/19783/
Vanderventer, Nancy Jacobs. 1979. RAF | an Information-Cuing Device For Encoding Communication.
USA: University of Montana.

1599

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

การศึกษาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้ มติ ิสัมพันธ์
THE STUDY ON PRESCHOOL CHILDREN REASONING ABILITY
THROUGH EDUCATIONAL GAME ACTIVITY LEARNING EXPERIENCE
MANAGEMENT WITH THE SPATIAL RELATION
พลอยปภัส ชั ยรั ศม์ วงศกร
นักศึกษาสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail: ploypapus.cha@northbkk.ac.th.
ผศ.ดร.สุ นันท์ ศลโกสุ ม
อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุงเทพ
E-mail:sunun.sol@northbkk.ac.th.
บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถการคิดเชิงเหตุผล และเปรี ยบเทียบความสามารถ
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จํานวน 8 สัปดาห์ 40 ชม. การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติได้แก่ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิตินอนพาราเมตริ ก แบบ Wilcoxon signed - ranks test ผลการวิจยั พบว่า (1) ความสามารถการคิ ดเชิ งเหตุผล
ของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสัมพันธ์ ของเด็กปฐมวัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับ ดี ม าก ( = 21.22 (2) ความสามารถการคิ ดเชิ งเหตุผ ลของเด็ก ปฐมวัยหลังจากการจัด ประสบการณ์ ใช้
กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ความสามารถการคิดเชิงเหตุผล, กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์
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ABSTRACT

The purposes of this study were to examine on Preschool children reasoning ability and to compare
Preschool children reasoning ability between pre-test and post-test through the educational game activity
learning experience management with the Spatial relation. The sample of the study was a section of Preschool
children Year 3, totally 23 students, from Somapa Pattana school in the first semester in academic year of 2018.
The sample were collected by Simple Random Sampling. The instruments in this study were (1) 8 lesson plan
managements of educational game activity learning experience management with the Spatial relation and (2)
evaluation form of reasoning ability. This study was conducted in 8 weeks within 40 hours. The data were
analyzed by Percentage, Mean, Standard Deviation and Non-Parametric Statistic by Wilcoxon signed - ranks
test. The results found that (1) The Preschool children reasoning ability through educational game activity
learning experience management with the Spatial relation of Preschool children Year 3 from Somapa Pattana
school was at the excellent level ( =21.22) (2) The Preschool children reasoning ability in post-test through
educational game activity learning experience management with the Spatial relation was higher at the
statistically significant level of .05.
KEYWORDS: Reasoning ability, The Spatial relation

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เด็กปฐมวัยเป็ นวัยอยูใ่ นช่วงการเจริ ญเติบโตที่มีการคิดและพัฒนาการทางสติปัญญามากที่สุด เด็กวัยนี้
เรี ยนรู ้ได้ดีจากประสบการณ์ตรง รับรู ้ผ่านประสาทสัมผัสใช้สื่อการเรี ยนรู ้ที่เป็ นรู ปธรรมน่าสนใจ ซึ่ งธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัยจะสนใจสิ่ งต่างๆรอบตัว อยากรู ้อยากเห็ น อยากทดลอง มีจินตนาการ ความคิดริ เริ่ ม ชอบ อิสระ
ชอบซักถาม สํารวจ โดยเฉพาะการเล่นเป็ นกิจกรรมที่เด็กชอบมากที่สุด ภรณี คุรุรัตนะ (2535) กล่าวว่าการเล่น
เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ งที่ตอบสนองความต้องการของเด็กและช่วยพัฒนาการคิดของเด็กได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
การคิ ดมีความสําคัญ อย่างยิ่งเพราะเป็ นพื้นฐานทางสติ ปัญญาในการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ ช่ วยให้สามารถ
ปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้ดีข้ ึนและสร้างความรู ้ใหม่ โดยเชื่อมโยงประสบการณ์ใหม่กบั ประสบการณ์เดิม การคิดเป็ น
พื้นฐานของการตัดสิ นใจที่ตอ้ งอาศัยข้อมูล ความรู ้ และประสบการณ์ การให้โอกาสเด็กฝึ กคิดไตร่ ตรองหาเหตุผล
ผ่านกิจกรรมการเล่น สอดคล้องกับความสนใจ โดยจัดสภาพแวดล้อม สร้างบรรยากาศและอํานวยความสะดวก
ให้ แ ก่ ผูเ้ รี ย นในการใช้ก ระบวนการต่ างๆ พัฒ นาการทางความคิ ด ของเด็ ก ขึ้ น อยู่กับ การที่ เด็ ก ได้มี โ อกาส
ปฏิสมั พันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม ใช้ประสาทสัมผัสในการเรี ยนรู ้สิ่งที่แวดล้อมตัวเด็ก การจัดประสบการณ์สาํ หรับเด็ก
ปฐมวัยในรู ปกิจกรรม ผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการเรี ยนรู ้ผ่านสื่ อที่เป็ นรู ปธรรม โดย
เด็ กมี โอกาสสังเกต สัม ผัส สํารวจ ค้น คว้า ทดลองแก้ปั ญ หาด้วยตนเอง การลงมื อ กระทําโดยคํานึ งถึ งความ
แตกต่างและความสนใจของเด็กรวม ทั้งควรเป็ น กิ จกรรมที่ เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ประสบความสําเร็ จเพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่น ให้ กับ เด็ ก กรมวิ ช าการ (2540 ) กล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารในการพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ที่ เกิ ด จากพื้ น ฐาน
ประสบการณ์ เดิ มที่ ผสมผสานกับประสบการณ์ ใหม่ที่ได้รับอย่างเหมาะสมทําให้เกิ ดการสร้างองค์ความรู ้ด้วย
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ตนเอง ซึ่งเพียเจท์ (1962) ได้อธิ บายพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบุคคล ประกอบด้วยกระบวนการที่ สําคัญ 2
ประการ คื อ กระบวนการดู ดซึ ม ประสบการณ์ และกระบวนการปรั บ โครงสร้ างทาง เชาวน์ ปั ญ ญา เป็ นการ
เปรี ยบเทียบโครงสร้างทางสติปัญญาเดิมให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ และการสร้างองค์ความรู ้ โดยเด็กจะ
เรี ยนรู ้เองจากประสบการณ์ ที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อมภายนอกแล้วนําข้อมูลเหล่านี้ กลับเข้าไปในสมองผสมผสานกับ
ความรู ้ภายใน ที่มีอยูแ่ ล้วแสดงความรู ้ออกมาสู่ สิ่งแวดล้อมภายนอก กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540 ) ได้กล่าวถึงการ
พัฒนาและเสริ มสร้างการคิดเชิงเหตุผลของเด็กนั้น ควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้คิด สังเกต ทดลองเพื่อหาความรู ้โดย
ใช้ประสาทสัมผัส ได้แสดงออกอย่างอิสระ ด้วยการใช้จินตนาการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุน้ เด็กให้
เกิดความสนใจ การเปิ ดโอกาสให้ เด็กทําซํ้าๆ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเรี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการแก้ปัญหา การสื บค้น
การใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ จะช่วยสนับสนุนให้เด็กคิดอย่างเป็ นระบบและมีเหตุผล
การทํากิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสัมพันธ์เป็ นเกมชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งมิติสัมพันธ์เป็ นส่ วนหนึ่ งของเกม
การศึกษาที่ ทาํ ให้เด็กมีความสามารถในการรับรู ้ตาํ แหน่ งหรื อสิ่ งที่ สัมพันธ์ระหว่างตําแหน่ ง ภาพ โครงสร้าง ที่
เรี ยกว่ามีทกั ษะด้านมิติสัมพันธ์จะมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นพื้นที่ ที่
ว่าง สถานที่และเวลา สามารถรับรู ้ความเชื่อมโยงสิ่ งต่าง ๆ และสามารถวาดมโนภาพของความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้น
ในใจและถ่ ายทอดออกมาให้ค นอื่ น รั บ รู ้ โ ดยวาจาหรื อการวาดภาพ บุ ญ ชู สนั่น เสี ยง (2527) ได้ก ล่ าวว่าเกม
การศึกษาเช่นนี้เป็ นอุปกรณ์เครื่ องช่วยสอนที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความพึงพอใจและความสนุกสนาน อีกทั้งยัง
ท้าทายที่จะให้เด็กเล่นเสมอ ช่วยให้เด็กมีความพร้อมได้ทุกด้าน แต่เน้นด้านสติปัญญา เด็กจะมีประสาทสัมผัส ฝึ ก
การสังเกตเปรี ยบเทียบในเรื่ องรู ปทรง จําแนก และฝึ กหาเหตุผลเพื่อพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็ก
การจัด ประสบการณ์ ใ ห้ กับ เด็ ก ปฐมวัย เป็ นกระบวนการที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งกัน จากการเล่ น และ
ประสบการณ์ ต รงในวิถี ชี วิ ต ประจํา วัน ผ่ านการลงมื อ ปฏิ บัติ ก ารใช้ป ระสาทสั ม ผัส ในการสํา รวจและการ
ปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลและสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวเพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองทําให้เกิดพัฒนาทักษะการ
คิดและความคิ ดสร้างสรรค์ ความรู ้ ความเข้าใจในสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวตลอดจนเจตคติ ที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ ของเด็ก
รวมทั้งความรู ้สึกที่ ดีต่อตนเอง บุคคล สิ่ งต่าง ๆ และสถานการณ์ รอบตัวโดยเป็ นกิ จกรรมลงมือกระทําผ่านสื่ อ
อุปกรณ์และของเล่นที่ตอบสนองการเรี ยนรู ้ เกมการศึกษามิติสัมพันธ์ที่จะนํามาประยุกต์ใช้และฝึ กทักษะในด้าน
ต่ า งๆเพื่ อ พัฒ นาทั ก ษะกระบวนการคิ ด ของเด็ ก ได้ดี เน้ น การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเกมการศึกษาโดยใช้มิติสัมพันธ์มี 5 ประเภทที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยคือ เกม
ซ่อนภาพ เกมซ้อนภาพ เกมแยกภาพ เกมประกอบภาพและเกมอนุกรม ซึ่ งเกมมิติสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านี้ สามารถ
พัฒนาความคิดเชิงเหตุผล รวมทั้งองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคิดด้วยจึงนํามาศึกษาวิจยั ในครั้งนี้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกม
การศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังการจัด
ประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา
โดยใช้มิติสมั พันธ์

ความสามารถการคิดเชิงเหตุผล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-expreimental design) ศึกษากลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียว เป็ นแผนการวิจยั แบบวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pre-test Post-test Design)
4.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คื อ เด็ก ปฐมวัยชั้น ปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนโสมาภาพัฒ นา ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 จํานวน 4 ห้องเรี ยน
4.3 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ เป็ นเด็กปฐมวัยชั้นปี ที่ 3 ของโรงเรี ยนโสมาภาพัฒนา ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561 จํานวน 1 ห้องเรี ยนจากการจับฉลาก เป็ นนักเรี ยนจํานวน 23 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling)
4.4 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ได้แก่ การจัดประสบการณ์กิจกรรม
เกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
(1) แผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึ กษาโดยใช้ มิติสัม พันธ์ ได้ดาํ เนิ นการสร้ างจาก
การศึ กษาจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของเนื้ อหาของหลักสู ตรปฐมวัย (2560) จนนํามาสู่ การกําหนดสาระการเรี ยนรู ้
ตามหน่ วยการเรี ยนรู ้ 8 หน่ วยการเรี ยนรู ้ จํานวน 40 ชั่วโมง โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 คนพบว่าแผนตรวจสอบความ
เที่ ยงตรงของแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึ กษาโดยใช้มิติสัมพันธ์มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.85 ) จาก 5 ระดับ
(2) แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงเหตุผล แบบวัดความสามารถการคิดเชิงเหตุผล จํานวน
25 ข้อ ที่เป็ นแบบประเภทข้อความข้อคําถามที่เป็ นรู ปภาพด้านละ 5 ข้อ ประเภทข้อความที่เป็ นภาษาไทยมี 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านการจําแนกประเภท ด้านการจัดประเภท ด้านการอุปมา-อุปไมย ด้านอนุกรม และด้านการสรุ ปความ นํา
แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงเหตุผลที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาความสอดคล้องได้
ค่าดัชนี ความสอดคล้อง( IOC ) ระหว่าง 0.60-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยนําไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนจํานวน 23 คนพบว่ามี ค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.25-0.50 ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.25-0.88 ค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.98
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4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอนโดยผูว้ ิจยั ทําการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมศึ กษา
โดยใช้มิติสัมพันธ์ จํานวน 8 แผน เป็ นเวลา 40 ชัว่ โมง โดยจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สัปดาห์ละ 5 ชัว่ โมงทุกวัน
วันละ 1 ชัว่ โมง มีการวัดความสามารถการคิดเชิ งเหตุผลก่อนและหลังการจัดประสบการกิ จกรรมเกมการศึกษา
โดยใช้มิติสมพันธ์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ สถิตินอนพาราเมตริ ก แบบ Wilcoxon signed - ranks test

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึกษาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับการจัดประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์ ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาภายหลังการจัดกิจกรรม จําแนกตามประเภทของการคิด
ความสามารถ
การคิดเชิงเหตุผล

1.ด้านการจําแนก
2.ด้านการจัดประเภท
3.ด้านการอุปมา-อุปไมย
4.ด้านการอนุกรม
5.ด้านการสรุ ปความ
รวม

N

K

23
23
23
23
23
23

5
5
5
5
5
25

4.21
4.12
4.35
4.43
4.11
21.22

SD

ระดับ

.63
.70
.63
.55
.42
2.93

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เกมการศึกษาโดยใช้มิติสัมพันธ์ อยูใ่ นระดับดีมาก ( = 21.22 ) และพิจารณาความสามารถการคิดเชิงเหตุผลผล
พบว่ามีเพียงด้านสรุ ปความอยูใ่ นระดับดี นอกนั้นอยูใ่ นระดับดีมาก
5.2 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังเป็ นรายด้าน
ได้รับการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์ ผลดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลัง
การจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์
การทดสอบ

n

ก่อนเรี ยน

23

หลังเรี ยน

23

SD
13.65
21.22

Sum of Rank

Z

P

276

1.959*

.000

2.22
2.93

จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถการคิ ดเชิ งเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดประสบการณ์
กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์ สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

ความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดย
ใช้มิติสมั พันธ์สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญระดับ .05 และมีผลในระดับดีมากทั้งนี้อาจเป็ นเพราะการใช้เกมการศึกษาโดย
ใช้มิติสัมพันธ์เป็ นเกมด้านมิติสมั พันธ์ในการมองเห็นรับรู ้ถึงความสัมพันธ์ของมิติต่าง ๆ โดยมีพฤติกรรมที่เด็กนํา
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของภาพหรื อสิ่ งของที่กาํ หนดให้มาต่อเข้าด้วยกันเกิดเป็ นภาพที่สมบูรณ์ บอกความเหมือน ความ
ต่างของขนาด รู ปร่ างและรู ปทรง บอกตําแหน่งของวัตถุ ข้างหน้า – ข้างหลัง ข้างบน – ข้างล่าง ข้างใน – ข้างนอก
ระหว่างและบอกทิ ศทางของวัตถุ ทางตรง – ทางอ้อม ทางซ้าย – ทางขวา ความสามารถด้านมิ ติสัม พัน ธ์เป็ น
ความสามารถที่จาํ เป็ นจะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริ มตั้งแต่วยั เด็กเป็ นความสามารถทางสมองซีกขวาที่ทาํ ให้
เกิ ดจิ นตนาการ การสร้างมโนภาพ ทําให้เกิ ดความเข้าใจ เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ
รู ปร่ างลักษณะของวัตถุทุกประเภท ความสัมพันธ์ของวัตถุ และการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง เนื่ องด้วยสิ่ งทั้งปวงหรื อ
วัตถุใด ๆ มิได้มีความถาวรตลอดไป มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเรี ยนรู ้การเปลี่ยนแปลงของสิ่ ง
ต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสิ่ งสําคัญและมีความจําเป็ นที่จะเป็ นรากฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ในขั้นที่ เป็ นไป
ตามผลวิจยั แชปแมน ( Chapman 2001) ให้ความหมายความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็ นความสามารถในการ
รั บ รู ้ ภ าพที่ ม องเห็ น ในโลกได้อ ย่า งถู ก ต้อ งและสามารถนําประสบการณ์ จ ากการเห็ น มาสร้ างขึ้ น ใหม่ เป็ น
ความสามารถที่เกี่ยวกับการเห็นรู ปร่ าง สี รู ปทรง สัณฐานและลักษณะพื้นผิวด้วยและถ่ายทอดออกมาเป็ นศิลปะ
อัญชลี รัตนชื่ น ( 2550 ) กล่าวถึงความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็ นความสามารถการรับรู ้ เข้าใจ การมองเห็ น
การจําแนก และการจิ นตนาการในเรื่ องของขนาด รู ปร่ าง ทรวดทรง ตําแหน่ ง และมิติต่าง ๆ ทั้งที่อยูใ่ นระดับ
เดี ยวกัน และหลายระดับ ในมุม มองต่าง ๆ และความเข้าใจถึ งความสัมพัน ธ์ของวัตถุที่ มีท้ ังวัตถุ คงที่ และวัต ถุ
เคลื่อนที่ ลักษณะของวัตถุเมื่อมีการเปลี่ยนมุมมองของวัตถุ ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของภาพต่าง ๆ ที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงไปอยู่ในรู ป แบบใหม่ คัน ธรส วงศ์ ศัก ดิ์ ( 2553 ) กล่ าวถึ ง ความสามารถด้านมิ ติ สั ม พัน ธ์ เป็ น
ความสามารถทางสมองซี ก ขวาที่ ท ํา ให้ เกิ ด จิ น ตนาการ การสร้ า งมโนภาพ ทํา ให้ เกิ ด ความเข้า ใจในการ
เปลี่ยนแปลงของวัตถุและสิ่ งต่าง ๆ ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็ นความสามารถที่ จาํ เป็ นจะต้องได้รับการ
พัฒนาและส่ งเสริ มตั้งแต่ในวัยเด็ก เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอด เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่ งต่าง ๆ รู ปร่ างลักษณะ
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ของวัต ถุ ทุ ก ประเภท ความสั ม พัน ธ์ ของวัต ถุ และการเปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ เกี่ ยวข้อ งกับ
ชีวติ ประจําวันของเด็ก เพราะความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเหล่านี้เป็ นสิ่ งสําคัญที่สามารถช่วยพัฒนาให้บุคคลสามารถ
ดําเนินชีวติ ได้ดว้ ยดี วรัญญา ศรี บวั ( 2553 ) กล่าวว่า ความสามารถด้านมิติสมั พันธ์เป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนิ น
ชีวิตของเด็กในสภาพแวดล้อมรอบตัวส่งผลให้เกิดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา จินตนาการ การคิดรวบยอด
เกี่ยวการใช้พ้ืนที่ การออกแบบ ความสามารถในการสร้าง เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนวิชาต่าง ๆ ทักษะการอ่านและ
การเรี ยนรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุต่าง ๆ รอบตัว ธนารัตน์ เจือจันทร์ ( 2554 ) กล่าวถึง ความสามารถด้านมิติ
สัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ดว้ ยเส้นเชือก จากการที่เด็กได้เรี ยนรู ้จากการที่ได้
ปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรม ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ งได้ลองผิดลองถูกจากการจัดกิจกรรมและมีโอกาสในการสัมผัส
สร้างสรรค์ดว้ ยเส้นเชือกในรู ปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย กับวัสดุอื่นที่นาํ มาประกอบในการเลือกวางตําแหน่งเส้น
เชือกได้อย่างอิสระ ซึ่ งเป็ นมิติที่เด็กได้สัมผัสจริ งจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดว้ ยเส้นเชือก จึงส่ งผลให้
เด็กปฐมวัยหลังจากที่ได้รับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ดว้ ยเส้นเชือกมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ดา้ นการมอง
วัตถุกบั การเคลื่อนไหว ด้านการรับรู ้ภาพ ด้านการรับรู ้รูปของวัตถุ ด้านการรับรู ้ตาํ แหน่ งของวัตถุที่สัมพันธ์กบั
พื้นที่ ด้านการรับรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุที่สูงขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการส่ งเสริ มครู ผูส้ อนให้มีการใช้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติ
สัมพันธ์ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถด้านกระบวนการคิด
(2 ) ครู ผูส้ อนควรออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เกมการศึกษาโดยใช้มิติสัมพันธ์ในรู ปแบบโดยมี
ภาพสี หรื อดัดแปลงเกมการศึ ก ษาจากระบบคอมพิวเตอร์ ม าจัด การเรี ยนรู ้ เพื่ อกระตุ ้น และเร้าความสนใจแก่
นักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู ้ นําไปใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
การคิดเชิงเหตุผลจากกิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์ อย่างแท้จริ ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมีการวิจยั นําการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาโดยใช้มิติสมั พันธ์ ที่บูรณาการกับวิชาอื่น ๆ
เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยนในการวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลในด้านการเขียนสรุ ปความ

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ และ ผศ. ดร.สุ นนั ท์ ศลโกสุ ม อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่
ให้ความช่วยเหลือจนทําให้งานวิจยั ในครั้งนี้ประสบความสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาคะแนนและเกรดที่นกั ศึกษาได้รับจากการสอบของรายวิชา
ต่างๆ ของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล วิธีการศึกษาเป็ นการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง
จากรายงานคะแนนและเกรดของรายวิชา (grade report) ที่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาได้สรุ ปจากการการประเมินผล
การเรี ยนของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ วิชาบังคับของภาควิชาเภสัชกรรม ปี การศึกษา 2560 จํานวน 34 รายวิชา
ข้อมูลที่ บนั ทึก ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับรายวิชา คะแนนค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน คะแนนค่ามัธย-ฐาน
ข้อ มู ล เกรดประกอบด้ว ย จํา นวน และร้ อ ยละของนัก ศึ ก ษาที่ ไ ด้เ กรดต่ า งๆ บัน ทึ ก และวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้วย
โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS นําเสนอผลเป็ นภาพรวมภาควิชา และแบ่งตาม 3 สาขาวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม
ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี, สาขาเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริ หาร และ สาขาเภสัชกรรมคลินิก
ผลการศึกษา พบว่ารายวิชา 34 รายวิชา มาจากสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี, สาขาเภสัชศาสตร์สงั คมและ
การบริ หาร และ สาขาเภสัชกรรมคลินิก จํานวน 9, 11, และ 14 วิชาตามลําดับ รายวิชาส่ วนใหญ่เป็ นรายวิชาของ
ชั้นปี ที่ 4-5 ร้อยละ 76.5 (26 จาก 34 รายวิชา) เป็ นวิชา 2หน่ วยกิ ต ร้อยละ 41.2 (14 จาก 34 รายวิชา) เป็ นวิชา
บรรยายร้อยละ 70.6 (24 จาก 34 รายวิชา) การตัดเกรดใช้วธิ ี อิงเกณฑ์และอิงกลุ่มร่ วมกัน ร้อยละ 97.1 (33 จาก 34
รายวิชา) โดยภาพรวมของวิชาทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 77.73 + 6.33 จาก
100 คะแนน ค่ามัธยฐาน คือ 78.00 โดยมีคะแนนสู งสุ ด คือ 91.80 และคะแนนตํ่าสุ ด คือ 67.35 นอกจากนี้ พบว่า
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรด A โดยรวมของภาควิชา 34 วิชานั้นคิดเป็ น ร้อยละ 26.2 + 25.9 ในขณะที่ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้เกรด F คิดเป็ นร้อยละ 0.8 + 2.3 เมื่อเปรี ยบเทียบกับอีก 2 สาขา ร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรด A ของ
สาขาเภสัชกรรมคลินิกมีนอ้ ยกว่า แต่ร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรด F มีจาํ นวนมากกว่า โดยสรุ ปผลการศึกษาครั้ง
นี้ แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันของคะแนนและการกระจายของเกรดของนักศึ กษาในรายวิชาของภาควิชา
เภสัชกรรม ซึ่งจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรมในอนาคต
คําสําคัญ: คะแนนและเกรดรายวิชา การกระจายของเกรด ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิ ดล
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ABSTRACT

The objectives of present study were to determine characteristics of students’ score and grade
distribution which received form students’ examination of courses of Pharmacy Department, Faculty of
Pharmacy, Mahidol University. The students’ scores and grade reports which were evaluated and summarized by
course directors’ were retrospectively collected. Sample composed of 34 required courses from academic year
2017. Data included general data of courses, means, standard deviations, median and grade data were number
and percentage of students who were evaluated with various grades. Data were entered and analyzed by
descriptive statistics using SPSS program. The results were presented in the overall of Pharmacy Department and
classified into 3 divisions i.e. Pharmaceutical Technology, Social and Administrative Pharmacy, and Clinical
Pharmacy.
Total 34 courses included 9, 11, and 14 from courses from divisions of Pharmaceutical Technology,
Social and administrative Pharmacy, and Clinical Pharmacy, respectively. Most courses (76.5%, 26 out of 34)
were the courses of year 4th – 5th classes. 41.2% (14 out of 34) were the course with two credits and 70.6% (24
out of 34) were lecture courses. 97.1% (33 out of 34) applied grade assessment using criteria and group methods.
Mean + standard deviation of overall courses was 77.73 + 6.33 from 100 scores, while median was 78.00. The
maximum and minimum were 91.80 and 67.35, respectively. In addition, percentage + standard deviation of
student with grade A was 26.2 + 25.9, whereas grade F was 0.8 + 2.3 in term of overall courses in Pharmacy
Department. When compared to the other two divisions, the percentage of students with grade A in clinical
pharmacy division was lower, but that of those with grade F was higher. In conclusion, there were differences in
mean scores and grade distribution in the courses of Pharmacy Department which could be used as the baseline
information to improve the course assessment of Pharmacy Department in the future.
KEYWORDS: grade report, grade distribution Pharmacy Department, Faculty of Pharmacy, Mahidol University

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

คณะเภสั ช ศาสตร์ มี พ ัน ธกิ จ หนึ่ งที่ สํ า คัญ คื อ สร้ า งบัณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพได้ม าตรฐานทัด เที ย มกับ
สถาบันการศึกษาชั้นนําในเอเชีย มีคุณธรรม และตอบสนองความต้องการของสังคม ภาควิชาเภสัชกรรม เป็ นหนึ่ง
ใน 10 ภาควิชาของคณะเภสัชศาสตร์ และประกอบด้วยคณาจารย์ประจํา รวมจํานวน 36 คน รับผิดชอบในการ
จัดการเรี ยนการสอนระดับเภสัชศาสตรบัณฑิต จํานวน 38 รายวิชา 76 หน่วยกิต (ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ และ
คณะ, 2561) ภาควิชาเภสัชกรรม ประกอบด้วยความเชี่ยวชาญจํานวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี,
สาขาเภสัชศาสตร์ สังคมและการบริ หาร และ สาขาเภสัชกรรมคลินิก จากการสัมมนาภาควิชาในเดือนกรกฎาคม
2561 ที่ผ่านมาได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับการดําเนิ นการของคณะเภสัชศาสตร์ โดย
ยุทธศาสตร์ หนึ่ งคือ จัดการเรี ยนการสอนเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ (outcome-based education) โดยทัว่ ไปองค์ประกอบ
หลักของการจัดการเรี ยนการสอนประกอบด้วย การกําหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ (Objective), การจัดการ
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การเรี ยนรู ้ (Learning) และ การประเมินผล (Evaluation) หรื อ ที่เรี ยกว่า OLE ในส่วนของการประเมินผล อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบแต่ละวิชา ได้จดั ทําแนวทางในการประเมินตามหลักการจัดการเรี ยนการสอนที่ มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้รายหัวข้อที่ สอดคล้องกับการประเมินผลหรื อการวัดผลตามวัตถุประสงค์
ต่างๆ โดยที่การประเมินผลจะสรุ ปเป็ นคะแนนของแต่ละรายวิชา ซึ่งจะนํามาสู่การตัดเกรดโดยอาศัยวิธีต่างๆ ตาม
หลักการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ ิจยั คือ เลขานุ การภาควิชาเภสัชกรรม มีภาระงานหลักหนึ่ งที่
ได้รับมอบหมายปฏิบตั ิงานสนับสนุ นการเรี ยนการสอน โดยประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชา และงาน
การศึ ก ษาเภสั ช ศาสตรบัณ ฑิ ต คณะเภสั ช ศาสตร์ แม้ว่า งานการศึ ก ษาฯ จะมี ห น้า ที่ โ ดยตรงในการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนการสอน แต่เนื่ องจากภาควิชาเภสัชกรรมมีรายวิชาจํานวนมาก อีกทั้งมีความเชี่ ยวชาญโดยมี
3 สาขาวิชา และยังไม่เคยมีขอ้ มูลเกี่ ยวกับการประเมินรายวิชาของภาควิชาในภาพรวม เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล
พื้นฐานเกี่ยวกับคะแนนและการกระจายของเกรดที่ได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรี ยนการสอนจึง
ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ครั้งนี้ ข้ ึน โดยคาดหวังว่าจะได้นาํ ข้อมูลจากการศึกษานี้ มาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาการ
การจัดการเรี ยนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรม โดยจะประสานงานกับอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาเพื่อนําผลการ
วิเคราะห์ขอ้ สอบมาประกอบการกําหนดเกณฑ์การประเมินรายวิชาต่างๆ ในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาลักษณะของคะแนนจากรายวิชาบังคับที่ได้จากการสรุ ปจากอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชา
(2) เพื่อศึกษาลักษณะของการกระจายของเกรดที่นกั ศึกษาได้รับการประเมินจากรายวิชาบังคับ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการทําวิจยั (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2552) การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ในลักษณะของการวิจยั
ทางการศึกษา (Educational Research) โดยสามารถกําหนดกรอบการวิจยั จากองค์ประกอบของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3Ps ได้แก่ People, Process และ Product ซึ่งมีสมั พันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน ดังรู ปที่ 1
ซึ่งคะแนนและเกรดที่นกั ศึกษาได้รับเป็ น Product หนึ่งที่เกิดจากการจัดการเรี ยนการสอน หรื อ Process
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3P
PEOPLE

PROCESS

PRODUCT

Instructor

Search/Research

Research work

Student

Teach/Learn

Graduate

People

Service

Good

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ทางการศึกษา (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์, 2552)
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการประเมินผลรายวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
โดยนําคะแนนและเกรด (grade report) จากรายวิชาต่างๆ เป็ นผลสัมฤทธิ์ ที่ได้จากการจัดการเรี ยนการสอน การ
ทราบข้อมูลดังกล่าวจะนําไปสู่ กระบวนการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งเป็ นวงรอบของไตรยางค์การศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย OLE (Objective, Learning และ Evaluation) ดังรู ปที่ 2 (นภา หลิมรัตน์, 2551)

Objectives

Learning

Evaluation

รู ปที่ 2 ไตรยางค์ของการศึกษา (นภา หลิมรัตน์, 2551)

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาย้อนหลังโดยนําสรุ ปผลของคะแนนและเกรด (grade report) ของวิชาบังคับ ในปี
การศึกษา 2560 ของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ที่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชาได้ทาํ การ
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ประเมินผลนักศึ กษาจากแผนการสอน และคณาจารย์ที่ร่วมสอน ของภาควิชาเภสัชกรรมที่ จดั ส่ งผ่านหัวหน้า
ภาควิชา ไปยังงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้นาํ ข้อมูล
2 ส่วน คือ คะแนน และ การกระจายเกรดที่นกั ศึกษาได้รับ มาวิเคราะห์แบบแจกแจงความถี่ เป็ นร้อยละ โดยอาศัย
โปรแกรม SPSS เพื่อให้ได้ภาพรวมและเปรี ยบเทียบของผลการประเมินในแต่ละรายวิชาแต่ละสาขาด้วย ในขณะ
ที่ ผลการวิเคราะห์จะไม่ได้นาํ มาแสดงรายวิชา โดยจะแจ้งให้คณาจารย์ในภาควิชาได้รับทราบข้อมูลที่ ได้จาก
งานวิจยั นี้ ดว้ ย ดังนั้นจึงจัดอยูใ่ นประเภทโครงการวิจยั ที่ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคน ตามเอกสารรับรอง MU-DT/PY-IRB2018/PY045
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ รายวิชาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
กลุ่มตัวอย่าง คือ รายวิชาบังคับที่จดั การเรี ยนการสอน ในปี การศึกษา 2560 โดยภาควิชาเภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล จํานวน 34 รายวิชา โดยไม่นบั รายวิชาการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพ
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา คือ
1. ข้อมูลทัว่ ไปของรายวิชา ประกอบด้วย ชั้นปี ลักษณะวิชาว่าเป็ นบรรยายหรื อปฏิบตั ิการ จํานวนหน่วยกิต
ภาคการศึกษา วิธีการประเมินผลรายวิชา
2. คะแนนที่ ได้จากการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชา ประกอบด้วย
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน จํานวนและร้อยละของ นักศึกษาที่ได้เกรดต่างๆ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบรายงานคะแนนและเกรด (grade report) จากรายวิชาของภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล และโปรแกรม SPSS
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาข้อมูลจากแบบรายงานคะแนนและเกรด (grade report) รายวิชาของภาควิชาเภสัชกรรมที่
ส่งไปยังงานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2. สร้างแบบบันทึกข้อมูลจากโปรแกรม SPSS
3. บันทึกข้อมูลลงบน โปรแกรม SPSS
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุ ปผลการศึกษา และอภิปรายผลเพื่อใช้ขอ้ มูลกําหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการ
สอนของภาควิชาเภสัชกรรม
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS ทําการวิเคราะห์ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ คะแนนสูงสุด
คะแนนตํ่าสุด คะแนนเฉลี่ย คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ได้
เกรดต่างๆ กําหนดสัญลักษณ์ ตัวแปรในการนําเสนอ ดังนี้ หากเป็ น ภาครวมภาควิชาเภสัชกรรม วงเล็บท้ายด้วย
“PY” ย่อมาจาก Pharmacy, สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี วงเล็บท้ายด้วย “PT” ย่อมาจาก Pharmaceutical
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Technology , สาขาเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริ หาร วงเล็บท้ายด้วย “SAP” ย่อมาจาก Social Administrative
Pharmacy, และ สาขาเภสัชกรรมคลินิก วงเล็บท้ายด้วย “CP” ย่อมาจาก Clinical Pharmacy

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการประเมินประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ข้อมูลทัว่ ไปรายวิชา ข้อมูลการแจกแจงคะแนนของรายวิชา
ต่างๆ และข้อมูลจํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรดต่างๆ
5.1 ข้ อมูลทัว่ ไปรายวิชา
ข้อมูลทั่วไปของรายวิชาต่างๆ ของภาควิชาเภสัชกรรม จากกลุ่มตัวอย่าง เมื่ อจําแนกตามสาขาและ
ภาพรวม แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของรายวิชาต่างๆของภาควิชาเภสัชกรรม จําแนกตามสาขาและภาพรวมของภาควิชา
สาขา
จํานวนวิชา
ชั้นปี

- ปี 1
- ปี 2
- ปี 3
- ปี 4
- ปี 5
จํานวนหน่วยกิต
- 1 หน่วยกิต
- 2 หน่วยกิต
- 3 หน่วยกิต
ลักษณะวิชา
- บรรยาย
- ปฏิบตั ิการ
- บรรยายและปฏิบตั ิการ
ภาคการศึกษา
- ภาคต้น
- ภาคปลาย
วิธีการประเมินผล
- อิงกลุ่ม
- อิงเกณฑ์
- อิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม

PT
9

SAP
11

CP
14

PY
34

0
0
4
0
5

1
1
1
6
2

0
0
1
7
6

1
1
6
13
13

3
3
3

2
6
3

5
5
4

10
14
10

4
3
2

10
1
0

10
2
2

24
6
4

3
6

6
5

6
8

15
19

0
0
9

0
0
11

1
0
13

1
0
33

PY = Pharmacy, PT = Pharmaceutical Technology, SAP = Social Administrative Pharmacy, และ CP = Clinical Pharmacy
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วิชาส่วนใหญ่ของภาควิชาเภสัชกรรม เป็ นรายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 4-5 ร้อยละ 76.5 (26 จาก 34 รายวิชา)
เป็ นวิชา 2หน่ วยกิ ต ร้ อยละ 41.2 (14 จาก 34 รายวิชา) ลักษณะวิชาเป็ นแบบบรรยายร้อยละ 70.6 (24 จาก 34
รายวิชา) เป็ นวิชาที่เปิ ดสอนภาคปลายร้อยละ 55.9 (19 จาก 34 รายวิชา) การประเมินผลใช้วธิ ีอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม
ร่ วมกัน ร้อยละ 97.1 (33 จาก 34 รายวิชา)
5.2 ข้ อมูลการแจกแจงคะแนนของรายวิชาต่ างๆ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ามัธยฐาน ของคะแนนจากรายงานเกรดรายวิชาต่างๆของภาควิชา
เภสัชกรรม แสดงดังตารางที่ 2 โดยค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 77.73 มีค่าใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน คือ 78.00 โดยมีคะแนนสู งสุ ด
ของค่าเฉลี่ย คือ 91.80 และค่าตํ่าสุดของคะแนนเฉลี่ย คือ 67.35
ตารางที่ 2 คะแนนของวิชาต่างๆ ในภาควิชาเภสัชกรรม ภาพรวมของภาควิชา (Pharmacy : PY) (N = 34)
ค่ากลางต่างๆ ของรายวิชา
คะแนนสู งสุ ด
คะแนนตํ่าสุ ด
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนมัธยฐาน
คะแนนฐานนิยม

ค่าเฉลี่ย
91.80
67.35
77.73
6.61
77.25
71.00**

คะแนนจากรายวิชาของภาคเภสัชกรรม* (PY)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน
16.00
93.00
2.86
67.00
6.33
78.00
2.70
6.72
6.13
78.00
5.00
74.00

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน **ค่ าฐานนิยมที่หลายค่ า แสดงค่ าตํ่าสุ ด

ตารางที่ 3-5 เป็ นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ามัธยฐาน ของคะแนนจากรายงานเกรดรายวิชา
ต่างๆ เมื่อจําแนกเป็ นสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี (PT), สาขาเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริ หาร (SAP), และ สาขา
เภสัชกรรมคลินิก (CP) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 คะแนนของวิชาต่างๆ ในภาควิชาเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี (Pharmaceutical Technology
: PT) (N = 9)
ค่ากลางต่างๆ ของรายวิชา

คะแนนสู งสุ ด
คะแนนตํ่าสุ ด
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนมัธยฐาน
คะแนนฐานนิยม

คะแนนจากรายวิชาของสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี* (PT)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน
83.73
10.42
83.00
67.35
3.85
67.00
76.20
7.14
76.89
5.89
2.15
6.09
76.20
7.06
78.00
67.35*
3.85**
78.00*

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน **ค่ าฐานนิยมที่หลายค่ า แสดงค่ าตํ่าสุ ด
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ตารางที่ 4 คะแนนของวิชาต่างๆ ในภาควิชาเภสัชกรรมกรรม สาขาเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริ หาร
(Social Administrative Pharmacy : SAP) (N = 11)
ค่ากลางต่างๆ ของรายวิชา
คะแนนสู งสุ ด
คะแนนตํ่าสุ ด
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนมัธยฐาน
คะแนนฐานนิยม

คะแนนจากรายวิชาของสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริ หาร* (SAP)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน
91.80
16.00
93.00
71.00
2.88
71.00
81.42
6.17
82.27
7.56
3.58
7.60
83.37
4.72
83.00
71.00*
2.88**
76.00

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน *ค่ าฐานนิยมที่หลายค่ า แสดงค่ าตํ่าสุ ด

ตารางที่ 5 คะแนนของวิชาต่างๆ ในภาควิชาเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy : CP)
(N = 9)
ค่ากลางต่างๆ ของรายวิชา
คะแนนสู งสุ ด
คะแนนตํ่าสุ ด
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนมัธยฐาน
คะแนนฐานนิยม

คะแนนจากรายวิชาของสาขาเภสัชกรรมคลินิก* (CP)
ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่ามัธยฐาน
84.00
9.00
86.00
67.69
2.86
69.00
75.81
5.93
76.55
5.36
2.26
5.41
74.50
5.46
75.00
72.00**
5.00
74.00

* คะแนนเต็ม 100 คะแนน *ค่ าฐานนิยมที่หลายค่ า แสดงค่ าตํ่าสุ ด

5.3 ข้ อมูลจํานวนและร้ อยละของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทไี่ ด้ เกรดต่ างๆ
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและร้ อยละของนักศึ กษาที่ ได้เกรดต่ างๆ แสดงเป็ นค่าเฉลี่ ย + ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน โดยจํานวนนักศึกษาแสดงเป็ นค่าเฉลี่ยจาก 3 สาขา และภาพรวมของภาควิชา ส่วนร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้เกรดแต่ละเกรดจะเป็ นร้อยละที่อยูใ่ นวงเล็บหลังตัวเลขจํานวนนักศึกษา โดยจะแสดงถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของจํานวนนักศึ กษาที่ ได้เกรด และร้ อยละที่ ได้เกรดแต่ล ะเกรดด้ว ย โดยการแสดงค่าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของจํานวนนักศึ กษาจะแสดงทศนิ ยม 2 ตําแหน่ ง ในขณะที่ ร้อยละของนักศึ กษาที่ ได้เกรดนั้นแสดง
ทศนิยม 1 ตําแหน่ง พบว่าร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรด A โดยรวมของภาควิชา 34 วิชานั้นคิดเป็ น ร้อยละ
26.2 ± 25.9 ในขณะที่ร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรด F คิดเป็ นร้อยละ 0.8±2.3 เมื่อพิจารณาตามสาขาพบว่าร้อยละ
ของนักศึ กษาที่ได้เกรด A ของสาขาเภสัชกรรมคลินิกมีน้อยกว่าอีก 2 สาขา ในขณะที่ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้
เกรด F สาขาเภสัชกรรมคลินิกมีจาํ นวนมากกว่าอีก 2 สาขา เช่นกัน
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ตารางที่ 6 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรดต่างๆ
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

PT (9 วิชา)
21.00 + 13.90
(28.6 +28.3)
18.78 + 8.15
(19.6 +3.1)
18.11 + 12.20
(17.5 +9.4)
18.89 + 13.38
(18.2 +11.5)
14.67 + 14.33
(13.0 +10.8)
3.56 + 4.30
(3.2 +3.7)
2.33 + 3.67
(1.8 +2.9)
0.89 + 1.27
(0.7 +1.0)

จํานวนนักศึกษา (ร้อยละ) แสดงเป็ นค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SAP (11 วิชา)
CP (14 วิชา )
PY (34 วิชา)
49.27 + 30.27
11.50 + 12.01
26.24 + 25.66
(40.5 +25.0)
(13.4 + 19.3)
(26.2 +25.9)
46.27 + 21.53
23.93 + 12.29
29.79 + 18.83
(37.9 +17.8)
(25.4 + 12.3)
(27.9 +14.4)
18.55 + 15.67
28.43 + 11.35
22.50 + 13.67
(14.9 +12.1)
(29.7 +12.7)
(21.7 +13.3)
5.27 + 8.88
16.29 + 10.44
13.41 + 12.00
(4.2 +7.1)
(16.6 +10.2)
(13.0 +11.3)
2.73 + 7.17
9.81 + 7.79
8.81 + 10.56
(2.2 + 5.6)
(9.1 +6.4)
(7.9 + 8.5)
0.00 + 0.00
4.80 + 5.47
2.29 + 4.55
(0.0 + 0.0)
(3.8 +3.8)
(2.4 +3.5)
0.18 + 0.60
1.61 + 2.45
1.34 + 2.55
(0.15 + 0.50)
(1.4 +2.1)
(1.1 +2.1)
0.09 + 0.30
1.86 + 3.26
1.03 + 2.28
(0.1 + 0.2)
(1.5 +2.6)
(0.8 +2.3)

PY = Pharmacy, PT = Pharmaceutical Technology, SAP = Social Administrative Pharmacy, และ CP = Clinical Pharmacy

6. อภิปรายผล

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นหลักสูตรที่จดั การเรี ยนการ
สอน 6 ปี โดยโครงสร้างหลักสู ตรที่กาํ หนดจํานวนหน่วยกิตไม่นอ้ ยกว่า 225 หน่วยกิต โดยที่ในชั้นปี ที่ 6 จะเป็ น
วิชาในการฝึ กปฏิ บตั ิงานวิชาชี พ ซึ่ งมีอยู่ 2 สาขา คือ ด้าน ผูป้ ่ วย และด้านผลิตภัณฑ์ ภาควิชาเภสัชกรรม ร่ วม
รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอน 76 หน่วยกิต นับว่ามีจาํ นวนประมาณ 1 ใน 3 ของหลักสูตร โดยรวมถึงเป็ น
แกนหลักในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพทั้ง 2 ด้านดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มี
จํานวน 34 รายวิชา โดยพบว่าวิชาส่ วนใหญ่ที่ภาควิชาเภสัชกรรมจัดการเรี ยนการสอนจะอยูใ่ นชั้นปี ที่ 4 และชั้นปี
ที่ 5 (ร้อยละ 76.5) แม้ว่าไม่ได้เป็ นตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ ท้ งั หมด แต่ขอ้ มูลที่ได้นับว่าสะท้อนการวัดผล
นักศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนของภาควิชาเภสัชกรรม ซึ่ งหากมีวิเคราะห์เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ของคะแนน
และเกรดของวิชาต่างๆ ต่อการเลือกสาขาหลักในการฝึ กปฏิบตั ิงานวิชาชีพในชั้นปี ที่ 6 ก็จะเป็ นสิ่ งที่ประโยชน์ต่อ
จัดแนวทางในการศึกษาต่อได้ต่อไปด้วย
ที่ผ่านมาภาควิชาเภสัชกรรมได้รายงานผลการประเมินตนเองพบว่ามีการพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่าง
สมํ่าเสมอ (ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ และคณะ, 2561) และน่าจะทําให้ผลการประเมินการจัดเรี ยนการสอนจาก
นัก ศึ ก ษาทั้ง การประเมิ น รายวิช าและคณาจารย์ข องภาควิช าเภสัช กรรม ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ ดี ถึ ง ดี ม าก
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(พูนทรัพย์ มี้เจริ ญ, 2561) อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยในพัฒนาการวัดและ
ประเมินผลของรายวิชาในภาควิชาเภสัชกรรมดียง่ิ ขึ้น
ผลการศึกษา พบว่าวิธีการประเมินผลของวิชาในภาควิชาเภสัชกรรม จะใช้การตัดเกรดใช้วิธีอิงเกณฑ์
และอิ งกลุ่มร่ วมกันเป็ นส่ วนใหญ่ คื อ ร้ อยละ 97.1 (33 จาก 34 รายวิชา) มี เพียงวิชาเดี ยวที่ ใช้การอิงกลุ่ม การ
ประเมินดังกล่าว การใช้ 2 วิธีร่วมกันนั้น จะต้องอาศัยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการพิจารณา โดยพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนน + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 77.73 + 6.33 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับค่ามัธยฐาน คือ 78.00 เป็ นข้อมูล
อาจจะอธิ บายการกระจายของร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรด A และ B+ ประมาณเกือบครึ่ ง ในขณะที่ร้อยละของ
นักศึ กษาที่ ได้เกรดตํ่ากว่า D+ มีเพียงประมาณร้อยละ 4.3 เท่านั้น งานการศึ กษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีขอ้ มูล
เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ ความยากง่ ายของข้อสอบ ในอนาคตการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของความยากง่ ายของ
ข้อสอบและคะแนนต่างๆ ที่ นักศึ กษาได้ น่ าจะเป็ นเรื่ องที่ทาํ ให้มีการพัฒนาแนวทางวัดและประเมินผลรายวิชา
เพิ่มขึ้นได้
เมื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลของ 3 สาขาวิชาต่างๆ พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากรายวิชาของสาขาเภสัชศาสตร์สงั คม
และการบริ หาร คือ 81.42 ซึ่ งมีค่ามากกว่าอีก 2 สาขา คือ สาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี และสาขาเภสัชกรรมคลินิก
ซึ่ งมีค่า 76.20 และ 75.81 ตามลําดับ และน่าจะสอดคล้องกับร้อยละของนักศึกษาที่ได้เกรด A และ B+ ของสาขา
เภสัชศาสตร์ สังคมและการบริ หาร ที่มีจาํ นวนรวมประมาณร้อยละ 80 ที่เป็ นเช่นนี้ อาจจะเป็ นเพราะลักษณะของ
วิชาในสาขานี้ เป็ นด้านสังคมและการบริ หารซึ่ งมีลกั ษณะเนื้ อหาแตกต่างจากสาขาเภสัชกรรมเทคโนโลยี และ
เภสัชกรรมคลินิก และสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาในเรื่ องการประเมินผลของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอน
ของภาควิชาเภสัชกรรม ที่ มีขอ้ สังเกตว่าลักษณะของเนื้ อหาและการจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละวิชาของ
ภาควิชาเภสัชกรรม มีความหลากหลายด้วย รวมทั้งเทคนิ คการเรี ยนการสอนก็มีความเฉพาะของอาจารย์แต่ละคน
ขึ้นกับประสบการณ์และอายุการทํางาน (พูนทรัพย์ มี้เจริ ญ, 2561)
การศึ กษาครั้ งนี้ ไม่ได้รวมวิชาฝึ กปฏิ บตั ิ งานวิชาชี พ และวิชาเลื อก อี กทั้งการศึ กษาครั้งนี้ ใช้ขอ้ มูลปี
การศึกษาปี เดียว อาจจะไม่ได้แสดงถึงภาพรวมทั้งหมดของภาควิชาเภสัชกรรม
โดยสรุ ปผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างของคะแนน และการกระจายของเกรดของ
นักศึกษา ซึ่ งจะเป็ นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาการจัดการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของภาควิชา
เภสัชกรรมในอนาคต

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ จะนําเสนอในที่ประชุมภาควิชาเภสัชกรรม และที่ประชุมสาขาทั้ง 3
สาขา รวมทั้งงานการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนต่อไป
(2) ผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็ นแนวทางการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
หากได้มีการนําผลการประเมินมารวบรวมวิเคราะห์ สมํ่าเสมอ และอาจจะประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ที่
สอดคล้องกับการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (outcome-based)
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรนําผลของการประเมินรายวิชาต่างๆ ไปหาความสัมพันธ์กบั การเลือกสาขาหลักด้านผูป้ ่ วย
หรื อด้านผลิตภัณฑ์ สําหรับการเรี ยนต่อในระดับชั้นปี ที่ 6
(2) ควรนําผลการประเมินรายวิชาต่างๆ ของทุกภาควิชาโดยความร่ วมมือกับงานการศึกษาเภสัช
ศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล มาสังเคราะห์ให้เกิดภาพรวมที่มีประโยชน์ และประสิ ทธิผล
มากยิง่ ขึ้น
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การจัดการศึกษาสํ าหรับบุคคลพิการซ้ อนในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษา 1) จํานวนและลักษณะความพิการของบุคคลพิการซ้อน อายุ
แรกเกิด-18 ปี และ 2) สภาพการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับบุคคลพิการซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ 10
โรงและศูนย์การศึ กษาพิเศษประจําจังหวัด 8 แห่ งในเขตภาคเหนื อตอนบน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้แก่ ผูบ้ ริ หาร 28 คน
ครู ผูส้ อน 480 คน และผูป้ กครองของบุคคลพิการซ้อนที่เรี ยนหรื อรับบริ การการศึกษา 28 คน เครื่ องมือวิจยั ที่ใช้
ประกอบด้วย 1) แบบสํารวจความพิการ 2) แบบสังเกตการจัดการเรี ยนการสอนบุคคลพิการซ้อน และ 3) ชุด
คําถามในการสนทนากลุ่มสําหรับผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
การวิเคราะห์เนื้ อหาแล้วสรุ ปประเด็นเพื่อจัดหมวดหมู่ ผลการวิจัยพบว่า บุ คคลพิการซ้อนที่ มารับบริ การทาง
การศึ กษามีจาํ นวนทั้งสิ้ น 456 คน โดยมีลกั ษณะพิการซ้อนตั้งแต่ 2-8 ความพิการ ทั้งนี้ ทุกหน่ วยงานมีการจัด
หลักสู ตรและการเรี ยนการสอนสําหรับบุคคลพิการซ้อน แต่พบข้อจํากัดในการสอนอยูห่ ลายด้านเนื่ องจากขาด
บุคลากรที่มีความรู ้ ความเข้าใจและทักษะประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการซ้อน นอกจากนี้ยงั
พบว่า ครู และนักสหวิชาชีพมีการสับเปลี่ยนตําแหน่ง และโยกย้ายงานบ่อยทําให้การช่วยเหลือไม่ต่อเนื่อง
คําสําคัญ: พิการซ้อน การจัดการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

ABSTRACT

The objectives of this research were to examine 1) the number and characteristics of individuals with
multiple disabilities and 2) state of teaching and learning provisions for individuals with multiple disabilities aged
birth to 18 years old in 10 special schools and eight special educational centers located in eight Northern
provinces. The subjects in the study included 28 school administrators, 480 teachers, and 28 parents of students
with multiple disabilities. The research instruments consisted of 1) a disabilities survey form, 2) a teaching and
learning observational form, and 3) a focus group question form. The data were analyzed using frequency,
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percentage, and the interpretative analysis. The results showed that all special schools and special education
centers in this study provided individuals with multiple disabilities with an appropriate curriculum and a variety
of education services in accordance to the educational provisions. It is importance to note that there was a serious
shortage of experienced teachers and paraprofessionals. In addition, change of teachers and paraprofessionals is
also poses a challenge.
KEYWORDS: Multiple Disabilities, Teaching and Learning, Special Disability Schools, Provincial Centers for
Special Education

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ.
2553 และ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการพ.ศ. 2551 ได้ระบุความมุ่งหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตและการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกําหนดหน้าที่การ
จัดการศึกษของรัฐที่ตอ้ งจัดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ ยกว่า
สิ บสองปี อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ คนพิการมีสิทธิ ได้รับการศึกษาโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่แรกเกิดหรื อพบความพิการจนตลอดชีวติ พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่ งอํานวยความสะดวก สื่ อ บริ การและ
ความช่ วยเหลื ออื่ นใดทางการศึ กษา โดยมี การจัดหลักสู ตร กระบวนการเรี ยนรู ้ การทดสอบทางการศึ กษาที่
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อจํากัดของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
สํานักงานสถิติแห่ งชาติ (2550) ได้สํารวจสภาพและปั ญหาของคนพิการ พบว่าประชากรที่ พิการอายุ
5-30 ปี มีจาํ นวน 2.26 แสนคน ในจํานวนนี้ มีถึงร้อยละ 81.7 ที่ ยงั ไม่ได้เรี ยนหรื อไม่เคยเรี ยนและมีเพียงร้อยละ
18.3 ที่กาํ ลังเรี ยน ซึ่งส่วนใหญ่หรื อร้อยละ 51.9 กําลังเรี ยนในระดับประถมศึกษา รองลงมาเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
ร้อยละ 19.2 และมัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 13.5 ส่ วนระดับปริ ญญาตรี มีเพียงร้อยละ 2.9 หรื อร้อยละ 0.5 เมื่อ
เที ยบกับจํานวนประชากรพิการทั้งหมดของประเทศ นอกจากนี้ กรมส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชี วิตคนพิก าร
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (2558) ยังพบว่าคนพิการที่อยูใ่ นวัยเด็กและวัยศึกษา (แรกเกิด 21 ปี ) มีอตั ราส่ วนของคนพิการทางสติปัญญามากที่สุด หรื อร้อยละ 28.75 รายงานนี้ ยงั พบว่าคนพิการที่ไม่ได้รับ
การศึกษาแบ่งเป็ น 1) ไม่ได้รับการศึกษาจํานวน 748,106 คน (ร้อยละ 45.38 ของผูพ้ ิการที่ออกบัตรประจําตัวคน
พิการ) 2) อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเรี ยน จํานวน 14,414 คน หรื อร้อยละ 1.93 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา และ
3) อายุถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการศึกษาจํานวน 733,692 คน หรื อร้อยละ 98.07 ของคนพิการที่ไม่ได้รับการศึกษา
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เด็กพิการจํานวนมากยังไม่ได้รับโอกาสทางการศึ กษาและอาจหมด
โอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้กาํ หนดประเภทคนพิการทางการศึกษาไว้ท้ งั หมด 9
ประเภท และพิการซ้อนหมายถึงความพิการตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไปในคนพิการคนหนึ่ง ที่สาํ คัญเด็กกลุ่มนี้ น่าจะ
กลุ่มแรกที่ ไม่ได้รับโอกาสทางการศึ กษา ทั้งนี้ ไกรยส ภัทราวาท (2557) อธิ บายว่า สาเหตุหนึ่ งอาจเนื่ องมาจาก
หน่วยงานรัฐหลายแห่ งประสบปั ญหาการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เช่น
จํานวนเด็กพิการทั้งในและนอกระบบการศึกษา ที่อยูภ่ ูมิลาํ เนา และสภาพความพิการ นอกจากนี้การบูรณาการการ
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ทํางานร่ วมกันระหว่างหน่ วยงานทั้งในกระทรวงเดี ยวกันและต่างกระทรวงยังไม่มีระบบการส่ งต่อข้อมูลเพื่อ
พัฒนาเด็กเหล่านี้ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ โชษิตา ภาวสุ ทธิ ไพศิ ฐ (2557) เพิ่มเติมว่าเด็กพิการบางคนยังไม่ได้รับ
การศึกษาอาจเกิดจากเด็กไม่ได้รับการคัดกรองที่ถูกต้อง หรื อเจ้าหน้าที่และครู ในท้องถิ่นมีภารกิจมากและมีองค์
ความรู ้ไม่พอเพียงในการคัดกรองเด็ก ผลก็คือเด็กบางคนไม่ได้รับการช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม สอดคล้อง
กับ ชูศกั ดิ์ จันทยานนท์ (2557) ระบุวา่ ปั ญหาสําคัญประการหนึ่งที่เด็กพิการไม่ได้รับโอกาส คือโรงเรี ยนไม่มีความ
พร้อม ครู การศึกษาพิเศษมีไม่เพียงพอและที่มีอยูก่ ็ยงั ไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เพราะต้องปฏิบตั ิหน้าที่อื่น
ไปด้วย อีกทั้งบางแห่งไม่มีครู ที่ได้รับการฝึ กฝนมาโดยตรง
ยิ่งไปกว่านั้นคณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ปั จจุบนั โรงเรี ยนเฉพาะความพิการทั้งของรัฐและ
เอกชน และศูนย์การศึ กษาพิเศษประจําจังหวัดมีการจัดการศึ กษาสําหรับบุคคลกลุ่มนี้ อยู่แล้ว แต่ขอ้ มูลมีจาํ กัด
เข้า ถึ ง ยาก และการใช้ข ้อ มู ล เพื่ อ การพัฒ นาการจัด การเรี ย นการสอนบุ ค คลพิ ก ารซ้อ นยัง ไม่ ม ากนัก ดัง นั้น
คณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นความจําเป็ นในการศึกษาจํานวน ลักษณะ และสภาพการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับบุคคลพิการ
ซ้อน เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาหลักสู ตรผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึ กษาพิเศษ ให้มี
ความรู ้ ความสามารถที่ตรงกับความต้องการของสังคม อันจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลพิการซ้อน
โดยได้กาํ หนดพื้นที่การศึกษาในภาคเหนื อ เนื่ องจากเป็ นที่ต้ งั ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ งมี
หน้าที่ให้ความรู ้ในการพัฒนาบุคลากรบุคคลทางการศึกษา และ การบริ การวิชาการแก่ชุมชน ประกอบกับผลการ
สํารวจข้อมูลคนพิการของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2555) บ่งชี้วา่ ภาคเหนื อเป็ นพื้นที่ที่มีจาํ นวนคนพิการสู งเช่น
เดี ยวภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ดังนั้นการวิจยั ครั้งนี้ จะทําให้ได้ขอ้ มูลที่ ชดั เจนของการจัดบริ การทางการศึ กษา
พิเศษที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคคลพิการซ้อนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย เพื่อศึกษา

1. จํานวนและลักษณะความพิการของบุคคลพิการซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
2. สภาพการจัดการเรี ยนการสอนสําหรั บบุ คคลพิก ารซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิก ารและศู น ย์
การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. จํานวนบุคคลพิการซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดในภาคเหนื อตอนบน
2. ลักษณะความพิการของบุคคลพิการซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัดในภาคเหนื อตอนบน
3. สภาพการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับบุคคลพิการซ้อน
- การเตรี ยมการสอน
- การดําเนิ นการสอน - การวัดและประเมินผล

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจและการวิจยั เชิงพรรณนา
4.2 ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การศึกษาจํานวนและลักษณะความพิการตลอดจนสภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ของบุ คคลพิการซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ 10 โรง และ ศู นย์การศึ กษาพิเศษใน 8 จังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร 28 คน ครู ผูส้ อน 480 คน และผูป้ กครอง 28 คน ทั้งนี้ โรงเรี ยน
เฉพาะความพิการทั้งของรัฐและเอกชนมีการบริ หารและการจัดการเรี ยนการสอนเช่นเดียวกับโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
ส่ วนศูนย์การศึ กษาพิเศษประจําจังหวัดมีหน้าที่ หลักในการให้บริ การช่วยเหลื อระยะแรกเริ่ มและเตรี ยมความ
พร้อมคนพิการอายุแรกเกิด-18 ปี เพื่อส่งต่อเข้าศึกษาในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม และโรงเรี ยนเฉพาะ
ความพิการ
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ จํานวนบุคคลพิการซ้อน ลักษณะความพิการ และ สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
สําหรับบุคคลพิการซ้อน
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสํารวจความพิการ 2) แบบสังเกตการจัดการเรี ยนการ
สอนบุคคลพิการซ้อน และ 3) ชุดคําถามในการสนทนากลุ่มสําหรับผูบ้ ริ หาร ครู และผูป้ กครอง โดยเครื่ องมือทุก
ชุดมีการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ
.66 ถึง 1.00 ผ่านเกณฑ์คุณภาพทุกฉบับ
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 คณะผูว้ จิ ยั ส่งแบบสํารวจความพิการทางไปรษณี ย ์ ไปให้ครู
ที่รับผิดชอบบุคคลพิการซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการจํานวน 249 ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 233 ฉบับ หรื อร้อย
ละ 93.57 และศูนย์การศึกษาพิเศษจํานวน 334 ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 247 ฉบับ หรื อร้อยละ 73.95 รวมตอบกลับมา
ทั้งสิ้น 480 ฉบับ หรื อร้อยละ 82.33 และสามารถใช้ได้จาํ นวน 456 ฉบับ หรื อร้อยละ 78.21 และได้นดั หมายการจัด
สนทนากลุ่มกับผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และผูป้ กครอง (16 ครั้ง) และ สังเกตการจัดการเรี ยนการสอน (16 ครั้ง) โดยใช้
สถานที่ของโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละและสรุ ปประเด็นจัดหมวดหมู่เพื่อเขียนพรรณนา
วิเคราะห์

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 จํานวนและลักษณะความพิการซ้ อนในแต่ ละหน่ วยงาน
คณะผูว้ จิ ยั สรุ ปจํานวนและลักษณะความพิการซ้อนในแต่ละหน่วยงาน ดังตาราง 1 และ 2
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ตาราง 1 จํานวนและร้อยละของบุคคลพิการและบุคคลพิการซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
และศูนย์การศึกษาพิเศษ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อโรงเรียนและศู นย์ การศึกษาพิเศษ
โรงเรี ยนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลําปาง (เอกชน)
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์เชียงใหม่
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ (เอกชน)
โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อฯ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรี ยนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย
โรงเรี ยนน่ านปัญญานุกูล
โรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล
โรงเรี ยนแพร่ ปัญญานุกูล
โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชี ยงใหม่
รวมจํานวนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดน่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปาง
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําพูน
รวมจํานวนในศูนย์การศึกษาพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

คนพิการ
25
310
55
188
16
397
443
420
360
2214
116
224
208
221
464
295
535
2063
4,277

คนพิการซ้ อน
16
26
16
39
3
35
32
17
20
204
47
57
52
50
36
1
9
252
456

ร้ อยละ
64
8.38
29.09
20.74
18.75
8.81
7.22
4.04
5.55
40.51
25.44
25
22.62
7.75
0.33
1.68
10.66

*ไม่ได้รับข้อมูลจากโรงเรี ยนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชี ยงใหม่ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเชี ยงราย

จากตาราง 1 แสดงจํานวนบุคคลพิการในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งหมด
จํานวน 4,277 คน จําแนกเป็ นบุคคลพิการซ้อนจํานวน 456 คน หรื อร้อยละ 10.66 โดยโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
ที่มีบุคคลพิการซ้อนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ โรงเรี ยนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลําปาง โรงเรี ยนสอนคนตา
บอดสันติจินตนาจังหวัดแพร่ และโรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนื อฯ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษ
ที่ มีบุคคลพิการซ้อนมากที่ สุด 3 อันดับแรก คือ ได้แก่ ศูนย์การศึ กษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยา ศูนย์การศึ กษา
พิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแพร่ ตามลําดับ
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5.2 ลักษณะความพิการซ้ อน
ตาราง 2 จํานวนความพิการซ้อน จํานวนกลุ่ม ลักษณะความพิการซ้อน และจํานวนบุคคลพิการซ้อนในโรงเรี ยน
เฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
โรงเรี ยนเฉพาะความพิการ
ประเภทความพิการ*
ความพิการซ้อน*
/จํานวนกลุ่ม
(จํานวน)
2/22
1+2(7), 1+3(24), 1+4(1), 1+6(2),
มีความพิการร่ วมกัน 2 ประเภท 1+7(11), 1+8 (1), 2+3(7), 2+4(3),
และมีความแตกต่างกัน 22 กลุ่ม 2+5(5), 2+6(39), 2+7(3), 2+8(3),
ตัวอย่างเช่น 1+2(7) คือ บกพร่ อง 3+4(1), 3+5(1), 3+6(2), 3+7(5),
ทางการเรี ยนรู ้ ร่ วมกับ บกพร่ อง 3+8(3), 4+6(4), 4+7(2), 5+7(5),
ทางสติปัญญา มีจาํ นวน 7 คน
6+7(4), และ 7+8(1)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประเภทความพิการ**
ความพิการซ้อน**
/จํานวนกลุ่ม
(จํานวน)
2/17
1+2(130), 1+3(5), 1+4(12), 1+5(2),
มีความพิการร่ วมกัน 2 ประเภท 1+7(1), 1+8(5), 2+3(2), 2+4(10),
และมีความแตกต่างกัน 17 กลุ่ม 2+5(2), 2+6(2), 2+7(4), 2+8(1),
3+4(1), 3+5(1), 3+6(1), 4+7(1),
และ 6+7(2)

3/17
มีความพิการร่ วมกัน 3 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 17 กลุ่ม

1+2+3(7), 1+2+6(3), 1+2+5(1),
1+3+4(3), 1+3+5(3), 1+3+6(3),
1+3+7(1), 1+4+6(6), 1+5+7(1),
2+3+4(1), 2+3+6(1),+2+3+8(1),
2+4+6(1), 2+5+7(1), 2+6+7(3),
3+5+8(1), และ 5+7+8(1)

3/16
มีความพิการร่ วมกัน 3 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 16 กลุ่ม

1+2+3(8), 1+2+4(7), 1+2+5(2),
1+2+6(1), 1+2+8(3), 1+3+4(4),
1+3+8(1), 1+4+5(1), 1+4+8(1),
1+5+8(1), 2+3+4(1), 2+3+5(1),
2+4+6(2), 3+4+5(1), 3+4+6(1),
และ 4+6+7(1)

4/12
มีความพิการร่ วมกัน 4 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 12 กลุ่ม

1+2+3+4(1), 1+2+4+5(1),
1+2+4+6(3), 1+2+5+6(1),
1+2+4+8(1), 1+3+4+5(2),
1+3+4+6(1), 1+3+6+8(1),
1+6+7+8(1), 2+3+4+5(1),
2+4+5+7(1), และ 3+4+5+8(1)
1+2+3+4+7(1), 1+2+3+5+6(1),
1+2+3+6+7(1), 1+2+4+5+7(1),
1+2+4+5+8(2), 1+3+4+5+7(1),
และ 1+4+5+6+8(1)
-

4/7
มีความพิการร่ วมกัน 4 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 7 กลุ่ม

1+2+3+4(5), 1+2+4+6(1),
1+2+5+8(9), 1+3+5+8(1),
1+4+6+7 (1), 2+3+4+5(5), และ
2+3+4+7(1)

5/3
มีความพิการร่ วมกัน 5 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 3 กลุ่ม

1+2+3+4+5(4), 1+2+3+5+8(2),
และ 2+3+4+5+6(1)

6/2
มีความพิการร่ วมกัน 6 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 2 กลุ่ม
7/1
มีความพิการร่ วมกัน 7 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 1 กลุ่ม

1+2+3+4+5+8(1) และ
1+2+3+4+6+7(1)

5/7
มีความพิการร่ วมกัน 5 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 7 กลุ่ม

7/3
มีความพิการร่ วมกัน 7 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 3 กลุ่ม

1+2+3+5+6+7+8(1),
1+2+3+4+5+7+8(3), และ
1+2+3+4+5+6+7(2)

1+2+3+4+5+6+7(1)

8/1
1+2+3+4+5+6+7+8(3)
8/1
1+2+3+4+5+6+7+8(1)
มีความพิการร่ วมกัน 8 ประเภท
มีความพิการร่ วมกัน 8 ประเภท
และมีความแตกต่างกัน 1 กลุ่ม
และมีความแตกต่างกัน 1 กลุ่ม
รวม
204
252
หมายเหตุ เรี ยงประเภทความพิการตามจํานวนมากที่สุด-น้อยที่สุด ตามที่พบในโรงเรี ยนเฉพาะพิการ และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
*1 บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ 2 บกพร่ องทางสติปัญญา 3 บกพร่ องทางการเห็น 4 บกพร่ องทางการพูดและภาษา 5 บกพร่ องทางพฤติกรรมหรื อ
อารมณ์ 6 บกพร่ องทางการร่ างกาย/การเคลื่อนไหว/สุ ขภาพ 7 บกพร่ องทางการได้ยนิ 8 ออทิสติก
** 1 บกพร่ องทางการร่ างกาย/การเคลื่อนไหว/สุ ขภาพ 2 บกพร่ องทางสติปัญญา 3 ความบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้ 4 บกพร่ องทางการพูดและ
ภาษา 5 ความบกพร่ องทางการเห็น 6 ความบกพร่ องทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ 7 ออทิสติก 8 ความบกพร่ องทางการได้ยนิ
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ตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า บุคคลพิการซ้อนในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ 10 โรงมีจาํ นวน 204 คน ส่ วน
ศูนย์การศึ กษาพิเศษ 8 แห่ งมีจาํ นวน 252 คน แต่ละคนมีลกั ษณะพิการซ้อนที่หลากหลายตั้งแต่ 2-8 ความพิการ
ทั้งนี้ ในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ และศูนย์การศึกษาพิเศษ มีบุคคลพิการซ้อนของความบกพร่ องทางสติปัญญา
ร่ วมกับ บกพร่ องทางการร่ างกายหรื อการเคลื่ อนไหวหรื อสุ ขภาพ มากที่ สุด คื อ จํานวน 39 คน และ 131 คน
ตามลําดับ
5.3 สภาพการจัดการเรี ยนการสอนบุคคลพิการซ้ อนในโรงเรียนเฉพาะความพิการและศู นย์ การศึกษา
พิเศษ
คณะผูว้ ิจัยได้สังเกตสภาพการจัดการเรี ยนการสอนบุ คคลพิก ารซ้อนทั้งสิ้ น 16 ครั้ งในด้าน 1) การ
เตรี ยมการสอน โดยพิจารณาหลักสู ตร แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนเฉพาะบุคคล สภาพชั้น
เรี ย น และ การเตรี ย มสื่ อ การสอน 2) การดํา เนิ น การสอนเป็ นกลุ่ ม และเป็ นรายบุ ค คล และ 3) การวัด และ
ประเมินผล ของครู ในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการจํานวน 10 คน และศูนย์การศึ กษาพิเศษจํานวน 6 คน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเตรียมการสอน
จากการสังเกตพบว่า โรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึ กษาพิเศษทุกแห่ ง มีการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาตามประเภทความพิการหลัก โดยโรงเรี ยนเฉพาะความพิการ (n=7) และศูนย์การศึกษาพิเศษ
(n=5) จัดแสดงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และสื่ อการสอน เมื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
พบว่ามีการระบุเป้ าหมายระยะยาว วิธีและเกณฑ์การประเมินผลบุคคลพิการซ้อนเหมือนกันทั้งชั้น ซึ่ งยังไม่ได้
ปรับเนื้อหาและกิจกรรมให้ตรงความต้องการของผูเ้ รี ยน ส่วนศูนย์การศึกษาพิเศษ พบว่า มีการแบ่งห้องรับบริ การ
ตามระดับความรุ นแรง ส่ วนแผนการสอนเฉพาะบุคคลไม่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ไม่มี
การปรับสื่ อ สิ่ งอํานวยความสะดวกให้สอดคล้องกับกิจกรรม โดยศูนย์ฯ ได้รับสื่ อสําเร็ จจากรัฐจํานวนมากยังไม่
ผ่านการใช้งาน แต่ใช้สื่อการสอนที่ทาํ ขึ้นเองโดยปรับตามความจําเป็ นและความเหมาะสมกับข้อจํากัดของบุคคล
พิการซ้อนเป็ นรายบุคคล
2. การดําเนินการสอนเป็ นกลุ่มและเป็ นรายบุคคล
จากการสังเกตในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการพบว่า มีการสอนเป็ นกลุ่มใหญ่ 5-8 คนและกลุ่มเล็ก
3-5 คน โดยครู บอก ชี้ หรื อจับมื อให้ผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิ จกรรมร่ วมกัน ส่ วนศู นย์การศึ กษาพิเศษจะให้ผูเ้ รี ยนร่ วม
กิ จกรรมกลุ่มจากกิ จกรรมวงกลมและแยกเข้าชั้นเรี ยน ด้านการสอนเป็ นรายบุคคล พบว่าโรงเรี ยนเฉพาะความ
พิการส่ วนใหญ่ไม่ได้แยกบุคคลพิการซ้อนมาสอนเป็ นรายบุคคล แต่เป็ นการช่วยเหลือตัวต่อตัวในห้องเรี ยนโดย
ใช้วิธีสาธิ ต และชี้แนะ นอกจากนี้ บางโรงเรี ยนมีการเตรี ยมทักษะการดํารงชี วิต เช่น การฝึ กอาชีพ แต่ไม่พบการ
จัดทําแผนการเปลี่ ยนผ่าน ส่ วนการสอนเป็ นรายบุ คคลของศู นย์ก ารศึ กษาพิเศษพบว่า ครู เป็ นผูน้ ัดหมายให้
ผูป้ กครองพาผูเ้ รี ยนมารับบริ การ เช่น การฝึ กกิ จกรรมบําบัด หรื อกายภาพบําบัด ร่ วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยให้
ผูป้ กครองร่ วมฝึ กด้วย หากเป็ นการเรี ยนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล จะสอนในห้องรวม และเน้นการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพมากกว่าการช่วยเหลือทางการศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังให้บริ การผูเ้ รี ยนที่บา้ นเป็ นรายบุคคล
โดยมีผปู ้ กครอง เป็ นผูส้ อน ครู จะทําหน้าที่ติดตามผล แต่พบว่ายังไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็ นระบบ และไม่พบการบันทึก
การเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน
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3. การวัดและประเมินผล
ในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการพบว่า ครู ใช้การสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนและพบร่ องรอย
การบันทึกผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง แต่เป้ าหมายกับเกณฑ์การประเมินยังไม่สอดคล้องกัน ส่วนศูนย์การศึกษา
พิเศษ พบว่าครู ประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ ตรงตามที่ กาํ หนดตามแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล และมี การวัด
ประเมินผลตามสภาพจริ ง แต่ไม่พบการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน
5.4 ผลจากการสนทนากลุ่มกับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง
คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั การสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 16 ครั้ง ร่ วมกับผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และผูป้ กครองกลุ่มละ 28 คน
โดยได้สรุ ปการสนทนากลุ่มได้ 5 ประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้
1. อุปสรรคในการจัดทําหรื อปรับหลักสูตรสําหรับบุคคลพิการซ้อน
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการซ้อนนั้นจําเป็ นต้องจัดทําหลักสู ตรเฉพาะบุคคลโดยปรับจาก
หลักสู ตรแกนกลาง แต่ในกลุ่มพิการซ้อนรุ นแรงส่ วนใหญ่ตอ้ งการหลักสู ตรการดํารงชี วิตมากกว่าหลักสู ตร
แกนกลางที่เน้นวิชาการ จากการสนทนากลุ่มพบว่า หลักสู ตรปั จจุบนั ยังไม่สอดคล้องกับความสามารถจริ งของ
ผูเ้ รี ยน ซึ่ งครู คนหนึ่ งกล่าวว่า “ในระยะแรกเราใช้หลักสู ตร 6 ทักษะแต่พอใช้ไประยะหนึ่ งเกิดปั ญหามากเพราะ
เป็ นหลักสูตรแยกตามประเภทความพิการ แต่ไม่ได้เพิม่ ทักษะที่จาํ เป็ นตามลักษณะความพิการยิง่ ไปกว่านั้นผูเ้ รี ยน
เองไม่ให้ความร่ วมมือ สอนไม่ได้ตามแผน วัดผลได้ลาํ บาก เราเลยรื้ อหลักสูตรของห้องทักษะการดํารงชีวติ โดยใช้
ความสามารถของผูเ้ รี ยนแต่ละคนเป็ นหลักแทน”
2. ผูป้ กครองมีความสําคัญมากในการพัฒนาศักยภาพบุคคลพิการซ้อน
ผูบ้ ริ หาร และครู ให้ความสําคัญต่อผูป้ กครองมาก เนื่ องจากผูป้ กครองเป็ นผูท้ ี่ ใกล้ชิดกับลูกมาก
ที่สุด นอกจากนั้นแล้ว ผูป้ กครองยังเป็ นกรรมการการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และเป็ นผูช้ ่วยฝึ ก
ทักษะต่าง ๆ ให้กบั ลูกที่บา้ น สอดคล้องกับแม่ที่เล่าว่า “ครู กบั แม่คุยกันเรื่ องการช่วยลูกใส่ เสื้ อผ่าหน้าที่มีกระดุม
แม่วา่ การช่วยกันทั้งที่บา้ นและที่ศูนย์ฯ จะช่วยน้องได้มาก แม่จะอยูก่ บั น้องมากกว่าครู แต่ได้คุยกันว่าลูกทําอะไร
ได้ หรื อไม่ได้ ต้องช่วยยังไง และอะไรเป็ นปั ญหาเร่ งด่วนของลูก แล้วให้ครู ช่วย”
3. การขาดแคลนบุคลากรครู และนักสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญในการสอนบุคคลพิการซ้อน
ผลการวิจยั นี้ พบว่า บุคลากรครู และนักสหวิชาชีพที่ชาํ นาญการยังขาดแคลนเป็ นจํานวนมาก และที่
ปฏิบตั ิงานอยูย่ งั มีประสบการณ์นอ้ ย นอกจากนี้ ยงั พบว่า ครู และนักสหวิชาชีพเปลี่ยนงานและสถานที่ทาํ งานบ่อย
มาก ครู คนหนึ่ งกล่าวว่า “ครู เดิ มออกไป มีครู ใหม่ยา้ ยเข้ามาสอนแทน แต่ตอ้ งปรับตัวให้เข้ากับเด็กอีกพักใหญ่
เจ้าหน้าที่เปลี่ยนบ่อย การปฏิบตั ิงานยังไม่เป็ นไปตามนโยบาย การประสานงานยังไม่ได้รับการปฏิบตั ิ ครู ที่เป็ น
นักสหวิชาชี พอยู่ได้ไม่นาน พี่เลี้ยงยังไม่เข้มแข็งพอทําให้การจัดการเรี ยนไม่ประสบความสําเร็ จ การทํางานกับ
บุคคลพิการซ้อนไม่ต่อเนื่อง ทําให้ประสิ ทธิภาพงานไม่ดีเท่าที่ควร”
4. ชุมชนต้องเป็ นหลักในการส่งเสริ มการดํารงชีวติ อิสระของบุคคลพิการซ้อน
บุ คคลพิการซ้อนเมื่ อจบการศึ กษาแล้วต้องกลับไปอยู่กับครอบครัว หรื อถ้าเป็ นผูพ้ ิการติดเตียง
ชุมชนยิง่ มีบทบาทสําคัญมากในการดํารงชีวติ ของบุคคลพิการซ้อน แต่เมื่อกลับสู่ชุมชนสิ่ งที่พบ คือ กิจกรรมต่างๆ
ที่เคยปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเองมีนอ้ ยลง เนื่องจากไม่มีการเตรี ยมสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อให้ช่วยเหลือตนเองได้มากเหมือนกับ
อยูท่ ี่โรงเรี ยนหรื อศูนย์ฯ ส่ งผลให้บุคคลพิการซ้อนเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมในชุมชนน้อยลง และยิ่งนานวันจะ
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เห็นคุณค่าในตนเองตํ่าลงด้วย สอดคล้องกับข้อมูลที่ยายกล่าวว่า “เมื่อหลานกลับบ้านก็ไม่ค่อยออกจากบ้านจะนัง่
คุยกับพี่นอ้ งในบ้าน การไปวัด ไปตลาด หรื อทําอาชีพในชุมชนนั้นทําไม่ได้เลย”
5. วัฒนธรรมการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวมีผลต่อพัฒนาการของบุคคลพิการซ้อน
ผลการวิจยั นี้ พบว่า ครอบครัวมักจะไม่ยอมให้ลูกหลานที่พิการซ้อนช่วยเหลือตนเองทั้งที่โรงเรี ยน
เตรี ยมความพร้อมและทักษะที่ จาํ เป็ นให้แล้ว ผูป้ กครองยังไม่ให้โอกาสลูกหลานในการฝึ กกิ จกรรมการดําเนิ น
ชีวติ ด้วยตนเอง โดยคิดว่าจะเกิดอันตราย ครู ได้กล่าวถึงการเลี้ยงดูของผูป้ กครองว่า “ผูป้ กครองบางคนไม่ยอมฝึ ก
ต่อจากโรงเรี ยนเพราะเขาสงสารลูก เวลาลูกกลับบ้านจะไม่ให้ลูกทําอะไรเลย” แม่ยมิ้ เศร้า ๆ ยอมรับว่า “ทุกวันนี้
ครอบครัวยังประคบประหงมอยู่ สงสารลูกทําใจไม่ค่อยได้ ลูกลําบากมากพอแล้ว”

6. อภิปรายผล

คณะผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผล 2 ประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้
1. ความจําเป็ นในการพัฒนาครู การศึกษาพิเศษให้ เหมาะสมกับจํานวนและลักษณะความพิการ
ผลการวิจยั พบว่า การขาดแคลนและการโยกย้ายครู การศึกษาพิเศษและนักสหวิชาชีพ ส่ งผลโดยตรงต่อ
พัฒนาการของบุคคลพิการซ้อนทั้งในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 456
คนหรื อร้อยละ 10.66 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดยังพบว่า บุคคลพิการซ้อนมีความหลากหลายตั้งแต่ 2-8 ประเภท
ความพิการทําให้มีความซับซ้อนและเฉพาะตัวสูงมาก ครู ผสู ้ อนต้องมีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์เฉพาะหลาย
ด้าน อาทิ ทักษะการประเมินความสามารถและข้อจํากัด การปรับหลักสู ตร และการสร้างหลักสู ตรการดํารงชีวิต
ทักษะการจัดท่า การเคลื่อนย้าย เป็ นต้น ยิง่ ไปกว่านั้นผลการวิจยั ยังพบว่า ครู จดั ทําแผนต่าง ๆ แต่ไม่สอดคล้องกับ
ความสามารถจริ งและทักษะที่จาํ เป็ นของบุคคลพิการซ้อน เช่น ทักษะการทําความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อม การ
เคลื่อนไหว ทักษะการสื่ อสาร และทักษะการดํารงชีวิต เช่น การแต่งกาย การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การ
อาบนํ้า เป็ นต้น รวมถึงทักษะสังคม ทักษะการอ่าน-เขียนเบรลล์และภาษามือ เป็ นต้น และที่สาํ คัญอีกประการหนึ่ง
คือ ยังไม่มีการจัดทําแผนการเปลี่ยนผ่านจากโรงเรี ยนสู่ บา้ นและชุมชนสําหรับบุคคลพิการซ้อนที่อายุมากกว่า 18
ปี ที่ตอ้ งกลับไปอยูบ่ า้ นและชุมชน ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ชีวติ อิสระทั้งชีวติ ของบุคคลพิการซ้อนอีกด้วย
ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั เห็ นว่าครู ผูส้ อนและ/หรื อครู ที่รับผิดชอบด้านการศึ กษาพิเศษแต่ละสถานศึ กษาเป็ น
ฟันเฟื องที่สาํ คัญยิ่งในการส่ งเสริ มพัฒนาบุคคลพิการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพิการซ้อนที่ครู เหล่านี้ ตอ้ งใช้
ความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู เป็ นหลัก และการที่ ครู ผูส้ อนจะจัด
การศึกษาในลักษณะเช่นนี้ได้ ครู ตอ้ งมีความรู ้ความเข้าใจในบุคคลพิการซ้อนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งครู ที่สอนบุคคลพิการ
ซ้อ นจํา เป็ นต้อ งได้รั บ การพัฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ นระบบ ทั้ง ในด้า นองค์ค วามรู ้ ทัก ษะที่ อ าจต้อ งเน้น
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคคลพิการ
ซ้อนในอนาคต สอดคล้องกับ Hiroyuki (2008) ที่กล่าวว่า การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการซ้อนนั้นจําเป็ นต้อง
พัฒนาครู ผูส้ อนอย่างต่อเนื่ อง เพราะในปั จจุบนั บุคคลที่ มีความพิการซ้อนจํานวนมากมีระดับความรุ นแรงและ
ประเภทความพิการที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นครู ที่จะต้องสอนผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ตอ้ งสามารถประเมิน ปรับหลักสู ตรและจัด
วิธีสอนให้เหมาะกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลและสถานการณ์ให้มากที่สุด เนื่ องจากบุคคลพิการซ้อนจํานวนมากมีท้ งั
ความบกพร่ องทางสมองและร่ างกาย จึ งเป็ นไปได้ยากที่ จะจัดการเรี ยนการสอนเพียงแบบเดี ยว ซึ่ ง Miles and
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Riggio (1999) กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อครู ผูป้ กครองและผูด้ ูแลมีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์เพิ่มขึ้นจะช่วยให้
บุคคลพิการซ้อนรวมถึงกลุ่มหูหนวกและตาบอด สามารถพัฒนาและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนได้
2. การสนับสนุนจากครอบครัว และชุมชนมีผลต่ อการดํารงชีวติ อิสระของบุคคลพิการซ้ อน
ผลการวิจัยนี้ พบว่า โรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศู นย์การศึ กษาพิเศษได้ช่วยเหลื อ ฟื้ นฟู และ
ส่ งเสริ มทักษะวิชาการ ทักษะการดํารงชี วิต รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมที่ บา้ นให้เหมาะสมกับข้อจํากัดของ
บุคคลพิการซ้อนอยูใ่ นระดับหนึ่ ง แต่เมื่อกลับไปอยูบ่ า้ น ผูป้ กครองมักไม่ให้ลูกหลานทํากิจกรรมการดําเนินชีวติ
ด้วยตนเองให้ต่อเนื่ องกับที่ โรงเรี ยนฝึ กมาแล้ว เนื่ องจาก ความสะดวก ความสงสาร และความกลัวว่าจะเกิ ด
อัน ตรายต่ อตัว เด็ก เองและผูอ้ ื่ น ดัง นั้น หากผูป้ กครองมี ความรู ้ ความเข้า ใจและมี ทัก ษะที่ ถู ก ต้อ งจะส่ งผลให้
พัฒนาการและการดํารงชี วิตอิสระของบุคคลพิการซ้อนแต่ละคนมีความเหมาะสมมากขึ้น สอดคล้องกับสํานัก
บริ หารงานการศึ กษาพิเศษ (2555) ที่ กล่าวว่า คนพิการและสมาชิ กในครอบครัว ชุมชน ตลอดจนหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เนื่ องจากบุคคลพิการซ้อนต้อง
ใช้ชีวติ อยูใ่ นชุมชนตลอดชีวติ สอดคล้องกับดวงชนก ลันตาและจรู ญเกียรติ กุลสอน (2558) ที่ศึกษาผลพัฒนาการ
ของคนพิการตามโครงการจัดการศึ กษาสําหรับบุคคลพิการโดยครอบครั ว ผลวิจัยพบว่า โดยรวมคนพิการมี
พัฒนาการดีข้ ึนในทุกมิติ นอกจากนั้นยังพบว่า การสนับสนุนจากชุมชนเพื่อความยัง่ ยืนภายหลังจบการศึกษา อาทิ
การมีอาชีพ ตลาดร้านค้าชุมชนโดยรวมกลุ่มของผูป้ กครองและบุคคลพิการเพื่อพัฒนาอาชีพ ส่งผลให้บุคคลพิการ
อยูใ่ นสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุ ขมากขึ้น และยังสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ คนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (สํานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่ งชาติ,
2552, หน้า 89-95) ที่วา่ “มนุษย์ทุกคนมีศกั ดิ์ศรี เท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพหากได้รับโอกาสอย่างเสมอ
ภาคเพื่อนําไปสู่การมีคุณภาพชีวติ ที่ดี”

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการวิจยั นี้พบว่า บุคคลพิการซ้อนมีอยูใ่ นทุกโรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษา
พิเศษมีความพิการร่ วมตั้งแต่ 2-8 ประเภทและมีความซับซ้อนมาก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรมีการเจรจาร่ วม
ทําข้อตกลงความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิตครู การศึกษาพิเศษที่ มีความเชี ยวชาญด้านความพิการซ้อน
และมีการจัดทําหลักสู ตรพัฒนาครู ประจําการในโรงเรี ยนเฉพาะความพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบ
ในการสอนบุคคลพิการซ้อนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึ กษารู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรี ยนการสอนบุคคลพิการซ้อนผ่าน
กระบวนการสอนงาน (Coaching) และการเป็ นพี่เลี้ยง (Mentoring)
(2) ควรศึกษารู ปแบบการทํางานแบบมีส่วนร่ วมของครอบครัวในการพัฒนาคุณภาพชี วิตบุคคล
พิการซ้อน
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การพัฒนาความสามารถด้ านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ รูปแบบ
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4-6 Students with the Use of Brain-Based Learning Model
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การศึกษาครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน (2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ดา้ นการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้า นความสามารถการฟั ง และการพู ด ภาษาอัง กฤษโดยใช้รู ป แบบสมองเป็ นฐาน
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คื อ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนวัด ปากไพร อํา เภอฟากท่ า จัง หวัด
อุตรดิ ตถ์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอุตรดิ ตถ์ เขต 2 ที่ กาํ ลังเรี ยน ปี การศึ กษา 2561 จํานวน 3
ห้อ งเรี ย น มี นัก เรี ย น 19 คน ได้ม าโดยการเลื อกแบบแบ่ งกลุ่ ม (Cluster random sampling) เครื่ อ งมื อที่ ใช้ใน
การวิจยั คือ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และ (3) แบบสอบถามความพึง
พอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแบบ
สมมุติฐานด้วย t-test Independent
คําสําคัญ: การฟังและการพูด เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ การสอนแบบสมองเป็ นฐาน

ABSTRACT

The objectives of this research area: (1) to develop Brain-based Learning Management Plan on English
listening and Speaking Skills; (2) to compare brain-based leaning achievement on English listening and speaking
skills; and (3) to study on satisfaction of Primary 4-6 students towards Brain-based Learning Management Plan
on English listening and Speaking Skills. Populations were 19 Primary 4-6 students from 3 classrooms of Wat
Pak Prai School, Fak Ta District, Uttaradit Province under Uttaradit Primary Education Service Area Office 2
who were studied in Academic Year of 2018. They were obtained by using cluster random sampling. Research
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tools were: ( 1) Learning Management Plan; ( 2) Learning Achievement Test; and ( 3) Questionnaire on
Satisfaction. Statistics used for data analysis were mean and Standard Deviation. Hypothesis was tested by using
t-test independent.
KEYWORDS: listening and speaking, learning achievement comparison, brain-based learning

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในสังคมโลกปั จจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในชี วิตประจําวัน
เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึ กษา การแสวงหาความรู ้ การประกอบอาชี พ การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่ งมิตรไมตรี และความร่ วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจ
ตนเองและผูอ้ ื่นดี ข้ ึน เรี ยนรู ้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนี ยมประเพณี การคิด
สังคม เศรษฐกิ จการเมือง การปกครองมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศและใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่ อ สารได้ รวมทั้ง เข้า ถึ ง องค์ ค วามรู ้ ต่ า ง ๆ ได้ง่ า ยและกว้า งขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง มี วิ สั ย ทัศ น์ ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต
ภาษาต่างประเทศที่ เป็ นสาระการเรี ยนรู ้พ้ืนฐาน ซึ่ งกําหนดให้เรี ยนตลอดหลักสู ตรการศึ กษา ขั้นพื้นฐาน คื อ
ภาษาอังกฤษส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลีและภาษากลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน หรื อภาษาอื่ น ๆ ให้อยู่ในดุ ลยพินิจของสถานศึ กษาที่ จะจัดทํารายวิชาและจัดการเรี ยนรู ้ ตามความ
เหมาะสม (กรมวิชาการ, 2545)
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็ นทักษะการใช้ภาษาที่ สําคัญทักษะหนึ่ งที่ ถูกจัดลําดับเป็ นทักษะที่ ส อง
ในทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพราะมนุษย์เป็ นสัตว์สังคมต้องมีการพบปะ
สมาคมซึ่ งกันและกัน เพื่อทําภารกิ จต่างๆ และการติดต่อสื่ อสารประจําวัน ทั้งการศึ กษาโดยตรงคือ การพบปะ
พูดคุยแบบตัวต่อตัวและการติดต่อสื่ อสารต่างๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ ซึ่ งปั จจุบนั นี้ทาํ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ ว และ
ค่าใช้จ่ายไม่แพง ทําให้คนส่วนมากนิยมการติดต่อสื่ อสารกันโดยใช้วิธีการพูดมากกว่าวิธีการอื่นๆ การพูดเป็ นการ
ถ่ายทอดความคิดความเข้าใจและความรู ้สึก ให้ผูฟ้ ังได้รับรู ้และเข้าใจจุดมุ่งหมายของผูพ้ ูด ในการเรี ยนการสอน
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการพูดนับว่าเป็ นทักษะที่สําคัญและจําเป็ นเพราะผูท้ ี่พูดได้ย่อมสามารถฟั งผูอ้ ื่นพูดได้
เข้าใจและจะช่วยให้การอ่านการเขียนง่ ายขึ้นด้วย (สุ มิตรา อังวัฒนกุล, 2546) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เป็ น
ทักษะที่ทุกคนมุ่งหวังที่จะให้ประสบความสําเร็ จ เพราะการเรี ยนภาษาใดๆ ก็ตาม หากสามารถสื่ อสารด้วยการพูด
สนทนาในชีวติ ประจําวันได้ ถือว่าเป็ น การใช้ประโยชน์จากการเรี ยนภาษานั้นๆ ได้อย่างแท้จริ ง
จากผลการติดตามข้อมูลผลการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดปากไพร พบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษตํ่ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกําหนด (คะแนนเฉลี่ย 25.34) ที่โรงเรี ยนกําหนด
(คะแนนเฉลี่ย 56.64) สิ่ งที่ พบก็คือ ปั ญหาด้านทักษะการฟั ง และการพูดคือ การจัดกิ จกรรมของผูส้ อนกิ จกรรม
บางอย่างไม่ได้ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากเรี ยนรู ้ ไม่ได้ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้น และเทคนิค
วิธีสอนที่แปลกใหม่ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อการเรี ยนการสอน ขาดสื่ อการเรี ยนการสอนที่
ทันสมัยและด้านตัวผูเ้ รี ยนเองซึ่ งผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถสื่ อสารด้วยการฟั ง-พูดได้ดีเท่าที่ ควร ผูว้ ิจยั ได้
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สอบถามจากครู ผสู ้ อนพบว่าโรงเรี ยนขาดแคลนครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษ นักเรี ยนขาดความมัน่ ใจในตนเอง ไม่กล้า
แสดงออก ไม่กล้าออกเสี ยงภาษาอังกฤษ เพราะกลัวว่าจะผิด และนักเรี ยนคิดว่าภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องที่ ไกลตัว
และยาก จากปั ญหาดังกล่าวนั้น จึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาการเรี ยนรู ้ โดยใช้สมองเป็ นฐาน (BRAIN-BASED
LEARNING) เป็ นนวัตกรรมหนึ่ งของการเรี ยนการสอน ที่ สามารถพัฒนาความรู ้ และทักษะของนักเรี ยนและ
แนวคิดพื้นฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (2549) กล่าวถึง
แนวความคิดของการเรี ยนรู ้ตามหลักการเรี ยนรู ้ โดยใช้สมองเป็ นฐานว่าเป็ นการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โดยใช้กระบวนการเรี ยนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ประเมิน แก้ปัญหา การตัดสิ นใจและการ
วางแผนเพื่อนําไปสู่ การลงมือทําจริ งตามหลักการของสมองกับการเรี ยนรู ้ ซึ่ งการเรี ยนรู ้แบบนี้ ส่ งผลให้เซลล์
สมอง 100,000 ล้านเซลล์ได้รับการกระตุน้ ให้ทาํ งานและเกิ ดพัฒนาการทําให้เกิ ดปั ญญาการคิดวิเคราะห์และ
ปั ญญาในระดับที่สูงขึ้น ครอบคลุมตามหลักการพหุปัญญาและเก็บความรู ้ไว้ในความจําระยะยาว ที่พร้อมนําไปใช้
ในสถานการณ์ต่างๆ และในการสอนแต่ละครั้งจะต้องคํานึ งถึงความคิดพื้นฐาน ตามหลักการของสมองกับการ
เรี ยนรู ้คืออารมณ์เป็ นส่วนสําคัญในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอนการเรี ยนรู ้ตอ้ งใช้ทุกส่วนทั้งการคิด ความรู ้สึกและการลง
มือปฏิบตั ิจริ งไปพร้อมๆ กัน จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ดีที่สุด กระบวนการและลีลาการเรี ยนนําไปสู่ การสร้างแบบแผน
อย่างมีความหมาย
ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ ให้เห็ นถึงการสอนภาษาต่างประเทศที่ นําหลักการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน
Brain-Based Learning มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษนั้นมีประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนอย่างมาก เพราะ
แนวคิดการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐานนี้มุ่งเน้นส่งเสริ มพัฒนาการของสมองด้านความเข้าใจในตนเองและเข้าใจ
ในผูอ้ ื่น กิ จกรรมส่ วนใหญ่จึงมุ่งเน้นให้นักเรี ยนได้เข้าใจภาวะอารมณ์ ความรู ้สึกของตนเองและผูอ้ ื่น รวมทั้ง
พัฒนาทักษะที่ใช้ในการสื่ อสารและอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะนําแนวคิด
การเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐานมาใช้ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน โรงเรี ยนวัดปากไพร เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษให้ดียงิ่ ขึ้น
ผูว้ ิจัยจึ งมี ความสนใจที่ จะศึ กษาการเรี ยนรู ้ โดยใช้ส มองเป็ นฐาน ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ มุ่งเน้นส่ ง เสริ ม
พัฒนาการของสมองด้านความเข้าใจในตนเองและความเข้าใจในผูอ้ ื่นกิ จกรรมส่ วนใหญ่ จึ งมุ่งเน้นให้นักเรี ยน
เข้าใจภาวะอารมณ์และความรู ้สึกของตนเองและของผูอ้ ื่นจนกระทัง่ พัฒนาตนเองไปสู่ศกั ยภาพที่สูงสุดได้ รวมทั้ง
พัฒนาทักษะที่ใช้ในการสื่ อสารและอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข Caine&Caine(1990) เป็ นกิ จกรรมที่กระตุน้
นักเรี ยนให้สงั เกตความรู ้สึกหรื อสิ่ งที่เกิดขึ้นภายในตนเองได้แสดงความรู ้สึกออกมาอย่างเหมาะสมทําความเข้าใจ
ในตนเองและสร้ า งโอกาสที่ จ ะได้ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผูอ้ ื่ น การจัด กิ จ กรรมที่ ส อดคล้อ งกับ หลัก พัฒ นาการและ
การเรี ยนรู ้ของสมอง ซึ่ งเป็ นกิจกรรมช่วยเตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยนก่อนเรี ยนและส่ งเสริ มการพัฒนาสมองของ
ผูเ้ รี ยน ในด้านความรู ้ เนื้ อหา ความเข้าใจในตนเองและความเข้าใจผูอ้ ื่น โดยใช้กิจกรรมต่างๆ มาช่วยในการสอน
เพื่อเป็ นแนวทาง ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ
สมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
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2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ดา้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมอง
เป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 ที่ มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ ด้า น
ความสามารถการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 4-6

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้ น

ปัญหา: ผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐาน
ในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษตํ่า

การจัดการการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ
เน้นการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมอง
เป็ นฐาน

บทเรี ยนภาษาอังกฤษที่
จัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการฟัง
และการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้รูปแบบสมอง
เป็ นฐาน

รู ปแบบ: การใช้สมองเป็ นฐาน

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟัง
และพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนที่ใช้รูปแบบ
สมองเป็ นฐาน

ความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ดา้ นการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ
สมองเป็ นฐาน
(Brain-Based Learning)

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
วิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบแผนการทดลองเบื้องต้น (Pre- Experimental design) ผูศ้ ึกษาดําเนิ นการวิจยั
โดยใช้แบบแผนการทดลอง One group Pretest – Posttest Design เป็ นแบบทดลอง
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ได้แ ก่ นั ก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4-6 กลุ่ ม โรงเรี ยนฟากท่ า อํา เภอฟากท่ า จัง หวัด อุ ต รดิ ต ถ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จํานวน 12 โรงเรี ยน
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การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนวัดปากไพร อําเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จํานวน 19 คน เป็ นกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีเลือกแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster
random sampling)
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น ได้ แก่
1. การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ
สมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ ด้านความสามารถการฟั งและพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐานของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นความสามารถ
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้แบบใช้สมองเป็ นฐาน จํานวน 20 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรี ยนรู ้ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 ที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้แบบใช้สมองเป็ นฐาน
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอนดังนี้
1. ก่อนดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน ผูว้ จิ ยั ทําหนังสื อถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน กลุ่มเป้ าหมายเพื่อ
ขออนุญาตเข้าสอนวิชาภาษาอังกฤษ (ความสารถด้านการฟังและการพูด) สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
โดยการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้แบบใช้สมองเป็ นฐาน และปฐมนิ เทศนักเรี ยนเพื่อสร้างข้อตกลง
และทําความเข้าใจ กับนักเรี ยนเกี่ ยวกับขั้นตอนในการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้แบบใช้สมองเป็ น
ฐานโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูด
2. ดําเนิ นการทดลองตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้แบบใช้สมองเป็ นฐาน
จํานวน 20 แผน
3. ประเมิ นผลด้านทักษะการฟั งและการพูด โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการฟั งและการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 หลังจากที่ผวู ้ จิ ยั ทําการสอนทั้งหมด 20 แผน
4. นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและนักเรี ยนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู ้แบบ
ใช้สมองเป็ นฐาน

1634

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบวัดทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้แก่
1.1 การหาค่าเฉลี่ย
1.2 การหาค่าร้อยละ
1.3 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2. ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับจุดประสงค์ (Index of Consistency : IOC)
3. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยการหา E1 ∕ E2
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพแบบทดสอบผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
(P) ค่าอํานาจจําแนก(R) และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
5. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ค่าสถิติ t – test
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (x�) การหาค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดย ใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การจัดการเรียนรู้

คะแนนระหว่างเรี ยน
คะแนนหลังเรี ยน

จํานวน
นักเรียน
19
19

คะแนนรวม
นักเรียนทุกคน
6,014
448

คะแนนเต็ม
360
30

ร้ อยละของ
คะแนนเฉลีย่
87.92
78.60

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษโดย ใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ
87.92/78.60
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิ ทธิผล (E.I.) การเรี ยนรู ้ที่เรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดย ใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
จํานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

19

30

ผลรวมคะแนน

ทดสอบก่ อนเรียน
278

ค่ าดัชนีประสิ ทธิผล (E.I.)

ทดสอบหลังเรียน
448

0.5822

จากตารางที่ 2 จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลรวมคะแนนของการ
ทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 278 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 448 คะแนน เมื่อคํานวณ
โดยใช้สู ต รดัช นี ป ระสิ ท ธิ์ ผล (E.I.) ได้เ ท่ า กับ 0.5822 หมายความว่า นัก เรี ย นที่ เ รี ย นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4-6 เพิ่มขึ้น
ตอนที่ 2 การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟั งและการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
19
19

x�

14.63
23.58

1.38
3.68

S.D.

ค่ า t-test
11.44
.000

Sig

* p < .05
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีค่าเฉลี่ย x� ก่อนเรี ยนเท่ากับ 14.63 คะแนนเฉลี่ย x� หลังเรี ยนเท่ากับ 23.58
ค่า t เท่ากับ 11.44 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ นักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมอง
เป็ นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีความสามารถในการเรี ยนสูงขึ้น
ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
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ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟัง
และ การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ผลการ
วิเคราะห์ ข้อมูล

รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ครู แจ้งจุดประสงค์ก่อนเรี ยนทุกครั้ง
1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัย
1.3 ครู อธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบได้ชดั เจน เข้าใจง่าย
1.4 การจัดกิจกรรมเป็ นไปตามลําดับขั้นตอนตามเทคนิค BBL
2. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
2.1 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงบทบาทในชั้นเรี ยน
2.2 ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามปัญหา
2.3 ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าพูด
2.4 นักเรี ยนมีความกระตือรื อร้น และมีความรับผิดชอบในการทํางาน
2.5 นักเรี ยนกล้าแสดงออกและมีความสุ ขในการร่ วมกิจกรรม
2.6 การจัดการเรี ยนรู ้ทาํ ให้นกั เรี ยนนําวิธีการเรี ยนรู ้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ
2.7 การจัดการเรี ยนรู ้ทาํ ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น
3. ด้านแหล่งการเรียนรู้ และสื่ อประกอบ
3.1 สื่ อการเรี ยนรู ้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหา
3.2 ครู ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนค้นคว้าหาความรู ้จากห้องสมุดหรื อแหล่ง
อื่นๆ
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 การวัดและประเมินผลตรงตามจุดประสงค์
เฉลีย่

ระดับความพึง
พอใจ

x�

S .D .

4.94
4.57
4.52
4.52

0.22
0.50
0.51
0.51

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
4.47
4.63
4.36
4.73
4.42
4.94

0.50
0.51
0.49
0.49
0.45
0.50
0.22

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.42
4.63

0.50
0.49

มาก
มากที่สุด

4.63
4.60

0.49
0.10

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ความสามารถด้านการฟั งและ
การพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 ในภาพรวมมีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบสมอง
เป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรี ยนวัดปากไพร สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. จากผลการศึกษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบสมองเป็ น
ฐาน สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4-6 มี ประสิ ทธิ ภาพเท่ ากับ 87.92/78.60 หมายความว่า นักเรี ยนได้
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คะแนนรวมจากการทําใบงานและแบบทดสอบย่อยด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบสมองเป็ น
ฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 คิดเป็ นร้อยละที่นักเรี ยนแต่ละคนทําได้ถูกต้องเท่ากับ 87.92 และ
คะแนนจากการทํา แบบทดสอบหลัง เรี ย นเท่ า กับ 78.60 แสดงว่า การจัด การเรี ย นรู ้ ด้า นการฟั ง และการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 มีประสิ ทธิภาพสู งกว่าเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้ซ่ ึงสอดคล้องกับ สมทรง สวัสดี (2549) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ที่
ใช้หลักของการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐานสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่1โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรี นคริ นทร์ ระยองกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรี นคริ นทร์ ระยองปี การศึกษา 2548 จํานวน 37 คนได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่มผลการวิจยั พบว่า
นักเรี ยนมีความสามารถด้านทักษะการฟั ง-พูดภาษาอังกฤษ หลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ท่ี ต้ งั ไว้อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 และนักเรี ยนมีเจตคติต่อชุดกิ จกรรมหลังเรี ยนสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05
2. จากผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ดา้ นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบ
สมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 พบว่านักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน เท่ากับ 14.63 คิดเป็ นร้อยละ 48.76 คะแนนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 23.58 คิดเป็ นร้อยละ
76.66 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ทั้งนี้จากเทคนิคการเรี ยนรู ้รูปแบบสมองเป็ นฐาน หรื อ
เรี ยกอีกอย่างว่า การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามหลักการของสมองกับการเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ตอ้ งใช้
ทุ กส่ วนทั้งการคิ ด ความรู ้ สึกและการลงมื อปฏิ บัติไปพร้ อมๆ กัน ซึ่ งเป็ นการสรุ ปความรู ้ เกี่ ยวกับการเรี ย นรู ้
เมื่อผูส้ อนและผูเ้ รี ยนได้อภิปรายความรู ้ในสิ่ งที่จะเรี ยน หรื อทบทวนจนเข้าใจดีแล้วผูส้ อนจะนําใบงานให้ผเู ้ รี ยน
แต่ละคู่ฝึกฟัง-พูด เมื่อทําเสร็ จแล้วให้ผเู ้ รี ยนจับคู่กนั เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจากแบบเฉลยที่ผสู ้ อนแจกให้แล้ว
ผลัดกันอธิ บายสิ่ งที่ สงสัย ต่อจากนั้นผูส้ อนจะทําการทดสอบพร้อมกันทุกคนและนําคะแนนมารวมกันและหา
ค่าเฉลี่ยว่าคู่ใดได้คะแนนสู งจะได้รับรางวัลซึ่ งสอดคล้องสเปรนเกอร์ (Sprenger.M., 1999 p.12) ได้นาํ หลักการ
ของการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐานไปประยุกต์ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใน
ฐานนะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึ กษาครู จากสถาบันภาษามหาวิทยาลัยคอร์ โดนา ประเทศอาร์ เจนตินา ใน
ระหว่างปี ค.ศ. 1998-1999 และนักศึกษาครู ผสู ้ อนภาษาสเปนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เรี ยนอยูใ่ นปี
ค.ศ. 1999 มหาวิทยาลัย MN USA ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ รี ยนมีจาํ นวนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภายหลัง
การเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
3. จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ดา้ นการฟั งและการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยซึ่ งอยู่
ในระดับมากที่สุด x� = 4.60,S.D = 0.10 แสดงว่านักเรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยน มีความสนใจและกระตือรื อร้น
ในการทําใบงาน และแบบทดสอบย่อย นักเรี ยนที่ เก่งช่วยเหลือนักเรี ยนที่ ปานกลางและอ่อน มีความสัมพันธ์
ภายในห้องเรี ยน ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้สูงขึ้น รู ปแบบการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญตามหลักการของสมอง
กับ การเรี ยนรู ้ การเรี ยนรู ้ตอ้ งใช้ทุกส่ วนทั้งการคิด ความรู ้สึกและการลงมือปฏิบตั ิไปพร้อม ๆ กัน นักเรี ยนได้
ฝึ กการฟังและการพูดและการทําใบงานโดยมีคะแนนจากการฟัง-พูด และจากการทําใบงานเป็ นเงื่อนไขการผ่าน
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การทํา ใบงานแต่ ล ะชุ ด มี ก ารช่ ว ยเหลื อ ระหว่า งสมาชิ ก ภายในห้ อ งเพื่ อ คะแนน นัก เรี ย นได้รั บ ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้จากเพื่อนและครู ช่วยกัน ทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน เมื่อนักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้ สามารถนําความรู ้ที่ได้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ และเป็ นพื้นฐานสําหรับการเรี ยนรู ้
วิชาอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษซึ่ งสอดคล้อง แฮทิส (Hatice, 2003) ที่ได้ศึกษาเจคคติของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรี ยนการสอนรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษ 2 ตามหลักการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ น
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 ภาควิชาการศึ กษาภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก หลังจากที่ได้รับการ
สอนตามหลักการนี้เป็ นเวลา 10 สัปดาห์ พบว่านักศึกษาจํานวนร้อยละ 93 มีเจตคติต่อการเรี ยนการสอนด้วยวิธีการ
ตามแนวคิดการเรี ยนรู ้โดยใช้สมองเป็ นฐานในด้านบวก และนักศึกษาจํานวนร้อยละ 1 มีเจตคติในด้านลบ และ
เมื่อสัมภาษณ์ ถึงความรู ้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการเรี ยน การสอนตามแนวคิดนี้ พบว่านักศึกษาจํานวนสู งสุ ด มี
ความรู ้สึกในด้านบวก เช่น มีความรู ้สึกมัน่ ใจ ผ่อนคลาย และรู ้สึกว่ามีคุณค่า นอกจากนี้ยงั พบว่าระหว่างที่เรี ยนใน
รายวิชานี้ นักศึ กษาร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาในทักษะต่าง ๆ เช่น ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ สืบค้นข้อมูลทางภาษา ที่พฒั นาการทางทักษะการเรี ยนเกิดพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา
และเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1. จากการวิจยั ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า วิธีการสอนรู ปแบบการใช้สมองเป็ นฐาน พัฒนาผูเ้ รี ยนมาก
ขึ้นในเรื่ องการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ดังนั้นผูส้ อนที่มีความเกี่ยวข้องสามารถนําวิธีการดังกล่าวไปใช้พฒั นา
ทักษะทางด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนได้
2. ในระหว่างการดําเนิ นการจัดกิจกรรม ครู ควรสังเกตพฤติกรรมนักเรี ยนที่ มีความสามารถในการ
เรี ยนตํ่า อาจจะไม่เขาใจหรื อเกิดการเรี ยนรู ้ชา้ หรื อต้องการความช่วยเหลือ ครู ควรใช้เทคนิ คเสริ มแรงกระตุน้ ให้
นักเรี ยนสนใจหรื ออธิบายให้เข้าใจชัดเจนอีกครั้ง
3. จากการศึ กษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบสมองเป็ นฐาน
ใช้เวลาในบางขั้นตอนค่อนข้างมาก ครู ควรกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมให้ชดั เจนมากที่สุด
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู ้ระหว่างเทคนิค BBL กับการเรี ยนการสอนรู ปแบบอื่น ๆ
2. ควรติดตามผลการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่ องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรื อ 2
สัปดาห์ 1 ครั้ง เพื่อศึกษาว่าเทคนิค จะสามารถทําให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีศกั ยภาพทางภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใดและมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่อย่างไร
3. ควรเลือกเนื้ อหาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพปั จจุบนั เพื่อนักเรี ยนจะได้มีทกั ษะในการฟังและการ
พูดที่หลากหลาย
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ในปั จจุบัน ประเทศจี น มี ความเจริ ญ เติ บโตทางเศรษฐกิ จอย่างรวดเร็ วจนกลายเป็ นหนึ่ งในประเทศ
มหาอํานาจ ด้วยเหตุน้ ีประเทศต่างๆ ทัว่ โลกจึงสนใจที่จะเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนจนเกิดเป็ นกระแสการเรี ยน
ภาษาจี น （汉语热）ขึ้ น ขณะเดี ยวกัน ผูเ้ รี ยนภาษาจี น ในประเทศไทยก็ยงั เพิ่ มขึ้ น อย่างรวดเร็ วเช่ นกัน
สถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนทุกระดับชั้นต่างก็เปิ ดสอนวิชาภาษาจีน บทความนี้ จึงศึกษาการสร้างแรงจูงใจ
ในการเรี ยนภาษาจีนของผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาไทย โดยแบ่งแรงจูงใจออกเป็ นแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
ภายนอก ผลการศึ กษาพบว่า ปั จจัยภายใน ได้แก่ ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจหรื อชื่ นชอบภาษาจี น อยากเรี ยนรู ้และ
เข้าใจภาษาจีน ประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน จึงตัดสิ นใจเรี ยนภาษาจีน ปั จจัยภายนอก ได้แก่ ผูเ้ รี ยนเรี ยนภาษาจีน
เพื่อประกอบอาชีพ เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการศึกษาต่อ ผูเ้ รี ยนชื่นชอบศิลปิ น ดาราจีน หรื อผูป้ กครองและเพื่อนๆ
แนะนําให้เรี ยนภาษาจี น เป็ นต้น การสร้างแรงจูงใจ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านครู ผูส้ อน ด้านตําราเรี ยน ด้านนโยบายและ
หลักสูตรภาษาจีน รวมทั้งความยากและความซับซ้อนของภาษาจีนเองล้วนส่งผลกระทบต่อการสร้างและบัน่ ทอน
แรงจูงใจของผูเ้ รี ยนในการเรี ยนภาษาจีนดังนี้ ด้านผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนต้องตั้งใจและมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ภาษาจี น กล้าแสดงออก และฝึ กฝนทักษะภาษาจี นอย่างสมํ่าเสมอ ด้านผูส้ อน มีส่วนช่วยผูเ้ รี ยนอย่างมากในการ
สร้างแรงจูงใจ ด้านตําราเรี ยน การเลือกตําราเรี ยนที่ดีและน่าสนใจจะช่วยดึงดูดให้ผเู ้ รี ยนสนใจเรี ยนมากขึ้น ด้าน
นโยบายและหลักสูตรจะต้อง กําหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั้น และมีความเชื่อมโยงกัน
ด้านความยากของภาษาจีนนั้น อาจารย์ผสู ้ อนควรมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเหมาะสม และผูเ้ รี ยนก็
ควรค้นหาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กบั ตนเองด้วย
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, การเรี ยนภาษาจีน, ผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาไทย
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ABSTRACT

Nowadays, China expands rapidly in the economy and becomes one of the great powers. For this
reason, more and more countries, including Thailand are interested in Chinese and Chinese culture learning,
thus creating a popularity of Chinese learning (汉语热). Chinese learners in Thailand have also increased
quickly. Public and private schools both are open Chinese courses. The author would like to know the
motivation of learn Chinese language for Thai higher education learners. Motivation can be divided into
internal and external motivation. The study indicates that the internal factor in learners makes them interested in
Chinese. The external factor comes from some certain purposes, such as career, tourism, study aboard and
influence of Chinese superstar or series. However, many determinants such as the problems in learners,
instructors, textbooks, policy, and Chinese language curriculum structure can reduce the motivation of learners.
Motivation would help the learners to be concentrative and active in learning the Chinese. Learners must
demonstrate and practice Chinese language skills regularly. Instructors are important to motivate learners,
finding a good book can help learners learn effectively. Curriculum structure must be attractive and continuous.
They are links in each learner level. In addition to motivation of the instructor, learners must also try to
motivate themselves.
KEYWORDS: Motivation, Chinese Teaching and Learning, Thai College

1. บทนํา

จากผลการสํารวจของหน่ วยงานสถิติ internet world stats เรื่ องภาษาที่ คนพูดมากที่ สุดในโลก (อ้างอิง
แบบออนไลน์ http://th.interscholarship.com/tonsung/1440) ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ได้แก่
ภาษาจี นกลาง ภาษาฮินดู ภาษาสเปน ภาษาอังกฤษ และภาษาอารบิ ค ตามลําดับ หน่ วยงานสถิติ internet world
stats ยังทําการสํารวจภาษาที่มีผใู ้ ช้บนอินเตอร์ เน็ตมากที่สุด โดยภาษาจี นกลางมีผูใ้ ช้มากที่สุดร้อยละ 24.2 เป็ น
อันดับที่สองรองจากภาษาอังกฤษ ปั จจุบนั ประเทศจีนได้กา้ วสู่ยคุ ใหม่คือยุคโลกาภิวตั น์ มีคาํ กล่าวว่า ศตวรรษที่
21 จะเป็ นศตวรรษที่ประเทศจีนมีบทบาทในฐานะมหาอํานาจในทางเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนมหาอํานาจทาง
ทหารในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคตะวันออก (ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน 7 มิ.ย. 2549, เว็บผูจ้ ดั การ) ทําให้ประเทศต่างๆ
หันมาร่ วมมือทางด้านเศรษฐกิจกับประเทศจีน ตลอดจนเกิดกระแสนิ ยมในการเรี ยนภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อ
ใช้ในการติดต่อสื่ อสาร ส่ วนประเทศไทยก็ได้ตื่นตัวในการเรี ยนภาษาจีนเช่นกัน ในช่วงหลายปี ที่ ผ่านมานี้ การ
เรี ยนการสอนของประเทศไทยมีการขยายตัวและเปิ ดวิชาภาษาจีนอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาก็
ได้เปิ ดการเรี ยนการสอนภาษาจีนในหลักสู ตรต่างๆ กลายเป็ นกระแสการเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศภาษา
หนึ่งที่มาแรงและได้รับความนิยมจากผูเ้ รี ยนเป็ นจํานวนมาก (นริ ศ วศินานนท์, 2559:264) ในการเรี ยนภาษาจีนใน
ระดับอุดมศึกษานั้นนักศึกษาตัดสิ นใจเลือกเรี ยนภาษาจีนล้วนมีแรงจูงใจหรื อจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไป เมื่อ
เข้ามาเรี ยนแล้วปั จจัยต่างๆมีผลกระทบต่อแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนทั้งทางบวกและทางลบ เช่นสภาพแวดล้อม สื่ อการ
สอน การจัดการเรี ยนการสอน อาจารย์ผสู ้ อน เป็ นต้น ดังนั้นอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องสนับสนุนและส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
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มีแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีน มีความกระตือรื อร้นและแรงผลักดันในการเรี ยนภาษาจีน รวมทั้งรักษาแรงจูงใจ
ของผูเ้ รี ยนซึ่ งมีอยูอ่ ย่างเต็มเปี่ ยมในตอนแรกเริ่ ม เพื่อเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการเรี ยนภาษาจีน และนําความรู ้
ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

เพื่อรู ้ถึงปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดแรงจูงใจต่อการเรี ยนภาษาจีนและหาวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนการ
สอนภาษาจีนของผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาไทย

3. แรงจูงใจในการเรียนภาษาจีน

การศึ กษาภาษาที่ สองหรื อภาษาต่างประเทศนั้น นอกจากความถนัดทางการเรี ยนแล้วแรงจูงใจก็มี
ความสําคัญมากเช่นกัน ศริ พร จันทรศรี (2550:10) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปั จจัยหรื อสิ่ งต่างๆที่มากระตุน้ หรื อ
ชักนําให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ ฟรองซัวส์ แปร์ ริเยร์ (Francois) ชาว
ฝรั่งเศสได้เขียนบทความหนึ่งลงในเว็บไซต์ของสํานักงานส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีน(HANBAN) กล่าวว่า
ตอนเด็กที่บา้ นของเขามีภาพวาดจีนใบเล็กๆที่สวยงามมากใบหนึ่ ง ทําให้เขามีความใฝ่ ฝันอยากจะไปประเทศจีน
สักครั้ง แต่เนื่องจากเขาทํางานยุง่ มาก จึงไม่มีเวลาเรี ยนภาษาจีน บ้านของเขาอยูท่ างตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ที่
นัน่ มีสถาบันขงจื้อซึ่งเปิ ดชมรมภาษาจีน เขาจึงได้เริ่ มเรี ยนภาษาจีนจากที่นนั่ อีกเหตุผลหนึ่งคือเขาชอบวัฒนธรรม
จีน ชอบฟั งดนตรี คลาสสิ กจีนและเพลงพื้นบ้านจี น เขาคิดว่าภาษาจี นเป็ นภาษาที่ เรี ยนง่าย มี ระบบอย่างชัดเจน
หลักทางไวยากรณ์ตายตัว เขาจึงเชื่อว่า ถ้าหากเขาตั้งใจเรี ยนภาษาจีนทุกวัน จะสามารถเรี ยนภาษาจีนได้ดี(我为
什么选择学习汉语中法对照版 ฉบับ ที่ 1, 17 มิ ถุ น ายน 2559) เห็ น ได้ว่า ผู เ้ ขี ย นบทความนี้ มี
ความชอบและสนใจที่ อยากจะเรี ยนภาษาจี นด้วยตนเอง ไม่ได้ถูกผูใ้ ดบังคับ เรี ยน เขาไม่ท้อ ถอยต่ อการเรี ยน
ภาษาจีนและอายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรี ยนภาษาจีนสําหรับเขา
เหตุผลที่แท้จริ งในการเรี ยนภาษาจีนของผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษาไทยคืออะไร คําถามนี้ ยงั มีผสู ้ นใจ
และหาคําตอบกันอย่างต่อเนื่ อง สพอลดิ ง (Spaulding, 1992) กล่าวว่านักจิ ตวิท ยาได้แบ่ งแรงจูงใจออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่
1) แรงจูงใจภายนอก(Extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็ นสิ่ งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่กระตุน้
ให้เกิ ดพฤติกรรมอาจจะเป็ นการได้รับรางวัล เกี ยรติยศชื่ อเสี ยง คําชม การยกย่อง แรงจูงใจประเภทนี้ ไม่คงทน
ถาวร บุคคลที่แสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่ งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณี ที่ตอ้ งการสิ่ งตอบแทนเท่านั้น
2) แรงจูงใจภายใน(Intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็ นสิ่ งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่ งอาจจะ
เป็ นเจตคติ ความคิ ด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็ น คุ ณ ค่า ความพอใจ ความต้องการ เป็ นต้น สิ่ งต่างๆ
ดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานที่เห็นองค์การคือสถานที่ให้ชีวติ แก่เขาและครอบครัว
เขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การนั้นตลอดไป
ผูเ้ รี ยนเลือกเรี ยนภาษาจี น เกิ ดจากปั จจัยทั้งภายในและภายนอก ปั จจัยที่ เป็ นแรงจูงใจภายในได้แก่
ความต้องการพัฒนาตนเอง ต้องการการเดินทางสู่ ประเทศจีนเพื่อท่องเทียว ศึกษาต่อหรื อหางาน และความสนใจ
ในภาษาและวัฒนธรรมจี น ส่ วนปั จจัยที่ เกิ ดแรงจูงใจภายนอกได้แก่ สถานศึ กษา สังคม และครอบครัว (Peng
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Liting , 2557) และจากผลสํ า รวจพบว่า เนื่ อ งจากปั จ จุ บัน เป็ นยุค อาเซี ย น(Asian) นอกจากภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแล้ว คนไทยต่างก็ตื่นตัวและสนใจจะเรี ยนรู ้ภาษาที่ 3 ภาษาที่ คนไทยสนใจเรี ยนมากที่ สุด ได้แก่
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ (1) อยากเรี ยนเพื่อเพื่อโอกาส
ในการหางานทําหรื อประโยชน์ในอาชีพอนาคตร้อยละ 85.49 (2) อยากเรี ยนเพื่อติดตามข้อมูล ดารา เพลง ละคร
เกมส์ ภาพยนตร์ ที่ตนเองชื่นชอบร้อยละ 84.66 (3) อยากเรี ยนเพราะพ่อแม่ผูป้ กครองหรื อคนใกล้ชิดแนะนําให้
เรี ยนร้อยละ 82.16 (เดลินิวส์ ออนไลน์, 24 มิถุนายน 2556) เหตุผลสูงสุ ดสามอันดับแรก มีท้ งั แรงจูงใจภายในและ
แรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจภายใน ผูเ้ รี ยนจะมีความสุ ขกับการเรี ยน เพราะว่ามีความพึงพอใจอยากที่ จะเรี ยนรู ้
ส่ วนแรงจูงใจภายนอก ผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนเพื่อต้องการได้รับสิ่ งตอบแทนหรื อคําชื่นชมจากบุคคลอื่น แรงจูงใจ
ภายนอกนี้ ไม่คงทนถาวรและอาจเปลี่ ยนแปลงได้ในอนาคต นักจิ ตวิท ยาท่ านหนึ่ งมองว่าแรงจูงใจคื อความ
ต้องการของมนุ ษย์ที่มีลกั ษณะเป็ นลําดับขั้น จากระดับตํ่าสุ ดไปยังระดับสู งสุ ด เมื่อความต้องการในระดับหนึ่ ง
ได้รับการตองสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้น(Abraham Maslow) กล่าวสรุ ปคือผูเ้ รี ยน
ภาษาจี น อย่างน้อ ยจะมี เป้ าหมายแล้ว ว่าเรี ยนภาษาจี น ไปเพื่ อ อะไรหรื อ ต้องการอะไรจากการเรี ย นภาษาจี น
ประโยชน์ของแรงจูงใจทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความมัน่ ใจในการเรี ยนภาษาจีนมากยิง่ ขึ้น มีความกระตือรื อร้นในการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน และจะสามารถพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนของตนเองได้อย่างรวดเร็ ว
จากข้อมูลข้างต้น ทําให้ทราบว่าแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีนของนักศึกษาไทยมาจากปั จจัยภายใจ
และภายนอก ซึ่ งทั้งสองปั จจัยนี้ จะมีความสําคัญในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา ผูส้ อนจะต้องคิด
วิธีเสริ มสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูเ้ รี ยน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ และความสามารถในการเรี ยนภาษาจี นของผูเ้ รี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาไทย

4. การสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนการสอนภาษาจีน

ในปี พุทธศักราช 2518 ประเทศไทยและจี นได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทู ตอย่างเป็ นทางการ
การเรี ยนภาษาจี น เข้ามามี บทบาทในประเทศไทยอย่างชัดเจน(สุ รีพ ร ไตรจันทร์ , 2557) แต่การเรี ยนการสอน
ภาษาจีนในระยะแรกนั้นไม่ได้ดาํ เนินการอย่างเป็ นระบบ และไม่เป็ นที่นิยมมากนัก เนื่องจากขาดแคลนอาจารย์ผมู ้ ี
ความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน สถานศึกษา ตําราและสื่ อการเรี ยนการสอน ด้วยเหตุน้ ีทาํ ให้ภาษาจีนยังไม่เป็ น
ที่แพร่ หลาย ช่วง 10 ปี หลังมานี้ ประเทศจีนเริ่ มเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆ มากขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ไม่ว่าจะเป็ น
ด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ซึ่ งทําให้หลายประเทศต้องการทําความร่ วมมือและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ประเทศจี น ดังนั้น จึ งมี ผูเ้ รี ยนภาษาจี น เพิ่ ม มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ เช่ น เดี ยวกับ ประเทศไทยที่ ภ าครั ฐ เองก็ ได้เล็งเห็ น
ความสําคัญ ได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริ มและผลักดันภาษาจีนให้เข้าสู่ ระบบการศึกษาของไทย ในปั จจุบนั มี
การจัดเรี ยนการสอนภาษาจี น ทั้งในระดับ การศึ กษาขั้นพื้ นฐานไปจนถึ งระดับ อุดมศึ กษา โดยเริ่ มต้น ที่ ระดับ
มหาวิทยาลัยเป็ นอันดับแรก
ถึงแม้วา่ การเรี ยนภาษาจีนในประเทศไทยพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วและแพร่ หลาย แต่การเร่ งรี บในการ
เปิ ดหลักสู ตรภาษาจีนโดยขาดการเตรี ยมความพร้อม จึงส่ งผลให้หลักสู ตรภาษาจีนในสถานศึกษาทุกระดับขาด
ความพร้อม ปริ มาณผ่าน แต่คุณภาพตก (วิกฤต เรี ยนภาษาจีน ในไทยทําไมถึง ยังล้าหลัง, 2557)
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4.1 ด้ านผู้สอนภาษาจีน
งานวิจัยที่ เกี่ ย วกับ การเรี ยนภาษาจี น ได้ศึ ก ษาถึ ง จุ ด อ่ อ นและจุ ด แข็งของการจัด การเรี ย นการสอน
ภาษาจีน สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา (2559) ระบุวา่ “การเร่ งรัดเปิ ดหลักสู ตรภาษาจีน จนเกิ ดปั ญหาขาด
แคลนอาจารย์ผูส้ อน ทําให้อาจารย์ภาษาจีนกว่าครึ่ งหนึ่ ง เป็ นอาจารย์ที่จบใหม่ ยังขาดความรู ้ความเชี่ยวชาญใน
การสอนภาษาจีน”
จะเห็นได้วา่ อาจารย์ผสู ้ อนที่มีความเชี่ยวชาญน้อย ทําให้การจัดการเรี ยนการสอนได้ไม่ดีเท่าที่ควร และ
การถ่ายทอดความรู ้ให้แก่นกั ศึกษาไม่ชดั เจนและเพียงพอ อีกหนึ่ งสาเหตุคือ เป็ นเพราะเงินค่าตอบแทนที่อาจารย์
ได้รับ อาจารย์ผมู ้ ีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนจึงเปลี่ยนแนวคิดไปทําธุรกิจที่เกี่ยวกับภาษาจีนหรื อเปิ ดสถาบันกวด
วิชา เป็ นต้น
อาจารย์ผสู ้ อนภาษาจีนมีความสําคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการเรี ยนการสอนภาษาจี น ดังนั้นควร
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการผลิตบุคลากรด้านการสอนภาษาจี นให้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น การเพิ่มอัตราเงิ นเดื อน
การสนับ สนุ น และส่ งเสริ ม ให้ อ าจารย์ผูส้ อนภาษาจี น มี โ อกาสเข้ารั บ การอบรม หรื อ ศึ ก ษาดู งานทั้ง ในและ
ต่างประเทศ การปลูกฝังและส่งเสริ มให้มีภาพลักษณ์ที่ดี ให้เกิดความศรัทธาในวิชาชีพครู เป็ นต้น หากว่าผูส้ อนมี
ความรู ้ความชํานาญในการสอนภาษาจีนแล้วนั้น ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู ้ เข้าใจผูเ้ รี ยน และมีเทคนิคการสอน
ต่างๆที่น่าสนใจ ทําให้การเรี ยนการสอนบรรลุผลสัมฤทธิ์
4.2 ด้ านตําราเรียนและสื่ อการสอน
ตําราเรี ยนและสื่ อการสอนต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับภาษาจี นเป็ นสิ่ งสําคัญที่ ช่วยขับเคลื่อนการจัดการเรี ยนการ
สอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งรายงานการวิจยั เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ระดับมัธยมศึกษา (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2559 :VII) ระบุวา่ “ด้านสื่ อการสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ทั้งโรงเรี ยนรัฐ และโรงเรี ยนเอกชนนิ ยมใช้แบบเรี ยน “สัมผัสภาษาจี น” เป็ นหลัก ส่ วน
โรงเรี ย นจี น มี ก ารเลื อ กใช้แ บบเรี ย นที่ แ ตกต่ างกัน สําหรั บ แผนการเรี ยนศิ ล ป์ ภาษาจี น ส่ ว นใหญ่ จ ะเลื อ กใช้
แบบเรี ยนหลายเล่มควบคู่กนั ”
จากบทความวิ จัย ของ นริ ศ วศิ น านนท์ เรื่ อ งการศึ ก ษาสภาพการจัด การเรี ย นการสอนภาษาจี น
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย (วารสารจีนศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หน้า264)
กล่าวว่า “ในการเรี ยนการสอนภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา ส่ วนใหญ่ยงั ใช้ตาํ ราเรี ยนและหนังสื อของประเทศจีน
แม้วา่ สถานอุดมศึกษาหลายแห่งได้เรี ยบเรี ยงขึ้นเอง แต่ยงั ขาดความเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็ นระบบทั้งหลักสูตร”
จะเห็นได้วา่ ตําราเรี ยนและสื่ อการสอนที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยรวมทั้ง
แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนในยุคปั จจุบนั ยังคงมีความกระจัดกระจายและไม่สอดคล้องกับระดับความรู ้
ของผูเ้ รี ยน ดังนั้น หน่วยงานทางด้านการศึกษาและอาจารย์ผสู ้ อนจึงควรร่ วมกันกําหนดแนวทางให้ชดั เจนในการ
จัดการเรี ยนการสอนภาษาจีนโดยจัดให้มีการเชื่อมโยงองค์ความรู ้ต้ งั แต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจน
ในระดับอุดมศึกษา และควรเลือกใช้ตาํ ราเรี ยนให้เหมาะสมกับความรู ้พ้ืนฐานของผูเ้ รี ยน ตลอดจนทําให้ผูเ้ รี ยน
เกิดความสนใจและกําลังใจที่จะเรี ยนภาษาจีน ตัวอย่างเช่น ผูส้ อนเลือกใช้ตาํ ราเรี ยน โดยคํานึงถึงระดับความรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก การจัดทําตําราเรี ยนหรื อเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ ตนรับผิดชอบ ควรจัดทําแบบ
สํารวจเกี่ยวกับระดับความรู ้ทางภาษาจีนของผูเ้ รี ยนก่อน หรื อขอคําแนะนําจากอาจารย์ภาษาจีนท่านอื่น เป็ นต้น
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นอกจากนี้ อาจารย์ผูส้ อนควรเลื อกใช้สื่อการสอนเพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจในแต่ละวิชาเรี ยน เช่น ในวิชา
สํานวนและสุ ภาษิตจีนควรมีการนําเอาวิดีโอนิ ทานสุ ภาษิตจีนมาเปิ ดให้ผูใ้ ห้เรี ยนดูเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจ
และมีจินตนาการในการทําความเข้าใจสํานวนหรื อสุ ภาษิตจี นนั้นๆ อีกทั้งยังสามารถสอนโดยการเปรี ยบเที ยบ
สํานวนสุ ภาษิตระหว่างไทย – จี น พร้อมทั้งยกตัวอย่างประโยค และให้ผูเ้ รี ยนฝึ กแต่งประโยคจากสํานวนหรื อ
สุภาษิตจีนที่เรี ยน วิชาวัฒนธรรมจีน ผูส้ อนสามารถจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยมี
ผูส้ อนคอยให้ความรู ้และคําแนะนํา อาทิเช่น การห่ อเกี๊ยวจีน การชงชาจีน การตัดกระดาษจีน การวาดหน้ากากงิ้ว
จีน เป็ นต้น เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และเข้าใจวัฒนธรรมจีนผ่านการปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งวิธีการการสอนข้างต้น จะ
ทําให้ผเู ้ รี ยนได้ความรู ้นอกเหนือจากตําราเรี ยนและได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน เกิดความสนุกสนาน ไม่รู้สึกว่าการเรี ยน
ภาษาจี นเป็ นเรื่ องน่ าเบื่อหรื อขาดชี วิตชีวา รวมถึงการจัดกิ จกรรมวิทยากรบรรยายในรายวิชาเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้กบั ผูเ้ รี ยนในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยการเชิญผูป้ ระกอบการ หรื อผูท้ ี่ประกอบอาชีพในด้านต่างๆ จาก
หลากหลายอาชีพมาบรรยายให้ความรู ้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการวางแผนและเลือกประกอบอาชีพของนักศึกษาใน
อนาคต
4.3 ด้ านหลักสู ตรและนโยบายในการเรียนการสอนภาษาจีน
ปั จจัยสําคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือปั จจัยด้านหลักสู ตรและนโยบายในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาจีน ซึ่ ง
ควรมีแนวทางที่ ชดั เจน เพื่อให้การเรี ยนการสอนเป็ นระบบและมี มาตรฐาน ซึ่ งตรงกับ พัชนี ตั้งยืนยง อาจารย์
ประจําคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กล่าวว่า “เป้ าหมายการเรี ยนการสอนเป็ นไปคนละทิศคนละ
ทางเช่นในระดับประถมศึกษา การตัดสิ นใจเรี ยนเป็ นเจตนารมณ์ของผูป้ กครองและมีการสอนทักษะทัว่ ไป พอถึง
มัธยมศึกษาตอนต้นก็มีปัญหาว่าในความเป็ นจริ งการเรี ยนภาษาต่างประเทศนั้นต้องสามารถเรี ยนเพื่อเกิดทักษะใน
การสื่ อสารได้ แต่พอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ไปให้ความสําคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทําให้เรี ยนเพื่อ
เอาไปเป็ นวิชาหนึ่งในการสอบมากกว่า ฉะนั้นการเรี ยนการสอนจะเน้นไปที่ขอ้ สอบปรนัยจึงทําลายโอกาสในการ
พัฒนาทักษะทั้งด้านการพูดและการฟัง แต่ในระดับมหาวิทยาลัยจะต้องไปทํางานและต้องสื่ อสารให้ได้ก็ไปเรี ยน
อีกแบบ”
จะเห็ นได้ว่า การเรี ยนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยแต่ละช่วงของการเรี ยนนั้นภาษาจีนมีบทบาท
และความสําคัญที่ แตกต่างกัน ในแต่ละระดับช่วงชั้นไม่มีความเชื่ อมโยงต่อเนื่ องกันขององค์ความรู ้ ทําให้องค์
ความรู ้ทางด้านต่างๆที่ ผูเ้ รี ยนควรได้รับนั้นคนละทิ ศคนละทาง ดังนั้นด้านหลักสู ตรและนโยบายในการจัดการ
เรี ยนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ตน้ จนถึงขั้นสู งจึงควรมีเป้ าหมายและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะทําให้การเรี ยน
การสอนมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น โดยควรออกแบบหลักสู ตรตั้งแต่ระดับประถมศึ กษา มัธยมศึ กษา ตลอดจน
ระดับอุดมศึกษาให้มีความสัมพันธ์กนั ทางด้านองค์ความรู ้ที่ผเู ้ รี ยนควรได้รับให้ชดั เจน
เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจี นให้กบั ผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึ กษาสถาบันการศึ กษาใน
ประเทศไทยทําความร่ วมมือ MOU กับสถาบันขงจื้อ และสถาบันการศึกษาในประเทศจีนเพื่อร่ วมมือกันวางแผน
ให้ผเู ้ รี ยนชาวไทยไปเรี ยนที่ จีนทั้งในระยะสั้นหรื อระยะยาว เพื่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และวัฒนธรรม
ไทย – จีนขึ้น หรื อมีตลาดแรงงานรองรับสําหรับผูท้ ี่จบการศึกษาด้านภาษาจีน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ไป
ต่อยอดและพัฒนาทักษะภาษาจีนของตนเองได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย
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4.4 ด้ านผู้เรียน
เนื่ องจาก ผูเ้ รี ยนบางคนเรี ยนภาษาจีนโดยไร้จุดมุ่งหมาย เรี ยนโดยไม่ทราบว่าตนจะเอาไปใช้ประโยชน์
อะไรได้ในอนาคต อาทิเช่น เรี ยนจากการที่มหาวิทยาลัยจัดให้เรี ยนเป็ นรายวิชาบังคับ เรี ยนตามกระแสนิยม เรี ยน
เพราะผูป้ กครองบังคับเรี ยน เป็ นต้น สาเหตุการเลือกเรี ยนภาษาจีนเหล่านี้ ลว้ นส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนภาษาจีน
ของผูเ้ รี ยนทั้งสิ้น
การมี แ รงจู ง ใจในการทําสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งนั้ น ทํา ให้ เราทราบเป้ าหมายที่ ชัด เจนและไม่ ท ําไปโดยไร้
จุดมุ่งหมาย ถ้าหากไม่มีแรงจูงใจที่ ดีแล้วจะทําให้ตนเองรู ้สึกว่าสิ่ งเหล่านั้นน่ าเบื่อและไม่ประสบผลสําเร็ จ จาก
บทความวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจผลต่อในการเรี ยนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม (หน้า
31) ของ Peng Liting, มหาวิ ท ยาลัย สยาม ได้อ ้า งถึ ง ทฤษฎี ก ารจู ง ใจของ Herzberg โดยบอกว่า “ปั จ จัย จู ง ใจ
(Motivation Factor) นั้นเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนโดยตรง เพื่อจูงใจให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนภาษาจี นและเป็ นการ
กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิดความพึงพอใจและสามารถเรี ยนภาษาจี นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น” หากต้องการให้
ผูเ้ รี ยนเรี ยนภาษาจีนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการเรี ยนนั้น ผูส้ อนเองจึงควรกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ทราบถึงผลสําเร็ จของการเรี ยนภาษาจีนของตนในอนาคตว่าสามารถนําไปประกอบอาชีพใดได้บา้ ง การเรี ยนการ
สอนภาษาจีน ผูส้ อนควรมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผูเ้ รี ยน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนกล้าพูดคุยและโต้ตอบกับผูส้ อน จัดการเรี ยนการ
สอนหลากหลายรู ปแบบ ให้กาํ ลังใจและชมเชยเมื่อผูเ้ รี ยนตอบคําถามได้ถูกต้อง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกว่าตนเองได้รับ
การยอมรับนับถือ ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาจีน ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมกลุ่ม
หรื อกิจกรรมเดี่ยว เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนการใช้ภาษาจีนระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่น รวมทั้งสนับสนุน
ให้เข้าร่ วมการแข่งขันทักษะภาษาจี น ทําให้ผูเ้ รี ยนสัมผัสกับภาษาจี นที่ อยู่รอบๆตัวของผูเ้ รี ยนเอง อาทิ การนํา
ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วมแข่งขันสุ นทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันการตอบปั ญหาภาษาจีน การนําผูเ้ รี ยนออกทัศนศึกษานอก
ห้องเรี ยน การจัดอบรมด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เป็ นต้น เป็ นการสร้างแรงกระตุน้ ในการพัฒนาภาษาจีน
ของผูเ้ รี ยน เพื่อใช้ต่อยอดในการเรี ยนและประกอบอาชีพในอนาคต หากผูเ้ รี ยนมีเป้ าหมายที่ชดั เจน จะมีส่วนช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนอยากพัฒนาตนเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็ จ
4.5 ความยากและซับซ้ อนของตัวภาษาจีน
การเรี ยนภาษาจีนนั้น ผูเ้ รี ยนจะต้องเริ่ มศึ กษาและทําความเข้าใจองค์ความรู ้พ้ืนฐานของภาษาจีนอย่าง
ถ่องแท้เสี ยก่อน ได้แก่ ความรู ้เรื่ องการออกเสี ยงภาษาจีน คําศัพท์ภาษาจีน ไวยากรณ์ภาษาจี น และตัวอักษรจี น
เพื่อที่ จะสามารถนําไปต่อยอดในการเรี ยนภาษาจี นต่อไป ถ้าหากว่าตั้งแต่เริ่ มเรี ยนภาษาจีนผูเ้ รี ยนมีพ้ืนฐานไม่ดี
การเรี ยนภาษาจีนขั้นต่อไปก็จะเกิดอุปสรรคและปั ญหาต่างๆมากมาย นอกจากนี้ ยงั แก้ไขได้ยาก เปรี ยบเสมือนไม้
แก่ที่ดดั ยาก เพราะมันจะติดตัวผูเ้ รี ยนไปจนกลายเป็ นความเคยชิน ซึ่งแบ่งองค์ความรู ้ออกเป็ น 4 ด้าน ดังนี้
1) การออกเสี ยงภาษาจีน ถือได้ว่าเป็ นทักษะแรกที่ ผูเ้ รี ยนภาษาจี นจําเป็ นต้องเรี ยนตั้งแต่แรกเริ่ ม การ
จัดการเรี ยนการสอนการออกเสี ยงภาษาจีนสามารถทําได้หลายวิธี โดย Cui Yonghua, Yang Jizhou (2009 หน้า 15,
18 -19) ได้กล่าวถึงเทคนิ คในการจัดการเรี ยนการสอนการออกเสี ยงภาษาจีน ไว้หลายวิธี อาทิเช่น การออกเสี ยงที่
เน้นให้เห็ นภาพชัดเจน（夸张法）ซึ่ งเป็ นการออกเสี ยงโดยการขยายเสี ยงนั้นๆให้ผเู ้ รี ยนฟั งอย่างชัดเจน
และออกเสี ยงตามได้อย่างถูกต้อง การใช้เสี ยงหนึ่ งออกเสี ยงนําอีกเสี ยงหนึ่ ง（带音法）โดยจะออกเสี ยงที่
ง่ายกว่าหรื อเสี ยงที่ผเู ้ รี ยนเคยเรี ยนซึ่งมีตาํ แหน่งการออกเสี ยงที่เหมือนหรื อใกล้เคียงกันมาใช้ออกเสี ยงนํา เช่น การ
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ใช้เสี ยง i นําการออกเสี ยง ü การเปรี ยบเทียบ（对比法）ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเที ยบการออกเสี ยงเพื่อให้เกิ ด
ข้อสังเกต เช่น เสี ยงพ่นลมและไม่พน่ ลม โดยอาจารย์ผสู ้ อนให้ผเู ้ รี ยนนํากระดาษขึ้นมาทาบไว้ใกล้ปาก เมื่อผูเ้ รี ยน
ออกเสี ยงพ่น ลมกระดาษจะขยับ เมื่ อ ออกเสี ยงไม่พ่ น ลมกระดาษจะไม่ ข ยับ นอกจากวิธีก ารดังกล่ าว ผูส้ อน
สามารถนําผูเ้ รี ยนออกเสี ยงโดยการท่องเป็ นกลอน การออกเสี ยงตามจังหวะดนตรี ได้อีกด้วย
2) คําศัพท์ ภาษาจีน เป็ นความรู ้พ้นื ฐานอีกอย่างหนึ่ งที่ผเู ้ รี ยนต้องเรี ยนรู ้ เพราะผูเ้ รี ยนสามารถนําคําศัพท์
ไปประกอบเป็ นประโยค เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารได้ ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนคําศัพท์ภาษาจีนนั้นมีอยูห่ ลาย
วิธี เช่น การเขียนตามคําบอก（听写）การอ่านนํา（领读）การใช้บตั รคํา（卡片）การอ่านเอง
（认读）การเรี ยนคําศัพท์โดยใช้ส่ิ งของที่ มีอยู่จริ ง（实物）ฯลฯ (Cui Yonghua, Yang Jizhou, 2009
หน้า 34, 35) นอกจากนี้ ผูส้ อนยังสามารถสร้างเกมที่ น่าสนใจขึ้นมา เช่น เกมทายคําศัพท์ เกมบิ งโกคําศัพท์ เกม
ลากเส้นให้เป็ นภาพตามคําศัพท์ เกมลากเส้นให้เป็ นภาพตามคําศัพท์ วิธีการเล่นคือ ในกระดาษหนึ่งแผ่น ผูส้ อนคิด
เอาไว้แล้วว่าจะให้ผเู ้ รี ยนวาดภาพออกมาเป็ นภาพใด จากนั้นผูส้ อนอ่านคําศัพท์และให้ผเู ้ รี ยนลากเส้นโยงคําศัพท์
ไปเรื่ อยๆตามที่ผสู ้ อนอ่าน เป็ นต้น การที่ผสู ้ อนคิดเกมหรื อกิจกรรมขึ้นมานั้นจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจและ
สนุกสนานกับการเรี ยนคําศัพท์มากยิง่ ขึ้น
3) ไวยากรณ์ ภาษาจีน ผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่ต่างคิดว่าไวยากรณ์จีนเป็ นสิ่ งที่ยากและน่าเบื่อที่สุด บางรายถึงขั้น
อาจจะล้มเลิกความตั้งใจในการเรี ยนภาษาจีนไปเลย ดังนั้นหน้าที่สําคัญในการสร้างแรงจูงใจและกําลังใจให้แก่
ผูเ้ รี ยนก็คือ ผูส้ อน ผูเ้ ขียนเห็นว่า การจัดการเรี ยนการสอนไวยากรณ์จีน ผูส้ อนควรเริ่ มสอนจากพื้นฐานไปสู่ความ
ซับซ้อน คือ เริ่ มสอนเรื่ องประเภทของคําก่อน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความหมายและหน้าที่ของคํา สามารถแยกคําได้
จากนั้น เข้าสู่ การแต่ งประโยค เพื่ อไม่ให้ผูเ้ รี ยนรู ้ สึก ว่าการเรี ยนการสอนไวยากรณ์ เป็ นเรื่ องน่ าเบื่ อ ผูส้ อนยัง
สามารถใช้วิธีการพูดคุยและถามตอบกับผูเ้ รี ยนโดยใช้ไวยากรณ์ที่จะสอนให้กบั ผูเ้ รี ยนได้ (Cui Yonghua, Yang
Jizhou ,2009 หน้า 64, 65) เช่น หากจะเรี ยนคําว่า “过” (เคย) ผูส้ อนสามารถถามผูเ้ รี ยนโดยเริ่ มถามจาก
ผูส้ อน : คุณมาประเทศจีนเป็ นครั้งที่เท่าไหร่ แล้ว （你是第几次来中国？）
ผูเ้ รี ยน : ครั้งแรก （第一次）
ผูส้ อน : ใครที่ไม่ได้มาประเทศจีนครั้งแรกบ้าง（谁不是第一次来中国？）
ผูเ้ รี ยน : ฉันไม่ได้มาประเทศจีนครั้งแรก （我不是第一次来中国。）
ผูส้ อน : ต่อไปฟังคําถามของครู ให้ดีนะคะ (พูดโดยเน้นยํ้าไวยากรณ์ 过) (谁以前来过中国？）
ผูเ้ รี ยน : ฉันเคยมาประเทศจีน （我以前来过来中国。）
4) ตัวอักษรจีน ตัวอักษรจีนเป็ นตัวอักษรที่เก่าแก่ มีประวัติความเป็ นมายาวนาน ตลอดจนมีวธิ ี การเขียน
ที่ซบั ซ้อน มีเส้นขีดจํานวนมาก ทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสับสน และยังไม่สามารถอ่านเขียนภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
จนเกิดความท้อแท้ในการเรี ยนภาษาจีน ผูส้ อนสามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลายวิธี ซึ่ ง Cui Yonghua, Yang
Jizhou (2009 หน้า 64, 65) ได้กล่าวถึ งเทคนิ คการจัดการเรี ยนการสอนตัวอักษรจี นไว้ ประกอบไปด้วย การดู
ภาพประกอบตัวอัก ษรจี น （看图认字）การบอกที่ ม าของตัวอัก ษรจากรู ป ร่ างลัก ษณะของภาษาจี น
โบราณ（依形译字） การบอกเส้นขีดจากตัวอักษรจีน การใช้ตวั อักษรเดิมที่เคยเรี ยนมานําเข้าสู่การเรี ยน
ตัวอัก ษรตัวใหม่ （以旧带新）เช่ น หากเคยเรี ยนตัวอัก ษร “字”มาแล้ว ต้องการเรี ยนตัวอักษร “学
”ผูเ้ รี ยนสามารถใช้บตั รคําชูตวั อักษร “字” ขึ้นมาก่อนแล้วให้ผเู ้ รี ยนอ่าน จากนั้นชูบตั รคําตัวอักษร “学”แล้วถาม
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ผูเ้ รี ยนว่า ระหว่างสองคํานี้มีอะไรที่ไม่เหมือนกัน จากนั้นเริ่ มเข้าสู่ การอธิบาย เป็ นต้น วิธีการเรี ยนการสอนเหล่านี้
จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสังเกตและเทคนิคในการจําอักษรภาษาจีน และสนุกกับการเรี ยนอักษรจีนอีกด้วย
จะเห็ น ได้ว่าเทคนิ คในการจัดการเรี ยนการสอนนั้น มี อยู่ห ลายวิธี ซึ่ งวิธี ที่ก ล่าวมาข้างต้น นั้น ผูส้ อน
สามารถเลือกนํามาใช้ได้ตามความเหมาะสมของผูเ้ รี ยน สิ่ งสําคัญผูส้ อนควรเลือกใช้วิธีการสอนที่จะช่วยกระตุน้
ความสนใจและทําให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีน เพื่อสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนภาษาจีนของตัว
ผูเ้ รี ยน

5. สรุ ป

อาจารย์ผสู ้ อนควรคํานึ งถึงวิธีการสร้างแรงจูงใจทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกให้แก่ผเู ้ รี ยน
ควรจะสอดแทรกการสร้างแรงจูงใจให้อยูใ่ นการเรี ยนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา
ของผูเ้ รี ยน ดังนี้ ด้านผูเ้ รี ยน มีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาจีน ดังนั้นตัวผูเ้ รี ยนต้อง
กระตุน้ ตนเองและเข้าร่ วมกิ จกรรมภาษาจี นอยู่สมํ่าเสมอ หาเพื่อนคนจีนเพื่อฝึ กฝนภาษาจีน รวมทั้งเข้าร่ วมการ
แข่งขันภาษาจีน เพื่อเป็ นการพัฒนาความรู ้ความสามารด้านภาษาจีนของตน นอกจากนี้ การสร้างแรงจูงใจในการ
เรี ยนภาษาจีน ยังต้องคํานึงถึงด้านอาจารย์ผสู ้ อน อาจารย์ผสู ้ อนภาษาจีนจะต้องมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ในด้านการสอนภาษาจี น เพื่อที่ จะออกแบบวิธีการเรี ยนการเรี ยนและมีเทคนิ คให้แก่ผูเ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจในการ
เรี ยนภาษาจี น ด้านตําราและสื่ อการเรี ยนการสอน เป็ นที่ รู้กนั ว่า การมี ตาํ ราที่ ดีจะช่ วยให้การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการเลือกใช้ตาํ ราเรี ยนและสื่ อการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับวิชาที่เรี ยนและระดับ
ความรู ้ของผูเ้ รี ยน จะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนุ กกับการเรี ยน สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว ด้านหลักสู ตรและ
นโยบายการเรี ย นการสอนภาษาจี น ควรมี ก ารวางแผนนโยบายให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกัน ในแต่ ล ะระดับ ชั้น
เพื่อที่จะให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ภาษาจีนมาต่อยอดและได้รับการพัฒนาให้ดีข้ ึน ด้านความยากของภาษาจี น
เนื่ อ งจากภาษาจี น มี ค วรยากและซับ ซ้อ นในแต่ ล ะด้านไม่ เหมื อ นกัน ดังนั้น นอกจากอาจารย์ผูส้ อนจะสร้ าง
แรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยนแล้ว ตัวผูเ้ รี ยนเองก็ควรค้นหาวิธีการเรี ยนภาษาจีนของตนเองด้วย สรุ ปได้วา่ แรงจูงใจใน
การเรี ยนภาษาจี นเกิ ดขึ้นจากปั จจัยที่ กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นควรให้ความสําคัญกับปั จจัยเหล่านี้ เพื่อปรับให้เกิ ด
ความสมดุลกันและนํามาใช้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาของผูเ้ รี ยน

6. ข้ อเสนอแนะ

อาจารย์ผสู ้ อนควรเลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับชั้น และสร้างแรงจูงใจใน
การเรี ยนภาษาจีนให้แก่ผเู ้ รี ยนอย่างสมํ่าเสมอ ในขณะเดียวกัน อาจารย์ผสู ้ อนจะต้องรักษาแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนใน
การเรี ยนภาษาจีนด้วยเช่นกัน
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ผลตอบแทนและรู ปแบบการลงทุนการเงินของข้ าราชการครู
Financial and Investment Plans for Teachers
ฆนรส ผูกพยนต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-mail: khana_nok@hotmail.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ เป็ นการประมาณรายได้รวมของครู โรงเรี ยนรัฐบาลในประเทศไทย และคํานวณผลตอบแทน
จากการลงทุนในรู ปแบบต่างๆ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารู ปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับครู ก่อนถึงวัย
เกษียณอายุราชการ 2) เพื่อศึกษาผลการลงทุนด้านการเงินแบบต่างๆ 3) เพื่อคํานวณความแตกต่างของรายได้ที่มา
จากเงินเดือนตลอดอายุราชการของครู ที่ทาํ ผลงานเพิ่มวิทยฐานะกับไม่ทาํ ผลงาน โดยใช้ฐานเงินเดือนจาก พ.ร.บ.
ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558 ของครู สงั กัด สพฐ. โดยรู ปแบบของการลงทุนในการศึกษานี้ครอบคลุมถึง การฝากธนาคาร การลงทุน
กับกองทุน การซื้อสลาก การขอสิ นเชื่อในระบบสําหรับครู เป็ นต้น
ในการศึกษานี้ได้แบ่งข้าราชการครู ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ และกลุ่มไม่ทาํ
ผลงาน จากการคํานวณพบว่า 1) กลุ่มที่ทาํ ผลงานตามกรอบเวลาจะมีเงินเดือนสูงสุดที่ 76,800 บาท ในขณะที่กลุ่ม
ไม่ทาํ ผลงานจะได้รับเงิ นเดื อนสู งสุ ดที่ 41,620 บาท ซึ่ งแตกต่างกันถึ ง 35,180 บาท เมื่ อคิ ดอายุราชการ 35 ปี
2) การลงทุน 3 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยไม่หกั ค่าใช้จ่าย พบว่า กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) ครู ที่
ทําผลงานจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2,688,000 บาท ในขณะที่ ครู กลุ่มไม่ทาํ ผลงานจะได้รับผลตอบแทน
ประมาณ 1,456,700 บาท ส่ วนการลงทุนในกองทุนรวมประหยัดภาษี เมื่อคิดอายุราชการที่ 35 ปี พบว่ากองทุน
ประเภท RMFEQ ให้ ผ ลตอบแทนสู ง กว่า กองทุ น ประเภทอื่ น ๆ โดยครู ที่ ท ํา ผลงานจะได้รั บ ผลตอบแทน
3,010,250.4 บาท ครู ที่ไม่ทาํ ผลงานจะได้รับผลตอบแทน 2,525,577.7 บาท 3) ส่ วนในการขอสิ นเชื่อจากธนาคาร
พาณิ ชย์และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พบว่า สิ นเชื่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดดอกเบี้ยตํ่ากว่าสิ นเชื่อจากธนาคาร
พาณิ ชย์ โดยธนาคารพาณิ ชย์ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.02 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดดอกเบี้ ยร้อยละ 5.75
บาท จึงทําให้จาํ นวนเงินที่ตอ้ งผ่อนชําระทั้งหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นอ้ ยกว่าธนาคารพาณิ ชย์อย่างมาก เช่น
หากขอสิ นเชื่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 1,000,000 บาท จะต้องชําระเงินทั้งหมด 1,280,871.63 ถึง 1,532,424.07
บาท ในขณะที่หากขอสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ในจํานวนเงินเท่ากันจะต้องชําระเงินทั้งหมด 1,470,151.98 ถึง
2,183,911.77 บาท ขึ้นอยูก่ บั จํานวนเงินที่ผอ่ นชําระรายเดือน
สรุ ป ได้ว่า 1) รู ป แบบการลงทุ น สํา หรั บ ครู มี ห ลากหลายรู ป แบบซึ่ ง ให้ผลตอบแทนที่ แ ตกต่างกัน
2) การลงทุนในกองทุนรวมประเภท RMFEQ จะมีผลตอบแทนสู งที่สุด 3) ข้าราชการครู กลุ่มที่ทาํ ผลงานเพื่อเพิ่ม
วิท ยฐานะมี ข ้อ ได้เ ปรี ย บทางการเงิ น เมื่ อ เที ย บกับ กลุ่ ม ที่ ไ ม่ ท ํา ผลงาน ทั้ง ด้า นเงิ น เดื อ นและการลงทุ น และ
ข้าราชการครู สามารถเข้าถึงแหล่งสิ นเชื่อดอกเบี้ยตํ่าได้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
คําสําคัญ: ครู รายได้ครู การออมเงิน การวางแผนทางการเงิน
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ABSTRACT

This research estimated the revenues of public school teachers in Thailand and calculated returning of
several type investments. The objectives were 1) To study the appropriate investment model for teachers before
retirement. 2) To estimate the benefit of This research estimated the revenues of public school teachers in Thailand
and calculated returning of several type investments. The objectives were 1) to study the appropriate investment
model for teachers before retirement. 2) to estimate the benefit of various types of investments. 3) to calculate
the difference of income between the promote and non-promote teachers by using the salary bases of the public
school teacher payment statute of 2015. The investments in this study included bank deposits, mutual funds,
bank lottery, and loan application for teachers.
In this study, we divided teachers into two groups: the promote and non-promote group. 1) the promote
group will receive a salary of up to 76,800 baht, while another group will earn 41,620 baht. The difference is
35,180 baht if the service range up to 35 years. 2) we calculated the case that three percents of the salary put into
financial investments. In the Government Pension Fund (GPF), the promote group will receive about 2,688,000
baht while the non-promote group receives 1,456,700 baht. In the mutual funds, the RMFEQ funds yielded
higher returns than other types of funds. The promote group will receive a benefit of 3,010,250.4 baht, and the
non-promote group may earn 2,525,577.7 baht. 3) we compared a loan from commercial banks and teacher
savings cooperative credits; A loan from teacher savings cooperatives was lower than commercial banks. The
interest rate of the commercial banks was 8.02 %. Teachers Savings Cooperative has interest 5.75 %. Therefore,
the total amount of money required to repay to Teachers Savings Cooperative was lower than the commercial
banks. For example, a loan from teacher savings cooperatives was 1,000,000 baht; the total repayment was
1,280,871.63 to 1,532,424.07 baht while the commercial banks' borrowing may require to repay a total of
1,470,151.98 to 2,183,911.77 baht, depending on the number of monthly installments.
In conclusion, 1) there are several types of financial investment for the teachers 2) RMFEQ funds have
the highest return rate 3) the promote teachers have an economic advantage compared to the non-promote group
in both salary and investment benefits and also Teachers can access the low-interest credits from teacher savings
cooperatives.
Keywords: Teacher, Teacher’s Income, Savings, Financial Planning

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ปั ญ หาหนี้ สิ น ครู ถื อ เป็ นปั ญ หาหลัก และบั่น ทอนวิ ช าชี พ ครู ม าก จากข้อ มู ล ของศู น ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ในรอบปี 2554 (กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ , 2554) ด้านหนี้ สินเฉลี่ ยของครู
รายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ทาํ การกูจ้ ากสหกรณ์ พบว่า ครู แต่ละคนมีหนี้ สินอยูท่ ี่ประมาณ 565,945.52
บาท โดยครู ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล มีหนี้สินกับสหกรณ์นอ้ ยที่สุดคือเฉลี่ยคนละ 308,580.53 บาท ในขณะที่
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีจาํ นวนหนี้ สินสหกรณ์มากที่สุด คือ 713,535.29 บาท โดยทั้งนี้ ครู ท้ งั ประเทศมีหนี้สิน
กับสหกรณ์รวมทั้งหมด 408,339.88 ล้านบาท จากจํานวนครู ที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ท้ งั หมด 721,518 คน และใน
ปี 2561 จํานวนหนี้ สินของข้าราชการครู มีจาํ นวนมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.2 ล้านล้านบาท จากจํานวนครู 450,000
คน หรื อโดยเฉลี่ย ครู 1 คน จะเป็ นหนี้สินประมาณ 2,600,000 บาท (ประชาไท, 2561)
ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบกับจํานวนหนี้ สินต่อครัวเรื อนของประเทศไทยจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรื อน สํานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งมีค่าประมาณ 134,900
บาท (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) จะเห็นได้วา่ ครู มีจาํ นวนหนี้สินมากกว่าค่าเฉลี่ยหนี้สินครัวเรื อนของประเทศ
ทั้งนี้นบั เฉพาะหนี้จากสหกรณ์เท่านั้นยังไม่รวมหนี้สินจากธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ หรื อหนี้นอกระบบ
นัน ทรั ต น์ จิ โ รภาส. (2552). ได้ศึ ก ษาภาวะหนี้ สิ น ของข้า ราชการครู โ รงเรี ยนประถมศึ ก ษาอําเภอ
หาดใหญ่จงั หวัดสงขลา พบว่า ข้าราชการครู มีหนี้สินมากกว่า 1,000,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 34.8 โดยกูย้ ืมเงิน
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยละ 39.1 และผ่อนชําระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท ร้อยละ 42.5
ปรี ชา วิยาภรณ์. (2559). ได้ทาํ การศึกษากระบวนการแก้ไขปั ญหาหนี้สินของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผลการวิจยั พบว่า การเกิดหนี้สินของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็ นหนี้ เพราะผ่อนชําระบ้านที่ดินอยูอ่ าศัย 2) ด้านค่านิ ยม ได้แก่ ค่านิ ยมทางวิชาการ
ค่านิยมทางสังคม 3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ การกินอาหารนอกบ้านหรู หรา และนําเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข
กันต์ อินทุวงศ์. (2556).ได้ศึกษาเรื่ อง แนวทางการแก้ไขปั ญหาหนี้ สินครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตอย่าง
ยัง่ ยืน ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการครู ส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ แนวทางแก้ไขปั ญหาหนี้สินข้าราชการครู
ที่สาํ คัญ คือจัดหาเงินในการกูย้ มื ในอัตราดอกเบี้ยตํ่าและเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนชําระหนี้ให้แก่ขา้ ราชการครู
การวางแผนทางการเงินจึงเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยเตรี ยมความพร้อมและนําชีวติ ไปสู่ความมัน่ คงทางการเงิน
ซึ่ งจําเป็ นต้องรู ้รูปแบบการออมเงิ น และการลงทุน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางแผนทางการเงิ น จัดสรร
รายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตามเป้ าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการ
เพราะเป็ นวัยที่มีรายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่ หรื ออาจสู งขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล
ซึ่งหากไม่มีการวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปั ญหาได้
ดังนั้นงานศึ กษานี้ จึงเห็ นความสําคัญของการวางแผนด้านการเงิ นสําหรั บครู ซึ่ งในงานวิจัยนี้ จะได้
ทําการศึกษาความแตกต่างด้านเงินเดือนของข้าราชการครู สังกัด สพฐ. ที่ทาํ ผลงานเพิ่มวิทยฐานะตามกรอบเวลา
กับกลุ่มที่ไม่ทาํ ผลงาน รวมไปถึงคํานวณผลตอบแทนการลงทุนผ่านสถาบันการเงินในรู ปแบบต่างๆที่ครู สามารถ
ลงทุนได้ในปั จจุบนั ซึ่งสามารถนําไปประกอบการตัดสิ นใจในด้านการลงทุนด้านการเงินของครู

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษารู ปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสําหรับครู ก่อนถึงวัยเกษียณอายุราชการ
(2) เพื่อศึกษาผลการลงทุนด้านการเงินแบบต่างๆ
(3) เพื่อคํานวณความแตกต่างของรายได้ที่มาจากเงินเดือนตลอดอายุราชการของครู ที่ทาํ ผลงานเพิ่มวิทย
ฐานะกับไม่ทาํ ผลงาน
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในงานวิจยั นี้ จะแบ่งได้ทาํ การศึกษาคํานวณเปรี ยบเทียบรายได้ ของข้าราชการครู สองกลุ่มคือ กลุ่มทํา
ผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะกับกลุ่มไม่ทาํ ผลงาน โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ อัตราเงิ นเดื อนของข้าราชการครู ท้ งั สองกลุ่มมา
คํา นวณผลตอบแทนจากการออมเงิ น และ ศึ ก ษาผลตอบแทนการลงทุ น ด้า นการเงิ น ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลตอบแทนและเตรี ยมความพร้อมด้านการเงินสําหรับครู ก่อนถึงวัยเกษียณอายุราชการ

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ จะคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้ เงินเดือนครู 2 ประเภท คือ ครู ที่ทาํ ผลงาน
เพื่อเพิ่มวิทยฐานะ กับครู ที่ไม่ทาํ ผลงาน โดยยึดเอาระเบียบเงินเดือนในปั จจุบนั ไม่ได้คาํ นึงถึงเงินประจําตําแหน่ง
ภาษีที่เกิ ดจากผลตอบแทนการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ วิเคราะห์เฉพาะข้อมูล
ผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้นและใช้ผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนในรู ปแบบต่างๆในปั จจุบนั ไม่ได้วเิ คราะห์
ความเสี่ ยง แต่วเิ คราะห์เฉพาะข้อมูลผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ข้า ราชการครู ที่ทาํ ผลงานเพื่ อเพิ่ม วิทยฐานะตามกํา หนด และข้า ราชการครู ท่ี ไ ม่ ทาํ ผลงานเพื่อเพิ่ม
วิทยฐานะ
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
รู ปแบบการฝากเงิน การลงทุน และการขอสิ นเชื่อต่างๆ จากธนาคารพาณิ ชย์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สําหรับข้าราชการครู ที่ทาํ ผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะตามกําหนด และข้าราชการครู ที่ไม่ทาํ ผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้านหนี้ สินเฉลี่ยของครู จาก เว็บไซต์ประชาไทย 2561 และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในรอบปี 2554
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ข้อมูลอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากและสิ นเชื่ อจากเว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่ งชาติ สถาบันทางการเงินต่างๆ
และการสอบถามไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ข้อมูลด้านกองทุนต่างๆจากเว็บไซต์บริ ษทั มอร์น่ิงสตาร์ รี เสิ ร์ช (ประเทศไทย) จํากัด
ข้อมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) จากเว็บไซต์กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.)
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การคํานวณเปรี ยบเทียบผลตอบแทนจากเงินเดือน การฝากเงิน การลงทุน และการขอสิ นเชื่อ กับสถาบัน
การเงินต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในช่วงเวลาที่กาํ หนดไว้ ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบการลงทุน

5. สรุ ปผลการวิจัย

คาดการณ์เงินเดือน (บาท)

5.1 ความแตกต่ างระหว่ างเงินเดือนของครู ทที่ าํ ผลงานเพิม่ วิทยฐานะกับไม่ ทาํ ผลงาน
100000
50000
0
ตํ่ากว่า 30 30 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60
อายุ (ปี )
ไม่ทาํ ผลงาน
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ภาพที่ 2 แสดงเงินเดือนของครู ที่ทาํ ผลงานเพิ่มวิทยฐานะ กับไม่ทาํ ผลงาน ในช่วงอายุต่างๆ โดยคํานวณจาก
ฐานเงินเดือนของ สพฐ.
จากการคํานวณการคาดการณ์เงินเดือนของข้าราชการครู ที่ทาํ ผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ และไม่ทาํ ผลงาน
เพื่อเพิ่มวิทยฐานะโดยใช้อตั ราเงินเดือน จาก พ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ งของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2558 ของครู สังกัด สพฐ. สรุ ปได้วา่ ข้าราชการครู ที่ทาํ
ผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ ซึ่ งวิทยฐานะของครู ในปั จจุบนั ได้แก่ ครู ชาํ นาญการ ครู ชาํ นาญการพิเศษ ครู เชี่ยวชาญ
และครู เชี่ยวชาญพิเศษ ใช้ระยะเวลาในการทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะในแต่ละขั้นไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และจะได้รับ
เงินเดือนสู งกว่าข้าราชการครู ที่ไม่ได้ทาํ ผลงาน ข้าราชการครู ที่ไม่ทาํ ผลงานจะได้รับขั้นเงินเดื อนสู งสุ ด 41,620
บาทจนเกษียณอายุราชการ แต่ขา้ ราชการครู ที่ทาํ ผลงานอย่างสมํ่าเสมอจะได้รับเงินเดือน จนถึงขั้นสูงสุดที่ 76,800
บาท ซึ่ งผลต่างของเงินเดือนข้าราชการครู ที่ทาํ ผลงานกับไม่ทาํ ผลงานมีความแตกต่างกันตั้งแต่ 2,720 ถึง 35,180
บาท ตามช่วงอายุต่างๆ ดังภาพที่ 2 โดยจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนที่ช่วงอายุ 41 ปี ขึ้นไป ซึ่ งแตกต่างกัน
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ผลตอบแทน (บาท)

มากกว่า 14,100 บาท ทั้งนี้ หากทั้งสองกลุ่มมีอายุราชการจนเกษียณรวมทั้งหมด 35 ปี ครู กลุ่มที่ ทาํ ผลงานจะมี
เงินเดือนรวมทั้งสิ้น 21,802,800 บาท ในขณะที่กลุ่มที่ไม่ทาํ ผลงานจะได้ 15,334,800 บาท
สําหรับผลตอบแทนจากกองทุน กบข. (กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ) กรณี สะสมตามกฎหมาย 3
เปอร์เซ็นต์ ของข้าราชการครู ที่ไม่ทาํ ผลงานจะได้รับผลตอบแทนจาก กบข.ประมาณ 1,026,278 บาท ซึ่งเป็ นอัตรา
ขั้น ตํ่า ของผลตอบแทนที่ จะได้รับจากการเป็ นสมาชิ ก กบข. ในขณะที่ ค รู ที่ ทาํ ผลงานจะได้รั บผลตอบแทน
ประมาณ 1,203,311 บาท ซึ่ งแตกต่างกันถึง 177,033 บาท โดยรวมแล้วครู ท้ งั สองประเภท จะมีผลตอบแทนจาก
กองทุน กบข. แตกต่างกันโดยคิดที่อายุราชการ 35 ปี นอกจากนี้ การเป็ นสมาชิก กบข. จะให้ประโยชน์ที่มากกว่า
ในเรื่ อ งของเงิ น บํา เหน็ จบํา นาญราชการที่ เพิ่ ม เติ ม จากเงิ น สะสม ยัง ได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ใ นเรื่ อ งอื่ นๆ เช่ น
การลดหย่อนภาษีจากเงินสะสมเข้ากองทุนในแต่ละปี
5.2 รู ปแบบและวิธีการการออมทรัพย์ ของครู
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ภาพที่ 3 แสดงการเปรี ยบเทียบผลตอบแทนจากการฝากเงิน 100 บาทกับธนาคารพาณิ ชย์และสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ในระยะเวลาฝากเงินต่างๆ
ในงานวิจัยนี้ ผูจ้ ดั ทําได้เปรี ยบเที ยบการฝากเงิ นออมทรัพย์ระหว่างธนาคารพาณิ ชย์กับสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู (สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุพรรณบุรี, 2561) โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 จากข้อมูลอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจํานวน 18 แห่ง โดยมีค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทฝากทุกเดือนที่ร้อยละ
2.25 ต่อปี ซึ่ งจากการคาดการณ์ผลตอบแทนเงินฝากทั้งสองแหล่งประเภทฝากทุกเดือน เป็ นดังภาพที่ 3 นัน่ คือใน
การฝากเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ 100 บาท เป็ นเวลา 5, 10 และ 20 ปี โดยการคิดดอกเบี้ยทบต้น ผลตอบแทนที่ได้
จะอยู่ที่ 111.77, 124.92 และ 156.05 บาท ตามลําดับ ในขณะที่ การฝากเงิ นกันสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยใน
การศึกษานี้ ใช้ผลตอบแทนเงินฝากจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุพรรณบุรี จะได้ดอกเบี้ยขั้นตํ่าที่อตั ราร้อยละ 2.30
ต่อปี ซึ่ งเป็ นอัตราที่มากกว่าการฝากกับธนาคารพาณิ ชย์ และรู ปแบบการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่ได้รับ
ดอกเบี้ยสู งสุ ดคือการฝากแบบประจํา 12 เดือน ซึ่ งจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 3.80 ซึ่ งเมื่อคํานวณ
การฝากเงิน 100 บาท เป็ นเวลา 5, 10 และ 20 ปี เท่ากันโดยการคิดดอกเบี้ยทบต้นจะได้วา่ การฝากเงินกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ได้รับเงินรวม 114.81, 131.80 และ 173.72 บาท ในขณะที่การลงทุน 100 บาท (2 หน่วย) กับสลาก
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ออมสิ น (ธนาคารออมสิ น, 2561) จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปี ละ 1.77 บาท และ การลงทุน 100 บาท (1 หน่วย) กับ
สลาก ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2561) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปี ละ 2.501 บาท ดังนั้น
ในระยะเวลา 20 ปี จะให้ผลตอบแทนประมาณ 117.7 และ 150.18 บาท ตามลําดับ
5.3 ผลการลงทุนในกองทุนรวม
ในงานวิจัยนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมแบบต่างๆ โดยใช้ขอ้ มูลจาก
บริ ษทั มอร์ น่ิ งสตาร์ รี เสิ ร์ช (ประเทศไทย) จํากัด พบว่าข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 การลงทุนในกองทุน
รวมประหยัดภาษีประเภท RMFEQ (Equity Fund) เป็ นเวลา 20 ปี ให้ผลตอบแทนสู งกว่าการลงทุนในกองทุน
ประเภทอื่นๆ อย่างชัดเจน โดยได้ผลตอบแทน 635.85 บาท จากเงิ นลงทุน 100 บาท ในขณะที่ การลงทุนกับ
กองทุน LTF (Long Term Equity Fund) จะให้ผลตอบแทน 589.95 บาท ดังแสดงในรู ปที่ 4 ซึ่ งเปรี ยบเทียบ
การลงทุนในกองทุนรวมและการฝากเงินในรู ปแบบต่างๆ เป็ นระยะเวลา 5, 10 และ 20 ปี
700
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สลาก ธ.ก.ส. สลากออมสิ น
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ภาพที่ 4 แสดงคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน 100 บาท ในกองทุนและการออมทรัพย์ประเภทต่างๆ ใน
ระยะเวลา 5, 10 และ 20 ปี
5.4 เปรียบเทียบการขอสินเชื่ อ ระหว่ างสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กบั ธนาคารพาณิชย์
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้เปรี ยบเทียบการขอสิ นเชื่ อขนาดใหญ่ของครู จากสองแหล่ง คือ ธนาคารพาณิ ชย์
และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยใช้อตั ราดอกเบี้ ย ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 การคํานวณสิ นเชื่ อวงเงิน 1,000,000
บาทจากแหล่งสิ นเชื่ อสหกรณ์ออมทรั พย์ครู ซ่ ึ งคิดอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 5.75 กับธนาคารพาณิ ชย์ จากอัตราใน
ปั จจุบนั ธนาคารพาณิ ชย์ 20 แห่ง มีอตั ราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 8.02 จากการคํานวณพบว่า ในการผ่อนชําระสิ นเชื่อ
ในจํานวนงวดที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น หากต้องการผ่อนชําระเดือนละ 8,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะต้องทํา
การผ่อนชําระเป็ นจํานวน 192 งวด รวมเป็ นเงิน 1,532,424.07 บาท ในขณะที่ธนาคารพาณิ ชย์จะต้องผ่อนชําระ
เป็ นจํานวน 273 งวด รวมเป็ นเงิน 2,183,911.77 บาท ซึ่งแตกต่างกันถึง 651,487.70 บาท โดยความแตกต่างระหว่าง
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จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายคืนทั้งหมดของสิ นเชื่อจากธนาคารพาณิ ชย์ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็ นดังตารางที่ 1 โดย
แสดงจํานวนเงิ นและจํานวนงวดที่ ตอ้ งผ่อนชําระต่อเดื อน จํานวนเงิ นที่ ตอ้ งชําระทั้งหมด คื อ เงิ นต้นรวมกับ
ดอกเบี้ยตลอดการชําระ โดยแบ่งเป็ นธนาคารพาณิ ชย์กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของจํานวนเงินที่ตอ้ งผ่อนชําระต่อเดือน , จํานวนงวดที่ตอ้ งผ่อนชําระ และจํานวน
เงินที่ตอ้ งผ่อนชําระทั้งหมดโดยคิดเป็ นเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยจากการขอสิ นเชื่อ จํานวน 1,000,000
บาท จากธนาคารพาณิ ชย์ โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิ ชย์ 20 แห่ง
และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุพรรณบุรี
จํานวนเงิน
ผ่อนชําระ/เดือน
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000

ธนาคารพาณิ ชย์
งวด
273
205
167
141
123

เงิน
2,183,911.77
1,842,591.34
1,662,854.43
1,549,257.56
1,470,151.98

6. อภิปรายผล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
งวด
เงิน
192
1,532,424.07
160
1,433,661.15
137
1,366,614.20
120
1,317,911.75
107
1,280,871.63

ผลต่าง
(บาท)
651,487.70
408,930.19
296,240.23
231,345.81
189,280.35

ความแตกต่ างระหว่ างผลตอบแทนทีจ่ ะได้ รับของครู ทที่ าํ ผลงานกับไม่ ทาํ ผลงานเพื่อเพิม่ วิทยฐานะ
จากการคาดการณ์เงินเดือนของครู พบว่าข้าราชการครู ที่ทาํ ผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะสมํ่าเสมอจะได้รับ
เงินเดือนตลอดอายุราชการ 35 ปี มากกว่าครู ที่ไม่ทาํ ผลงานในอายุราชการที่เท่ากัน คิดเป็ น 6,468,000 บาท หรื อ
คิดเป็ น 42.18 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งเป็ นเงินที่มากพอสมควร และหากคิดรวมผลตอบแทนอื่นเช่น กองทุน กบข. ครู ท้ งั
สองกลุ่มจะได้ผลตอบแทนต่างกัน 7,699,300 บาท และการลงทุนในกองทุนรวม (RMFEQ) ซึ่งเป็ นกองทุนรวมที่
ให้ผ ลตอบแทนสู ง ที่ สุ ด เมื่ อ มี ก ารนําเงิ นเดื อน 3 เปอร์ เซ็ นต์ ไปซื้ อ กองทุ นเป็ นประจํา ทั้งสองกลุ่ มจะได้รับ
ผลตอบแทนต่างกัน 484,672.7 บาท ทําให้มีรายได้ตลอดอายุราชการเฉพาะในส่ วนของเงิ นเดื อนและกองทุ น
กบข. ต่างกันถึง 7,277,276.7 บาท และยังส่งผลต่อเงินบํานาญที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการอีกด้วย
ส่ วนในการลงทุนอื่น เช่น การซื้ อสลากออมสิ นและสลาก ธ.ก.ส. โดยใช้เงิ นลงทุนเท่ากัน พบว่า การ
ลงทุนใน สลาก ธ.ก.ส. ได้ผลตอบแทนมากกว่า สลากออมสิ น คิดเป็ น 21.63 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วนการฝากเงิ นใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จะรับผลตอบแทนดีกว่าธนาคารพาณิ ชย์ โดยได้รับผลตอบแทนมากกว่า 17.67 เปอร์ เซ็นต์
ในระยะเวลา 20 ปี
การขอสิ นเชื่อระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และ ธนาคารพาณิ ชย์จะมีจาํ นวนเงินที่ตอ้ งชําระต่างกันมาก
เช่น หากกูจ้ ากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 1,000,000 บาท จะต้องชําระเงินทั้งหมด 1,280,871.63 ถึง 1,532,424.07 บาท
โดยคิดจากอัตราผ่อนชําระ เดื อนละ 8,000 บาท ถึง 12,000 บาท ในขณะที่ ธนาคารพาณิ ชย์ในจํานวนเงินผ่อน
ชําระเท่ากันจะต้องชําระเงิ นทั้งหมด 1,470,151.98 ถึง 2,183,911.77 บาท ซึ่ งจํานวนเงิ นที่ชาํ ระทั้งหมดมีความ
แตกต่างกัน 189,280.35 ถึง 651,487.70 บาท
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การคํานวณในงานวิจยั ครั้งนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า ครู ที่ทาํ ผลงานเพิ่มวิทยฐานะตามกรอบเวลาจะมีรายได้จาก
เงินเดือนตลอดอายุราชการ มากพอสมควร ซึ่ งสามารถนําไปต่อยอดในการลงทุนจากสถาบันการเงิน หรื อการขอ
ยอดวงเงินในการขอสิ นเชื่อต่างๆ รวมไปถึงชี้ให้เห็นว่าแหล่งสิ นเชื่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู น้ นั มีจาํ นวนเงินที่
ต้องชดใช้คืนทั้งหมดน้อยกว่าธนาคารพาณิ ชย์อย่างมีนยั สําคัญดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่ งทางผูจ้ ดั ทําหวังว่าผลการ
คํานวณในงานวิจยั นี้จะช่วยให้ขา้ ราชการครู มีแรงบันดาลใจในการทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ นอกจากนี้ ครู ยงั
สามารถเข้าถึงแหล่งสิ นเชื่อนัน่ คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่มีดอกเบี้ยตํ่ากว่าธนาคารพาณิ ชย์ทว่ั ไป สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พัฒนี ทองพึง. (2555). ที่ ได้ทาํ การศึ กษาการวางแผนการเงินส่ วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ พบว่า
ปั จจัยรู ปแบบการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ คือ การลงทุนกองทุนรวม และพันธบัตรรัฐบาล นอกจากนี้
อมรรัตน์ วงจันทร์ . (2554). ยังพบว่า อายุ อายุราชการ อายุงาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั จํานวนเงิ นออมของครู
ในขณะที่รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับจํานวนเงินออมของครู
ทั้งนี้ ขอ้ จํากัดของงานวิจยั นี้ คือ ขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยใน
การศึ กษาครั้งนี้ ยึดตามระเบียบพ.ร.บ.ระเบียบเงินเดือนเงิ นวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 รวมไปถึงผลตอบแทนจากการลงทุนหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ในรู ป แบบต่ า งๆที่ อ าจจะเปลี่ ย นแปลงได้ใ นอนาคต ทั้ง นี้ การลงทุ น ในรู ป แบบต่ า งๆมี ผ ลการตอบแทนที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามสภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ ยงั ไม่ได้รวมรายได้ของครู ที่มาจากเงินประจํา
ตําแหน่งต่างๆและค่าใช้จ่ายในการทําผลงานเพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ รวมไปถึงยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่เกิด
จากผลตอบแทนการลงทุนต่างๆ

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผลการคํานวณในงานนี้สามารถชี้ให้เห็นว่าการทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ ในระยะยาวจะมี
ผลตอบแทนสูงกว่าการไม่ทาํ ผลงาน ซึ่งจะทําให้ครู มีแรงบันดาลใจในการทําผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ
(2) ใช้เป็ นตัวประกอบ การตัดสิ นใจในการฝากเงิน การขอสิ นเชื่อทางการเงินของครู หรื อการลงทุน
ซึ่ งการลงทุนประเภทต่างๆมีผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เท่ากัน การลงทุนในกองทุนรวมเป็ นการลงทุนที่ มี
ความเสี่ ยงสู งและมีผลตอบแทนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลใน
ช่วงเวลาหนึ่ งเท่านั้น ผูล้ งทุนควรกระจายความเสี่ ยงจากการดําเนิ นงานของกองทุน โดยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน
หรื อ กระจายความเสี่ ยงจากสิ นทรัพย์ โดยลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายแตกต่างกัน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) เปรี ยบเทียบรายได้จากการสัมภาษณ์ครู ที่มีอายุราชการในช่วงต่างๆ
(2) เปรี ยบเทียบรายได้ รายจ่ายในรู ปแบบอื่นๆของครู เช่น อาชีพเสริ มต่างๆของครู นอกเหนือจาก
เงินเดือนประจํา
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วิทยานิ พนธ์ในหัวข้อเรื่ อง ผลตอบแทนและรู ปแบบการลงทุนการเงินของข้าราชการครู ได้สาํ เร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี ผูว้ ิจยั ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สิ ทธิ เศรษฐ์ พลเวียง อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ คอยให้ความ
ช่วยเหลือ คําปรึ กษา และข้อแนะนําที่ดีในการทําวิจยั ครั้งนี้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังช่วยชี้แนะข้อผิดพลาด รวมถึงการ
แก้ปัญหาในระหว่างของการดําเนินการวิจยั ทําให้ผวู ้ ิจยั มีความรู ้ความเข้าใจในงานวิจยั นี้มากขึ้น นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั
ขอขอบคุณเพื่อนผูร้ ่ วมชั้นของผูว้ ิจยั ทุกท่านที่ให้คาํ แนะนําและช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั นี้
อีกส่วนหนึ่งที่สาํ คัญในการดําเนินงานวิจยั ครั้งนี้คือกําลังใจจากครอบครัวที่คอยสนับสนุนผูว้ จิ ยั ตลอดมา
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การวิจยั ในครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน จังหวัดขอนแก่ น เขต 5 ตามความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จําแนกตามขนาดโรงเรี ยนประกอบด้วยผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจํานวน 72 คน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยคํานวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยใช้ทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ( One – way
ANOVA )
ผลการวิจยั พบว่า
1.ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พบว่าโดย
ภาพรวมมี พฤติ ก รรมอยู่ในระดับมาก เมื่ อเปรี ยบเที ยบทั้ง 3 ขนาดโรงเรี ยนโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ: ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง, ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน

ABSTRACT

The purposes of this research were to study and compare the Transformational Leadership of private
school Administrators under The Office of The Private Education Commission Khonkean Service Area 5
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according to opinions of school administrators in difference school size instrument. The sample consisted of 72
school administrators. The data were analyzed means of one – way ANOVA
The results were as follows:
1. The transformation leadership of the administrators according to the opinions of administrators was
high level. The comparison to overview 3 sized schools, there was statistically significant difference at the .05
level and the finding, according to each dimension, there was no difference.
KEYWORDS: TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เป็ นที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่ว ไปว่า ผูน้ ํา คื อ บุ ค คลที่ เ ป็ นกลไกสํา คัญ ยิ่ง ในการที่ จ ะนํา พาองค์ก รไปสู่
ความสําเร็ จ หรื อความล้มเหลวได้ การศึกษาเรื่ องภาวะผูน้ าํ นั้น ได้มีการศึกษาวิจยั กันมาเป็ นระยะเวลายาวนาน จน
ทําให้เกิดแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ มากมาย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูน้ าํ ซึ่ งเชื่อว่าตัวผูน้ าํ
ต้อ งมี คุ ณ ลัก ษณะพิ เ ศษที่ เ หนื อ กว่า บุ ค คลอื่ น ๆ แนวคิ ด นี้ จึ ง พยายามศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของผูน้ ํา ที่ ป ระสบ
ความสําเร็ จแล้วนําคุณลักษณะที่ศึกษาพบมากําหนดเป็ นคุณลักษณะของผูน้ าํ แนวคิดเชิงพฤติกรรม แนวคิดนี้ มุ่ง
ศึ กษาแบบฉบับพฤติ กรรมของผูน้ ําเพื่อค้นหาว่า ผูน้ ําที่ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลนั้นจะใช้แบบฉบับ
พฤติกรรมการนําอย่างไร เพื่อที่จะนําพาองค์กรไปสู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการ แนวคิดผูน้ าํ เชิงสถานการณ์ แนวคิดนี้มุ่ง
ศึกษาความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมของผูน้ าํ กับความต้องการของสถานการณ์ที่จะทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผลของผูน้ าํ ในการนําพาองค์กรไปสู่เป้ าหมาย แนวคิดภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยน แนวคิดนี้จะมุ่งเน้น
ศึกษาทักษะในการบริ หารจัดการของผูน้ าํ ว่าบริ หารจัดการอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็ จตามที่คาดหวังและอีก
แนวคิ ด หนึ่ งคื อ แนวคิ ดภาวะผูน้ ํา แบบเปลี่ ยนแปลงสภาพ แนวคิ ดนี้ มุ่ง เน้นศึ ก ษาว่า จะทํา อย่า งไรให้ผูต้ าม
ปฏิ บตั ิงานได้เหนื อกว่าความคาดหวังปั จจุบนั ประเทศไทยประสบปั ญหาวิกฤตในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา เมื่อประเมินจากภาพการบริ หารงานของผูน้ าํ ที่พบในบริ บทของประเทศไทยพบว่า ผูน้ าํ ประเทศ
เกื อบทุกระดับ ใช้ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนในการบริ หารงานเพียงอย่างเดี ยว คือ บริ หารงานแบบรักษาการณ์
รักษาสถานภาพตําแหน่ งของตนเอง ขาดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขาดวิสัยทัศน์ที่ดีในการทํางาน ปฏิ บตั ิงาน
แบบเดิ ม ๆ เมื่ อเข้าสู่ ตาํ แหน่ งแล้ว ก็บริ หารงานแบบเดิ มอยู่ไปเรื่ อย ๆ ใช้ระบบบริ หารงานแบบแลกเปลี่ ย น
ผลประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน ระหว่างผูน้ าํ กับผูต้ าม และผูน้ าํ กับผูน้ าํ โดยไม่คาํ นึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรื อ
ประเทศชาติ ผูน้ าํ ที่มีภาวะผูน้ าํ ดังกล่าวนี้ มีอยูจ่ าํ นวนมากในทุกระดับของสังคมไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่วน
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงสภาพนั้น เป็ นผูน้ าํ ที่ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์และสถานภาพขององค์กรเป็ น
ลําดับแรก มีวสิ ยั ทัศน์ดี มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ดี พัฒนาตนเองให้เป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาของผูต้ าม กระตุน้ ให้ผู ้
ตามแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ ที่ ชาญฉลาดให้ความสําคัญกับผูต้ ามอย่างทัว่ ถึง พัฒนาผูน้ าํ และผูต้ ามในทุก
ส่ วนขององค์กร ผูน้ าํ ที่ มีภาวะผูน้ าํ แบบนี้ ยงั พบได้น้อยในสังคมไทยอย่างไรก็ตาม “การที่ จะพัฒนาผูน้ ํา ไปสู่
สภาวะผูน้ าํ พิสัยสมบูรณ์ได้น้ นั การบริ หารงานโดยใช้ภาวะผูน้ าํ แบบแลกเปลี่ยนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องใช้
ภาวะผูน้ าํ แบบเปลี่ยนแปลงสภาพด้วย” (Bass 1985: Abstract)
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 5 มีภารกิจสําคัญที่ตอ้ งกระทําเร่ งด่วนในการ
บริ หารและจัดการศึกษาปี การศึกษา 2560 คือ การพัฒนาผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในสังกัดเพื่อรองรับ
การกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา ของสํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรี ยนเอกชนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 ปั จจุบนั มี จํานวน 36 โรงเรี ยนผูบ้ ริ หาร
72 คน
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 เพื่อที่จะใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ให้สามารถพัฒนาการบริ หารงานจนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงในองค์การทุ กแห่ งในยุคปฏิ รู ป
การศึกษาและปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ให้มีประสิ ทธิภาพและสู่มาตรฐานสากลต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5
(2) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บภาวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน สั ง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
1. ด้านการสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
2. ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดี
3. ด้านการกระตุน้ ทางปัญญา
4. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ
5. ด้านการมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล
6. ด้านการคาดหวังต่อผลงานสู ง
7. ด้านการเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของโรงเรี ยน แบ่งเป็ น
1. โรงเรี ยนขนาดเล็ก
2. โรงเรี ยนขนาดกลาง
3. โรงเรี ยนขนาดใหญ่

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 มี
วิธีการดําเนินการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. วิธีการสร้างเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน (ผูร้ ับใบอนุญาต ผูอ้ าํ นวยการ และ
รองผูอ้ าํ นวยการ) สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 ปี การศึกษา
2560 จํานวน 72 คน จากโรงเรี ยนจํานวน 36 โรงเรี ยน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ
ขนาดโรงเรี ยน แบ่งเป็ น
1. ขนาดเล็ก
2. ขนาดกลาง
3. ขนาดใหญ่
ตัวแปรตาม
ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี้
1. การสร้างและการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์
2. การเป็ นแบบอย่างที่ดี
3. การกระตุน้ ทางปั ญญา
4. การสร้างแรงบันดาลใจ
5. การมุ่งความสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล
6. การคาดหวังต่อผลงานสูง
7. การเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นเครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นแบ่งเป็ น 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศอายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตําแหน่ง ประสบการณ์ และขนาดโรงเรี ยน (เล็ก กลาง ใหญ่) จําแนกเป็ นผูบ้ ริ หารลักษณะแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) และเติมข้อความ
ตอนที่ 2 เป็ นการสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 ประกอบด้วยข้อคําถามเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ หาร 7 ด้า น มี ล ัก ษณะเป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating scale) 5 ระดับ ของ
ลิเคอร์ท (Likert) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับดังนี้
1. ขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยศรี ปทุมขอนแก่น เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรี ยนในสังกัด
2. ดํา เนิ น การเก็ บรวบรวมข้อมู ล โดยขอความอนุ เคราะห์ จากผูอ้ าํ นวยการสํา นัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนที่เป็ นโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างให้ความร่ วมมือใน
การแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามแต่ละโรงเรี ยนให้เวลาในการตอบแบบสอบถามคืน 4 สัปดาห์ ฉบับที่ล่าช้า
ใช้วธิ ีการติดตามทางโทรศัพท์ เดินทางไปเก็บด้วยตนเองและการจัดส่งทางไปรษณี ย ์
3. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และจํานวนของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากการเก็บรวบ
รวมข้อมูล
4. ดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยใช้โปรแกรม SPSS
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเ คราะห์ ร ะดับ ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่
การศึ กษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
การแปลผล 5 ระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
3. การเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะ
กรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 ของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนเอกชนที่ที่มีขนาดโรงเรี ยน
ต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)

5. สรุ ปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบสอบถามภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
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1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 72.2) อายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 36 – 45 ปี และ มากกว่า
50 ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 38.9) วุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่จบปริ ญญาโท (ร้อยละ 54.2) ประสบการณ์ในการทํางานส่วน
ใหญ่ 11 – 15 ปี (ร้อยละ 31.9) และอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ (ร้อยละ 58.3)
2. ผลการวิเคราะห์ แสดงค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวม
และรายด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 โดยภาพรวมพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดี รองลงมา คือ การสร้างและการ
ถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ การกระตุน้ ทางปั ญญา
2.2 ผลการวิเ คราะห์ แ สดงค่า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 สรุ ป
เป็ นรายด้านดังนี้
1. ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ ดี พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ แต่งกายภูมิฐาน ถูกกาลเทศะ รองลงมาคือ ทํางานที่โปร่ งใส
เป็ นที่ไว้ใจของผูร้ ่ วมงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู ้จกั ปรับตัวให้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทนั สมัย
2. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ยอมเสี ยสละและอุทิศเวลาให้การทํางานนอกเหนื อเวลา
ทํางานปกติ รองลงมาคือ สร้างกัลยาณมิตรความผูกพัน ร่ วมกันทํางานอย่างเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียว และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ใช้ความสําเร็ จในแต่ละขั้นตอนมาเป็ นเครื่ องกระตุน้ การทํางาน
3. ด้านการกระตุน้ ทางปั ญญา พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ให้ครู ได้มีส่วนร่ วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น รองลงมาคือ
สนับสนุนให้ครู ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสมัครใจแสดงออกได้เต็มความสามารถ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
ส่งเสริ มให้ครู ได้ใช้กระบวนการวิจยั มาพัฒนางาน
4. ด้านการมุ่งสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ช่วยเหลือชี้แนะ ให้คาํ ปรึ กษาในการปฏิบตั ิงานแก่ผู ้
ร่ วมงาน รองลงมาคือ มีความห่ วงใย เอื้ออาทรกับผูร้ ่ วมงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ มีการสํารวจความ
ต้องการก่อนจะมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
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5. ด้านการสร้ างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู มีการนําแนวคิด
และนวัตกรรมมาใช้พฒั นากระบวนการเรี ยนการสอนที่สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ รองลงมาคือ ส่งเสริ มสนับสนุนให้
ครู ประยุกต์ใช้วสั ดุ เครื่ องมือด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สนับสนุน
ให้เขียนข้อความวิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยน ที่แสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ป้ ายนิเทศต่างๆ
6. ด้านการคาดหวังต่อผลงานสู ง พบว่า ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
เอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มุ่งมัน่ ในการจะทํางานให้สาํ เร็ จ ตามกําหนดเวลา
รองลงมาคือ เชื่อมัน่ ในบุคลากรจะทํางานที่รับผิดชอบให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ เชื่อมัน่ ในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั
7. ด้านการเอาชนะต่อการเปลี่ยนแปลง พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีความหนักแน่ น อดทน เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
รองลงมาคือ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมาสร้างแรงจูงใจกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ เปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีความติดแตกต่าง แสดงออกทางความคิดในการเปลี่ยนแปลง
3. ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่ างภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หารโรงเรี ยนเอกชน สั งกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่ น เขต 5 จําแนกตามขนาดโรงเรียน
จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน โดยรวม พบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน จังหวัดขอนแก่ น เขต 5 จําแนกตามขนาดโรงเรี ยน
โดยรวม เมื่อพิจารณาจําแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า ขนาดโรงเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ โรงเรี ยนขนาดกลาง
(ร้ อยละ 4.45) รองลงมาคื อ โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (ร้ อยละ 4.44) และขนาดโรงเรี ยนที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุด คื อ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก (ร้อยละ 4.01) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึ กษาเอกชน จังหวัดขอนแก่ น เขต 5 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก อยูใ่ นระดับมาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดกลาง อยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น ด้าน
การมุ่งสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด และผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนขนาดใหญ่ อยูใ่ นระดับ
มาก ยกเว้น ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ดี และด้านการคาดหวังต่อผลงานสูง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ผลการเปรี ยบเที ยบภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะ
กรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 ทั้ง 3 ขนาดโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน

6. อภิปรายผล

จากการศึกษาภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 ผูว้ จิ ยั ผลการวิจยั ในประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
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1. ผลการวิเคราะห์ แสดงค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของผู้บริ หาร
โรงเรียนเอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่ น เขต 5 โดยรวมและราย
ด้าน สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 โดยรวม พบว่า ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน สัง กัด สํา นัก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การเป็ นแบบอย่างที่ดี รองลงมา
คือ การสร้างและการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การกระตุน้ ทางปั ญญา
1.2 รายด้าน พบว่า ด้านการเป็ นแบบอย่างที่ ดี ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เอกชน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(ร้อยละ 4.45) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ แต่งกายภูมิฐาน ถูกกาลเทศะ (ร้อยละ
4.76) รองลงมาคือ ทํางานที่โปร่ งใส เป็ นที่ไว้ใจของผูร้ ่ วมงาน (ร้อยละ 4.69) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู ้จกั
ปรับตัวให้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทนั สมัย (ร้อยละ 4.07)
ด้า นการสร้ า งแรงบัน ดาลใจ ภาวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน สั ง กัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.45)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ยอมเสี ยสละและอุทิศเวลาให้การทํางานนอกเหนือเวลา
ทํางานปกติ (ร้อยละ 4.61) รองลงมาคือ สร้างกัลยาณมิตรความผูกพันร่ วมกันทํางานอย่างเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียว (ร้อย
ละ 4.57) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ใช้ความสําเร็ จในแต่ละขั้นตอนมาเป็ นเครื่ องกระตุน้ การทํางาน (ร้อยละ
4.04)
ด้า นการกระตุ ้น ทางปั ญ ญา ว่า ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชน สัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.23)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ให้ครู ได้มีส่วนร่ วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้น (ร้อยละ
4.32) รองลงมาคือ สนับสนุนให้ครู ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสมัครใจแสดงออกได้เต็มความสามารถ (ร้อยละ 4.31)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ส่งเสริ มให้ครู ได้ใช้กระบวนการวิจยั มาพัฒนางาน (ร้อยละ 4.07)
ด้านการความมุ่งสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล ภาวะผูน้ ําการเปลี่ ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ
4.38) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ช่วยเหลือชี้แนะ ให้คาํ ปรึ กษาในการปฏิบตั ิงานแก่
ผูร้ ่ วมงาน (ร้อยละ 4.51 S.D.0.50) รองลงมาคือ มีความห่ วงใย เอื้ออาทรกับผูร้ ่ วมงาน (ร้อยละ 4.51 S.D.0.61)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการสํารวจความต้องการก่อนจะมอบหมายให้ปฏิบตั ิ (ร้อยละ 4.19)
ด้านการสร้างและการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ
4.40) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ขอ้ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คื อ ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู มีการนําแนวคิดและ
นวัตกรรมมาใช้พฒั นากระบวนการเรี ยนการสอนที่ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (ร้อยละ 4.58) รองลงมาคือ ส่ งเสริ ม
สนับสนุ นให้ครู ประยุกต์ใช้วสั ดุ เครื่ องมือด้านเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (ร้อยละ 4.51) และข้อที่ มี
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ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สนับสนุนให้เขียนข้อความวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยน ที่แสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน เช่น ป้ าย
นิเทศต่างๆ (ร้อยละ 4.24)
ด้า นการคาดหวัง ต่อผลงานสู ง ภาวะผูน้ ํา การเปลี่ ย นแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นเอกชน สัง กัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.36)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มุ่งมัน่ ในการจะทํางานให้สาํ เร็ จ ตามกําหนดเวลา (ร้อย
ละ 4.56)รองลงมาคือ เชื่อมัน่ ในบุคลากรจะทํางานที่รับผิดชอบให้ประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย (ร้อยละ 4.49)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ เชื่อมัน่ ในการจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั (ร้อยละ 4.24)
ด้านการเอาชนะต่อการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น เขต 5 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ร้อยละ 4.35)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีขอ้ ที่ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ มีความหนักแน่ น อดทน เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ 4.56) รองลงมาคือ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมาสร้าแรงจูงใจกระตุน้ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ
4.42) และข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ เปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่ มี ความติ ดแตกต่า ง แสดงออกทางความคิ ด ในการ
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ 4.19)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
7.1.1 ควรนําเสนอผลการวิจยั เสนอต่อสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
เพื่อทราบผลการวิจยั และทราบแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ ง ด้านภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลง
7.1.2 ควรศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ภ าวะผู ้นํา การเปลี่ ย นแปลงของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนกับ
ประสิ ทธิผลของโรงเรี ยน เพื่อที่จะทําให้ทราบว่าภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หาร จะส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของโรงเรี ยนอย่างไร
7.1.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาเพิ่มเติม โดยการอบรม ประชุม
สัมมนา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
7.2.1 ควรศึกษาเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5
7.2.2 ควรศึกษากระบวนการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ อง “การศึ กษาความพึงพอใจของนักศึ กษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา
มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ขอนแก่ น ” การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาในการ
ให้ บ ริ ก ารของสํา นั ก งานบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ขอนแก่ น จําแนกตามเพศและคณะ โดย
ทําการศึ กษาด้วยวิธีการสํารวจความพึ งพอใจในการบริ การ จากกลุ่มตัวอย่างที่ ลงทะเบี ยนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จํานวน 235 คนเลือกโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีเครื่ องมือ
ที่ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ผลการวิจยั พบว่า
ความพึ งพอใจของนักศึ กษาในการให้บ ริ การของสํานัก งานบริ ก ารการศึ กษา มหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม
ขอนแก่นโดยรวมความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรี ยบเที ยบความพึงพอใจของนักศึ กษาพบว่า นักศึ กษา
ที่มาใช้บริ การมากที่สุดคือ คณะนิเทศศาสตร์และความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มาก
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, สํานักงานบริ การการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรี ปทุมขอนแก่น

ABSTRACT

The Research of “ The study of student satisfaction in the service of the Office of Education
Services Sripatum university khon kaen” This research aims to study the satisfaction of students in the service
of the Office of Education, Sripatum university khon kaen by sex and party. The research by means of
satisfaction surveys in the services. The sample registered in the 2nd semester. 2559 academic year, 235 people
selected by simple random sampling. The tools in this research was satisfaction rating scale
level 5.
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Student satisfaction in the service of the Office of Education Services. Sripatum university khon kaen
overall satisfaction was high. The comparison of the satisfaction of the students found that Students use the
service most. Faculty of communication and satisfaction was high.
KEYWORDS: Satisfaction, Education offices, Sripatum University Khon Kaen.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ยุคปั จจุบนั เป็ นยุคของการแข่งขัน หน่วยงานธุรกิจต่างๆ ล้วนปรับตัวอย่างรวดเร็ ว ไม่เว้นแม้แต่กระทัง่
หน่ วยงานภาคราชการก็ต ้องมี การปรั บตัวเช่ น กัน หนึ่ งในการปรั บตัวเพื่อช่ วยให้เกิ ดความได้เปรี ยบทางการ
แข่งขันก็คือ การปรับตัวเรื่ องของการบริ การนั่นเอง เราจะการบริ การอย่างไรในศตวรรษที่ 21 (สุ ทธิ ชัย ปั ญ ญ
โรจน์, 2555) นี่คือคําถามที่หลายท่านสงสัย เนื่องจากในยุคนี้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ทฤษฏีใหม่ๆ ขึ้น ซึ่งแนวความคิดที่
เปลี่ ยนไปมี ดังนี้ เมื่ อก่ อนหน่ วยงานส่ วนใหญ่ มกั ให้ค วามสําคัญ กับ Marketing (การตลาด) แต่ยุคปั จจุ บัน ให้
ความสําคัญกับเรื่ องของ Service (บริ การ) โดยเน้นลูกค้าที่ ใช้บริ การตลอดชี พ ไม่ใช่เพียงแค่ใช้บริ การครั้งแรก
และครั้งเดียว เน้นกระบวนการสร้างมูลค่าเพิม่ ร่ วมกับลูกค้า การบริ การจึงเป็ นจุดขายของธุรกิจในยุคปั จจุบนั และ
ยุคอนาคต
สํานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา ได้ก ําหนดภารกิ จ หลัก ที่ ส ถาบัน อุ ด มศึ กษาพึ งปฏิ บัติไ ว้ 4
ประการ คื อ 1. การจัด การเรี ย นการสอน 2. การวิ จัย 3.การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน 4. การทํา นุ บ ํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม การดําเนิ นการตามภารกิจทั้ง 4 ประการนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว มหาวิทยาลัยศรี ป ทุ ม ขอนแก่ นเป็ นสถาบันอุดมศึ กษาแห่ งหนึ่ งที่ มีการกําหนดหน้าที่ ความ
รับผิดชอบในแนวทางเดี ยวกันกับภารกิจหลักทั้ง 4 ประการ ที่ สาํ นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดและมี
นโยบายในการบริ ห ารงานและพัฒ นาด้านต่าง ๆ (ภาณุ เดช เพียรความสุ ข และคณะ, 2558) สํานักงานบริ การ
การศึ กษาเป็ นงานหลักของสถานศึ ก ษาที่ มี ความสําคัญ ต่อ การพัฒ นาผูเ้ รี ยน เป็ นตัวกําหนดปริ มาณงานของ
สถานศึกษา การจัดสรรทรัพยากรให้แก่มหาวิทยาลัย คุณภาพของมหาวิทยาลัย และเครื่ องชี้วดั ความสําเร็ จและมี
หน้าที่ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ดาํ เนิ นไปตามขั้นตอนและเป็ นไปตามแผนการศึกษาจนครบตามที่หลักสูตร
กําหนด สํานักงานบริ การการศึกษานั้นเป็ นหน่วยงานหลักของสถานศึกษาที่ทาํ หน้าที่ การให้บริ การของบุคลากร
ในสํานักงานบริ การการศึกษา เช่น การให้คาํ แนะนํา การอธิ บาย การตอบข้อคําถามต่างเกี่ยวกับการเรี ยน การสอน
และการให้ความช่วยเหลือนักศึ กษาเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนและสิ่ งที่ นกั ศึ กษาคาดหวังมากที่ สุดสําหรับการ
ทํางานของพนักงานคือ การบริ การที่ให้ความเป็ นกันเองระหว่างบุคลากรเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจกับนักศึกษา
โดยส่ วนใหญ่ นัก ศึ ก ษาจะมี ค าดหวังจากการทํางานของบุ ค ลากรสามารถจะช่ วยเหลื อ และเป็ นที่ พ่ ึ งที่ ดี ข อง
นักศึกษาและการทํางานที่มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ เช่น ให้บริ การอย่างเป็ นกันเองและเสมอภาค การดูแลเอา
ใจใส่ นกั ศึกษาและสนองความต้องการด้วยความเป็ นมิตร ความสะดวกรวดเร็ ว การมีกิริยาวาจาสุภาพ การพูดด้วย
นํ้าเสี ยงที่ นุ่ มนวลและใช้คาํ พูดที่ สุภาพเป็ นต้น เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของนักศึ กษา สํานักงานบริ การ
การศึ กษา ได้พ ฒ
ั นาระบบการบริ การมาอย่างต่ อเนื่ อง โดยมี การนาระบบบริ การการศึ กษา ซึ่ งเป็ นระบบการ
ให้บริ การแก่นักศึ กษาผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตมาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักศึ กษาและคณาจารย์ที่มาใช้บริ การ
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ถึงแม้จะมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักศึ กษาแต่การให้บริ การถูกจํากัดด้วยปฏิทินทาง
การศึ กษา ซึ่ งเป็ นตัวกําหนดวันในการปฏิ บัติงาน การบริ การที่ ตอ้ งผ่านระบบเครื อข่ายอิ น เตอร์ เน็ ต ระเบี ยบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย บุคลากรผูใ้ ห้บริ การและนักศึกษาขาดความรู ้ความเข้าใจในการใช้บริ การระบบบริ การ
การศึกษาที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่บุคลากรที่ให้บริ การ ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้เกิดช่องว่างต่อ
การบริ การระหว่างบุคลากรและนักศึกษาซึ่ งเป็ นผลสะท้อนกลับและเป็ นตัวชี้ วดั ระดับความพึงพอใจที่ บอกถึง
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา
ปั จ จุ บัน บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานไม่ ว่าของรั ฐ หรื อ เอกชน ได้มี ก ารตื่ น ตัว ในการให้ บ ริ ก าร กัน อย่า ง
กว้างขวาง ค้นหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาให้บริ การ และถือหลักการการให้บริ การที่ ดีต่อผูท้ ี่ มาใช้บริ การทุ กคน โดย
ปลูกฝั งให้ทุกคนภายในในองค์กรมี หัวใจบริ การ (Service Mind) เป็ นหลักยึดสําหรั บสร้างความตระหนักให้
เกิดขึ้นในจิตใจของผูใ้ ห้บริ การทุกคนการใช้ใจให้บริ การเป็ นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้การบริ การทุก
ส่ วนงานที่ ประสานงานเข้ามาขอความร่ วมมือในด้านต่างๆ ทั้งส่ วนงานภายในและภายนอก (ตรี เพ็ชร์ อํ่าเมือง
,2557) ดังนั้นการบริ การจึงเป็ นหัวใจสําคัญของกองบริ หารงานทัว่ ไป แต่เนื่องจากการให้การบริ การในต้านต่างๆ
บางครั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกอย่างเสมอไปดังนั้นจึงจะต้องมีการชี้แจงเหตุผลที่ ไม่สามารถ
ตอบสนองทุกอย่างและทุกระดับได้ซ่ ึงอาจมาจากหลายๆ ปั จจัย จึงควรศึกษาความหมายของการให้บริ การก่อนนํา
แนวทางไปยึดถือปฏิ บตั ิรวมทั้งหลักการต่างๆ ที่ สามารถนํามาใช้เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริ การแก่
ลูกค้า เนื่องจากลูกค้าของกองบริ หารงานทัว่ ไปมีท้ งั บุคคลทัว่ ไปเจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรี ยน นิสิต นักศึกษาหรื อผู ้
ที่มาติดต่องานทั้งภายในภายนอกและแขกของผูบ้ ริ หารเป็ นต้น การสร้างความประทับใจครั้งแรกเมื่อพบจะทําให้
ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นที่ น่าจดจําและระลึกถึงอยู่เสมอ ความคาดหวังโดยทั่วไปของผูร้ ับบริ การได้แก่ การ
ต้อ นรั บ ที่ อบอุ่น ให้ค วามสนใจและความเอาใจใส่ พูด จาสุ ภ าพไพเราะ ซึ่ งจะทําให้ผูร้ ั บ บริ ก ารรู ้ สึ ก ว่าเขามี
ความสําคัญ เป็ นผลให้เขาเกิดความพอใจแต่การที่จะทําให้เกิดความประทับใจได้น้ นั ต้องทําให้ถึงขั้นที่ผรู ้ ับบริ การ
เกิ ดปี ติยินดี นัน่ คือต้องให้บริ การที่ บรรลุความคาดหวังและเหนื อความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิ บัติตนของผู ้
ให้บริ การด้วยไมตรี ต่อผูร้ ับบริ การ และความประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็ นผลให้เขามาใช้บริ การ
ของเราอีกแล้วตัวเราและองค์การของเราก็ยอ่ มจะประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติมไมตรี เข้าไปในทุกงานที่ทาํ
เริ่ มตั้งแต่การรักการมีไมตรี ต่อผูร้ ับบริ การ กล่าวง่ายๆ ก็คือว่า “ต้องเอาใจเขามาใส่ ใจเรา” และให้บริ การตรงตาม
ความต้องการทุกวันเมื่อเรามาถึงที่ ทาํ งาน เราควรทิ้งปั ญหาและเรื่ องราวส่ วนตัวไว้ภายนอก แล้วมุ่งทํางานที่เรา
รับผิดชอบให้ดีที่สุด พร้อมที่ จะช่วยเหลือสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ นอกเหนื อจากงานของเราเพื่อแสดงว่าเราเอาใจใส่
ผูร้ ับบริ การของเราอย่างตั้งใจ เราสามารถแสดงไมตรี ต่อเพื่อนร่ วมงานของเราได้เช่นกัน ความมีอธั ยาศัยไมตรี เป็ น
สิ่ งที่เกิดขึ้นได้ง่าย บรรยากาศแห่ งความเป็ นมิตรอาจเกิดขึ้นได้เพียงรอยยิม้ ที่เริ่ มจากตัวเราก่อน Service Mind นั้น
อย่ามองข้ามคุณสมบัติที่เป็ นนามธรรม ที่รับรู ้ได้ผา่ นความรู ้สึก จึงไม่ใช่แค่ทาํ งานตามหน้าที่ แต่ตอ้ งแสดงออกให้
เห็ น ความเต็ ม ใจ ตั้ง ใจพร้ อ มให้ บ ริ ก ารต่ อ เนื่ อ ง โดยไม่ ไ ด้ห วัง จบแค่ ค วามพึ ง พอใจเท่ า นั้ น แต่ ต ้อ งสร้ า ง
ประสบการณ์ที่ดีจนกลายเป็ นความประทับใจให้ได้ "ใช้ใจบริ การ" จึงเป็ นคําตอบของสิ่ งนี้
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจัยจึ งเห็ น ความสําคัญ ของการศึ ก ษาความพึ งพอใจของนัก ศึ กษาในการให้บริ ก ารของ
สํานักงานบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น ว่าปั จจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา
และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริ การอยูใ่ นระดับใด มีทศั นคติต่อหน่วยงานที่มารับบริ การอย่างไร โดย
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ผูว้ จิ ยั คาดว่าผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อสํานักงานบริ การการศึกษา สามารถนําไปปรับปรุ งการให้บริ การ
ให้ดีข้ ึน สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาที่มารับบริ การต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิ จหลักและ
ให้เกิดการพัฒนาการบริ หารงานและพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสํานักงานบริ การการศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ขอนแก่น
(2) เพื่ อเปรี ยบเที ยบความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารของสํานัก งานบริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ แนวคิดของ (ปรี ยากร วงศ์อนุตรโรจน์, 2535) ได้กล่าวถึงปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ ใช้
เป็ นเครื่ องมือบ่งชี้ถึงปั ญหาที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานได้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
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ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา
มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่ น

ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ บริการของสํานักงานบริการการศึกษา

ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส

ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ
มีการสร้างความเข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
การให้บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ
ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น
การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์
ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย
ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
เป็ นการศึกษาโดยใช้แบบแผนวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)โดยเริ่ มจากการรวบรวมข้อมูล
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ต่างๆ เพื่อนํามาสร้างกรอบแนวคิด
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 1,514 คน
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กลุ่มตัวอย่ าง
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จํานวน 235 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีใช้ตารางเลขสุ่ม
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น คือ การให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น
ตัว แปรตาม คื อ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารของสํ า นั ก งานบริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยใช้แบบประเมิ น มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมี ข้ นั ตอนในการสร้าง
เครื่ องมือสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
แบบสอบถาม
1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้นของสํานักงานบริ การการศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น
3. นําข้อมูลที่ ได้จากการศึ กษาค้น คว้ามาสร้ างคําถามในแบบสอบถาม เสนอแบบต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ
จํานวน 3 คน พิจารณาความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา การใช้
ภาษา แล้วดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งให้มีความถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ IOC เท่ากับ 0.8
4. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั นักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คนเพื่อหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่ งมีความคล้ายคลึงและสอดคล้องกันเพื่อหา
คุณภาพเครื่ องมือดังนี้
4.1 หาค่าอํานาจจําแนกรายข้อในแต่ละด้าน (Discrimination) โดยใช้ Item-total Correlation ค่า
อํานาจจําแนกที่ตอ้ งการมีค่าตั้งแต่ .20 ถึง.80 พบว่าข้อคําถามมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.69
4.2 ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเป็ นรายด้านและทั้งฉบับโดยใช้วิธีสมั ประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของ
ครอนบาค (Cronbach’ Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ รายด้านและทั้งฉบับเท่ากับ 0.78
5. นํา แบบสอบถาม จัด พิ ม พ์เตรี ย มความพร้ อ มในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่างที่
กําหนดไว้
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลตามลําดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั จัดทําหนังสื อขอความร่ วมมือในการทําวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่ วมมือให้ผวู ้ จิ ยั เก็บข้อมูล ตามกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนด
2. ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนดไว้ดว้ ยตนเอง พร้อมทั้งทําความชี้แจงให้ผตู ้ อบ
คําถามเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม ขณะที่ มีนักศึ กษามีลงทะเบี ยนเรี ยนและมาใช้บริ การต่างๆ ที่ สํานักงาน
บริ การการศึกษาและผูว้ จิ ยั ได้รับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลในครั้งนี้ ใช้วธิ ี การวิเคราะห์ โดยประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป ซึ่งสามารถจําแนกการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับสถานภาพ เพศ คณะที่ เรี ยน ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบ
วิเคราะห์ โดยวิธีการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การ
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น นํามาหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลักษณะคําถามเป็ นแบบ
มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
5 หมายถึ ง ความพึงพอใจของนักศึ กษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึ กษา อยู่ในระดับ
มากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึงคุณธรรม ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา อยูใ่ น
ระดับปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา อยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึ ง ความพึงพอใจของนักศึ กษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึ กษา อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาค่าเฉลี่ย ( x̅ ) นําค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรี ยบเทียบระดับการปฏิบตั ิกบั
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อประเมินดังนี้ (บุญชม ศรี สะอาด. 2545)
ค่ าเฉลี่ ย 4.51 – 5.00 หมายถึ ง ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารของสํานั ก งานบริ ก าร
การศึกษา อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่ าเฉลี่ ย 3.51 – 4.50 หมายถึ ง ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารของสํานั ก งานบริ ก าร
การศึกษา อยูใ่ นระดับมาก
ค่ าเฉลี่ ย 2.51 – 3.50 หมายถึ ง ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารของสํานั ก งานบริ ก าร
การศึกษา อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่ าเฉลี่ ย 1.51 – 2.50 หมายถึ ง ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารของสํานั ก งานบริ ก าร
การศึกษา อยูใ่ นระดับน้อย
ค่ าเฉลี่ ย 1.00 – 1.50 หมายถึ ง ความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารของสํานั ก งานบริ ก าร
การศึกษา อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

5. สรุ ปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพนักศึกษาที่มาใช้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรี ปทุม ขอนแก่น แยกเพศ คณะที่เรี ยน
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพนักศึกษาที่มาใช้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
126
109
235

ร้ อยละ
53.62
46.38
100.00

ผลการวิจยั พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 53.62
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพนักศึกษาที่มาใช้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น แยกคณะ
คณะ
จํานวน ร้ อยละ
1. คณะบริ หารธุรกิจ
25
10.64
2. คณะนิเทศศาสตร์
57
24.26
3. ศิลปศาสตร์
22
9.36
4. นิติศาสตร์
15
6.38
5. บัญชี
50
21.28
6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
29
12.34
7. วิทยาลัยโลจิสติกส์และ
26
11.06
ซัพพลายเชน
8. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
11
4.68
การบริ การ
รวม
235
100.00
ผลการวิจยั พบว่า โดยส่ วนใหญ่นักศึ กษาที่ มาใช้บริ การของสํานักงานบริ การการศึ กษา เป็ นนักศึ กษา
คณะนิเทศศาสตร์ ร้อยละ 24.26
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น ผลปรากฏดังนี้
ข้ อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความพึงพอใจ
ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส
ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา
มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ
ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความเข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ
มีการสร้างความเข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
การให้บริ การเป็ นไปตามกําหนดเวลาที่ประกาศ
ให้บริ การด้วยความเต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น
การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์
ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย
ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว
รวม

X�
4.23
4.11
4.10
4.09
4.10
4.12
4.16
4.15
4.18
4.14
4.14

S.D.
0.62
0.64
0.64
0.63
0.61
0.62
0.63
0.62
0.61
0.61
0.62

ระดับการประเมิน
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิ จัย พบว่า ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาในการให้ บ ริ ก ารของสํ านั ก งานบริ ก ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น อยูใ่ นระดับ มาก คือ ข้อ 1 ให้การต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุ ภาพ ยิม้ แย้มแจ่มใส
X� = 4.23 , S.D = 0.62 ข้อ 9 ให้บริ การตรงตามเวลานัดหมาย X� = 4.18 , S.D = 0.61 ข้อ 7 ให้บริ การด้วยความ
เต็มใจ ยินดี กระตือรื อร้น X� = 4.16 , S.D = 0.63 ข้อ 8 การบริ การมีความถูกต้อง แม่นยํา ทันเหตุการณ์ X� = 4.15,
S.D = 0.62 ข้อ 10 ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วตามลําดับ X� = 4.14 , S.D = 0.61 ข้อ 6 การให้บริ การเป็ นไปตาม
กําหนดเวลาที่ประกาศ X� = 4.12 , S.D = 0.62 ข้อ 2 ผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ ความเข้าใจ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อแนะนํา
X� = 4.12 , S.D = 0.64 ข้อ 3 มีการแจ้งขั้นตอนและเงื่อนไขการบริ การให้ทราบ X� = 4.10 , S.D = 0.64 ข้อ 5 มีการ
สร้างความเข้าใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ X� = 4.10 , S.D = 0.61 และ ข้อ 4 ผูใ้ ห้บริ การสร้างความประทับใจและความ
เข้าใจที่ดีแก่ผมู ้ าติดต่อ X� = 4.09 , S.D = 0.63 ตามลําดับ
ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่าภาพรวมคณะที่มาใช้บริ การมีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับ มาก คือ ตามลําดับ คณะนิ เทศศาสตร์ X� = 4.12, S.D = 0.63 , บัญชี X� = 4.11, S.D = 0.62, ศิลปศาสตร์X� =
4.10, S.D = 0.63, คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ X� = 4.04, S.D = 0.63 , นิ ติ ศ าสตร์ X� = 4.04, S.D = 0.63, เทคโนโลยี
สารสนเทศ X� = 4.07, S.D = 0.62, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน X� = 4.02, S.D = 0.64 และวิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริ การ X� = 4.01, S.D = 0.62

6. อภิปรายผล

อภิปรายผลการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั อภิปรายในประเด็นจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั และประเด็นอื่นๆ ที่
พบจากการวิจยั ดังนี้
ความพึ งพอใจของนักศึ กษาในการให้บ ริ การของสํานัก งานบริ ก ารการศึ กษา มหาวิท ยาลัยศรี ป ทุ ม
ขอนแก่น โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการให้บริ การแบบแบบครบวงจร One-Stop Service ของ
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สํานักงานบริ การการศึกษามหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่นการให้บริ การทุกอย่างในการรับสมัคร ลงทะเบียน คํา
ร้อง ให้คาํ ปรึ กษา แก้ไขปั ญหาให้สามารถใช้ได้อย่างครบวงจรที่ เดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การให้บริ การมี
ความรวดเร็ วขึ้น ทําให้ผูใ้ ช้บริ การได้รับความสะดวกและพึงพอใจต่อการใช้บริ การ (พิษณุ พร รุ โจปการ, 2556)
กล่าวว่า การให้บริ การที่เป็ นเลิศ และสร้างความประทับใจให้กบั ผูร้ ับบริ การได้น้ นั ส่วนหนึ่งเกิดจาก “ระยะเวลา”
ที่ใช้ในการติดต่อเพื่อรับบริ การ หากการบริ การใด ที่ใช้เวลาดําเนิ นการได้อย่างรวดเร็ ว จะเป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาํ
ให้ผรู ้ ับบริ การ ได้รับความสะดวก และ ประหยัดเวลา จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจตามมาในที่สุด และหากขั้นตอน
ของการดําเนินการไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน เหมือนในอดีต ที่อาจจะต้องเตรี ยมเอกสาร เพื่อยื่นคําร้องขอรับบริ การ หรื อ
จะต้องติ ดต่อกับผูใ้ ห้บริ การ จํานวนมาก เพื่อให้ได้รับบริ การเพียงหนึ่ งสิ่ ง จะยิ่งทําให้ผูร้ ับบริ การเกิ ดความพึง
พอใจในการให้บริ การของ บริ ษทั ห้าง ร้าน หรื อ องค์กรนั้นๆ โดยการที่จะสามารถทําให้ผูร้ ับบริ การมีความพึง
พอใจกั บ การให้ บ ริ การได้ น้ ั น จะต้ อ งมี ก ารปรั บ ป รุ งปั จจั ย สู่ ความสํ า เร็ จใน สามปั จจั ย ห ลั ก คื อ
1) บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ 2) สถานที่ ส่ิ งแวดล้อม 3) กระบวนการให้บริ การ และการบริ การ (Service) เป็ นการให้
ความเพื่อประโยชน์ของผูอ้ ื่น การบริ การที่ดี ผูร้ ับบริ การก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็ นสิ่ งดี
สิ่ งหนึ่ งอัน เป็ นผลดี กับองค์ก รของเรา เบื้ อ งหลังความสําเร็ จเกื อ บทุ กงาน มักพบว่างานบริ การเป็ นเครื่ องมื อ
สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริ การวิชาการ เป็ นต้น ดังนั้น ถ้าบริ การดี ผูร้ ับบริ การเกิด
ความประทับใจ ซึ่งการบริ การถือเป็ นหน้าเป็ นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) นําข้อมูลที่ได้จากความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริ การของสํานักงานบริ การการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ขอนแก่น นําไปพัฒนาแล้วนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษาและพัฒนาการ
ให้บริ การการศึกษาให้ดียง่ิ ขึ้น
(2) มีแนวทางในการเสริ มสร้างและพัฒนาพัฒนาการให้บริ การการศึกษาอย่างชัดเจน เป็ นรู ปธรรม
ควรมีการติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินเพื่อครอบคลุมความหลากหลายในการให้บริ การและ
เข้ากับบริ บทการศึกษาในปัจจุบนั
(2) ควรพัฒนาแนวทางการให้คาํ ปรึ กษาของอาจารย์ที่ปรึ กษาแก่นกั ศึกษา เพื่อนํามาพัฒนาการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ทางการศึกษา

8. กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูเ้ ชี่ยวชาญที่ให้การตรวจสอบเกณฑ์วิธีการประเมินและได้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่ องมือการวิจัยจนทําให้การวิจัยครั้งนี้ สําเร็ จด้วยดี และขอขอบใจนักศึ กษามหาวิทยาลัยศรี ปทุ ม
ขอนแก่น ที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
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คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที่เป็ นผลของการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผูศ้ ึกษาค้นคว้าขอมอบเป็ นเครื่ องบูชา
แสดงความกตัญ�ูกตเวทิตา บิดา มารดา ครู อาจารย์ ที่ให้การอบรมสัง่ สอน ให้สติปัญญา ความเชี่ยวชาญและ
ผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่ให้ชีวติ ที่ดีงาม ให้เกิดปั ญญา จนผูศ้ ึกษาค้นคว้าประสบความสําเร็ จในการศึกษาและก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน
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บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน และเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถ
ออกเสี ยงภาษาจีนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษร
ภาษาจี นพินอิน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 สายศิ ลป์ ภาษาจี น โรงเรี ยนสาร
สาสน์วเิ ทศสมุทรปราการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 รวม 20 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้ว ย (1) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ สั ท อัก ษรภาษาจี น พิ น อิ น จํา นวน 5 แผน 15 ชั่ว โมง (2)
แบบทดสอบวัดความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน ทั้ง 2 ฉบับ โดยแบบทดสอบฉบับที่ 1 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
และฉบับที่ 2 ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติ จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน พิสยั ค
วอไทน์และสถิ ตินอนพาราเมตริ กแบบ Wilcoxon signed-ranks test ผลการวิจยั พบว่า (1) ความสามารถในการ
ออกเสี ยงภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจีนพินอิน อยูใ่ นเกณฑ์ดี
มาก (md = 82.00) เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ (2) ความสามารถในการออกเสี ยงภาษาจี น ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการเรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอินสูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน การจัดการเรี ยนรู ้แบบพินอิน

ABSTRACT

The purposes of this research were to study on Chinese pronunciation skill and to compare Chinese
pronunciation skill of Mathayomsuksa 4 students between pre-test and post-test through Pinyin learning
management. The sample of this research were 20 students in a section of Mathayomsuksa 4, Majoring in Art1683
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Chinese from Sarasas Witaed Samut Prakarn School during the first semester in academic year of 2018. The
research instruments were comprised of (1) 5 Pinyin learning management plans for 15 hours (2) 2 issues of
Chinese pronunciation test. The first issue of Chinese pronunciation test was on the reliability of 0.97, and the
second issue of Chinese pronunciation test was on the reliability of 0.76. The data were analyzed by percentage,
median, and Non-parametric statistic on Wilcoxon signed-ranks test. The results of the study indicated that (1)
Chinese reading skill of Mathayomsuksa 4 students through Pinyin learning management was at the excellent
level (md = 82.00) based on the assumption and (2) Mathayomsuksa 4 students’ Chinese pronunciation skill
through Pinyin learning management was higher at the statistically significant level of .05.
KEYWORDS: the pronunciation ability of chinese, learning management with pinyin

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สําหรั บ ประเทศไทยทางรั ฐ บาลจี น ได้เข้ามาจัด ตั้ง สถาบัน ขงจื้ อ ในประเทศไทยถึ ง 12 แห่ ง และ
มี อ าสาสมัค รชาวจี น เดิ น ทางเข้า มาทํางานในประเทศไทยกว่า 7,000 คนต่ อ ปี เพื่ อ เข้ามาพัฒ นาและทํา ให้
คนไทยได้เกิ ดการเรี ยนรู ้ภาษาจี นกลางได้อย่างถูกต้องตามวิธีและได้มาตรฐานตั้งแต่ข้ นั เริ่ มต้นทั้งด้านการออก
เสี ยงภาษาจีนที่ถูกต้องตามวิธีแบบแผนของเจ้าของภาษา และรวมถึงด้านการเผยแพร่ วฒั นธรรมจีนในด้านต่าง ๆ
เพื่ อกระตุ ้นให้คนไทยมี ความสนใจในด้านวัฒ นธรรมจี น มากขึ้ น เช่ น การเรี ยนศิ ลปะพู่กันจี น ศิ ล ปะการตัด
กระดาษรู ป จี น การเต้น ระบํา ชนเผ่ า จี น ศิ ล ปะกัง ฟู ไทเก๊ ก เป็ นต้น โดยได้รั บ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
จากสํานักงานส่ งเสริ มภาษาจีนสู่สากลแห่ งประเทศจีนหรื อฮัน่ ปั้ น ภายใต้การกํากับดูแลจากกระทรวงศึกษาธิการ
ของจีน (สํานักงานฮัน่ ปั้ นแห่ งประเทศไทย : 2557) และสถาบันขงจื้อ ยังมอบทุนการศึกษาต่าง ๆ ให้กบั นักศึกษา
ข้าราชการ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนของประเทศนั้น ๆ ให้ไปศึ กษาต่อ และเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมที่ ประเทศจี น อย่าง
ต่อเนื่ อง โดยหากพิจารณาตัวเลข ในปี พ.ศ.2553-2554 จะพบว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ส่งนักศึกษาไปศึกษา
ต่อที่ประเทศจีนมากที่สุดเป็ นอันดับสี่ รองจากประเทศเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริ กา และญี่ปุ่น (กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์,
2556) นอกจากนี้ ยังมี โ ครงการความร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย นนัก ศึ ก ษาและคณาจารย์ช าวไทยและจี น ใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือระหว่างสถาบันขงจื้อของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีโรงเรี ยน
ในประเทศไทยเปิ ดหลักสูตรการเรี ยนการสอนภาษาจีนกลางหลายแห่ง ทั้งเป็ นโรงเรี ยนของรัฐบาล และเอกชน มี
การสอนภาษาจี นให้กบั คนไทยตั้งแต่ระดับอนุ บาล ประถมศึ กษา มัธยมศึ กษา และอุดมศึ กษา ดังนั้นจึ งเห็ นว่า
ประเทศไทยและจี น มี ความสัมพัน ธ์กัน เสมื อนพี่ น้อง สถาบัน ขงจื้ อ จึ งให้ความสําคัญ ในการเผยแพร่ ความรู ้
ทางด้า นภาษาจี น กลางในประเทศไทยเป็ นอย่า งมาก รวมถึ ง เผยแพร่ ว ฒ
ั นธรรมจี น ในด้า นอื่ น ๆ อี ก ด้ว ย
นอกจากนั้นประเทศจี นมีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิ จของโลกในศตวรรษนี้ ภาษาจี นกลางได้รับความนิ ยม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศจีนได้เปิ ดประเทศมากขึ้นจากเดิม ทําให้เกิดการติดต่อสื่ อสาร รวมไปถึงการทําธุรกิจ
ข้ามประเทศมากขึ้น
การติดต่อสื่ อสารในอนาคต หรื อเกิดจากความต้องการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของภาษานั้น ๆ (สรศักดิ์ นิ มิต
รัตนพร : 2556) จุดมุ่งหมายในการเรี ยนภาษา คือ เพื่อการสื่ อสาร การเรี ยนภาษาทุกภาษา พื้นฐานเบื้องต้นคือการ
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ออกเสี ยง ถ้าผูเ้ รี ยนออกเสี ยงไม่ถูกต้อง ไม่เพียงแต่ทาํ ให้ผูฟ้ ังไม่เข้าใจ ยังส่ งผลต่อการสื่ อสารซึ่ งอาจจะนํามาซึ่ ง
ความผิดพลาด การออกเสี ยงจึงเกี่ยวกับการฟังและพูด ดังนี้ จึงต้องฝึ กการฟังและพูดให้ถูกต้องและชัดเจน อันดับ
แรกในการเรี ยนภาษาจีนนั้น ต้องให้ความสําคัญในเรื่ องของการออกเสี ยง ถ้าครู ผสู ้ อนสอนทักษะการออกเสี ยงให้
ได้ดี จะส่ งผลดีต่อผูเ้ รี ยนในอนาคต ทําให้มีทกั ษะที่ ดีในการสื่ อสาร แต่ถา้ สอนแล้วผูเ้ รี ยนไม่สามารถออกเสี ยง
ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง อาจส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนไม่ชอบเรี ยนภาษาจีนได้ เพราะฉะนั้น ผูเ้ รี ยนภาษาจีนได้ดีน้ นั ขึ้นอยู่
กับการเริ่ มเรี ยนการออกเสี ยงขั้นแรก
สิ่ งที่ตอ้ งคํานึงถึงเกี่ยวกับการออกเสี ยงภาษาจีนอีกอย่างคือ ผูเ้ รี ยนต้องรู ้ทกั ษะการออกเสี ยงที่ดี จึงจะทํา
ให้สามารถสื่ อสารและฟังผูอ้ ื่นได้อย่างเข้าใจ ผูเ้ รี ยนต้องเข้าใจหลักการออกเสี ยงให้ถูกต้อง เพื่อจะสามารถสื่ อสาร
ในสิ่ งที่ตนเองอยากสื่ อสารออกไปให้ผอู ้ ื่นสามารถเข้าใจได้ ในการเรี ยนภาษาจีนผูเ้ รี ยนต้องจําคําศัพท์ ถ้าไม่มีการ
ออกเสี ยงเข้ามาช่วยจะทําให้ไม่สามารถจดจําคําศัพท์น้ นั ได้ หรื อถ้าจําได้อาจจําได้เพียงสั้นๆ การได้ออกเสี ยงมาก
ๆ และออกเสี ยงซํ้าๆเป็ นประจําสมํ่าเสมอ จะทําให้สามารถจดจําคําศัพท์และความหมายได้ดีข้ ึน และทําให้การพูด
ภาษาจีนมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น (Lu Jianji : 2553)
สั ท อัก ษรภาษาจี น พิ น อิ น เป็ นการสอนออกเสี ย งภาษาจี น ประกอบไปด้ว ย (声母 เซิ่ งหมู่ ) เสี ย ง
พยัญชนะ （韵母 หยิ่นหมู่）สระ และ（声调 เซิ่งเตีย้ ว）เสี ยงวรรณยุกต์ ซึ่ งง่ายต่อการศึกษาภาษาจีน ที่จะ
สามารถทําให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ระบบการออกเสี ยงภาษาจี นได้อย่างถูกต้องแม่นยํา ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งที่ สําคัญมาก
สําหรับผูท้ ี่ เริ่ มเรี ยนภาษาจี นกลาง เพราะจะช่วยให้ผูเ้ รี ยนทราบถึงการออกเสี ยงภาษาจี นได้อย่างถูกต้อง ถ้าการ
เรี ยนภาษาจีนโดยปราศจากพินอินแล้ว จะทําให้ผูท้ ี่เริ่ มเรี ยนภาษาจีนขาดความเข้าใจด้านในการออกเสี ยง เพราะ
จะเป็ นการเรี ยนที่มีแต่อกั ษรภาษาจีนอย่างเดียว ถึงแม้จะเป็ นเนื้อหาการเรี ยนครั้งแรก ก็จะออกเสี ยงไม่เป็ นและทํา
ให้การเรี ยนภาษาจีนนั้นพบอุปสรรคทันที เพราะไม่สามารถอ่านอักษรภาษาจีนได้ เปรี ยบกับชาวต่างชาติที่เรี ยน
ภาษาไทย ก็จาํ เป็ นที่ จะต้องรู ้พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ไทยเสี ยก่อน เพื่อจะสามารถช่วยในการออกเสี ยงให้
ถูกต้อง ส่วนพินอินนั้นจะยืมอักษรโรมัน เช่น b p m f a o e i u เป็ นต้น มาใช้เป็ นสัญญาลักษณ์แทนเสี ยงพยัญชนะ
เสี ยงสระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีนกลาง เนื่ องด้วยอักษรโรมัน จะมีความเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทําให้
ชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเรี ยนได้ง่ายขึ้น ตัวอักษรโรมันที่ นํามาใช้เป็ นสัญญาลักษณ์ แทนเสี ยงเท่ านั้น
อักษรพินอินนัน่ มีพยัญชนะ 23 คํา มีสระ 36 คําและเสี ยงวรรณยุกต์ 4 เสี ยง ที่เป็ นสัญลักษณ์เครื่ องหมาย “ – ”เสี ยง
ที่ 1 (อิน) “ / ” เสี ยงที่ 2 (หยัง่ ) “ ˇ ” เสี ยงที่ 3 (สั่ง) “ \ ” เสี ยงที่ 4 (ชวี) ที่จะต้องนํามารวมเสี ยงเข้าด้วยกัน โดยใช้
อักษรพยัญชนะตัวหน้า มารวมเข้ากับสระตัวหลัง จากนั้นจึงนําวรรณยุกต์เสี ยงมาใส่ ไว้ในตําแหน่ งของตัวสระ
ด้านหลัง จึงทําให้เกิดคําหนึ่ งคําที่ เป็ นเสี ยงและความหมายออกมา ยกตัวอย่าง เช่น เรานําตัวพยัญชะตัว “b”(ปั ว)
และตัวสระ “a”(อา) รวมกับเสี ยงวรรณยุกต์เสี ยงที่ 1（-）จะออกเสี ยงคําว่า “bā” ( 爸 “ปา” ) ซึ่งแปลว่า “พ่อ”
( ธิเบต เชื้อพรหม : 2560 )
ดังนั้นในการจัดการเรี ยนรู ้แบบพินอิน ที่มีสื่อการสอนอย่างการใช้การ์ดคําศัพท์ภาษาจีน ร่ วมกับการใช้
เครื่ องบันทึกเสี ยง ที่บนั ทึกการออกเสี ยงของเจ้าของภาษาโดยตรง(ชาวจีนปั กกิ่ง) มาประสมผสานเข้าด้วยกันใน
ทุกเนื้ อหา เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถรู ้หลักการออกเสี ยงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถซึ มซับสําเนี ยง
ภาษาจี น (ปั กกิ่ ง) ซึ่ งถือว่าเป็ นที่ ยอมรับกันทั้งชาวจี นและคนทั่วโลกที่ เรี ยนภาษาจี น ว่าเป็ นสําเนี ยงภาษาจี นที่
ชัดเจนและได้มาตรฐานที่ สุดในประเทศจี น สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 สายศิ ลป์ ภาษาจี น ที่ กาํ ลังจะ
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เริ่ มต้นเรี ยนภาษาจีน การนําการจัดการเรี ยนรู ้สทั อักษรจีนพินอิน น่าจะมีประโยชน์ในการเป็ นพื้นฐานในการเรี ยน
ภาษาจีนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้สัท
อักษรจีนพินอิน
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถออกเสี ยงภาษาจี นของนักเรี ยนชั้นมัธยมปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลัง
เรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้สทั อักษรจีนพินอิน

3. กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจีนพินอิน
1. ขั้นนํา
1.1 ทบทวนความรู ้เดิม
1.2 เชื่อมโยงเข้าสู่ เนื้อหาใหม่
1.3 นักเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ภาษาจีน
2. ขั้นสอน
2.1 เข้าใจวิธีการออกเสี ยงภาษาจีน ตามหลักการออกเสี ยง
พินอิน
2.2 ฝึ กทักษะออกเสี ยงภาษาจีน
2.3 ปฏิบตั ิการออกเสี ยงภาษาจีนได้ถูกต้อง
3. ขั้นสรุ ป
3.1 สรุ ปหลักการออกเสี ยงที่ถูกต้อง
3.2 ปรับปรุ งถ้ายังออกเสี ยงไม่ถูก

ความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. วิธีดาํ เนินการวิจยั
4.1 ประเภทการวิ จั ย การวิ จัย นี้ เป็ นการวิ จัย กึ่ งทดลอง (Quasi-experiment design) ผู ้วิ จัย ได้ ท ํ า
การทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design (Fitz-Gibbon. 1987: 113)
4.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สายศิลป์ ภาษาจีน โรงเรี ยนสารสาน์
วิเทศสมุทรปราการ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 รวม 20 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมด
4.3 ตัว แปรที่ศึ ก ษาได้แ ก่ ตัวแปรอิ ส ระ (Independent Variable) ได้แ ก่ การจัดการเรี ย นรู ้ สัท อักษร
ภาษาจีนพินอิน และตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน
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4.4 ระยะเวลาที่ ใช้ ในการวิ จั ย 1 เดื อ น (กรกฎาคม 2561) โดยใช้แ ผนการจัด การเรี ยนรู ้ 5 แผน
ใช้เวลาครั้งละ 3 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 15 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่
(1) แผนจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรจี นพินอิ น เสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน ทําการตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสื่ อการสอนทั้งการ์ ดคําศัพท์พินอินและเครื่ องบันทึ กเสี ยง
ของเจ้าของภาษา (ชาวปั กกิ่ ง) ซึ่ งมี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินออกเป็ น 5 ระดับ พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 พยัญชนะพินอิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด (x� = 4.80 ) แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ 2 สระพิ น อิ น มี ค วามเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (x� = 4.75)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 การผสมเสี ยงวรรณยุกต์พินอินทั้ง 4 เสี ยง มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� =
4.78) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 ครอบครัวของฉัน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่ สุด (x� = 4.77) แผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ 5 ร่ างกายของฉัน มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด (x� = 4.77) โดยมี ความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.77 )
(2) แบบทดสอบวัดความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน โดยมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบแบ่งออกเป็ น
2 ฉบับ ออกเสี ยงตามคําในแบบทดสอบที่ กาํ หนด และทําการบัน ทึ กเสี ยงในห้ องปฏิ บัติก าร (Sound Lab) มี
ทั้งหมด 5 เรื่ อง รวมทั้งหมด 90 ข้อ ได้แก่
แบบทดสอบฉบับที่ 1 การออกเสี ยง มีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบที่ ให้นักเรี ยนได้ทาํ การทดสอบ
ออกเสี ยงพยัญชนะ สระ และการรวมเสี ยงวรรณยุกต์ รวมทั้งหมด 80 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย
ชุดตัวพยัญชนะพินอิน จํานวน 23 คํา ชุดตัวสระพิน จํานวน 36 คํา ชุดการผสมเสี ยงวรรณยุกต์
พินอินทั้ง 4 เสี ยง จํานวน 21 ข้อ จากนั้นออกเสี ยงลงในเทปบันทึกเสี ยง
แบบทดสอบฉบับที่ 2 การตอบคําถามและการพูดบรรยาย รวมทั้งหมด 10 ข้อ มีลกั ษณะดังนี้
การตอบคําถามเกี่ยวกับครอบครัวของฉัน มีลกั ษณะฟังคําถามจากเครื่ องบันทึกเสี ยง 2 รอบ แล้ว
ตอบคําถามเป็ นภาษาจีน จํานวน 5 ข้อ และการบรรยายร่ างกายของฉัน มีลกั ษณะเป็ นการให้ดูรูปภาพแล้วบรรยาย
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของ 2 รู ปภาพเป็ นภาษาจีน จํานวน 5 ข้อ จากนั้นออกเสี ยงลงในเทปบันทึกเสี ยง
แบบทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ได้ทาํ การประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ได้
ค่าดัชนีอยูท่ ี่ 0.67-1.00 และ 0.66-1.00
การนําแบบทดสอบวัดความสามารถออกเสี ยงภาษาจี น ไปทดลองใช้กับ นักเรี ยนนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสารสาสน์วเิ ทศสมุทรปราการ (แผนกIEP) จํานวน 30 คน แบบทดสอบฉบับที่ 1 ได้ค่า
ความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.27-0.73 มีค่าอํานาจจําแนก (r) เท่ากับ 0.26-0.86 และหาค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
และฉบับที่ 2 ได้ค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.37-0.67 มีค่าอํานาจจําแนก (r) เท่ากับ 0.26-0.73 และหาค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.76
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอนภาษาจีนแก่นกั เรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยผูว้ จิ ยั ทําการสอนตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบพินอินทั้งหมด 5 แผน เป็ นเวลา 15 ชัว่ โมง
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4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติจาํ นวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐานและพิสยั ควอไทน์
(2) สถิติท่ีใช้ทดสอบ ได้แก่ สถิตินอนพาราเมตริ ก แบบ Wilcoxon signed - ranks test

5. สรุ ปผลการวิจัย

(1) การศึ กษาความสามารถออกเสี ยงภาษาจี น ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 4 จากการจัดการ
เรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอิน มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์ ของผลการศึกษาความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสารสาน์วเิ ทศศึกษาสมุทรปราการ จากการจัดการ
เรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอิน จําแนกตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เกณฑ์
80 -100
70 - 79
60 - 69
50 - 59
0 - 49

ระดับ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปรับปรุ ง
ตํ่ากว่าเกณฑ์
รวม
มัธยฐาน
พิสัยระหว่างควอไทล์

ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
รวม
การออกเสี ยง
การตอบคําถามและการบรรยาย
คะแนน จํานวน ร้อยละ คะแนน จํานวน ร้อยละ คะแนน จํานวน
64-80
20
100
9-10
9
45.00
72-90
20
48-63
7-8
9
45.00
54-71
32-47
5-6
2
10.00
36-53
16-31
3-4
18-35
0-15
0-2
0-17
20
100
20
100
20
74.00
8.00
82.00
7.75
1.00
8

ร้อยละ
100
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการศึกษาความสามารถออกเสี ยงภาษาจีน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จากการจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจีนพินอิน โดยรวมอยูท่ ี่ (md = 82.00) ทั้งหมดมีจาํ นวน 90 ข้อ และนักเรี ยน
ทั้งหมด 20 คน มีคะแนนอยูท่ ี่ 72-90 คะแนน คิดเป็ นจํานวนร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
ฉบับที่1 ( การออกเสี ยง) อยูท่ ี่ (md=74.00) ) มีจาํ นวน 80 ข้อ และนักเรี ยนทั้งหมด 20 คน มีคะแนน
อยูท่ ี่ 64-80 คะแนน คิดเป็ นจํานวนร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ระดับดีมาก
ฉบับที่ 2 (การตอบคําถามและการบรรยาย) อยูท่ ี่ (md =8.00) มีจาํ นวน 10 ข้อ และนักเรี ยนทั้งหมด 20
คน มีนกั เรี ยนจํานวน 9 คน มีคะแนนอยูท่ ี่ 9-10 คะแนน คิดเป็ นจํานวนร้อยละ 45 และมีนกั เรี ยนจํานวน 9 คน มี
คะแนนอยูท่ ี่ 7-8 คะแนน คิดเป็ นจํานวนร้อยละ 45 และมีจาํ นวนนักเรี ยน 2 คน มีคะแนนอยูท่ ี่ 5-6 คะแนน คิดเป็ น
จํานวนร้อยละ 10 ซึ่งถือว่ามีเกณฑ์อยูใ่ นระดับดี
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(2) ผลเปรี ยบเทียบความสามารถออกเสี ยงภาษาจีนด้านการออกเสี ยงของของนักเรี ยนชั้นมัธยมปี ที่ 4
ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอิน มีผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถออกเสี ยงภาษาจีนด้านการออกเสี ยงของนักเรี ยนชั้นมัธยมปี ที่ 4
ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอิน
การทดสอบ
S.D.
Z
𝐱𝐱�
sig
ก่อนเรี ยน
21.30
16.09
3.922
.000
หลังเรี ยน
74.00
4.24
จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการออกเสี ย งภาษาจี น ด้า นการออกเสี ย งของนั ก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการเรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอินสูงขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
(3) ผลเปรี ยบเที ย บความสามารถออกเสี ยงภาษาจี น ด้านการตอบคําถามและการพูด บรรยายของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอิน มีผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถออกเสี ยงภาษาจีนด้านการตอบคําถามและการพูดบรรยายของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรี ยนจากการจัดการเรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอิน
การทดสอบ
S.D.
Z
𝐱𝐱�
sig
ก่อนเรี ยน
2.80
1.32
3.939
.000
หลังเรี ยน
8.25
1.21
จากตารางที่ 3 พบว่า ความสามารถในการออกเสี ยงภาษาจี นด้านการตอบคําถามและการพูดบรรยาย
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจีนพินอินสู งขึ้น อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

6.1 ผลการศึ ก ษาความสามารถออกเสี ย งภาษาจี น ของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จากการจัด
การเรี ยนรู ้สทั อักษรภาษาจีนพินอิน ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน พุท ธศักราช 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึ กษา สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน, 2557) อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ทุกคน เป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจีนพินอินที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญว่ามีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับดีมาก ทั้งนี้ สัทอักษรภาษาจีนพินอิน เป็ นระบบในการถ่ายทอดเสี ยงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วย
ตัวอักษรโรมัน ความหมายของพินอิน คือ การรวมเสี ยงเข้ากัน การเขียนเสี ยงแบบสัทศาสตร์ การสะกด การถ่าย
ทอดเสี ยง และการทับศัพท์ (สํานักงานส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย (2551 : 1) โดย
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ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจี นพินอิน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนํา เป็ นการทบทวน
ความรู ้เดิม และเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาใหม่ รวมทั้งการสร้างความตระหนักถึงความสําคัญในการใช้ภาษาจีน 2) ขั้น
สอน มุ่ งให้ นัก เรี ย นได้เข้าใจวิธี ก ารออกเสี ย งภาษาจี น ได้อ ย่างถู ก ต้อ งตามหลัก การออกเสี ย งพิ น อิ น ทั้งตัว
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ รวมถึงการรวมเสี ยงทั้ง 4 เสี ยงเข้าด้วยกัน เป็ นคําที่สมบูรณ์ร่วมถึงการตอบคําถามและ
การบรรยาย ซึ่ งจะใช้การ์ ดคําศัพท์รูปภาพมาเข้าประกอบกับการออกเสี ยง เพื่อออกเสี ยงภาษาจี นให้เหมือนหรื อ
ใกล้เคียงกับสําเนียงเจ้าของภาษา (ชาวปั กกิ่ง) โดยออกเสี ยงตามเครื่ องบันทึกเสี ยงเจ้าของภาษา (ชาวปั กกิ่ง) เป็ น
วิธีที่ทาํ ให้นกั เรี ยนออกเสี ยงภาษาจีนได้ถูกต้องและทําให้นกั เรี ยนได้เห็นการ์ดคําศัพท์และรู ปภาพประกอบที่เป็ น
รู ปธรรม นักเรี ยนจึงมีความเข้าใจในการเรี ยนด้านการออกเสี ยงมากขึ้น และยังทําให้นกั เรี ยนได้ฟังการออกเสี ยง
ภาษาจีนที่ถูกต้อง เพราะการออกเสี ยงที่ผิดเพี้ยนไปนิ ดเดียวก็อาจจะทําให้ความหมายนั้นผิดไปด้วย 3) ขั้นสรุ ป
เป็ นการทดลองให้นกั เรี ยนออกเสี ยง ปรับปรุ ง ในกรณี ถา้ ยังออกเสี ยงไม่ถูกต้อง และสรุ ปการออกเสี ยงที่ถูกต้อง
ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ นิ ตยา สุ วรรณศรี ( 2539 :70 ) การอ่านออกเสี ยงภาษาจี น อย่างถูกวิธี ต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น การฝึ กซํ้า ๆ ทบทวนบ่อย ๆ จึงทําให้ผเู ้ รี ยนจดจําได้ ฟังเข้าใจ พูด อ่านและเขียนได้
อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว และวิธีที่จะฝึ กทักษะทางภาษาได้ดีอีกอย่างหนึ่ งคือ การฝึ กทักษะการพูดบทสนทนาที่
เรี ยบง่ายและสามารถนํามาใช้จริ งได้ในชีวิตประจําวัน เพื่อสร้างความคุน้ เคยในด้านการออกเสี ยงภาษาจีนและ
เกิ ดเป็ นทักษะในด้านการพูด ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความกล้าในการพูดภาษาจี น สามารถพัฒ นาด้านการออกเสี ยง
ภาษาจีนได้เป็ นอย่างดี และยังสามารถพัฒนาระดับความรู ้ดา้ นภาษาจีนได้ดีอีกทางหนึ่ง
6.2 ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการออกเสี ยงภาษาจี น ของนัก เรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 4
สายศิ ลป์ ภาษาจี น ภายหลังจากการเรี ยนรู ้ สัทอักษรภาษาจี นพินอิน สู งขึ้นอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ แผนการจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจี นพินอินที่ ผูว้ ิจยั ได้
สร้างขึ้ น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญว่ามี ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี มาก ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้สัทอักษร
ภาษาจีนพินอิน เป็ นการเรี ยนพูดอย่างเดียว การอ่านคําต่าง ๆ จะใช้ตวั อักษรภาษาอังกฤษเพื่อกําหนดการออกเสี ยง
(ศู น ย์เทคโนโลยีท างการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ (2547 :11) ทั้งนี้ เอกสัณ ห์ ชิ น อัค รพงษ์ (2555 : 63) ได้
กล่าวถึ งความสําคัญ ของการออกเสี ยงทางภาษาไว้ว่า ประเด็นแรก การศึ กษาภาษาต่างประเทศจะต้องเริ่ มจาก
การศึกษาระบบเสี ยงก่อน“เสี ยง”เป็ นเรื่ องยากที่สุดและจะต้องให้ความสําคัญมากที่สุดด้วยเป็ นเรื่ องยากที่สุดและ
จะต้องให้ความสําคัญมากที่สุดด้วย สอดคล้องกับ กนกวรรณ ทับสี รัก ( 2559 ) ได้ศึกษาการพัฒนาการอ่านออก
เสี ยงภาษาจี น โดยใช้เกมประกอบแบบฝึ กทักษะสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยกลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้
ในการวิจัยคื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1/2 โรงเรี ยนสตรี ศึก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่านออกเสี ยงโดยใช้ เกม 2 )แบบฝึ กทักษะด้านการอ่านออกเสี ยงโดยใช้เกณฑ์จาํ นวน
5 ชุด 3) แบบวัดความสามารถด้านการออกเสี ยงภาษาจี นจํานวน 30 ข้อ พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อน
เรี ยนกับหลังเรี ยนพบว่า หลังจากที่นกั เรี ยนเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการอ่านออกเสี ยง โดยใช้เกมประกอบ
แบบฝึ กส่งผลให้นกั เรี ยนมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .05
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการส่ งเสริ มครู ผูส้ อนให้มีการใช้การจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจี นพินอินที่ มีสื่อการ
สอนอย่างการใช้การ์ ดคําศัพท์ภาษาจี น ร่ วมกับการใช้เครื่ องบันทึกเสี ยง ที่ บนั ทึกการออกเสี ยงของเจ้าของภาษา
โดยตรง (ชาวจีนปั กกิ่ง) มาประสมผสานกับการจัดการเรี ยนรู ้
(2) ครู ผูส้ อนควรใช้การจัดการเรี ยนรู ้สัทอักษรภาษาจีนพินอิน ร่ วมกับการสอนบทสนทนาที่สาม
รถใช้ได้ในชีวิตประจําวันจากเรื่ องใกล้ตวั เช่นการทักทาย การซื้อของ การถามทาง หรื อการถามความชอบต่างๆ
จนไปถึงเรื่ องไกลตัว เช่น ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ เป็ นต้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการนําการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้สพินอินผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่ งเสริ มการอ่าน
ออกเสี ยงภาษาจีน
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เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังจากการเรี ยนโดยใช้
หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ ยงไก่ ไข่อินทรี ย ์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุ รี จํานวน 20 คน ที่ ได้มาจากการสุ่ มแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 3 ฉบับ คือ (1) หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่
อินทรี ย ์ (2) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์ และ (3) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การ
วิจัยครั้ งนี้ ใช้ระยะเวลา 6 เดื อ น การวิเคราะห์ ข ้อมูล ใช้ส ถิ ติเชิ งบรรยาย ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี t-test แบบ Dependent Samples ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิ ภาพของ
หลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยม์ ีประสิ ทธิภาพ 80.52/84.25 เป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่กาํ หนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนคิดเป็ นร้อย
ละ 80.52 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ และ (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วย
หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยค์ ะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น ประสิ ทธิภาพของหลักสูตร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ABSTRACT

The objectives of this study were (1) to develop a short-term vocational training curriculum (2) to
study the efficiency of a short-term vocational training curriculum, (3) to investigate the learning achievement
by using a short-term vocational training curriculum, and (4) to compare the learning achievement between pretest and post-test through the short-term vocational training curriculum on raising organic layer chicken for
Mathayomsuksa 3 students. The sample of this study consisted of 20 Mathayomsuksa 3 students from Sattahip
Wittayakhom School at Sattahip District in Chonburi Province. The instruments were used in this study (1) the
short-time vocational training curriculum on raising organic layer chickens for Mathayomsuksa 3 students; and
(2) the learning achievement test on the short-term vocational training curriculum. This study was conducted 6
months. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and hypothesis test by using t-test for
Dependent Samples. The finding revealed that (1) the efficiency of a short-term vocational training curriculum
on raising organic layer chickens for Mathayomsuksa 3 students had the efficiency on the standard criteria of
80.52/84.25 based on the assumption, (2) the Mathayomsuksa 3 students’ learning achievement had the
efficiency of 80.52 %, and (3) the comparing of the students’ learning achievement through the short-term
vocational training curriculum on raising organic layer chicken for Mathayomsuksa 3 students in the post-test
was higher than pre-test at the statistical significant level of .05.
KEYWORDS: Development of a short-term vocational training curriculum, Efficiency of curriculum,
Learning achievement

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 เน้นความสําคัญของการจัดการอาชีวศึกษาและฝึ กอบรม
วิชาชี พให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ และแผนการศึ กษาแห่ งชาติ เพื่ อผลิ ตและพัฒ นา
กําลังคนระดับฝี มือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เป็ นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น โดยนําความรู ้ในทางทฤษฎีที่เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทย
มาใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความสามารถทางด้านปฏิบตั ิและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปใช้ประกอบอาชี พใน
ลักษณะผูป้ ฏิบตั ิหรื อประกอบอาชี พอิสระได้ จึงได้กาํ หนดแนวทางการจัดการศึ กษาไว้ 3 รู ปแบบ คือ การศึ กษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสู ตรที่ จดั ขึ้นประกอบด้วยหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพ หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง หลักสู ตรปริ ญญาตรี สายเทคโนโลยี รวมทั้งหลักสู ตรที่จดั ขึ้นเพื่อ
ความรู ้หรื อทักษะในการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ ในรู ปแบบของโครงการหรื อสําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551) การจัดการศึกษาตามหลักสู ตรการอาชีวศึกษาเน้นการเรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี และฝึ ก
ปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในวิชาการที่สมั พันธ์กบั วิชาชีพในการวางแผน
แก้ปัญหา และดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม (สํานักนโยบายคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2557)
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การพัฒนาหลักสู ตรมีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ การสร้างหลักสู ตรขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ตามสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ และการปรับปรุ งหลักสู ตรเป็ นการปรับปรุ งหลักสูตรเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้มี
ความสมบู รณ์ และเหมาะสมยิ่งขึ้ น (Good, 1973; Saylor & Alexander, 1974) หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้น
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา เป็ นหลักสู ตรการศึ กษานอกระบบที่ พฒ
ั นาขึ้น เพื่อฝึ กอบรมวิชาชี พ
ให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป เพื่อนําความรู ้ที่ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพทั้งในสถานประกอบการ
และอาชีพส่ วนตัวหรื อถ่ายโอนหน่วยการเรี ยนไปยังหลักสู ตรในระบบโรงเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยู่ หลักสู ตรประกอบด้วย
ภาคทฤษฎี และปฏิ บตั ิ โดยเน้นหนักไปที่ ภาคปฏิ บตั ิเพื่อให้ผูศ้ ึ กษาได้นําไปใช้ได้จริ งเมื่อเรี ยนจบหลักสู ตร ในปี
พ.ศ. 2540 กรมอาชีวศึกษาได้อนุญาตให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมขึ้นเองได้ ให้ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษา
เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ ม ัติใช้หลักสู ตร เพื่ อให้เกิ ดความคล่องตัวในการพัฒนาหลักสู ตรได้ทัน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมในช่วงเวลานั้นๆ (สํานักมาตรฐานอาชีวศึกษาและวิชาชีพ, 2549)
โครงการสอนวิ ช าชี พ แกนมัธ ยม เป็ นโครงการความร่ วมมื อ ระหว่างวิ ท ยาลัยในสั งกัด สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชี วศึ กษากับโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน โดยนําหลักสู ตร
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พไปสอนให้กับนักเรี ยนโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา (ณัชชารี ย ์ วิเชี ยรรั ตน์ , 2557) ในการนี้
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีได้ทาํ ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม จัดทําโครงการการเรี ยนรายวิชา
สะสมหน่ ว ยกิ ต เตรี ย มอาชี วศึ ก ษา เป็ นแนวทางหนึ่ งในการเพิ่ มโอกาสการเรี ยนด้านอาชี วศึ กษาให้ กับนักเรี ยน
มัธยมศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อหลักสูตรอาชีวศึกษาตามความถนัดและความสนใจ (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ชลบุรี, 2560)
สภาพท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่เป็ นอาชีพหนึ่ งที่มีประชาชนประกอบอาชีพนี้เป็ นจํานวนมาก แต่เป็ นการเลี้ยงแบบหนาแน่น
บนกรงตับ ที่มีผลต่อสวัสดิภาพของไก่ไข่ ประกอบกับในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญต่อการบริ โภคปศุสัตว์
อินทรี ยท์ ี่ ไม่ใช้สารเคมีในการเลี้ยง เช่น ยาปฏิชีวนะ ที่ อาจตกค้างในผลิตภัณฑ์ ทําให้ผบู ้ ริ โภคดื้อยา และก่อให้เกิ ด
โรคมะเร็ งได้
จากความเป็ นมาและความสําคัญของการฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์ สําหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ครู ผูส้ อนจึ งได้พฒั นาหลักสู ตรนี้ ข้ ึน เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบอาชี พเลี้ยง
ตนเองในท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่ ธุรกิจได้ในอนาคต ตลอดจนสามารถแนะนําผูอ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง ส่ งผลให้เกิด
อาชีพการเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยเ์ พิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ าํ หรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
(2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยข์ องนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จาก
การเรี ยนโดยใช้หลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์
(3) เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังจาก
การเรี ยนโดยใช้หลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิ ทธิภาพของหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์
หลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น
เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. สมมติฐานการวิจัย

(1) หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้นเรื่ องการเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ าํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
(2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ ําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 อยู่ใน
ระดับดีตามเกณฑ์การวัดผลประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70
(3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ าํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีคะแนน
หลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. วิธีดําเนินการวิจัย

5.1 แบบแผนการวิจยั การวิจยั เรื่ องนี้ เป็ นการ ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดยการวัดผลก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน (one group pre-test post-test design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล, 2540) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
Pre-test
Treatment
T1
X

Post-test
T2

5.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 20 คน ที่
ได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ จํานวน 1 ตัวแปร คือ หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง
การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์ ส่วนตัวแปรตามมีจาํ นวน 2 ตัวแปร คือ ประสิ ทธิ ภาพหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง
การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ าํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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5.4 ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิจัย จํานวน 6 เดื อน (เมษายน - ตุลาคม 2561) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน ระยะที่ 2 จัดกิ จกรรมการฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้น เรื่ อง การ
เลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ าํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และระยะที่ 3 วัดผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยน
5.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีจาํ นวน 3 ฉบับ ได้แก่
(1) หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ ยงไก่ ไข่ อินทรี ย ์ มี 4 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ได้แก่
หลักการปศุสตั ว์อินทรี ย ์ พันธุ์และลักษณะประจําพันธุ์ไก่ไข่อินทรี ย ์ การจัดการเลี้ยงดูไก่ไข่อินทรี ย ์ และการบันทึก
ข้อมูลการเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์ จํานวน 12 ชัว่ โมง แบ่งเป็ นภาคทฤษฎี 4 ชัว่ โมง และภาคปฏิบตั ิ 8 ชัว่ โมง หลักสูตรได้
ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 คน ผลการประเมินความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 และนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพกับนักเรี ยนระดับชั้นประกาศนี ยบัตรวิชาชีพปี ที่ 3
ผลการทดลอง พบว่า หลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้นมีประสิ ทธิภาพ (E1/E2) = 81.22/83.25
(2) แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์ มี 7 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ หลักการปศุ
สัตว์อินทรี ย ์ พันธุ์และลักษณะประจําพันธุ์ไก่ไข่อินทรี ย ์ การจัดกกลูกไก่ การทํากากมันสําปะหลังหมักยีสต์ การทํา
นํ้าหมักชีวภาพ การคัดไก่ไม่ไข่ออกจากฝูง และการบันทึกข้อมูลการเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์ เสนอให้ผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน
3 คน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมิน
แผน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 5 ระดับ ผลการ
ประเมินความเหมาะสมโดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.74
(3) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนด้านความรู ้ใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหน่วยที่ 1, 2 และ 4 และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้าน
ทักษะปฏิบตั ิ ใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหน่วยที่ 3 โดยแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประเมินความสอดคล้อง พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item objective
congruence: IOC) ของแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านความรู ้เท่ากับ 0.67 - 1.00 และแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านทักษะปฏิบตั ิเท่ากับ 1.00
5.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) คะแนนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเรี ยนโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
จํานวน 7 แผน แต่ละแผนจัดการเรี ยนรู ้เก็บคะแนนก่อนเรี ยน 15 คะแนน และหลังเรี ยน 15 คะแนน รวมเป็ น 105
คะแนน โดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดา้ นความรู ้ และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ดา้ นทักษะปฏิบตั ิ
(2) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เมื่อผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเรี ยนจบหลักสูตรการฝึ กอบรมทําการ
ประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอีกครั้งหนึ่ ง โดยใช้แบบประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู ้และแบบประเมิ นผล
สัมฤทธิ์ดา้ นทักษะปฏิบตั ิ
5.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธี t-test แบบ Dependent Samples
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6. สรุ ปผลการวิจัย

6.1 ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ ําหรับนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั แสดงในตารางที่ 2 พบว่า หลักสูตรมีประสิ ทธิภาพ 80.52/84.25
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์
คะแนนระหว่างเรี ยน 1/ (หน่วยการเรี ยนรู ้ที่)
คนที่ 1
2
3
4
รวม
x�
(15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (105)
1 10 11 12 12 10 13 14
82 13.29
2 13 10 13 11 13 13 12
85 13.00
3 13 12 10 12 13 11 12
83 14.00
4 12 12 12 12 13 12 12
85 13.43
5 12 13 13 13 12 12 12
87 14.00
6 13 12 13 13 11 11 12
85 12.57
7 11 13 12 11 13 10 10
80 13.29
8 11 10 14 12 14 10 12
83 13.29
9 12 12 13 10 12 12 11
82 13.57
10 12 12 13 11 10 13 12
83 13.43
11 14 14 11 12 10 13 12
86 14.29
12 11 12 13 14 12 12 10
84 13.71
13 12 13 12 13 11 13 12
86 13.71
14 10 13 10 12 12 14 13
84 13.86
15 12 13 12 12 13 12 12
86 13.43
16 14 12 11 13 12 13 12
87 12.71
17 11 12 12 12 12 12 12
83 13.86
18 13 11 11 12 12 12 14
85 14.00
19 12 13 12 14 11 14 12
88 13.14
20 12 12 12 12 14 12 13
87 13.29
เฉลี่ยร้อยละ
13.49
ค่าประสิ ทธิภาพ E1/E2 = 80.52/84.25
1/

S.D.

ร้อยละ

1.38
0.58
0.82
0.98
0.82
1.27
1.25
1.80
1.62
1.13
0.76
1.38
1.25
0.90
1.13
1.38
1.07
1.15
0.90
1.25

78.10
80.95
79.05
80.95
82.86
80.95
76.19
79.05
78.10
79.05
81.90
80.00
81.90
80.00
81.90
82.86
79.05
80.95
83.81
82.86
80.52

คะแนนหลังเรี ยน
คะแนน
ร้อยละ
(20)
15
75.00
14
70.00
18
90.00
18
90.00
16
80.00
17
85.00
16
80.00
17
85.00
15
75.00
17
85.00
18
90.00
18
90.00
15
75.00
18
90.00
17
85.00
18
90.00
16
80.00
19
95.00
18
90.00
17
85.00
84.25

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1, 2 และ 4 ประเมินโดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านความรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 ประเมินโดยใช้แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านทักษะปฏิบตั ิ
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จากข้อมูลในตารางที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยท์ ี่ผา่ น
การทดลองหาประสิ ทธิภาพร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบระหว่างเรี ยน (E1) มีค่าเท่ากับ 80.52 และร้อยละ
ของคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรี ยน (E2) มีค่าเท่ากับ 84.25 แสดงว่าหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง
การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ าํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิภาพ 80.52/84.25 ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
6.2 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ เรี ยนด้วยหลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ ยงไก่ ไข่อินทรี ย ์
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าระดับดีข้ ึนไป
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยข์ องนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จากการเรี ยนโดยใช้
หลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์
นักเรี ยน
คะแนนก่อน
คนที่
เรี ยน (105)
1
45
2
39
3
42
4
44
5
42
6
41
7
38
8
44
9
44
10
42
11
45
12
43
13
42
14
44
15
40
16
41
17
44
18
49
19
38
20
39
ค่าเฉลี่ยของร้อยละ

ร้อยละ

ระดับ

42.86
37.14
40.00
41.90
40.00
39.05
36.19
41.90
41.90
40.00
42.86
40.95
40.00
41.90
38.10
39.05
41.90
46.67
36.19
37.14
40.29

ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์
ตํ่ากว่าเกณฑ์

คะแนนหลัง
เรี ยน (105)
82
85
83
85
87
85
80
83
82
83
86
84
86
84
86
87
83
85
88
87

ร้อยละ

ระดับ

78.10
80.95
79.05
80.95
82.86
80.95
76.19
79.05
78.10
79.05
81.90
80.00
81.90
80.00
81.90
82.86
79.05
80.95
83.81
82.86
80.52

ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากข้อมูลในตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะ
สั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ าํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสูงกว่าระดับดี คิดเป็ นร้อยละ 100 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนดไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 80.52
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6.3 การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังจากการเรี ยน
โดยใช้หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ ยงไก่ไข่อินทรี ยผ์ ลการวิจยั แสดงในตารางที่ 4 พบว่า การ
ฝึ กอบรมโดยใช้หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยท์ ี่พฒั นาขึ้น มีผลทําให้คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยน
อย่างนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05
ตารางที่ 4 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังการเรี ยนโดยใช้
หลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ย ์
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
20
20

คะแนนเต็ม
105
20

x�
42.30
84.25

S.D.
2.74
2.06

di
42.25

sig
0.000

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่
อินทรี ยส์ าํ หรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 คะแนนหลังการเรี ยนสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล

7.1 การพัฒนาหลัก สู ต รฝึ กอบรมวิชาชี พ ระยะสั้ น เรื่ อ ง การเลี้ย งไก่ ไข่ อิน ทรี ย์ สํ าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรฝึ กอบรมวิ ชาชี พระยะสั้ น เรื่ อง การเลี้ ยงไก่ ไข่ อิ นทรี ย ์ มี
ประสิ ทธิภาพ 80.52/84.25 เป็ นไปตามสมมุติฐานที่กาํ หนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างและพัฒนา
หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้นอย่างเป็ นระบบ โดยใช้แบบอย่างจากหลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้นของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ได้สังเคราะห์ ข ้อ มู ล จากเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งอย่างหลากหลาย
นอกจากนี้ยงั มีการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ และนําไปทดลองใช้ก่อนนําไปใช้จริ ง จึงทํา
ให้ ห ลัก สู ต รฝึ กอบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น เรื่ อ ง การเลี้ ยงไก่ ไข่ อิ น ทรี ย ์สํ าหรั บ นั กเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี
ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับแนวคิดของสงัด อุทรานันท์ (2532) ที่ กล่าวว่า การพัฒนาหลักสู ตรก่อนนําไปใช้จริ ง
การดําเนิ น งานในขั้นการประเมิ นความเหมาะสมของหลักสู ตร ช่ วยให้ได้หลักสู ตรที่ ตอบสนองต่อสภาพความ
ต้องการของผูเ้ ข้ารับการอบรม
7.2 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้ วยหลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้ น เรื่ อง การเลีย้ งไก่ ไข่ อินทรีย์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 80.52 เป็ นไปตามสมมติฐานที่กาํ หนด ซึ่ งเป็ นระดับที่สูงเมื่อเปรี ยบเที ยบ
กับคะแนนก่ อนเรี ยนที่ นักเรี ยนได้คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 40.29 สะท้อ นให้ เห็ น ว่านัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนสัตหี บวิทยาคม มีพ้ืนความรู ้ดา้ นการเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยน์ ้อยมาก และเมื่อจัดการเรี ยนโดยใช้หลักสู ตรที่
พัฒนาขึ้นมีผลทําให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการที่ ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนิ นการสร้างและพัฒนาหลักสู ตรอย่างเป็ นระบบ และสังเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
หลากหลาย นักเรี ยนที่เข้ารับการอบรมมีความสนใจด้านวิชาชีพเกษตร ตลอดจนหลักสูตรฝึ กอบรมเน้นการปฏิบตั ิ
เป็ นส่ วนใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา แสนบัณฑิ ต (2545) ที่ พ ฒ
ั นาหลักสู ตรท้องถิ่ นเรื่ องการปลูกบัวผัน
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สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่าหลักสู ตรที่มีความสอดคล้องกับท้องถิ่นและเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวันได้จริ ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
7.3 การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ก่ อนและหลังจากการเรียน
โดยใช้ หลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้ น เรื่ อง การเลีย้ งไก่ ไข่ อินทรีย์ พบว่า คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อน
เรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจมี ผลมาจากการที่ จดั การฝึ กอบรมด้วยวิธีกระบวนการกลุ่ม
สัมพันธ์เป็ นรู ปแบบหนึ่ งการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพราะเป็ นการเรี ยนรู ้ที่นาํ ความรู ้ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิ มีข้ นั ตอนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สมาชิกกลุ่ม และได้ลงมือปฏิ บตั ิจริ ง (learning by doing) โดยเน้นให้ผูเ้ ข้า
รับการฝึ กอบรมทํางานเป็ นกลุ่ม มี ความรับผิดชอบต่อกลุ่ มร่ วมกัน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมที่ มี
ความสามารถทางการเรี ยนในระดับสู งได้ช่วยเหลือและอธิ บายเนื้ อหาให้กบั เพื่อนในกลุ่ม ทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมที่
เรี ยนอ่อนกว่ามี กาํ ลังใจในการพัฒนาตนเอง ช่ วยกันคิ ด ค้น อภิ ป ราย แสดงความคิ ด เห็ น ร่ วมกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ นราภรณ์ ฟองสวัสดิ์ (2544) ที่ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
วิชาคณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพปี ที่ 2 โดยการเรี ยนแบบกระบวนการกลุ่ม
และการเรี ยนปกติ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิ คลานนา เชียงใหม่ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมหลังการเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ การ
ทํางานกลุ่มทําให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมมีความสุ ขกับการเรี ยนรู ้อย่างเห็นได้ชดั จากกระบวนทํางานร่ วมกันภายในกลุ่ม
ครู ผูส้ อนจะอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ เอื้ อต่อการเรี ยนรู ้ เป็ นผูช้ ้ ี แนะ
แนวทางในการค้นคว้า รวมทั้งคอยให้ความช่วยเหลือ ส่ งเสริ ม สนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส่วนการจัดการฝึ กอบรมที่
ให้เนื้ อหามากกว่ากิจกรรมทําให้ผูเ้ รี ยนขาดความรู ้ ความเข้าใจ และเบื่อหน่ายต่อการเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั
ของสุ วมิ ล เด่นสมุทร (2554) ที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อเรี ยนด้วยวิธีแบบกลุ่มสัมพันธ์

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การพัฒนาหลักสู ตรฝึ กอบรมวิชาชี พระยะสั้ นเรื่ องการเลี้ ยงไก่ ไข่ อิ นทรี ย ์สําหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 นั้นควรมีตวั อย่างภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหัวข้อการฝึ กอบรมต่างๆ ให้มากเพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มความสนใจแก่ผเู ้ รี ยน
(2) ควรปรับระยะเวลาในการเรี ยนให้มากขึ้ นเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ทาํ กิ จกรรมระหว่างเรี ยนได้อย่างเต็มที่
เช่นการจัดกกลูกไก่ การทํากากมันสําปะหลังหมักยีสต์ การบันทึกข้อมูล เป็ นต้น
(3) การจัดการฝึ กอบรมกับนักเรี ยนควรมี การจัดสภาพแวดล้อมที่ ดี ผูส้ อนต้องเอาใจใส่ ผูเ้ ข้ารั บการ
อบรมอย่างใกล้ชิด ให้ได้ฝึกปฏิบตั ิจนเกิดผลตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทุกคนมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมทุกอย่างจนเกิดการเรี ยนรู ้ และนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงไก่ไข่อินทรี ยส์ าํ หรับนักเรี ยนระดับชั้น
อื่นๆรวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ตลอดจนเกษตรกรผูส้ นใจ
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(2) ควรมีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่ อง การเลี้ยงปศุสตั ว์อินทรี ยอ์ ื่น เช่น
การเลี้ยงหมูหลุมอินทรี ย ์ การเลี้ยงไก่เนื้ออินทรี ย ์ เป็ นต้น
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะ
ของข้าราชการครู ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร 2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยจําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ทาํ งาน และ
ขนาดโรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการครู โรงเรี ยนในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ประกอบด้วย รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา จํานวน 29 คน และครู ผูส้ อน จํานวน 182
คน รวมทั้งสิ้ น 211 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรี ยบเทียบความแตกต่าง โดยใช้สถิติทดสอบค่า t-test (Independent Samples)
และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-way anova กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ .05
ผลการวิจยั พบว่า 1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู ใน
เขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมระดับการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านหลักคุณธรรม รองลงมา ได้แก่ หลักความโปร่ งใส
และด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดได้แก่ ด้านหลักความรั บผิดชอบ 2) เปรี ยบเที ยบการใช้หลักธรรมาภิ บาลของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในทัศนะของข้า ราชการครู ในเขตอํา เภอบ้า นแพ้ว สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึ กษาสมุทรสาครโดยจําแนกตามตําแหน่ ง และขนาดโรงเรี ยน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจําแนกตามประสบการณ์ ในด้าน หลักความโปร่ งใส มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสํ าคัญ : การใช้หลักธรรมาภิบาล / การบริ หารสถานศึ กษา / ทัศนะของข้าราชการครู / เขตอําเภอบ้านแพ้ว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ABSTRACT

The purposes of this research were : 1 ) to study the usage of the good governance of school
administrators in the attitude of government teachers in Ban Phaeo district under the Samut Sakhon primary
educational service area office, and 2) to compare the usage of the good governance of school administrators in
the attitude of government teachers in Ban Phaeo district under the Samut Sakhon primary educational service
area office which was classified by position, working experience, and school size. The sample consisted of 29
deputy directors and 182 government teachers in 211 totally who were in Ban Phaeo district under Samut Sakhon
Primary Educational Service Area office. The instrument was as a questionnaire. The statistics used for analysis
were percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, and one-way analysis of variance. The
significance level was .05.
The research findings were as follow: 1) The usage of the good governance of school administrators in
the attitude of government teachers in Ban Phaeo district under the Samut Sakhon primary educational service
area office, overall of the operation was at a high level. When inspecting at individual aspect, it was found that
the highest rated aspect was the morality, followed by transparency, and responsibility. 2) The comparison of the
usage of the good governance of school administrators in the attitude of government teachers in Ban Phaeo district
under the Samut Sakhon primary educational service area office, overall revealed no differences in the statistical
significant for position and school size. On the other hand, the comparison which was classified by working
experience, in transparency, there was at .01 level of significance.
KEYWORDS: The Usage of the Good Governance/ School Administration/ the Attitude of Government
Teachers/In Ban Phaeo District under the Samut Sakhon Primary Educational Service Area
Office
1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษานับว่าเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในการดําเนิ นงานต่างๆในโรงเรี ยนให้บรรลุ
เป้ า หมายที่ ไ ด้ก ํา หนดไว้ต ้องอาศัย ความร่ ว มมื อจากทุ ก ฝ่ าย(สุ ภ าพร คํา สํา แดง :2556, หน้า 2) โดยผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจะต้องรับผิดชอบควบคุมกํากับดูแลการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตลอดจนต้องปฏิบตั ิงานใกล้ชิดกับครู ผสู ้ อนและนักเรี ยนมาก
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ที่ สุด คุณภาพของนักเรี ยนและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนขึ้นอยู่กบั พฤติ กรรมความสามารถในการ
บริ หารงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นสําคัญ(ปรัชญา เวสารัชช์ .2554:10 )
หลักเกณฑ์การบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ. ศ. 2542 ได้จาํ แนกธรรมาภิบาลเป็ น 6 ด้านคือ
ด้านนิ ติธรรมด้านคุณธรรมด้านความโปร่ งใสด้านการมีส่วนร่ วมด้านความรับผิดชอบและด้านความคุม้ ค่าเพื่อให้
การบริ หารราชการเป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจเป้ าหมายมีประสิ ทธิ ภาพเกิด
ความคุม้ ค่า รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสมํ่าเสมอซึ่งต้องใช้หลักธรรมาภิบาล
จากการศึ ก ษางานที่ ก ล่า วมา พบว่า ผูบ้ ริ ห ารมี ความสํา คัญ ต่อ การบริ หารงานเป็ นอย่า งมาก การที่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูม้ ีการบริ หารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก่อให้เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบตั ิงานบุคลากรมีความ
พึงพอใจและยินดีที่จะปฏิบตั ิงานด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถการบริ หารจัดการที่ดีตอ้ งตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
หลักนิ ติธรรม คุ ณธรรม การมี ส่วนร่ วม มี ความโปร่ งใส มี ความรั บผิดชอบและด้านความคุม้ ค่าพร้ อมรั บการ
ตรวจสอบได้เสมอจนเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เป็ นองค์กรที่มีความเจริ ญก้าวหน้าและมีคุณภาพ อย่าง
ยัง่ ยืนเป็ นแนวทาง ของการพัฒนา เพื่อนําไปปฏิบตั ิจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างแท้จริ ง ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษา
การใช้หลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาสมุทรสาครเพื่อนําข้อมูลที่ได้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หาร
สถานศึกษาและพัฒนาองค์การต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขตอําเภอ
บ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขต
อํา เภอบ้า นแพ้ว สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาครโดยจํา แนกตามตํา แหน่ ง
ประสบการณ์ และขนาดของโรงเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับ
การวิจยั ในครั้งนี้ดงั นี้
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
ที่มา: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ.2542

1. ตําแหน่ง
- รองผูอ้ าํ นวยการ
- ครู ผสู ้ อน
2. ประสบการณ์ทาํ งาน
- ตํ่ากว่า 1 – 9 ปี
- ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป
3. ขนาดของโรงเรี ยน
- ขนาดเล็ก
- ขนาดกลาง
- ขนาดใหญ่
- ขนาดใหญ่พิเศษ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ รองผูอ้ าํ นวยการและข้าราชการครู ในโรงเรี ยนอําเภอบ้านแพ้ว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร โรงเรี ยนทั้งหมด 29 โรงเรี ยน ข้าราชการครู ท้ งั หมด
จํานวน 466 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาโดยวิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคํานวณของ เครจซีและมอร์แกน ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 211 คน
4.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วยตําแหน่ ง,ประสบการณ์ทาํ งานและขนาด
โรงเรี ยน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุม้ ค่า
4.3 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ม ตัว อย่า งงานวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถามแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1) เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับสถานสภาพทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยด้วยตําแหน่ง ประสบการณ์การทํางานและขนาดโรงเรี ยน ตอนที่ 2) เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะข้าราชการครู ในอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร และนําแบบสอบถามที่ แก้ไขปรับปรุ งแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา โดยผ่านการตรวจของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน และนํามา
วิเ คราะห์ ด้ว ยดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ได้ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง

1706

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

เท่ากับ 1.00 และนําข้อคําถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.994
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ขอความอนุเคราะห์ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถาม พร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์อนุ ญาตเก็บข้อมูล ไปยังโรงเรี ยนใน
เขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสาคร
3. ผูว้ จิ ยั เก็บแบบสอบถามคืน โดยผูว้ ิจยั ไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความเรี ยบร้อย และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
4. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว นําไป
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้วดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยวิธีทางสถิติตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นําข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และหาร้อยละ
2. นําข้อมูลในแบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะข้าราชการครู ในอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5. สรุ ปผลการวิจัย
1. ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู ในอําเภอบ้านแพ้ว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x�= 4.24 ,
S.D. = 0.22 ) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักคุณธรรม (x� = 4.29 , S.D. = 0.36 )
รองลงมาคือ หลักความโปร่ งใส (x� = 4.27 , S.D. = 0.33 ) และหลักความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (x�= 4.19 ,
S.D. = 0.24 )
ตารางที่ 5.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในภาพรวม
การใช้ หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
4. หลักความคุม้ ค่า
รวมเฉลีย่
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x�
4.19
4.29
4.27
4.26
4.19
4.25
4.24

S.D.
0.33
0.36
0.33
0.28
0.24
0.25
0.22

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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2. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของ
ข้าราชการครู ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ประถมศึ กษาสมุทรสาคร จําแนกตาม
ตําแหน่งในการปฏิบตั ิงานของ ครู ผสู ้ อน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5.2 ค่าเปรี ยบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขต
อําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามตําแหน่ง
การใช้หลักธรรมาภิบาล
1.หลักนิติธรรม
2.หลักคุณธรรม
3.หลักความโปร่ งใส
4.หลักการมีส่วนร่ วม
5.หลักความรับผิดชอบ
6.หลักความคุม้ ค่า
รวม

รองผูอ้ าํ นวยการ
n=29
�
X
S.D
4.16
0.30
4.27
0.34
4.26
0.31
4.24
0.27
4.20
0.25
4.24
0.25
4.23
0.22

ตําแหน่งการปฎิบตั ิงาน
ครู
n=182
�
X
S.D
4.19
0.33
4.30
0.36
4.28
0.33
4.26
0.28
4.19
0.24
4.25
0.25
4.24
0.23

t

p

.47
.39
.26
.35
.17
.22
.36

.63
.69
.79
.72
.86
.82
.71

3. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของ
ข้าราชการครู ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ประถมศึ กษาสมุทรสาคร จําแนกตาม
ประสบการณ์ทาํ งาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลัก
ความโปร่ งใสซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 5.3 ค่าเปรี ยบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขต
อํา เภอบ้า นแพ้ว สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึ ก ษาสมุ ท รสาคร จํา แนกตาม
ประสบการณ์
1-9 ปี
n=146

การใช้หลักธรรมาภิบาล
1.หลักนิติธรรม
2.หลักคุณธรรม
3.หลักความโปร่ งใส
4.หลักการมีส่วนร่ วม
5.หลักความรับผิดชอบ
6.หลักความคุม้ ค่า
รวม
**นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

�
X

4.17
4.31
4.23
4.24
4.18
4.25
4.23

S.D
0.31
0.37
0.32
0.27
0.23
0.25
0.22

ประสบการณ์ในการทํางาน
10ปี ขึ้นไป
n=65
�
X
S.D
4.23
0.35
4.26
0.33
4.38
0.32
4.30
0.29
4.21
0.27
4.25
0.24
4.27
0.23
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t

p

-1.10
.90
-3.07
-1.35
-.66
-.103
-1.17

.27
.36
.00**
.17
.50
.91
.24
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4. ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของ
ข้าราชการครู ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา ประถมศึ กษาสมุทรสาคร จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 5.4 ค่าเปรี ยบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขต
อําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน
การใช้หลักธรรมาภิบาล
ภาพรวม

SS

df

MS

F

P

ระหว่างกลุ่ม

.07

2

.03

.72

.48

ภายในกลุ่ม

10.89

208

.05

รวม

10.97

210

6. อภิปรายผล

ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขตอําเภอบ้าน
แพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณา
รายละเอียด พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ หลักคุณธรรม รองลงมาคือ หลักความโปร่ งใส และลําดับสุดท้ายคือ
หลักความรับผิดชอบ เมื่อแยกพิจารณาเป็ นรายด้าน สามารถอธิบายได้ดงั นี้
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู โดยใช้หลักคุณธรรม ใน
เขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีคุณธรรมเป็ นที่ยอมรับของข้าราชการครู ผูป้ กครอง ซึ่งเห็นได้จาก ทักษะกระบวนการ
บริ หารการสอดแทรกวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ในคราวประชุมประจําเดือนและที่สาํ คัญรัฐบาลได้มีประกาศวาระ
แห่ งชาติดา้ นจริ ยธรรมและการป้ องกันการทุจริ ตและไม่ชอบในภาครัฐ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ชลทิ ชา ลิ้ม
สกุลศิริรัตน์ (2551) ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโดยใช้หลักคุณธรรม อยูใ่ นระดับมาก
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู โดยใช้หลักความโปร่ งใส
ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็ น
เพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาได้กาํ หนด ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็ นระบบข้าราชการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของสถานศึ กษาได้ สร้างความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทพล เรื องริ วงศ์
(2552) ได้ศึกษาการบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกลุ่มเครื อข่ายเทวาธิราช โดยพบว่าการ
ใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโดยใช้หลักความโปร่ งใส อยูใ่ นระดับมาก
การใช้ห ลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในทัศ นะของข้า ราชการครู โดยใช้ห ลัก ความ
รับผิดชอบ ในเขตอําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร อยูใ่ นระดับมาก
ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความตระหนักในหน้าที่ กําหนดผูร้ ับผิดชอบงานชัดเจนเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของสถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของนันทพล เรื องริ วงศ์ (2552) ได้ศึกษาการบริ หาร
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โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนกลุ่มเครื อข่ายเทวาธิ ราช โดยพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หารโดยใช้หลักความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก
การเปรี ยบเที ยบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขต
อําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร จําแนกโดยตําแหน่ง โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระสกล ฐานธมฺ โม
(2556) ได้ศึกษาการบริ หารสถานศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ในจังหวัดนครสวรรค์
การเปรี ยบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในจังหวัดนครสวรรค์ จําแนก
ตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนที่ มีระดับการศึ กาต่างกัน มี ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและ
ครู ผูส้ อนต่อการบริ หารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับในด้านเพศ อายุ ตําแหน่ ง และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ ง มีความคิดเห็ นไม่
แตกต่างกัน
การเปรี ยบเที ยบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขต
อําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จําแนกโดยประสบการณ์การทํางาน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักความโปร่ งใสซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระสกล ฐานธมฺ โม (2556) ได้ศึกษาการ
บริ หารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ การเปรี ยบเทียบการใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในจังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนต่อการบริ หาร
สถานศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01
สําหรั บในด้านเพศ,อายุ,ตําแหน่ ง,และระยะเวลาในการดํา รงตําแหน่ ง มี ความคิ ดเห็ นไม่แตกต่างกัน และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศจี รวยพงษ์ (2556) ได้ศึกษาการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลบริ หารงานตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรี ยนเมืองพัทยา พบว่า ด้านประสบการณ์การสอนต่างกีนมีความเสี่ ยงต่อการใช้หลักธรรมาภิ
บาลบริ หารงานของโรงเรี ยนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นหลักความโปร่ งใสที่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
การเปรี ยบเที ยบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในทัศนะของข้าราชการครู ในเขต
อําเภอบ้านแพ้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร จําแนกโดยขนาดของโรงเรี ยน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระสกล
ฐานธมฺ โม (2556)ได้ศึกษาการบริ หารสถานศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ในจังหวัด
นครสวรรค์ การเปรี ย บเที ย บการใช้หลัก ธรรมาภิ บ าลในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นในจังหวัด
นครสวรรค์ จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนที่มีระดับการศึกาต่างกัน มีความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนต่อการบริ หารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สําหรับในด้านเพศ,อายุ,ตําแหน่ง,และระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู ส่วนใหญ่มีการใช้
หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการครู ในโรงเรี ยนในเขตอําเภอบ้านแพ้ว
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรสาคร ให้ความสําคัญกับการใช้หลักธรรมาภิ บาลของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทั้ง 6 ด้าน ผลการวิจยั นี้ สะท้อนให้เห็นว่า ด้านหลักนิ ติธรรม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรกําหนด
กฎระเบี ยบและข้อบังคับของโรงเรี ยนมีความเป็ นธรรมและ เป็ นที่ ยอมรับของครู ทุกคนในโรงเรี ยนและชุมชน
ด้านความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรแสดงความกระตือรื อร้นที่จะร่ วมแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบตั ิ งาน
ร่ วมกับเพื่อนครู เพื่อให้การปฏิ บัติงานดําเนิ นไปได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และด้านหลักความคุ ม้ ค่า ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนควรผูน้ ําในการจัดกิ จกรรมระดมทุนจากภายนอกสถานศึ กษา จัดทํางบประมาณ จัดการทรั พยากรที่
จําเป็ น เพื่อนํามาพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิภาพ
(2) การเปรี ยบเทียบการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู
ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่า ข้า ราชการครู ใ นโรงเรี ย นในเขตอํา เภอบ้า นแพ้ว สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสมุท รสาคร โดยมี ก ารจํา แนกตามตําแหน่ ง ประสบการณ์ การทํา งานและขนาดโรงเรี ยน จาก
ผลการวิจยั นี้สะท้อนให้เห็นว่า มีการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและความสามารถในการแสวงหาความรู ้มากขึ้น ทั้งที่เป็ น
ผลมาจากการพัฒนาระบบข้าราชการทั้งระบบอย่างสมํ่าเสมอ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทัศนะของข้าราชการครู จากกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารสถานศึกษาในโอกาสต่อไป
(2) ควรศึกษากลยุทธ์ในการบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ
มากยิง่ ขึ้น

8. กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี้ สาํ เร็ จลงได้ดว้ ยดี เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ
อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ ที่ กรุ ณาให้คาํ แนะนําปรึ กษา ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดี ยิ่ง ผูว้ ิจยั ตระหนักถึง
ความตั้งใจจริ งและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ ี
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สุภาพร คําสําแดง.(2556) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของผู้บริหาร
และครู ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 24. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา,มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทคัดย่ อ

การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง อิทธิ บาท 4
และเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่ อง อิ ทธิ บาท 4 ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษา
ชั้น ปี ที่ 4 ระหว่า งก่ อ นและหลัง การจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้กิ จ กรรมกลุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่างเป็ นนัก เรี ย นระดับ ชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดตะกลํ่า กรุ งเทพมหานคร จํานวน 1 ห้องเรี ยน มี นักเรี ยน 35 คน ใช้วิธีการสุ่ ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
กิ จ กรรมกลุ่ ม 8 แผน 18 ชั่ว โมง มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพความเที่ ย งตรง อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด (x�= 4.21)
จาก 5 ระดับ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ อง อิทธิ บาท 4 เป็ นข้อสอบปรนัย แบบ 4 ตัวเลือก
ความเที่ ยงตรง โดยการหาค่ าดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) ได้ค่ า 0.67-1.00 แบบทดสอบมี ค่ าความยากง่ า ย
ระหว่าง 0.56-0.75 ค่าอํานาจจําแนก ระหว่าง 0.25 - 0.87 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบที ( t-test for Dependent Samples) ผลการวิจยั พบว่า
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่ องอิทธิ บาท 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม อยูใ่ น
ระดับดีเยี่ยม (x�=24.31) (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่ อง อิทธิ บาท 4 หลังการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม , อิทธิบาท 4 , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
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ABSTRACT

This research aimed to study on leaming achievement in Buddhist Principle subject of Iddhipada 4 to
compare on leaming achievement in Buddhist Principle subject of Iddhipada 4 for Prathomsuksa 4 students
between pre-test and post-test through group discussion learning management. The sample of this study was 35
students in a section of Prathomsuksa 4 from Wat Ta Klum School in Bangkok Metropolitan using cluster
Random Sampling Method. The research instruments consisted of (1) the 8 lesson management plans for 18
hours which had validity at the highest level (x�= 4.21) from 5 level (2) a leaming achievement Buddhist
Principle subject of Iddhipada 4 in multiple 4 choices test. The validity of Index of Item Objective Congruence
(IOC) was 0.67-1.00. Item of difficulty (P) was between 0.56-0.75. Discrimination was between 0.25 - 0.87
,and reliability was 0. 94. The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for
Dependent Samples. The results found that ( 1) the leaming achievement in Buddhist Principle subject of
Iddhipada 4 through group discussion learning management was at the excellent level ( x�= 24.31) . ( 2) the
leaming achievement in Buddhist Principle subject of Iddhipada 4 through group discussion learning
management of postest was higher than postest at the statistically significant level of.01.
KEYWORDS: Group discussion learning management, Iddhipada 4 , leaming achievement.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

การศึ กษาทั่วโลกได้มีการเปลี่ ยนแปลงไปมากตามกระแสโลกาภิ วตั น์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยีและระบบการสื่ อสาร การพัฒนาประเทศจะต้องสอดคล้องกับความเจริ ญก้าวหน้าด้าน
ต่างๆ โดยจะต้องให้ความสําคัญกับการศึกษา เพราะการศึกษาเป็ นรากฐานที่สาํ คัญที่สุดในการสร้างสรรค์ความ
เจริ ญก้าวหน้าและทําให้สามารถแก้ไขปั ญ หาในด้านต่าง ๆ ของสังคมได้บทบาทของการศึ กษาจะต้องพัฒ นา
ผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถ มีระบบยุทธวิธีในการคิด รู ้จกั แสวงหาข้อมูล ประมวลผล จัดระบบข้อมูลและตัดสิ นใจ
ด้วยตนเอง ดังนั้นระบบการศึ กษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพ จะเอื้ อต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ ตลอดจน
คุณลักษณะต่าง ๆ ของคนในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสอดคล้องกับแผนการศึ กษาแห่ งชาติ ฉบับที่ 12-15 พ.ศ. 2560-2579
กล่าวไว้วา่ การจัดการศึกษาจะต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรม ในการดํารงชีวติ มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู ้จกั พึ่งตนเอง
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่ อง และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
(สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2560) จากผลงานวิจยั ของ พยุงศักดิ์ จันทร์ สุรินทร์ (2541) พบว่าการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่จะทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื่ องจากครู ผูส้ อนยังเน้นการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบครู เป็ นศู น ย์กลางและยึดเนื้ อหาเป็ นหลัก เน้นการท่ องจํา มากกว่าการคิ ดวิเคราะห์ หาเหตุผ ลและ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง มีทกั ษะการแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้สมรรถนะของผูเ้ รี ยนในด้านความรู ้
และความคิ ดอยู่ในระดับตํ่าผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่ท ําข้อสอบอัตนัยและข้อสอบที่ เป็ นการอธิ บ ายความได้น้อยมาก
เนื่องมาจากขาดการปลูกฝังให้รักในการเรี ยนรู ้การอ่านหนังสื อ การศึกษาค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ดว้ ยตนเอง
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การจัดการศึกษาในด้านพระพุทธศาสนานั้นเป็ นวิชาพื้นฐาน จัดอยูใ่ นสาระหนึ่งในกลุม่ สาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อีกอย่างพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติไทยมาอย่างยาวนาน วิถีชีวิต
ของคนไทย วัฒนธรรม โดยส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาด้วยความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่
มีต่อสังคมไทยดังกล่าวมานี้ ดงั นั้น การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสมดุลทั้งด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึ ก
ในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลเมืองโลก วิชาพระพุทธศาสนาจึงถือว่ามีความสําคัญมาก แต่จากสภาพปั ญหา
เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเนื้ อหาเกี่ยวกับวิชา
พระพุทธศาสนา พบว่า ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนได้สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
ให้การอธิ บายเพิ่มเติมของผูส้ อน แต่การสอนต้องเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด แต่ผูเ้ รี ยนนั้นยัง
ขาดความรั บ ผิ ด ชอบ ความเอาใจใส่ และทัก ษะที่ จาํ เป็ นต่ อ การดํารงชี วิต เช่ น การใฝ่ เรี ยนรู ้ ใฝ่ คิ ด คิ ด อย่าง
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ซึ่ งนัน่ เป็ นสาเหตุที่การศึกษาของไทยไม่รุดหน้า และนัน่ เป็ นเพราะการศึกษา
ของไทยยังไม่ได้เติมเต็มทางด้านจิตสํานึกของการมีส่วนร่ วม ไม่มีความเอาจริ งเอาจังในสิ่ งที่เรี ยนรู ้ ไม่เห็นคุณค่า
ในสิ่ งที่เรี ยน จึงทําให้ขาดความเพียร หนักไม่เอาเบาไม่สู้ จึงทําให้ไม่เอาใจใส่ ต่อการเรี ยน ซึ่ งทําให้การศึกษาของ
คนไทยไปไม่ถึงจุดหมาย และเด็กไทยในปั จจุบนั นักเรี ยนยังขาดความเอาใจใส่ความรับผิดชอบ การใฝ่ เรี ยน ใฝ่ คิด
คิดอย่างสร้างสรรค์ คิ ดวิเคราะห์ สังเคราะห์ จึ งทําให้นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตํ่า (นพพร พานิ ชสุ ข,
2556)
จากประสบการณ์ ข องนั ก การศึ ก ษาที่ ไ ด้นํ า กิ จ กรรมกลุ่ ม ไปใช้ใ นการจัด การเรี ย นการสอนใน
ต่างประเทศพบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบกิจกรรมกลุ่มช่วยสร้างโอกาสให้เกิดความรู ้ที่ผูเ้ รี ยนได้เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
ในกระบวนการพัฒนาทักษะทางปั ญญาของตนเอง ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะและความ
เข้าใจที่ ได้เรี ยนในห้องเรี ยนกับชี วิตจริ ง และเป็ นการเปิ ดโอกาสที่ สําคัญในการเรี ยนแบบร่ วมมือ มีการพัฒนา
พฤติกรรมทางสังคมและความสามารถในการทํางานร่ วมกัน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน ความสัมพันธ์
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกันได้รับการปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ผูเ้ รี ยนเกิ ดความ
ประทับใจและบันทึกแนวคิดของตนโดยผ่านสื่ อต่างๆ ผลการเรี ยนรู ้ช่วยเพิ่มความรู ้สึกประสบความสําเร็ จและ
ช่วยสร้างความมัน่ ใจแก่ผเู ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนทุกคนเกิดความสนุกสนานในการเรี ยนสนใจเรี ยน และมีความพึงพอใจการ
เรี ยนเพิ่มขึ้น (ปรี ชา เนาว์เย็นผล,2556)
การสอนอีกวิธีหนึ่ งคือ การสอนโดยให้ทาํ งานเป็ นกลุ่ม นักเรี ยนจะมีความเอาใจใส่ ให้ความร่ วมมือกับ
เพื่อน มีความพยายามเพื่อให้มีส่วนร่ วมในการทํางานกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาทําได้
หลายวิธี การเล่านิ ทาน การแสดงบทบาทสมมติ กิ จกรรมกลุ่ม เป็ นต้น การที่ จะใช้กิจกรรมกลุ่ม ในการศึ กษา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่ งกิ จกรรมกลุ่มเป็ นวิธีที่เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกัน
วางแผน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างสมาชิ กภายในกลุ่ม คมเพชร ฉัตรศุภกุล(2558) กล่าวว่า พลวัต
แห่ งกลุ่ม (Group dynamics) จะช่วยอธิ บายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ ปรากฏขึ้นภายในกลุ่มจะเกี่ ยวข้องเกี่ ยวกับ
การศึกษาพลังหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มในส่วนรวมและกระบวนการตีความหมายของพฤติกรรมของ
บุคคลแต่ละคนโดยอาศัยประสบการณ์ของกลุ่ม พลวัตแห่งกลุ่มยังช่วยให้เข้าใจกระบวนการในการทํางานร่ วมกัน
การเลือกจุดมุ่งหมายของกลุ่ม การเสนอแนะและประเมิ นผลวิธีดาํ เนิ นการ การตัดสิ นใจการวางแผนเพื่อการ
ปฏิ บตั ิ และการดําเนิ นการตามแผนนั้น ซึ่ งช่วยให้มีความคุน้ เคยกับการเป็ นผูน้ ํา การเป็ นสมาชิ กช่วยให้บุคคล
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สามารถฝึ กฝนตนเองและผูอ้ ื่ นเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มให้สามารถวัดและประเมิ นความก้าวหน้าได้ การจัดการ
เรี ยนรู ้แบบกิจกรรมกลุ่มน่าจะนํามาแก้ปัญหาได้เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาของเด็กได้
โดยการนํามาทดลองใช้กับ เด็ก นักเรี ยน เพื่ อให้เด็ กมี พ ฤติ กรรมมี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สู งขึ้ น และมี การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกันมากขึ้น เพื่อเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนเป็ นไป
ตามศักยภาพที่ตนมีอยู่ โดยการนํากิจกรรมกลุ่มมาใช้เพื่อพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ จากการใช้กิจกรรมกลุ่ม
เป็ นกระบวนการช่วยเหลือนักเรี ยน โดยเน้นให้นกั เรี ยนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่ มี
ปั ญหาทางด้านการเรี ยน ฉะนั้นการสร้างผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา จึงมีความมุ่งหวังจะสามารถ
ช่ วยเหลื อนัก เรี ยนให้ ป รั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนให้ส ามารถเรี ยนรู ้ ด้วยการพัฒ นาทาง
สติปัญญาและจิตใจอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่ องอิทธิบาท 4 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าพระพุ ท ธศาสนาเรื่ อ งอิ ท ธิ บ าท 4 ของนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

3. กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่ องอิทธิบาท
4 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมกลุ่ม ดังแสดงในภาพประกอบ 1
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ กิจกรรมกลุ่ม
1. ขั้นเตรี ยมการและการแบ่งกลุ่ม
2. ขั้นสอน ชี้แนะหลักธรรม
3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม การปฏิบตั ิการ
โดยใช้กิจกรรม (อภิปรายกลุ่ม - บทบาท
สมมุติ - เกม )
4. ขั้นอภิปรายสรุ ป รวมกันระหว่าง
ผูส้ อนกับนักเรี ยน
5. ขั้นประเมินผลจากผลงานและการทํา
กิจกรรมกลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาพระพุทธศาสนา
เรื่ องอิทธิบาท 4

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยออกแบบโดยใช้ก ารวิจัย การวัด ผลก่ อ นและหลัง การทดลอง (One Group Pre-test Post-test
Design) (ปรี ชา เนาว์เย็นผล,2556) สมมติฐานของการวิจยั คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง
อิทธิบาท 4 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
4.2 กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดตะกลํ่า กรุ งเทพมหานคร
ปี การศึ ก ษา 2561 ได้จ ากการสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling ) โดยใช้ห้ อ งเรี ย นเป็ นหน่ ว ยในกลุ่ ม
(Sampling Uni)โดยใช้การจับฉลาก 1 ห้องเรี ยน จํานวน 35 คน
4.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจยั
ตัวแปรอิสระได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
ตัวแปรตามได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ องอิทธิบาท 4
4.4 ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการวิจัย จํานวน 2 เดือน (สิ งหาคม – กันยายน 2561) โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้
8 แผน จํานวน 18 ชัว่ โมง ครั้งละ 1 ชัว่ โมง
4.5 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั มีจาํ นวน 2 ฉบับ ได้แก่
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม เรื่ องอิทธิบาท 4
ได้รับการตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.21 )
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67-1.00 ตรวจสอบคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยนําไปทดสอบใช้กบั นักเรี ยน จํานวน 35 คน พบว่ามีค่าความยากง่าย อยูร่ ะหว่าง 0.56-0.75 ค่า
อํานาจจําแนก อยูร่ ะหว่าง 0.25 - 0.87 และค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.94
4.6 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 8 แผน จํานวน 18
ชัว่ โมง มีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
4.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติทดสอบที ( t-test for Dependent Samples)

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่ องอิทธิบาท 4 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ภายหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา
เรื่ อง อิทธิบาท 4 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้กิจกรรมกลุ่ม
จําแนกตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
เกณฑ์

ระดับ

คะแนน

จํานวน

ร้อยละ

80 - 100
70 - 79
รวม

ดีเยี่ยม
ดี
ดีเยี่ยม

24-30
20-23

22
13
35

62.86
37.14
100

SD

x�

24.31

2.10

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภายหลังจากการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม (x�= 24.31) และมีนกั เรี ยนร้อยละ 62.85 อยูใ่ นระดับดีเยีย่ ม ร้อยละ 31.14
อยูใ่ นระดับดี
5.2 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง อิทธิบาท 4 ที่ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลัง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง อิทธิบาท 4 ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

x�

12.00
24.31

SD

df

t

Sig

2.86
2.10

34

30.69

.000

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง อิ ทธิ บาท 4 ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 4 หลัง การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม สู งขึ้ นกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05

6. อภิปรายผล

จากการวิจยั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาที่จดั การเรี ยนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดตะกลํ่า กรุ งเทพมหานคร อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่ อง อิทธิ บาท 4 ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่มนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ฐิ ตนาฎ เหลืองอ่อน (2557) ได้ศึกษาผลการให้
คําปรึ กษากลุ่มทฤษฎีพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมและการฝึ กสมาธิแบบอานาปานสติเพื่อพัฒนาฉันทะ
ในการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีคะแนนฉันทะใน
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การเรี ยนตํ่ากว่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 25 จํานวน 34 คน แล้วสุ่ มอย่างง่ายและสอบถามความสมัครใจได้กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 18 คน และสุ่มอย่างง่ายอีกครั้งเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองที่ 1 กลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 6
คน ดําเนิ นการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการให้คาํ ปรึ กษากลุ่มทฤษฎี พิจารณาเหตุผล อารมณ์ และ
พฤติ กรรม กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการฝึ กสมาธิ แบบอานาปานสติการเก็บข้อมูลแบ่ งเป็ น 3 ระยะ คื อ ก่ อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และติดตามผล ผลการวิจยั พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการทดลองกับระยะเวลาของ
การทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มมีฉันทะในการเรี ยนระยะหลัง
การทดลองและระยะติดตามผลสู งกว่าระยะก่อนการทดลอง และสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ผลการวิจยั อาจสรุ ปได้วา่ เมื่อบุคคลใดมีคุณธรรมด้านฉันทะ ย่อมพบคุณธรรมด้าน วิริยะ จิ ตตะ และ
วิมงั สารวมอยูด่ ว้ ยเช่นเดียวกัน และเมื่อพบคุณธรรมด้านใดด้านหนึ่ งของอิทธิ บาท 4 ก็จะพบคุณธรรมอีก 3 ด้าน
อยู่ด้ว ย ซึ่ งเมื่ อ บุ ค คลใดมี คุ ณ ธรรมด้านฉัน ทะก็ ย่อ มน้อมนําให้ เกิ ด วิริ ยะ จิ ต ตะและวิม ังสา ในการเรี ยนวิช า
พระพุทธศาสนาให้ ประสบความสําเร็ จในการเรี ยนที่นกั เรี ยนมุ่งหวังไว้
2. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาพระพุทธศาสนาเรื่ อง อิทธิบาท 4 ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ระหว่างก่ อนและหลังเรี ยน จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม พบว่านักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพระพุทธศาสนาเรื่ องอิทธิ บาท 4 สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จิรุตถ์ ภู่เจริ ญ (2551) ได้ศึกษาผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ของ
นักศึกษาที่มีความบกพร่ องทางการได้ยินในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า นักศึกษาที่มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
เมื่ อ ทดลองใช้กิจกรรมกลุ่ม แล้วส่ งผลอัต มโนทัศ น์ ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะพฤติ กรรม
ด้านสติปัญญาของนักศึกษา ด้านรู ปร่ างและคุณลักษณะ ด้านความสุ ขและความพึงพอใจ สําหรับด้านผลอัตมโน
ทัศน์ดา้ นความวิตกกังวล และลักษะความเป็ นคนน่ านิ ยม มีระดับอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึ กษาที่ มีความ
บกพร่ อ งทาการได้ ยิ น หลัง จากทํ า กิ จ กรรมกลุ่ ม แล้ว มี อ ัต มโนทั ศ น์ ม ากกว่ า ก่ อ นการทํ า กิ จ กรรมกลุ่ ม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การนํากิ จกรรมกลุ่ มไปใช้ในการจัด การเรี ยนรู ้ ผูส้ อนควรคํานึ งถึ งวิธีก ารการจัด การเรี ยนรู ้ แบบ
กิจกรรมกลุ่มให้คละความสามารถกันและต้องศึกษาการทํากิจกรรมกลุ่มให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในการดูแลนักเรี ยน
ได้อย่างทัว่ ถึงเพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรมี ก ารวิจัย โดยใช้กิ จ กรรมกลุ่ ม ในการพัฒ นานัก เรี ยนในสาระการเรี ยนรู ้ สั งคม ศาสนาและ
วัฒนธรรมในหัวข้ออื่นๆ

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ และ ผศ. ดร.สุ นนั ท์ ศลโกสุ ม อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั ที่
ให้ความช่วยเหลือจนทําให้งานวิจยั ในครั้งนี้ประสบความสําเร็ จไปได้ดว้ ยดี
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การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ระดับพฤติกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หาร 2) ระดับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโรงเรี ยนตามหลักธรร
มาภิ บาลของผูบ้ ริ ห ารกับ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักสังกัดเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ทําการเก็บข้อมูลจากครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรี ยน จํานวน 344 คน เครื่ องมือที่ใช้
คือแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีของเพียร์สนั (Pearson’s correlation) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ว่า 1) ระดับ พฤติ ก รรมการบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุด 2) ระดับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริ ห ารตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ ห ารกับ การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า การบริ หารตามหลักธรร
มาภิบาลของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในภาพรวมอยูร่ ะดับสูงที่สุด ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
คําสําคัญ: การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร / การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ /โรงเรี ยนมัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ

ABSTRACT

The objectives of this study were to study 1) the levels of good governance behavior of secondary
school administrators, 2) the level of learning organization of secondary schools, And 3 ) the relationship
between Schools Administration based on good governance of administrators and learning organization in
secondary schools, under the Office of the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. Data collection
from secondary school teachers, under the Office of the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan.
There were 344 teachers of 25 schools. The tool was used was a questionnaire. The reliability of the
questionnaire was 0. 95. Data analyzing was used frequency, percentage, mean, standard deviation, and
Pearson's correlation (Pearson's correlation) at a level of 0.05 significance level.
The results of this study showed that 1) the level of administrative behaviors under the good
governance of school administrators, under the Office of the Secondary Educational Office Area 6, Samut
Prakan. The study indicated that the overall is at the highest level. 2) level of Learning Organization of
secondary school, under the Office of the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. The research
found that the overall is at the highest level. 3)the Relationship Between School Administration Based on Good
Governance of Administrators and Learning Organization in Secondary School, under the Office of the
Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. The study indicated that the administration of good
governance has the same relationship with the learning organization in secondary schools under the Office of
the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan. The statistical significance at a level of 0.05 level, the
overall is at the highest level.
KEYWORDS: Good governance of administrators/ learning organization/ Secondary Schools, under the Office
of the Secondary Educational Office Area 6, Samut Prakan.

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นหัวหน้าสถานศึ กษา จึ งเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึ กษา
และสร้างความมีประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยน จึ งควรนําหลักธรรมาภิ บาลมาบู รณาการในการบริ หาร และจัดการ
ศึกษาเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั โรงเรี ยน เพื่อให้การบริ หาการศึกษามีการพัฒนาในทิศทางที่ดียง่ิ ขึ้น การ
บริ หารโรงเรี ยนตามหลักธรรมาภิ บาล เป็ นการบริ หารที่ เน้นความโปร่ งใสตรวจสอบได้ความรับผิดชอบ การ
1722

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ประพฤติชอบ การมีส่วนร่ วม และกระบวนการยุติธรรม เพื่อปลูกฝังให้ผรู ้ ่ วมงาน เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม รู ้จกั
สิ ทธิ และหน้าที่ รู ้คุณค่าของสิ่ งแวดล้อมและผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องตระหนักในการบริ หารงานให้มีความ
โปร่ งใสและมีความรับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) ภายใต้หลักการสร้างธรร
มาภิบาลที่ดีมีองค์ประกอบ 6 หลัก ได้แก่ หลักความคุม้ ค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความมีส่วนร่ วม หลักความ
โปร่ ง ใส หลัก นิ ติ ธ รรมและหลัก คุ ณ ธรรม ดัง นั้น ผู ้บ ริ ห ารที่ ดี จ ะต้อ งเป็ นผู ้มี ค วามรู ้ ความสามารถในการ
ปฏิ บัติงาน และพยายามทําตนให้เป็ นที่ เลื่ อ มใสศรั ท ธาของผูร้ ่ วมงานหรื อ ผูใ้ ต้บังคับ บัญ ชาอย่างแท้จริ ง ใน
ขณะเดียวกัน แนวคิดเรื่ องการบริ หารที่ดีจากต่างประเทศได้เผยแพร่ เข้าสู่สงั คมไทย โดยนักคิด นักวิชาการ องค์กร
พัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางแนวทางการปรับปรุ ง การบริ หารกิ จการบ้านเมืองและสังคมให้เป็ นไปในทิ ศทาง
เดียวกัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ของสังคมใหม่ (พระมหาลําพึง ธีรปั ญโญ, 2554)
จากการศึกษางานที่กล่าวมา พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสําคัญอย่างยิง่ ที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การ
แห่ งการเรี ยนรู ้ของวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารต้องมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานวิชาชีพของผูบ้ ริ หาร มีวางแผน
งานขององค์การได้อย่างมียทุ ธศาสตร์ เหมาะสมกับเงื่อนไขข้อจํากัดของผูเ้ รี ยน ครู ผูร้ ่ วมงาน ชุมชน ทรัพยากร
และสิ่ งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง เป้ าหมายของการพัฒนา เพื่อนําไปปฏิบตั ิจนเกิดผลต่อการพัฒนา
อย่างแท้จริ งนําไปสู่ผลของการพัฒนา ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาการความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโรงเรี ยนตาม
หลักธรรมาภิบาลกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนําข้อมูลที่ได้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการบริ หารสถานศึกษาและ
พัฒนาองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาระดับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโรงเรี ยนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักสังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการวิจัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิจัย ได้ใช้แ นวคิ ด การบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผู ้บ ริ ห าร แนวคิ ด ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) (2552) และการเป็ นองค์การแห่ งการการเรี ยนรู ้
เพื่อสร้างการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning School) ตามกรอบแนวความคิด ดังนี้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ ก ษาค้น คว้า ในครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย เชิ ง สํ า รวจโดยใช้แ บบสอบถาม จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารโรงเรี ยนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักสังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรี ยน จํานวน 2,456 คน กลุ่ม ตัวอย่าง จํานวน 25 โรงเรี ยน กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) และกลุ่มตัวอย่าง ประชากร จํานวน 344 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั มุ่งศึ กษาความสัมพันธ์การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักสังกัดเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขอบเขตด้านเนื้ อหาการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ดังต่อไปนี้ 1. การบริ หารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วน
ร่ วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุม้ ค่า 2. การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ประกอบด้วย
ความรอบรู ้ส่วนตน แบบแผนทางความคิด วิสยั ทัศน์ร่วม การเรี ยนรู ้เป็ นทีม การคิดเชิงระบบ
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัดสมุท รปราการ แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน และนําแบบสอบถามที่ แก้ไขปรับปรุ งแล้วเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ ย งตรงและความถู ก ต้อ ง และนํ า มาวิ เคราะห์ ด้ว ยดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (Index of Item-Objective
Congruence : IOC) และนําข้อคําถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วธิ ีหา
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ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ Reliability สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการหาความสัมพันธ์ ของเพียร์สนั
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่ งแบบสอบถามและหนังสื อ ขอความอนุ เคราะห์ ไปยังโรงเรี ย นที่ เป็ นกลุ่ ม ตัว อย่าง เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม โดยผูศ้ ึกษาเดินทางไปเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อนําไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามโดยใช้คาํ นวณหาค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอเป็ นตาราง วิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการบริ หารตามหลักธรร
มาภิบาลของผูบ้ ริ หาร โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ขอ้ มูลการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลค่าเฉลี่ยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ น องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้โรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด สมุทรปราการ โดยใช้สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั

5. สรุ ปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.03 และเพศชาย จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.97 และมีอายุ 36 – 45
ปี มากที่สุด จํานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.48 รองลงมา คือ 26 – 35 ปี จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.56
อายุ มากกว่า 45 ปี จํานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.24 ลําดับสุ ดท้าย คือ น้อยกว่า 25 ปี จํานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.72 ระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี มากที่สุด จํานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.47 รองลงมา คือ ปริ ญญาโท
จํานวน 126 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 36.63 และลําดับ สุ ด ท้าย คื อ ปริ ญ ญาเอก จานวน 10 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.91
ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิ
บาล ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวม
การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
ภาพรวม

(x)
4.78
4.78
4.85
4.78
4.80
4.85
4.64
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S.D.
0.20
0.21
0.20
0.20
0.24
0.20
0.16

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติ กรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
( x = 4.64, S.D. = 0.16) เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบว่า ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ หลัก ความโปร่ ง ใส
( x =4.85, S.D. = 0.20) และหลัก ความคุ ้ม ค่ า (x =4.85, S.D. = 0.20) รองลงมา คื อ หลัก ความรั บ ผิ ด ชอบ
( x =4.80, S.D. = 0.24) และลําดับ สุ ดท้าย คื อ หลักนิ ติ ธรรม (x =4.78, S.D. =0.20) และหลักการมี ส่วนร่ วม
( x =4.78, S.D. = 0.20) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน มัธยมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม
การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
1. ความรอบรู ้
2. แบบแผนทางความคิด
การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้
3. วิสัยทัศน์ร่วม
4. การเรี ยนรู ้เป็ นทีม
5. การคิดเป็ นระบบ
ภาพรวม

(x)
4.82
4.86
(x)
4.83
4.85
4.78
4.83

S.D.
0.24
0.22
S.D.
0.23
0.17
0.22
0.16

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (x =4.83, S.D. = 0.16)
เมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ยดพบว่าด้านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ แบบแผนทางความคิ ด ( x =4.86, S.D. = 0.22)
รองลงมา คือ การเรี ยนรู ้เป็ นทีม (x =4.85, S.D. = 0.17) และลําดับสุดท้าย คือ การคิดเป็ นระบบ ( x =4.78, S.D. =
0.22) ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
ในภาพรวม

.783*
.578*
.476*
.779*
.397*
.476*

ระดับความสัมพันธ์

.512*
.260*
.700*
.320*
.257*
.700*

P - value

การคิดเป็ น
ระบบ

.322*
.535*
.923*
.346*
.275*
.923*

r
.591*
.658*
.354*
.692*
.266*
.354*
.891*

ภาพรวม

การเรี ยนรู ้
เป็ นทึม

.466*
.383*
.626*
.603*
.349*
.626*

วิสยั ทัศน์
ส่ วนร่ วม

1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
ภาพรวม
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แบบแผน
ทางความคิด

การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หาร

ความรอบรู ้
ส่ วนตน

การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

.724*
.666*
.822*
.758*
.421*
.822*

.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู ง
สู งที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารมีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันกับ
การเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6
จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู งที่สุด (r = 0. 891) ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ด้ านหลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์ทิศทาง
เดี ยวกันกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู งที่ สุด
(r = 0. 724) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ด้ านหลักคุณธรรม มี
ความสั ม พัน ธ์ทิ ศทางเดี ยวกัน กับ การเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 ใน
ภาพรวมอยูร่ ะดับสูง (r = 0. 666) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
ด้ านหลักความโปร่ งใส มีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู งที่สุด (r = 0. 822) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การบริ หารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ด้ านหลักการมีส่วนร่ วม มีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันกับการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู งที่สุด (r = 0. 758) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ด้ านหลักความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกัน
กับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูป่ านกลาง (r = 0. 421) ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ด้ านหลักความคุ้มค่ า มีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกันกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู ง
ที่สุด (r = 0. 822) ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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ตารางที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของ ผูบ้ ริ หารกับ
การเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหาร
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
ภาพรวม

r
.724*
.666*
.822*
.758*
.421*
.822*
.891*

การเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
p-value
ระดับความสั มพันธ์
.000
สู งที่สุด
.000
สู ง
.000
สู งที่สุด
.000
สู งที่สุด
.000
ปานกลาง
.000
สู งที่สุด
.000
สู งที่สุด

สมมติฐาน
√
√
√
√
√
√
√

*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การบริ หารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผู ้บ ริ หาร ในทุ ก ด้ า นมี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวม อยู่ในระดับสู งที่ สุด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
ความสั มพันธ์ ระหว่ างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารกับการเป็ นองค์ การแห่ งการเรียนรู้
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร ในทุ กด้านมีความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันกับการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับสู งที่สุด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมีการกําหนดกฎ ระเบี ยบและข้อบังคับ ของโรงเรี ยน เป็ นข้อตกลงร่ วมกัน
ระหว่างครู กับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พเยาว์ สุ ดรัก (2553)
ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่ งพบว่า ความสัมพันธ์สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับสภาพการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 อยู่ในระดับมาก โดยสมรรถนะ
ความรู ้และความสามารถซึ่ งเป็ นส่ วนการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ย นรู ้ ด้ า นหลัก คุ ณ ธรรม มี ค วามสั ม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ การเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ใ นโรงเรี ย น
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มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสูง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิงานโดย
ยึดมัน่ ความถูกต้องและดีงามเป็ นแบบอย่างแก่ครู ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ครู มีระเบียบวินยั ประกอบอาชีพสุจริ ต
จนเป็ นนิ สัย มีการเข้าสังคม ให้ความช่ วยเหลือ และมีการโน้มน้าวจิ ตใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กานดา
จันทร์ สวัสดิ์ (2552) ศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูน้ ํากับการบริ หารสถานศึ กษาสู่ องค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ของผูบ้ ริ หารระดับปฐมวัยศึ กษา ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาระดับปฐมวัย
จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากโดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการ
ยอมรับนับถือด้านการรู ้จกั ปรับปรุ งแก้ไข ด้านการเข้าสังคม ด้านการให้ความช่วยเหลือ ด้านการโน้มน้าวจิตใจ
ด้านการประสานงาน และด้านการมีความคิดริ เริ่ มโดยพฤติกรรมผูน้ ํา เป็ นการปฏิ บตั ิ ตนที่ ดี ด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ ด้านการโน้มน้าวจิตใจ ด้านการประสานงาน และด้านการมีความคิดริ เริ่ ม มีความรักศรัทธาและซื่อสัตย์
สุจริ ต ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ด้ าน
หลักความโปร่ งใส มี ความสัมพันธ์ทิศทางเดี ยวกันกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในภาพรวมอยู่ระดับสู งที่ สุด ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ ห ารเปิ ดโอกาสให้ผูท้ ี่
เกี่ ยวข้องรับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวาง รวดเร็ วและทันเหตุการณ์ มีการวางนโยบายการทางานต่าง ๆ ที่ชดั เจน
สอดคล้องกับแนวคิดของนงนภัส เที่ ยงกมล (2550) กล่าวว่า ความโปร่ งใส การตัดสิ นใจและการบังคับใช้ตอ้ ง
ปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บซึ่ งหมายรวมถึ ง การเข้าถึ ง ข้อ มู ล ข่ าวสารและรั บ ได้อ ย่างเป็ นอิ ส รเสรี จากผู ้ที่ ได้รั บ
ผลกระทบโดยตรง จากการตัดสิ นใจ และการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าว ซึ่งหมายถึงต้องมีการจัดหาข้อมูลอย่าง
พอเพียงในรู ปที่สามารถเข้าใจง่ายจากสื่ อทุกชนิ ด สถาบันพระปกเกล้า (2556) กล่าวว่า ความโปร่ งใสข้อมูลต่าง ๆ
ต้องตรงกับข้อเท็จจริ งของการดําเนิ นการและสามารถตรวจ สอบได้เปิ ดเผยชัดเจนและเป็ นไปตามที่กาํ หนด ซึ่ ง
เป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ด้ านหลักการมี
ส่ วนร่ วม มี ค วามสัม พัน ธ์ ทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ การเป็ นองค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา สั งกัด
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ใน
ภาพรวมอยูร่ ะดับสู งที่ สุด ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ หารสนับสนุ นให้ทุกฝ่ ายม
ส่ วนร่ วมสร้างความร่ วมมือ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรี ยนในทุกด้าน มีการสนับสนุ นให้ครู
ผูป้ กครอง นัก เรี ยน และชุ ม ชน ติ ดตามและตรวจสอบการปฏิ บัติงานในสิ่ งที่ แต่ ล ะคนได้มี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจ สอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2552) กล่าวว่า หลักการมีส่วน
ร่ วม ความสัมฤทธิ์ ผลของโครงการต่าง ๆ รวมถึงการเข้าร่ วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรื อข้อคิดเห็นของ
ประชาชนในการดําเนิ นเรื่ องต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของการเข้ามามีส่วนร่ วม การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
รั บ รู ้ และเสนอความเห็ น การตัด สิ นใจปั ญหาสํ า คัญ ของประเทศไม่ ว่ า ด้ ว ยการแสดงความเห็ น การไต่
สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์และการแสดงประชามติ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ ด้ านหลักความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการเป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูป่ านกลาง ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้
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สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมถวิล ศิลปะคนธรรพ์ (2556) ศึกษาภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่อการ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะทางวิช าการของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร เป็ น
การนาความรู ้ ทักษะต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาวิชาชีพ พัฒนาและสร้างมาตรฐานด้านวิชาการ ซึ่ งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการบริ หารตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารกับการเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ ด้ านหลักความคุ้มค่ า มี
ความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับการเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในภาพรวมอยูร่ ะดับสู ง
ที่สุด ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ หารมอบหมายงานให้ครู แต่ละคนปฏิ บตั ิงานตรง
กับความสามารถ กําหนดให้การจัดการเรี ยนการสอน และการใช้จ่ ายด้วยความคุ ม้ ค่า ได้ป ระโยชน์สูงสุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552) กล่าวว่า เป็ นการบริ หารจัดการ
และใช้ทรัพยากรที่มีจาํ กัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ส่วนรวมโดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของ
อย่ า งคุ ้ ม ค่ า สร้ า งสรรค์ สิ นค้ า และบริ การที่ มี คุ ณ ภาพสามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเวที น านาชาติ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ยงั่ ยืน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารกับการ
เป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
จากผลการศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ระหว่างการบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห ารกับ การ เป็ น
องค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา ผูว้ จิ ยั ให้ขอ้ เสนอแนะ ได้ดงั นี้
1. ระดับพฤติกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักนิติธรรม ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรกําหนด
กฎระเบียบและข้อบังคับของโรงเรี ยนมีความเป็ นธรรมและ เป็ นที่ยอมรับของครู ทุกคนในโรงเรี ยนและชุมชน
2. ระดับพฤติกรรมการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล ด้านหลักการมีส่วนร่ วม ผูบ้ ริ หารต้องสนับสนุน
ให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมสร้างความร่ วมมือ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนในการพัฒนา โรงเรี ยนในทุกด้าน
3. ระดับ พฤติ ก รรมการบริ ห ารตามหลัก ธรรมาภิ บ าล ด้า นหลัก คุ ณ ธรรม ผู ้บ ริ ห าร ต้อ งมี ก าร
บริ หารงานความสัมพันธ์ชุมชนโดยใช้หลักในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
4. ระดับ การเป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรี ยนรู ้ ด้านความรอบรู ้ ส่ ว นตน ผูบ้ ริ ห ารต้อ งมี ก ารเข้ารั บ การ
ฝึ กอบรม แสวงหาข้อมูล ศึกษางานวิจยั เอกสารต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถ มี ทักษะในการปฏิบตั ิงาน
อยูเ่ สมอ
5. ระดับ การเป็ นองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู ้ ด้า นการคิ ด เป็ นระบบ ผู ้บ ริ หารต้อ งนํ า ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของตนจัดเป็ นองค์รวมเพื่อแก้ปัญหาหรื อวางแผนและจัดวางความคิดเป็ นระบบ
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึ กษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับหลักการที่ สําคัญที่ จะพัฒนาสถานศึ กษาให้เป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพได้ต่อไป
2. ควรมีการศึ กษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการพัฒนาองค์การให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้
ของโรงเรี ยน ซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่น ซึ่งจะทําให้สถานศึกษาเป็ น องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ในอนาคตได้หรื อไม่
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วิทยานิ พนธ์ฉบับ นี้ สําเร็ จลงได้ด้วยดี เนื่ องจากได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจาก ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุ ติ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุ ณาให้คาํ แนะนําปรึ กษาตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอา
ใจใส่อย่างดียิง่ ผูว้ ิจยั ตระหนักถึงความตั้งใจจริ งและความทุ่มเทของอาจารย์ และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่าง
สูงไว้ ณ ที่น้ ี
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ผูบ้ ริ หารและคณะครู ทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทําให้งานวิจยั นี้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ ทมี่ ตี ่ อ
ความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์ และเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรอง
เชิงสร้ างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
EFFECTS OF USING GENRE-BASED CONCEPT ALONG WITH
SYNECTICS TEACHING METHOD ON POETRY WRITING ABILITY AND
ATTITUDE TOWARD CREATIVE POETRY WRITING OF
MATTHAYOMSUKSA V STUDENTS.
พล พิมพ์ โพธิ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
E-mail: p_phimpho@hotmail.com
ศุภวรรณ สั จจพิบูล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ
E-mail: maew_kate@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้อย
กรองเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เพื่อวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับ
รู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ 4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดอินทาราม จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนักเรี ยน
จํานวน 30 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดําเนินการทดลองแบบ One Group Pretest
- Posttest Design ใช้เวลาทดลองจํานวน 12 คาบ คาบละ 50 นาที รวมการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์ตามแนวคิ ด
อรรถฐานร่ ว มกับ รู ป แบบการสอนซิ น เนคติ ก ส์ แบบทดสอบวัด ความสามารถทางการเขี ย นร้ อ ยกรองเชิ ง
สร้ า งสรรค์ และแบบวัด เจตคติ ต่ อ การเขี ย นร้ อ ยกรองเชิ งสร้ างสรรค์ สถิ ติ ที่ ใ ช้สํา หรั บ การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล
ประกอบด้วยคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent samples
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ เป็ นไปตามเกณฑ์
โดยมีค่าร้อยละ 80.20 3) งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด 4) เจตคติต่อ
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถ
ฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์อยูใ่ นระดับดีมาก
คําสําคัญ: แนวคิดอรรถฐาน, รู ปแบบการสอนซินเนคติกส์, การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์, เจตคติต่อการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

ABSTRACT

This research aims to 1) compare Matthayomsuksa V students’ creative poetry writing ability before
and after studying 2) compare Matthayomsuksa V students’ creative poetry writing ability with the criterion of
80 percent 3) to analyze Matthayomsuksa V students’ pieces of creative poetry writing of whom were taught by
using genre-based concept along with synectics teaching method 4) to study attitude toward creative poetry
writing of Matthayomsuksa V Students who were taught by using genre-based concept along with synectics
teaching method.
Sample group were 30 Matthayomsuksa V students of one classroom in Wat Intharam School. They
were chosen by purposive sampling method. This research experiment was conducted by using One Group
Pretest – Posttest Design in 12 periods, 50 minutes per period.
Research instruments were the lesson plans on creative poetry writing by using genre-based concept
along with synetics teaching method, a paper tests on creative poetry writing, and an attitude tests on creative
poetry writing. Statistical tools used in data analysis were average score (x ̅), standard deviation (SD), t-test for
dependent samples and one group t-test
The results showed that 1) the creative poetry writing ability after studying of Matthayomsuksa V
students who were taught by using genre-based concept along with synectics teaching method was . 05
significantly higher than before studying 2) the creative poetry writing ability of Matthayomsuksa V students
who were taught by using genre-based concept along with synectics teaching method was higher than the level
of 80 percent 3) the creative poetry of the students meets the criteria 4) the attitude towards the creative poetry
writing ability of Matthayomsuksa V students who were taught by using genre-based concept along with
synectics teaching method was high.
KEYWORDS : Genre-based concept, Synectics teaching method, Creative poetry writing, Attitude toward
creative poetry writing
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งานเขียนร้อยกรองมีความสําคัญในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารในเชิงศิลปะและใช้ในโอกาสต่าง ๆ
รวมทั้งในบริ บทการศึกษาก็ได้ให้ความสําคัญกับการเขียนร้อยกรองเช่นกัน โดยกระทรวงศึกษาธิ การ (2551: 2)
ได้ก ําหนดให้ก ารแต่ งบทประพัน ธ์ เป็ นหนึ่ งในสาระการเรี ย นรู ้ ในหลัก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 สําหรับผูเ้ รี ยนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จากการสังเกตพบว่าการเรี ยนการสอนการ
เขียนร้อยกรองส่ วนใหญ่น้ นั ยังประสบปั ญหา เนื่ องจากผลสัมฤทธิ์ ของการจัดการเรี ยนรู ้ในด้านการเขียน ร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ยงั ไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ ควร สอดคล้องกับงานวิจยั ของจริ นทร์ งามแม้น (2553: 4) ที่
พบว่าส่ วนใหญ่นักเรี ยนขาดทักษะการเขียนคําประพันธ์ ขาดการฝึ กจัดระบบความคิดในการสื่ อสาร ขาดการฝึ ก
จัดวางคําให้เหมาะสมกับบริ บทและฉันทลักษณ์ รวมทั้งไม่มีแนวความคิดหรื อประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะใช้สร้าง
แรงบันดาลใจในการเขียนร้อยกรอง ซึ่ งปั ญหาดังกล่าวอาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการ คือ สาเหตุจากผูเ้ รี ยน ที่ขาด
ความรู ้พ้ืนฐานในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ขาดเจตคติที่ดีต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และขาด
ความเอาใจใส่ ในการฝึ กฝน และสาเหตุจากครู ผสู ้ อนที่ขาดกลวิธีและเทคนิ ควิธีการสอนที่น่าสนใจ เป็ นระบบ ที่
สามารถช่วยกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนร้อยกรองให้กบั ผูเ้ รี ยนได้
ด้ว ยเหตุ น้ ี การจัด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พัฒ นาความสามารถในการเขี ย นร้ อ ยกรองเชิ งสร้ างสรรค์
ครู ผสู ้ อนจําเป็ นจะต้องมีวิธีการหรื อกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู ้ที่กระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน มุ่งเน้นให้
ผูเ้ รี ยนเกิดความรู ้ ความเข้าใจลักษณะคําประพันธ์ของร้อยกรองแต่ละประเภท ในขณะเดียวกันก็สามารถเลือกสรร
คําและแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการเขียนร้อยกรองได้ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการจาก
เอกสารงานวิจัยต่ างๆ พบว่าแนวคิ ด อรรถฐาน เป็ นแนวความคิ ดของการสอนแบบมุ่ งประสบการณ์ ภาษา มี
ลักษณะของการเรี ยนรู ้ ที่ สําคัญ คื อการเน้น ลักษณะของโครงสร้ างการดําเนิ น เนื้ อความ (schematic structure)
รวมทั้งลักษณะของภาษา (linguistic features) ที่ใช้ในชนิดของเนื้อความ หรื ออรรถลักษณ์ (genre) ประเภทต่าง ๆ
ตามจุดมุ่งหมายของการสื่ อสารที่ แตกต่างกัน (เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์. 2550: 50) โดยขั้นตอนการจัดการเรี ยนการ
สอนตามแนวคิ ดอรรถฐานแบ่ งออกเป็ น 3 ขั้น (Callaghan&Knapp. 1989) คือ ขั้นการให้รูปแบบ ขั้นการตกลง
ร่ วมกันเกี่ ยวกับเนื้ อความ และขั้นการสร้างเนื้ อความร่ วมกันในกลุ่มและโดยอิ สระ จากการศึ กษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับแนวคิดอรรถฐาน พบว่าได้มีผนู ้ าํ ทฤษฎีดงั กล่าวไปใช้ในการพัฒนาความสามารถด้านการเขียน
ดัง ที่ อิ น ทร์ วุธ เกษตระชนม์ (2551: 96) ได้ศึ ก ษาผลของการสอนการเขี ย นตามแนวคิ ด อรรถฐานที่ มี ต่ อ
ความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิ งสร้ างสรรค์และความคิ ดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความ
เชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรี ยนที่
ได้รับการสอนการเขียนตามแนวคิดอรรถฐานมีความสามารถในการเขียนเรี ยงความเชิงสร้างสรรค์และความคิด
สร้ างสรรค์สูงกว่านักเรี ยนที่ ได้รับการสอนการเขี ยนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 การนํา
แนวคิดอรรถฐานมาใช้ในการสอนเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์จะช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจโครงสร้างของเรื่ องเล่า
หรื อบรรยายเชิงจินตนาการ
รู ปแบบการสอนซินเนคติกส์หรื อรู ปแบบการเรี ยนการสอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็ นการสอนที่
มุ่งพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งสิ่ งที่นาํ มาเปรี ยบเทียบนั้นไม่จดั อยูใ่ น
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ประเภทเดี ยวกัน ทําให้สามารถคิดได้อย่างกว้างขวางและเป็ นอิสระ โดยมีแนวความคิดใหม่ใน 3 แบบ คือ การ
เปรี ยบเทียบแบบตรง การเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่ งของ และการเปรี ยบเทียบคําคู่ขดั แย้ง โดยให้ผเู ้ รี ยนคิดพิจารณา
และเปรี ยบเทียบอย่างละเอียด และเป็ นระบบที่ม่งุ พัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบสิ่ ง
ต่าง ๆ ซึ่ งสิ่ งที่ นาํ มาเปรี ยบเที ยบนั้นไม่จดั อยู่ในประเภทเดี ยวกัน ทําให้สามารถคิดได้อย่างกว้างขวางและเป็ น
อิสระ (ทิศนา แขมมณี . 2556: 252 และ สุคนธ์ สิ นธพานนท์ และคณะ 2545: 154) โดยขั้นตอนการจัดการเรี ยนการ
สอนตามรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์แบ่งออกเป็ น 6 ขั้น (ทิ ศนา แขมมณี . 2556: 253) คือ ขั้นนํา ขั้นการสร้าง
อุปมาแบบตรงหรื อเปรี ยบเทียบแบบตรง ขั้นการสร้างอุปมาบุคคลหรื อเปรี ยบเทียบบุคคลกับสิ่ งของ ขั้นการสร้าง
อุปมาคําคู่ขดั แย้ง ขั้นการอธิ บายความหมายของคําคู่ขดั แย้ง และขั้นการนําความคิดใหม่มาสร้างสรรค์งาน จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ พบว่าได้มีผนู ้ าํ รู ปแบบการสอนดังกล่าวไป
ใช้ในการพัฒ นาความสามารถด้านการเขี ยนเชิ งสร้ างสรรค์ ดังที่ อ าจิ ยา หลิ ม กุล (2556: 55) ที่ ได้ศึ กษาเรื่ อ ง
ความสามารถในการเขียนเชิ งสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริ ญญาบัณฑิตที่ จดั การเรี ยนการสอนตามรู ปแบบ
ซินเนคติกส์ ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .05 และความคิดเห็ นของนักศึ กษาระดับปริ ญญาบัณฑิ ตที่ มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนตาม
รู ปแบบซินเนคติกส์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
กล่าวโดยสรุ ป แนวคิดอรรถฐาน เป็ นทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับการศึ กษาอรรถลักษณ์หรื อลักษณะของงาน
เขียนประเภทต่าง ๆ ซึ่งทฤษฎีดงั กล่าวจะช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจโครงร้างของเรื่ องเล่าหรื อบรรยายเชิงจินตนาการได้
มากขึ้น ส่ วนรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ เป็ นรู ปแบบการสอนที่จะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
หลังจากที่นกั เรี ยนรู ้กฎหรื อทฤษฎีมาก่อนแล้ว ดังนั้น เมื่อนําทฤษฎีและรู ปแบบการสอนทั้งสองวิธีเข้ามารวมกัน
จะช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ย นสามารถเขี ยนร้ อ ยกรองที่ ถู ก ต้อ งตามรู ป แบบงานเขี ย น และมี เนื้ อ ความและการใช้ภ าษาที่
สร้างสรรค์ได้ ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการ
สอนซิ นเนคติกส์ที่มีต่อความสามารถในเขี ยนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 เพื่อ
พัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างเสริ มเจตคติที่ดีของผูเ้ รี ยน
ต่อการเขี ยนร้ อยกรองเชิ งสร้ างสรรค์ และนําผลการวิจัยดังกล่าวไปเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นา
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(2) ) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
5 กับเกณฑ์ร้อยละ 80
(3) เพื่อวิเคราะห์ผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
(4) เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์

การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิด
อรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอน
ซินเนคติกส์

เจตคติต่อการเขียนร้อยกรอง
เชิงสร้างสรรค์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเบื้องต้น (Pre Experimental Research) มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวโดย
ผูว้ จิ ยั เลือกแบบแผนการวิจยั แบบ One Group Pretest – Posttest Design ดังแบบแผนการทดลองนี้
Time
1
2
3
E-Group
O₁
X
O₂
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการทําวิจัยครั้ งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดอิ น ทาราม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 7 ห้องเรี ยน รวม 167 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทําวิจยั ครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ห้อง 3 โรงเรี ยนวัดอินทาราม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จํานวน 30 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) โดยเป็ นนักเรี ยนที่เลือกเรี ยนในรายวิชาการเขียน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรจัดกระทํา ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอน ซิ นเนคติกส์
และตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิ ง
สร้างสรรค์
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1.แผนการจัดการเรี ยนรู ้การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ตามแนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการ
สอนซินเนคติกส์ จํานวน 4 แผน รวมทั้งสิ้น 10 คาบ คาบเรี ยนละ 50 นาที มีค่า IOC เท่ากับ 0.86
2.แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จํานวน
2 ข้อ สําหรับใช้ในการทดสอบความสามารถทางการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน มีค่า
IOC เท่ากับ 0.83 มีค่าความยากง่าย เท่ากับ 0.53 และมีค่าอํานาจจําแนก เท่ากับ 0.66
3.เกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ซ่ ึ งครอบคลุมองค์ประกอบ
ความสามารถในการเขี ยนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์ที่กาํ หนดไว้ในงานวิจยั โดยแบ่ งเป็ น 3 ด้าน คื อ ด้านฉัน ท
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ลัก ษณ์ ร้อ ยกรอง ด้านเนื้ อ หาและการนําเสนอแนวคิ ด และด้านการใช้ภ าษา มี ค่ า IOC เท่ ากับ 0.75 และมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.88
4.แบบวัด เจตคติ ต่ อ การเขี ยนร้ อ ยกรองเชิ งสร้ างสรรค์ เป็ นแบบสอบถามความรู ้ สึ ก ของผูเ้ รี ย น
จํานวน 17 ข้อ สําหรับใช้ในการสอบถามเพื่อวัดเจตคติของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการเขียนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์ โดย
แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ ด้านความคิดเกี่ยวกับการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ ด้านความรู ้สึกเกี่ยวกับการเขียนร้อย
กรองเชิงสร้างสรรค์ และด้านพฤติกรรมการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.ทดสอบก่อนเรี ยนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิ ง
สร้างสรรค์ แบบอัตนัย จํานวน 1 ข้อ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น
2.ดําเนิ นการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 รายวิชาการเขียนซึ่ งเป็ นรายวิชาเพิ่มเติ ม โดย
ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการสอนตามแนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ จํานวน 10 คาบ คาบละ 50
นาที ซึ่ งข้อมูลที่ ได้ในงานวิจยั ดังกล่าวจะมาจากผลการตรวจงานเขี ยนร้ อยกรองเชิ งสร้ างสรรค์ที่ผูเ้ รี ยนเขี ยน
หลังจากเรี ยนจบเนื้อหาแล้ว
3.ทดสอบหลังเรี ยนกับกลุ่มทดลอง โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขี ยนร้อยกรองเชิ ง
สร้างสรรค์ แบบอัตนัย จํานวน 1 ข้อ รวมทั้งแบบวัดเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
4.ตรวจผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ แบบทดสอบและแบบวัดเจตคติ แล้วนําคะแนนที่
ได้มาวิเคราะห์โดยใช้วธิ ีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
5.วิเคราะห์ ผ ลงานการเขี ย นร้ อ ยกรองเชิ ง สร้ างสรรค์ โดยเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ ก ารประเมิ น
ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1.คํานวณหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.เปรี ยบเที ยบคะแนนความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์ ระหว่างก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน โดยใช้การทดสอบค่าทีที่ไม่เป็ นอิสระต่อกัน t-test for dependent samples
3.เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขี ยนร้อยกรองเชิ ง
สร้างสรรค์ของนักเรี ยนโดยเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ที่ร้อยละ 80 โดยใช้การทดสอบค่าทีแบบ one sample t-test
4.ศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน

5. สรุ ปผลการวิจัย

1.ความสามารถในการเขี ยนร้อ ยกรองเชิ งสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิ ดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติ กส์ ห ลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ความสามารถในการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

N
30
30

คะแนน
เต็ม
100
100

x�

42.00
80.20

S.D.

t

Sig.

16.75
9.01

12.56*

0.000

2.ความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ มีค่าร้อยละ 80.20 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ร้อยละ
80 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
กับเกณฑ์ร้อยละ 80

หลังเรี ยน

N

คะแนนเต็ม

Mean

S.D.

% of Mean

t

30

100

80.20

9.015

80.20

0.12

Sig.
(1-tailed)
0.4521

3.งานเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
4.เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์อยูใ่ นระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์
กลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง

n
30

เจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์
S.D.
𝐱𝐱�
4.43
0.57

6. อภิปรายผล

แปลผล
มาก

การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลองเบื้ องต้นเพื่อศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐาน
ร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนคติกส์ที่มีต่อความสามารถในเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ และเจตคติต่อการเขียน
ร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายผลตามลําดับหัวข้อดังต่อไปนี้
ด้ านความสามารถในการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่าความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเท่ากับ ร้อยละ 80.20 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 ทั้งนี้อาจสื บเนื่องมาจากเหตุผล 2 ประการ ดังนี้
1.นักเรี ยนสามารถเขียนบทร้อยกรองผ่านโครงสร้างของเรื่ องเล่าหรื อบรรยายเชิ งจิ นตนาการ ซึ่ งเป็ น
แบบแผนหรื ออรรถลักษณ์ตามแนวการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดอรรถฐาน ที่ให้ความสําคัญเรื่ องอรรถลักษณ์ของ
งานเขี ยน นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ อรรถลัก ษณ์ ซ่ ึ งมี ลาํ ดับ ของโครงสร้ างการดําเนิ น เนื้ อความอย่างเป็ นขั้น ตอน
(เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ 2550: 54) เมื่อนักเรี ยนเข้าใจอรรถลักษณ์ของงานเขียนร้อยกรองแล้วจึงสามารถนําความรู ้
นั้นเป็ นพื้นฐานไปใช้ในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อินทร์ วธุ เกษตระชนม์
(2551: 94-100) พบว่านัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การสอนการเขี ย นตามแนวคิ ด อรรถฐานมี ค วามสามารถในการเขี ย น
เรี ยงความเชิงสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองและสู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนการ
เขียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้วา่ แนวคิดอรรถฐานเป็ นพื้นฐานของการจัดการ
เรี ยนรู ้เพื่อทําให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจลักษณะของงานเขียนร้อยกรองแต่ละชนิ ดได้ เมื่อนักเรี ยนมีพ้ืนฐานดังกล่าวแล้วจึ ง
สามารถจัดการเรี ยนรู ้ข้ นั ต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์แล้วถ่ายทอดเป็ นงานเขียนร้อยกรอง
ได้
2.การสอนตามแนวคิ ด อรรถฐานและรู ป แบบการสอนซิ น เนคติ ก ส์ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ใ นการคิ ด ประเด็ น การเขี ย น ทํา ให้ นั ก เรี ย นสามารถเขี ย นร้ อ ยกรองเชิ ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยนักเรี ยนจะได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในด้านการนําเสนอเนื้อหาและแนวคิดของร้อย
กรองผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ในงานวิจยั ทําให้นกั เรี ยนสามารถนําเสนอเนื้ อหาและแนวคิดจากหัวข้อที่ได้รับได้
อย่างสร้างสรรค์ สามารถขยายกรอบความคิดและนําเสนอมุมมองใหม่ได้อย่างมีเอกภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยพัฒนา
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ในงานวิจยั เนื่ องจากรู ปแบบการสอน
แบบซิ นเนคติกส์เป็ นรู ปแบบการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูเ้ รี ยนจึงมุ่งเน้นให้นกั เรี ยน
เปิ ดมุมมองทางความคิดใหม่ ใช้การเชื่อมโยงจากความย้อนแย้งหรื อความแตกต่างของคําแล้วนํามาผนวกเข้าเป็ น
กรอบแนวคิดในการนําเสนอในมิติใหม่ จึ งทําให้เกิดเป็ นผลงานการเขียนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์ที่มีเนื้ อหาที่ มี
ความสร้างสรรค์ ดังที่ ทิ ศนา แขมมณี (2556: 252-253) กล่าวว่า รู ปแบบการสอนแบบซิ นเนคติกส์ได้มุ่งพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากเดิ ม รวมทั้งสามารถนําความคิดใหม่
นั้นไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวิตรา กิจจานุมาศ (2559: 77-78) พบว่า ความสามารถ
ในการเขียนร้อยแก้วของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยวิธีการสอนแบบซินเนคติกส์ มีคะแนน
หลังเรี ยนสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการเขียนร้อยแก้วของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่ เรี ยนโดยใช้วิธีการสอนแบบซิ นเนคติกส์กบั วิธีการสอนแบบปกติ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากข้อมู ลดังกล่าวจึ งสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิ ดอรรถฐานร่ วมกับ รู ป แบบการสอน
ซิ นเนคติกส์ เป็ นกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถสร้างความเข้าใจพื้นฐานเรื่ องโครงสร้างของเรื่ องเล่าหรื อ
บรรยายเชิงจินตนาการและสามารถสร้างมุมมองความคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทํา
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้
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ด้ านเจตคติต่อการเขียนร้ อยกรองเชิงสร้ างสรรค์
ผลการวิจยั พบว่าเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์อยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า
นักเรี ยนเกิดความเข้าใจความรู ้พ้นื ฐานของงานเขียนร้อยกรอง มีความสนใจและเห็นคุณค่าของงานเขียนร้อยกรอง
ส่งผลให้มีเจตคติต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ในระดับดีมาก ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซิ นเนคติกส์ เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่ช่วยส่ งเสริ มเจตคติที่ดีต่อ
การเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเขียนงาน
เขียนร้อยกรองเชิ งสร้างสรรค์และส่ งเสริ มเจตคติที่ดีได้ ดังที่ ศิ ริกาญจน์ โกสุ มภ์ และดารณี คําวัจนัง (2544: 81)
กล่าวว่า แนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ครู ผูส้ อนสามารถดําเนินการโดยการ
จัดประสบการณ์หรื อสิ่ งเร้ามากระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้ความคิดตามองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้ง
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้มีอิสระในการแสดงออกด้วยการพูดหรื อการกระทําตามจิ นตนาการและความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยน โดยแนวคิดอรรถฐานเป็ นแนวคิดที่ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนได้รับความสนุกสนาน พัฒนาทักษะทางภาษาอย่าง
เป็ นธรรมชาติ เน้นความเข้าใจความหมายหรื อความคิดรวบยอด และมีโอกาสแสดงความสามารถเฉพาะด้านและ
เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้หลายรู ปแบบจากกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ (อินทร์วธุ เกษตระชนม์ 2551: 24) ส่ วนรู ปแบบ
การสอนซิ นเนคติกส์เป็ นรู ปแบบการสอนที่มุ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วธิ ี เปรี ยบเที ยบสิ่ งต่าง ๆ ที่ ไม่
น่าจะนํามาเปรี ยบเทียบ ทําให้ผคู ้ ิดเป็ นอิสระจากกฎเกณฑ์ในสังคม และสามารถคิดได้อย่างกว้างขวาง รู ปแบบการ
สอนนี้ จึงเหมาะสําหรับสอนการเขียน การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ (ชาญชัย ยมดิ ษฐ์ 2548: 126-127)
เมื่อนําแนวคิดอรรถฐานมาใช้ร่วมกับการสอนซิ นเนคติกส์จึงทําให้เกิดแนวทางในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่
ที่สร้างบรรยากาศภายในห้องเรี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ สาลิกา หารประทุม (2558: 43-47) พบว่า ความพึงพอใจต่อกิ จกรรมการสอนเขียนด้วยวิธี Process
Genre Approach ในระดับมากที่สุด และงานวิจยั ของ จรรยา ปิ ตรัมย์ (2556: 134-137) พบว่า ความพึงพอใจต่อการ
เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบซินเนคติกส์
สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
จากข้อมู ลดังกล่าวจึ งสรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แนวคิ ดอรรถฐานร่ วมกับ รู ป แบบการสอน
ซินเนคติกส์ สามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ผเู ้ รี ยนได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) จากผลการวิจยั ที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนค
ติกส์ทาํ ให้ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ดีข้ ึน แต่ควรมีการให้ขอ้ มูลย้อนกลับระหว่างการ
จัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนรับทราบข้อบกพร่ องหรื อข้อเสนอแนะมาใช้ในการพัฒนาตนเองให้ดียงิ่ ขึ้น
(2) ครู ผสู ้ อนควรส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ไม่ควรปิ ดกั้นความ
คิดเห็นของนักเรี ยน ซึ่งอาจส่งผลต่อความคิดและผลงานการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) จากผลการวิจยั ที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนค
ติกส์ทาํ ให้ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ดีข้ ึน จึงควรมีการศึกษาว่ากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ดังกล่าวมีส่วนช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยหรื อไม่
(2) จากผลการวิจยั ที่พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวคิดอรรถฐานร่ วมกับรู ปแบบการสอนซินเนค
ติกส์ทาํ ให้ความสามารถในการเขียนร้อยกรองเชิงสร้างสรรค์ดีข้ ึน จึงควรมีการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
แนวคิดดังกล่าวที่มีผลต่อตัวแปรอื่น เช่น การเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์
เป็ นต้น
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การศึ กษาวิจยั ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาสภาพปั จจุบันของการดําเนิ นการการบริ หารของ
โรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล 2) ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่มงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคม จํานวน 58 คน
โดยการเลื อกแบบเจาะจง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อแบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล คื อ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั จจุบนั ของการดําเนินการการบริ หารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล โดยใช้การบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพทั้งหมด 7 หมวด พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
µ = 3.76 (σ = 0.81) หากพิจารณาตามรายการแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือหมวด 5 การมุ่งเน้นครู และบุคลากร อยู่
ในระดับมาก µ = 3.82 (σ = 0.85) และค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือหมวด 3 การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อยูใ่ น
ระดับมาก µ = 3.72 (σ = 0.80)
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2. สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไป
ตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยใช้การบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพทั้งหมด 7 หมวด พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากµ= 4.68 (σ = 0.56) หากพิจารณาตามรายการแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุ ดอยูใ่ นหมวด 1 การนําองค์กร
อยู่ในระดับมากที่ สุดµ= 4.71 (σ = 0.52) และค่าเฉลี่ยตํ่าที่ สุดคือหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้ของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุดµ= 4.65 (σ = 0.58)
คําสําคัญ: การบริ หาร โรงเรี ยนมาตรฐานสากล

ABSTRACT

The objectives of this study were: 1) to examine the current administration circumstance of Pong
Pattana Wittayakhom School for world-class standard school, and 2) to investigate the desired administration
circumstance of Pong Pattana Wittayakhom School for world-class standard school. The population, was
selected by purposive sampling, was 58 participants including school administrators, chiefs of job cluster,
teachers, and educational personnel in Pong Pattana Wittayakhom School. The research instrument was
questionnaire, and the statistics for data analysis was mean and standard deviation. The results showed that:
1. The current administration circumstance of Pong Pattana Wittayakhom School for world-class
standard school based on 7 aspects of quality assurance system, the overall was rated at a high level (µ = 3.76,
σ = 0.81). For individual aspect analysis, the aspect holding the highest mean and rated at a high level was
Domain No.5 focusing on teachers and personnel µ = 3.82 (σ = 0.85), while the aspect holding the lowest
mean and rated at a high level was Domain No.3 focusing on students and stakeholders (µ = 3.72, σ = 0.80).
2. The desired administration circumstance for transformation of Pong Pattana Wittayakhom
School for world-class standard school based on 7 aspects of quality assurance system, the overall, was rated at
a high level (µ = 4.68, σ = 0.56). For individual aspect analysis, the aspect holding the highest mean and rated
at the highest level was aspect No.1 Leading (µ = 4.71, σ = 0.52), while the aspect holding the lowest mean
and rated at the highest level was aspect No.4 Measurement, Analysis, Knowledge Management of the School
(µ = 4.65, σ = 0.58).
Keywords: Administration, World-class Standard School

1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุบนั คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยนั้นหากเปรี ยบเที ยบกับนานาประเทศแล้ว จะเห็ นได้ว่า
การจัดการศึกษาของไทยใช้งบประมาณที่สูงกว่าแต่ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของเด็กไทยกลับด้อยกว่า (โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย, 2550, หน้า 7) และอีกหนึ่งปั ญหาสําคัญคือการบริ หารการศึกษาใน
ภาพรวมของกระทรวงศึ กษาธิ การนั้น เป็ นการรวมอํานาจไว้ที่ ส่ วนกลาง ขาดเอกภาพในการบริ ห าร ขาดทั้ง
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ในระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาก็ยงั ขาดการมีส่วนร่ วมของ
1744

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

ประชาชน ขาดการพัฒนานโยบายที่ต่อเนื่ องและเป็ นระบบ อีกทั้งยังขาดความเชื่อมโยงกับองค์กรหรื อหน่วยงาน
อื่นๆที่ เกี่ ยวข้องอีกด้วย (อุทัย บุ ญประเสริ ฐ, 2545, หน้า 101) โรงเรี ยนมาตรฐานสากลเป็ นการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนด้วยระบบคุณภาพ ซึ่ งเป็ นกลไกสําคัญที่ จะผลักดันการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ มาตรฐานสากล จะทําให้เกิ ด
คุณลักษณะต่อการจัดการเรี ยนการสอน อันจะส่ งผลกระทบต่อนักเรี ยนอันเป็ นเป้ าหมายปลายทางของการจัด
การศึกษา ระบบบริ หารจัดการ ได้รับการยอมรับว่าเป็ นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการดําเนิ นงานที่เป็ นเลิศ
โดยอิงแนวทางการดําเนิ นงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริ หารจัดการโรงเรี ยน เพื่อให้มีวิธีการปฏิบตั ิและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก
เนื่ องจากระบบดังกล่าวมีพ้ืนฐานงด้านเทคนิ คและกระบวนการตัดสิ นรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
ของสหรัฐอเมริ กา (Malcolm Baldrige National Quality Award-MBNQA) ซึ่ งเป็ นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ที่ ป ระเทศต่ างๆทั่ว โลกนํามาประยุก ต์ใช้โ ดยเรี ยกชื่ อ ที่ แ ตกต่ างกัน ออกไป ประเทศไทยจึ งนํามาใช้ในด้าน
การศึกษาเรี ยกรางวัลนี้วา่ Thailand Quality Award (TQA) โดยมีแนวทางดังกล่าวประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยน สถาบัน
และสถานศึ กษาต่างๆ โดยยึดหลักการดําเนิ นงานเชิงระบบเพื่อช่วยให้โรงเรี ยนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ น
ระบบ และเพื่อผลการดําเนินงานที่เป็ นเลิศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 1-3)
โรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมแต่เดิมได้รับการพัฒนาโรงเรี ยนในระดับอําเภอ ให้เป็ นโรงเรี ยนต้นแบบใน
ฝั น ที่ เป็ นตัวอย่างการจัดการศึ กษาในระดับอําเภอที่ มีคุณภาพมาตรฐานเที ยบเคี ยงกับโรงเรี ยนชั้นนําในระดับ
จังหวัด ให้เด็กและเยาวชนในชนบทมีโอกาสเข้ารับการศึ กษาที่ มีคุณภาพ ต่อมาได้มีโครงการโรงเรี ยนในฝันสู่
มาตรฐานสากล ซึ่ งเป็ นโครงการที่นาํ เอาเกณฑ์ความเป็ นเลิศของการศึกษามาใช้เพื่อขับเคลื่อนการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยน เพื่อให้มีแนวทางพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มโรงเรี ยนในฝัน เพื่อให้มีการพัฒนาที่
ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน สามารถพัฒนาต่อยอดสู่ มาตรฐานสากล และมุ่งเน้นการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้
และการบริ หารจัดการเพื่อความยัง่ ยืน จึงได้มีการนําโรงเรี ยนมาตรฐานสากลซึ่ งเป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนํามาใช้เป็ นมาตรการเร่ งด่วนในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเทียบเคียงเท่ากับสากล
จากที่ ก ล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งต้องการศึ ก ษาสภาพการดําเนิ น การการบริ ห ารของโรงเรี ยน
ปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยใช้การบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด
ได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 4) การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยน 5) การมุ่งเน้นครู และบุ คลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิงาน และ
7) ผลลัพธ์ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมไปสู่
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเพื่ อ ให้ได้รางวัล คุ ณ ภาพแห่ งสํานัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการดําเนิ นการการบริ หารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตาม
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้
เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

สภาพปั จจุ บั น ของการดํ า เนิ นการการ
บริ หารของโรงเรี ยนปงพั ฒ นาวิ ท ยาคมให้
เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้
เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ตามความคิดเห็นของ
- ผูบ้ ริ หาร
- หัวหน้ากลุ่มงาน
- ครู
- บุคลากรทางการศึกษา

การบริ หารโรงเรี ยนปงพัฒ นาวิ ท ยาคมให้
เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ทั้ง 7 หมวด
ได้แก่
1) การนําองค์กร
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3) การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้ของโรงเรี ยน
5) การมุ่งเน้นครู และบุคลากร
6) การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงาน
7) ผลลัพธ์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพการดําเนิ นการการบริ หารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไป
ตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการศึกษาการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
4.2 ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่มงาน ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาของโรงเรี ยน
ปงพัฒนาวิทยาคม จํานวน 58 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) สภาพปั จจุบันของการดําเนิ นการการบริ หารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้
เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และ 2) สภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยน
ปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริ หารโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ทั้ง 7
หมวด ได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย 4) การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยน 5) การมุ่งเน้นครู และบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงาน และ
7) ผลลัพธ์
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4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั

เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นเพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของ
การดําเนินการการบริ หารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และศึกษาสภาพ
ที่ พึ งประสงค์ข องการบริ ห ารเพื่ อ การเปลี่ ยนแปลงของโรงเรี ย นปงพัฒ นาวิท ยาคมให้ เป็ นไปตามโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล โดยใช้การบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด ได้แก่ 1) การนําองค์กร 2) การวางแผน
เชิ งกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้น ผูเ้ รี ยนและผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ ของ
โรงเรี ยน 5) การมุ่งเน้นครู และบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิงาน และ 7) ผลลัพธ์ ซึ่ งผลจากการตรวจสอบ
ผูว้ ิจยั นํามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item – Objective Congruence) : (IOC)
ได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.85 ถึง 1.0
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการขอหนังสื อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงรายถึงผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนปงพัฒนา
วิทยาคม เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
2. นําแบบสอบถามจํานวน 58 ชุด เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่ม
งาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยตนเอง เมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
3. รวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองที่ ได้รับคืนจากโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคม อําเภอปง จังหวัด
พะเยา โดยอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ จํานวน 58 ชุด เมื่อเดือน กรกฎาคม ถึง สิ งหาคม พ.ศ. 2560
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS มีการวิเคราะห์ดว้ ยกระบวนการ
ดังนี้
1. ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่ วนที่ เป็ นสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์ โดยใช้ส ถิ ติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรั บ อธิ บ ายลัก ษณะทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง สถิ ติ ที่ ใช้ไ ด้แ ก่ ค่ าความถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. ส่ วนที่ เป็ นข้อคําถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ ดว้ ยการหาค่าเฉลี่ ย (mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. ส่ วนที่ เป็ นเนื้ อหาความคิ ด เห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม ในคําถามปลายเปิ ด ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา(Content Analysis) สรุ ปประเด็น สาระสําคัญเป็ นความเรี ยง

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ข้อมูลเกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ตําแหน่ ง อายุ วุฒิการศึ กษา
และประสบการณ์ในการทํางาน จากผูต้ อบแบบสอบถาม ทั้งหมดจํานวน 58 คน พบว่า เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ
39.70 เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 60.30 ตําแหน่ง ส่วนใหญ่เป็ นครู คิดเป็ นร้อยละ 81.00 มีอายุ อยูใ่ นช่วงระหว่าง
30 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 41.40 วุฒิการศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 44.80 ประสบการณ์ในการ
ทํางาน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า 5 ปี และ 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 29.30
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5.2 ผลการวิเคราะห์ สภาพปั จจุบันของการดําเนิ นการการบริ ห ารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้
เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยนปง
พัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพปั จจุบนั ของการดําเนินการการบริ หารของโรงเรี ยน
ปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ภาพรวมและรายหมวด
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7
รวม

รายการ
การนําองค์กร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยน
การมุ่งเน้นครู และบุคลากร
การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงาน
ผลลัพธ์

µ
3.77
3.74
3.72
3.74
3.82
3.74
3.78
3.76

σ
0.80
0.87
0.80
0.64
0.85
0.86
0.87
0.81

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของสภาพปั จจุบันของการดําเนิ นการการ
บริ หารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยใช้การบริ หารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพทั้งหมด 7 หมวด พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก µ = 3.76 (σ = 0.81) หากพิจารณาตามรายการแล้ว
พบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือหมวด 5 การมุ่งเน้นครู และบุคลากร อยูใ่ นระดับมาก µ = 3.82 (σ = 0.85) และค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุดคือหมวด 3 การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย มี อยูใ่ นระดับมาก µ = 3.72 (σ = 0.80)

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ภาพรวมและรายหมวด
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7
รวม

รายการ
การนําองค์กร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยน
การมุ่งเน้นครู และบุคลากร
การมุ่งเน้นการปฏิบตั ิงาน
ผลลัพธ์
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µ
4.71
4.71
4.66
4.65
4.70
4.67
4.68
4.68

σ
0.52
0.54
0.58
0.58
0.56
0.57
0.58
0.56

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพที่ พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยนปงพัฒนา
วิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยใช้การบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพทั้งหมด 7 หมวด
พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก µ = 4.68 (σ = 0.56) หากพิจราณาตามรายการแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูใ่ น
หมวด 1 การนําองค์กร อยู่ในระดับมากที่ สุด µ = 4.71 (σ = 0.52) และค่าเฉลี่ยตํ่าที่ สุดคือหมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยน อยูใ่ นระดับมากที่สุด µ = 4.65 (σ = 0.58)

6. อภิปรายผล

จากการศึ กษาสภาพการดําเนิ นการการบริ หารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล โดยมีสภาพปั จจุบนั ของการดําเนิ นการการบริ หารของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตาม
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล อยูใ่ นระดับมาก อยูใ่ นหมวด 5 การมุ่งเน้นครู และบุคลากร พบว่าโรงเรี ยนมีการส่ งเสริ ม
สนับสนุนครู และบุคลากรในการอบรมให้ความรู ้ พัฒนาความรู ้ความสามารถและศักยภาพของครู และบุคลากร
เพื่อนํามาพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงาน มีการจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมระบบการเรี ยนรู ้และพัฒนาครู และ
บุคลากร มีการสรรหา จัดจ้างครู และบุคลากร โดยวิเคราะห์ความต้องการกําลังคนที่มีคุณลักษณะและทักษะตรง
ตามขอบข่ายงาน และสมรรถนะหลักที่ตอ้ งการด้วยระบบคุณธรรมและผลประโยชน์ของโรงเรี ยน ตลอดจนมีการ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลของระบบการเรี ยนรู ้และพัฒนาครู และบุคลากร ส่ วนสภาพที่ พึงประสงค์
ของการบริ หารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากล อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด อยูใ่ นหมวด 1 การนําองค์กร พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยมและ
เป้ าประสงค์จากการมี ส่ วนร่ วมของครู บุ ค ลากร ผูเ้ รี ยน ตลอดจนผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย โดยใช้ข ้อ มู ลจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสร้างบรรยากาศภายในโรงเรี ยนเพื่อให้
เกิ ดการปรับปรุ งผลการดําเนิ นการ การบรรลุพนั ธกิ จและวัตถุประสงค์เชิ งกลยุทธ์รวมทั้งส่ งเสริ มและกํากับให้
บุคลากรประพฤติปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบ ข้อบังคับ และมีจริ ยธรรม โรงเรี ยนมีกิจกรรมสําคัญที่ เข้าไปมีส่วนร่ วม
และสนับสนุ นกับชุมชนในเขตพื้นที่บริ การ และผูบ้ ริ หารมีการกํากับดูแลบุคลากรให้ทาํ งานได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จําเริ ญ รัตนบุรี. 2557.
ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA โรงเรี ยนมาตรฐานสากล สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 12 พบว่า การนําองค์กร (Leadership) โรงเรี ยนมาตรฐานสากลกําหนดทิ ศทางการ
ดําเนินงานของโรงเรยน กําหนดแผนกลยุทธ์และปรับปรุ งแผนกลยุทธ์แผนปฏิบตั ิงานกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้อง
กับ สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น และบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ พ ัฒ นาโรงเรี ยนสู่ ป ระชาคมอาเซี ย นการพัฒ นาหลัก สู ต รสู่
มาตรฐานสากล และการส่งเสริ มนักเรี ยนให้มีผลงานสู่ ระดับชาติ การสร้างบรรยากาศเพื่อส่ งเสริ มและบังคับให้มี
พฤติ กรรมที่ ปฏิ บัติตามกฎหมายและมี จริ ยธรรมโรงเรี ยนได้จัดระบบการนิ เทศติ ดตามงานตามกระบวนการ
PDCA อย่างเป็ นรู ปธรรมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่สาํ คัญของโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง ส่ งเสริ ม
สนับ สนุ น กิ จกรรมของชุ มชนโดยบุ คลากรและนักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรมของชุ มชน และการมุ่งเน้นบุ คลากร
(Faculty and Staff Focus) โรงเรี ยนมาตรฐานสากลวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยคํานึ งถึงการตอบสนองความท้าทายเชิ งกลยุทธ์และความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลง บริ หารการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากรพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พิจารณา
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เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรโดยใช้หลักคุณธรรมและหลักความสามารถยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโอกาส
สําคัญอย่างต่อเนื่ องพัฒนาบุ คลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานให้เข้ารับการแบรมประชุ มสัมมนา
ต่างๆเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้ทาํ งานตามความถนัดและให้แสดงศักยภาพในการทํางานของตนเองได้อย่างเต็มที่
ตามความสามารถสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เกื้ อหนุนต่อการทํางาน และยังสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
มนต์ชยั ปาณธูป. 2557. ได้ศึกษาเรื่ อง การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัล
คุณภาพแห่ งชาติ (TQA) ในโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่พฒั นาอย่างเข้มข้น พบว่า สภาพการดําเนิ นงานการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลที่พฒั นาอย่างเข้มข้น พบว่า การนําองค์กรที่ดี
ควรประกอบด้วย การที่โรงเรี ยนมีวฒั นธรรมองค์กรที่ดี มีการกําหนดวิสัยทัศน์ในการทํางาน บุคลากรทุกฝ่ ายใน
องค์กรมีส่วนร่ วมในการกําหนดแนวทางในการพัฒ นาองค์กร ผูบ้ ริ หารมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะพัฒ นาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่ องและบุคลากรทุกฝ่ ายมีวฒั นธรรมในการปฏิ บตั ิงานร่ วมกัน เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร และการ
มุ่งเน้นผูป้ ฏิบตั ิการ โรงเรี ยนควรเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางานให้แก่บุคลากรภายในอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่ อง เพื่อก่อให้เกิดความรู ้สึกรัก ผูกพันและศรัทธาในโรงเรี ยน โดยร่ วมกันปฏิบตั ิงานอย่างเต็มศักยภาพ
ของตนจนเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
นําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางให้โรงเรี ยนปงพัฒนาวิทยาคมมีการดําเนินการการ
บริ หารให้เป็ นไปตามโรงเรี ยนมาตรฐานสากลไปปรับใช้ในการบริ หารโรงเรี ยนในด้านการนําองค์กร การวางแผน
เชิ งกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ของโรงเรี ยน
การมุ่งเน้นครู และบุ คลากร และการมุ่งเน้นการปฏิ บตั ิ งานให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิ ศทางที่ พฒ
ั นาขึ้นและ
ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้ไปสู่ โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
ความสามารถควรส่งเสริ มให้มีการพัฒนาวิชาชีพให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละด้านให้มากขึ้น เพื่อนํามาปรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการศึ กษาข้อมูลด้วยกระบวนการวิจยั เชิ งคุณภาพ โดยใช้วิธีการที่ มีความหลากหลาย ได้แก่
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เป็ นต้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกในการบริ หารจัดการ
โรงเรี ยนตามมาตรฐานสากลในบริ บทที่แตกต่างกัน

8. เอกสารอ้ างอิง
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สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.

1750

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

กระทรวงศึกษาธิการ.2553. แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล. กรุ งเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จํากัด.
จําเริ ญ รัตนบุรี. 2557. “การบริหารจัดการระบบคุณภาพตามเกณฑ์ PMQA โรงเรียนมาตรฐานสากล สํานักงาน
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1. งานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษา พฤติกรรมการบริ หารการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน สังกัดสํานักเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชัย ภูมิ เขต 3 และ
เปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 ตามคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล โดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิ งปริ มาณ และเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สําหรั บเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จํานวนทั้งสิ้ น 184 คน โดยประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ ใช้ในการวิเคราะห์ของมูลทางสถิติ (SPSS) เพื่อทําการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าวิกฤตที (t – test แบบ
Independent samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One- way ANOVA)
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาโท มีวาระใน
การดํารงตําแหน่ง 1 วาระ และ 3 วาระ และสังกัดอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดเล็กมากที่สุด
1. พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชัยภู มิ เขต 3 โดยรวมและรายด้า น พบว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี พ ฤติ กรรมการบริ หาร
การศึ กษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มี พ ฤติ
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กรรมการบริ หารการศึกษาด้านหลักคุณธรรมมากที่สุด รองลงมาคือหลักนิ ติธรรม และหลักการมีส่วนร่ วม ส่ วน
ด้านที่ผบู ้ ริ หารมีพฤติกรรมการบริ หารน้อยที่สุด คือ ด้านหลักความคุม้ ค่า
2. การเปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการบริ หารการศึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา วาระการดํารงตําแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยนที่แตกต่างกัน
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มี พฤติ กรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลแตกต่างกันอย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ไม่แตกต่างกัน
คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริ หารการศึกษา, การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล, ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

ABSTRACT

This research “ THE EDUCATIONAL ADMINISTRATION BEHAVIORS BASED ON GOOD
GOVERNANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF CHAIYAPHUM PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA 3” the objectives of this research
1) To study the education administration behaviors based on good governance of school administrators
under the office of Chaiyaphum primary education service area 3. 2) To compare the education administration
behaviors based on good governance of school administrators under the office of Chaiyaphum primary education
service area 3. The research design uses quantitative research and using the questionnaire for collecting the data
from 184 administrators. The results of the research as follows; Mostly school administrators have a master
degree, holding a position for 2 terms and 3 terms. And they are belonging in the smallest school.
1. The behavior of Educational Administration in good governance of the school administrators, under
the Primary Educational Service Area of Chaiyaphum area 3. The several and overall showed that the school
administrators have a good overall behavior of Educational Administration. After review each aspect found that
the mainly part that they doing good is the morality, following with the rule of law and the participation while
the part that they doing less is cost effectiveness or Economy.
2. Comparison on the behavior of Educational Administration, under the Primary Educational Service
Area of Chaiyaphum area 3. They have been separated by the education level, position holding term, and the size
of school. For the overall part and each aspect showed that the behavior of Educational Administration following
the good governance have a different significantly statistic at level 0 . 0 2 . However, after reviewing and
considering we found that all the parts have the behavior of Educational Administration following the good
governance not different any more.
Keywords : The educational behaviors, education based on good governance, school administrators.
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ระบบการบริ หารและการจัดการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ของ
องค์การที่ จะดําเนิ นการและกําหนดนโยบายตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของการบริ หารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยผูบ้ ริ หารของแต่ละองค์การจะต้องวางนโยบายเกี่ยวกับด้านรัฐ สังคม สิ่ งแวดล้อม
ด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ด้านองค์การ และด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งกําหนดแนวทางปฏิบตั ิและ
มาตรการหรื อโครงการ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายขององค์การ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2551) ซึ่งนโยบายการกํากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลนั้นนํามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริ หารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาํ หนดไว้ในมาตรา 78 วรรค
(4) และ (5) ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการให้เป็ นหน่ วยงานที่ มีผลการปฏิ บตั ิงานสู ง และมีมาตรฐานการทํางานเที ยบเคี ยงกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีการปฏิ รูปการศึ กษาตามเจตนารมณ์แห่ ง พ.ร.บ.การศึ กษาฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ปั จจุ บนั วิวฒั นาการความเจริ ญ ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ ส่งผลให้สังคมไทยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างรวดเร็ ว ค่านิ ยมและทัศนคติของคนในสังคมไทยจึงมีความแตกต่างจากใน
อดี ตที่ ผ่านมา ดังนั้น จึ งต้องมีการเร่ งปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการศึกษาให้กา้ วทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมี
สถานศึกษาเป็ นตัวช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ อบรม สัง่ สอนคนในสังคมให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า เนื่องจาก
การศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่สาํ คัญที่สุดในการพัฒนาบุคคลในชาติให้รู้จกั วิธีการพร้อมรับและปรับตัวให้กา้ วทันและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ ตลอดจนพัฒนาทักษะ ฝี มื อ ความรู ้ และความชํานาญการของคนในสังคมไทยให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ดังนั้นจึ งสามารถกล่าวได้ว่า หลักธรรมาภิบาลกับการศึ กษานับเป็ น
ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2545
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 เป็ นองค์กรที่ มีนโยบายส่ งเสริ มการบริ หาร
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษา
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนตามแนวทางการพัฒนา
สถานศึ กษาคุณภาพสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 เห็ นได้จากนโยบายการพัฒนาการ
บริ หารการการศึ ก ษาที่ เ น้น ยุท ธศาสตร์ ยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าล โดยผู ้อ ํา นวยการสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษา
ประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 ร่ วมกับ ผูอ้ าํ นวยการคุรุสภาเขตพื้นที่ การศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 ได้จดั ทําการเร่ งปฏิ รูป
การศึ กษาในพื้นที่ นาํ ร่ องในพื้นที่ จงั หวัดชัยภูมิ เขต 3 รับปี การศึ กษา 2554 โดยการใช้หลักสู ตรการเสริ มสร้ าง
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา “เน้นหลักส่งเสริ มธรรมาภิบาล” ในการ
ปฏิ บัติ หน้า ที่ ของผูบ้ ริ ห ารและครู ใ ห้มากขึ้ น มี น โยบายในการจัดการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐานให้ครอบคลุ ม และมี
เป้ า หมายเพื่ อ ให้ผูเ้ รี ย นเป็ นคนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข ซึ่ ง สถานศึ ก ษาในสัง กัด จะต้อ งทํา การปรั บเปลี่ ยน
วัฒนธรรมองค์กรหรื อแบบการทํางานของสถานศึกษาจากที่เคยได้รับหรื อรอคําสั่งจากหน่วยงานระดับสู งกว่ามา
เป็ นการบริ หารตนเองและการมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน ในการ
เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการศึกษาโดยตรงมากขึ้น และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการ
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พัฒนาการศึ กษาของโรงเรี ยนไปสู่ เป้ าประสงค์ตามความคาดหวังของสังคม ชุ มชน ผูป้ กครอง และนักเรี ยน
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3, 2555)
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในประเด็น พฤติกรรมการบริ หารการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และการ
เปรี ยบเที ยบพฤติกรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตาม ระดับการศึกษา วาระการดํารงตําแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยน
ซึ่ ง จะทํา ให้ไ ด้อ งค์ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ งของพฤติ ก รรมการบริ ห ารการศึ ก ษาตามหลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และข้อมูลที่ได้ยงั เป็ นประโยชน์ให้แก่สงั กัด
สํานักเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เพื่อนําไปเป็ นแนวทางในการ
กําหนดมาตรการและแผนงาน รวมทั้งการวางแผนส่ งเสริ มและสนับสนุ นการดําเนิ นการบริ หารการศึ กษาตาม
หลักธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานัก

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตาม ระดับการศึกษา วาระการดํารงตําแหน่ง และ
ขนาดของโรงเรี ยน

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้ น
1. ระดับการศึกษา
2. วาระการดํารงตําแหน่ง
3. ขนาดของโรงเรี ยน
- โรงเรี ยนขนาดเล็ก
- โรงเรี ยนขนาดกลาง
- โรงเรี ยนขนาดใหญ่

ตัวแปรตาม
พฤติ ก รรมการบริ หารการศึ ก ษาตามหลัก ธรรมาภิ
บาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประกอบด้วย
6 หลัก ได้แก่
1 หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม
3. หลักความโปร่ งใส
4. หลักการมีส่วนร่ วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุม้ ค่า
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3
โดยมีจาํ นวนประชากรทั้งสิ้น 184 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คื อ จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตามจํานวนประชากร โดยผูว้ ิจัยใช้วิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคือ ผูว้ จิ ยั ทําการเลือกเจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทั้งหมด จํานวนทั้งสิ้น 184 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือสําหรับเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อใช้ในการสอบถามเกี่ยวกับการ
บริ หารโรงเรี ยนตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ซึ่ งได้จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และวิธีการสร้างแบบสอบถาม โดยทําการกําหนดกรอบ
แนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ เพื่อนํามาใช้เป็ นกรอบในการศึกษาและเป็ นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
ซึ่งมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสอบถามดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามโดยปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษา จากนั้นนําแบบสอบถามทดสอบความตรง
ด้านเนื้ อหา โดยดําเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา การนําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) และ
การนําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้แล้วมาปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
2. สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และสร้างคู่มือลงรหัส
3. อัดสําเนาแบบสอบถามตามจํานวนที่ตอ้ งใช้ และตรวจสอบความถูกต้องและความเรี ยบร้อยของ
แบบสัมภาษณ์ ก่อนนําไปใช้เก็บข้อมูล
ซึ่งการวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลคุณลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย ระดับการศึกษา วาระการดํารง
ตําแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยนที่แตกต่างกัน
ส่วนที่ 2 แบบสอบพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (SecondaryData) ซึ่ งเป็ นการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น รายงานการวิจัย วิทยานิ พนธ์ และเอกสารจากแหล่งความรู ้ ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. ผูว้ ิจยั ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อ
ขอหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
3. ผูว้ ิจยั ส่ งหนังสื อขอความอนุ เคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ไปยังโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เพื่อทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเวลาต่อไป
4. ผูว้ ิจยั ติดตามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนของแบบสอบถาม
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5. เมื่อผูว้ ิจยั ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วน ผูว้ ิจยั จึงทําการขอความอนุเคราะห์ ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตกหล่นเพิ่มเติม ทําให้ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ เพื่อจะนําข้อมูลที่ ได้ไปวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไป
4. สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลแล้ว มาลงรหัส
ข้อมูลตามคู่มือการลงรหัส
2. ผูว้ ิจัยนําข้อมูลที่ ได้ มาประมวลผลในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ของมูลทางสถิติ (SPSS)
3. ข้อมูลหลักที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลเชิ งปริ มาณที่ ได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่า ง
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดังนี้
- แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา วาระการดํารง และขนาดของ
โรงเรี ยน โดยทําการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage)
- แบบสอบถามตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลัก ธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึ กษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 โดยทําการวิเคราะห์การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
และพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยแบบอิงเกณฑ์
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตาม ประสบการณ์การทํางาน วาระการดํารง
ตําแหน่ง โดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที (t – test แบบ Independent samples)
5. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรี ยน โดยใช้การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One- way ANOVA) เมื่อพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติจะ
ทําการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe)

5. สรุ ปผลการวิจัย

การศึกษา พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ข้อมูลคุ ณลักษณะส่ วนบุ คคล พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่ ปฏิ บตั ิ งานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 จํานวนทั้งสิ้ น 184 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 โดยเป็ นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
โรงเรี ยนขนาดเล็ก จํานวน 67 คน คิดเป็ นร้อยละ 36 สังกัดโรงเรี ยนขนาดกลางจํานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 35
และสังกัดโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 29 มีระดับการศึกษาปริ ญญาโทจํานวน จํานวน 98
คน คิดเป็ นร้อยละ 53 ปริ ญญาเอก จํานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 47 นอกจากนี้ ยังพบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วน
ใหญ่มีวาระในการดํารงตําแหน่ ง 1 วาระจํานวน 48 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 26 วาระในการดํารงตําแหน่ ง 2 วาระ

1757

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561

จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 วาระในการดํารงตําแหน่ง 3 วาระ จํานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 และอื่นๆ
จํานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 22
2. พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชัยภู มิ เขต 3 โดยรวมและรายด้า น พบว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี พ ฤติ กรรมการบริ หาร
การศึ กษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มี พ ฤติ
กรรมการบริ หารการศึกษาด้านหลักคุณธรรมมากที่สุด รองลงมาคือหลักนิติธรรม และหลักการมีส่วนร่ วม
2.1 ประเด็นด้านหลักนิติธรรม
พฤติกรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประเด็นด้านหลักนิ ติ
ธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ หารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการกําหนดหน้าที่
ความรั บผิดชอบ โดยมอบหมายงานให้ บุ คลากรได้ทาํ งานตามความรู ้ ความสามารถที่ เหมาะสม เป็ นไปตาม
ระเบี ย บของทางราชการ และตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ พฤติ
กรรมการบริ ห ารงานธุ ร การ การเงิ น งบประมาณ พัส ดุ เป็ นไปตามระเบี ย บของทางราชการ และพฤติ
กรรมการบริ ห ารกิ จ การนัก เรี ยนเป็ นไปตามระเบี ย บของหน่ ว ยงานโดยการปกตรองนัก เรี ย นมี ก ารกําหนด
มาตรฐานการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
2.2 ประเด็นด้านหลักคุณธรรม
พฤติ กรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลัก ธรรมาภิ บาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประเด็นด้านหลัก
คุณธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ หารงาน
ธุ รการ การเงิ น งบประมาณอย่างตรงไปตรงมา มีความชัดเจน มีคณะกรรมการกํากับ และตรวจสอบได้ในทุก
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมการบริ หารงานบุคลากรโดยยึดหลักคุณธรรม มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เที่ยง
ธรรม ให้การสนับสนุ นบุคลากรอย่างทัว่ ถึง และพฤติกรรมการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน โดยการรณรงค์ จัด
กิจกรรม ส่งเสริ มความมีคุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่ นักเรี ยน ตามนโยบายของหน่วยงาน
2.3 ประเด็นด้านหลักความโปร่ งใส
พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประเด็นด้านหลักความ
โปร่ งใส โดยรวมอยูใ่ นระดับมา เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ หารกิจการ
นั ก เรี ยนด้ว ยความโปร่ ง ใส สามารถแก้ปั ญ หาของนัก เรี ย นได้อ ย่า งเปิ ดเผยมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ พฤติ
กรรมการบริ หารงานจัดซื้ อ จัดจ้า ง และการงบประมาณเป็ นไปตามแผนที่ ก ํา หนด อย่า งเป็ นระบบ สามารถ
ตรวจสอบได้ และพฤติกรรมการบริ หารงานโดยมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดําเนิ นงานให้ผูป้ กครอง และ
ชุมชนทราบอย่างต่อเนื่อง
2.4 ประเด็นด้านหลักการมีส่วนร่ วม
พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประเด็นด้านหลักการมี
ส่ วนร่ วม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ หารงาน
กิจการนักเรี ยน โดยมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกฝ่ ายทั้งครู ผูป้ กครองและชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรม
บริ หารงานโดยให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมสร้างความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาใน
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ทุกด้าน และพฤติกรรมการบริ หารงานธุรการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ โดยเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่ วมในการวางแผน และการใช้งบประมาณต่างๆของสถานศึกษา
2.5 ประเด็นด้านหลักความรับผิดชอบ
พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประเด็นด้านหลักความ
รับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ หารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ หารงาน
วิชาการในการจัดการเรี ยนการสอน และการใช้จ่ายด้วยความคุม้ ค่า ได้ประโยชน์สูงสุ ด มากที่ สุด รองลงมาคือ
พฤติกรรมการบริ หารงานบุคลากรอย่างเหมาะสมกับงาน คุม้ ค่า และได้ประโยชน์สูงสุด และพฤติกรรมการบริ หาร
งานธุรการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ การจัดสวัสดิการด้วยความประหยัด คุม้ ค่าได้ประโยชน์แก่ส่วนรวม
2.6 ประเด็นด้านหลักความคุม้ ค่า
พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประเด็นด้านหลักความ
คุม้ ค่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ หารงาน
บุคลากรอย่างเหมาะสมกับงาน คุม้ ค่า และได้ประโยชน์สูงสุ ด รองลงมาคือ พฤติกรรมการบริ หารงานธุ รการ
การเงิ น งบประมาณ พัส ดุ การจัด สวัส ดิ ก ารด้ว ยความประหยัด คุ ้ม ค่ า ได้ป ระโยชน์ แ ก่ ส่ว นรวม และพฤติ
กรรมการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน
3. การเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นฐานการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3
3.1 ระดับการศึกษา
พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวมสูงสุดคือ ระดับปริ ญญาโทอยูใ่ น
ระดับมาก และระดับปริ ญญาเอกอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ผู ้บ ริ ห ารที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโท ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมด้า นหลัก คุ ณ ธรรมมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ พฤติกรรมด้านหลักนิ ติธรรม และพฤติกรรมด้านหลักความโปร่ งใส ส่ วนผูบ้ ริ หารที่ มีการศึ กษา
ปริ ญญาเอก ส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมด้านหลักการมี ส่วนร่ วมมากที่ สุด รองลงมาคื อ พฤติ กรรมด้านหลักความ
รับผิดชอบ และพฤติกรรมด้านหลักความคุม้ ค่า
3.2 วาระการดํารงตําแหน่ง
พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีวาระการดํารงตําแหน่งต่างกัน โดยภาพรวม สู งสุ ดคือ 1–2 วาระ อยู่
ในระดับมาก และ 3 วาระและมากกว่า อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ผูบ้ ริ หารที่ มีวาระการดํารงตําแหน่ ง 3 วาระ และมากกว่า ส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมด้านหลักความ
โปร่ งใสมากที่ สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมด้านหลักความรับผิดชอบ และพฤติกกรมด้านหลักความคุม้ ค่า ส่ วน
ผูบ้ ริ หารที่มีวาระการดํารงตําแหน่ง 1–2 วาระ ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านหลักความคุม้ ค่ามากที่สุด รองลงมาคือ
พฤติกรรมด้านหลักคุณธรรม 4.02 และพฤติกรรมด้านหลักการมีส่วนร่ วม
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3.3 ขนาดของสถานศึกษา
พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีขนาดของโรงเรี ยนต่างกัน โดยภาพรวมสูงที่สุดคือ สถานศึกษาขนาด
เล็ก ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก และสถานศึกษาขนาดกลางและใหญ่ ซึ่งอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ผูบ้ ริ ห ารที่ สัง กัด อยู่โ รงเรี ย นขนาดเล็ก ส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมด้า นหลัก ความคุ ้ม ค่ า มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ พฤติกรรมด้านหลักคุณธรรม และพฤติกรรมด้านหลักความรับผิดชอบ ส่ วนผูบ้ ริ หารที่ สังกัดอยู่
โรงเรี ยนขนาดกลางและใหญ่ ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมด้านหลักความโปร่ งใสมากที่สุด รองลงมาคือ พฤติกรรมด้าน
หลักความรับผิดชอบ และพฤติกรรมด้านหลักคุณธรรม
ทั้งนี้ จากการศึกษา พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยภาพรวม และรายด้านมีการปฏิบตั ิแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.02 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีค่านัยทางสถิติสูงสุ ด คือ หลักนิ ติธรรม
และหลักความรับผิดชอบ

6. การอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษา พฤติกรรมการบริ หารสถานศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ผูว้ จิ ยั พบประเด็นสําคัญที่จะอภิปรายผล ดังนี้
1. พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พบว่า พฤติกรรมาการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลด้านหลัก
คุณธรรมมากที่สุด รองลงมาคือหลักนิ ติธรรม และหลักการมีส่วนร่ วม ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นิ ตยา จีน
ด้วง (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การบริ หารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามลําดับ คือ หลักคุณธรรม หลักการคุม้ ค่า หลักนิ ติธรรม หลักความรับผิดชอบ
หลักความโปร่ งใส ตามลําดับ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนยึดหลักความถูกต้องในการประพฤติตน และ
ปฏิ บตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พตามขอบข่ายภารกิ จงานของสถานศึ กษา เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ ดีต่อครู บุคลากร
ตลอดจนนักเรี ยน และผูป้ กครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยทําการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรมจนเป็ นนิสัย ซึ่ งจะ
เห็นได้จากความจริ งใจในการบริ หารงาน ขยัน อดทน ซื่ อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นของทุกคน เพื่อนํามาบริ หารการศึกษา อันจะส่งผลให้การบริ หารการศึกษามีคุณภาพ และเที่ยงตรง
มากขึ้น และสอดคล้องกับ แนวคิดของ อัมพร พุดมี (2551) ได้กล่าวถึงการบริ หารการศึกษาตามหลักคุณธรรมว่า
คือ การปฏิบตั ิงานที่ผบู ้ ริ หารยึดมัน่ ในความถูกต้องดีงาม มีความ ซื่ อสัตย์สุจริ ต อดทน จริ งใจ และเสี ยสละ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุ ดชา จรัสแผ้ว (2553) ได้กล่าวถึง การบริ หารการศึกษาตามหลักคุณธรรมว่า เป็ นการ
ปฏิบตั ิงานหรื อการบริ หารจัดการที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษายึดมัน่ ในความถูกต้อง ความดีงาม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
เสี ยสละ จริ งใจ ขยัน อดทน ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานวิชาชี พ และจรรยาบรรณวิชาชี พตามขอบข่ายภารกิ จงานของ
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สถานศึกษา นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อัมพร พุดมี (2551) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การบริ หารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ซึ่ งผลการวิจยั
พบว่า การบริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและข้าราชการครู มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่า มี การปฏิ บัติอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี ความคิ ดเห็ นว่า การ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านที่ มีการปฏิบตั ิมากตามลําดับคือ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่ วม หลัก
ความคุม้ ค่า หลักความโปร่ งใส และหลักความรับผิดชอบ
2. การเปรี ยบเที ยบพฤติ กรรมการบริ หารการศึ กษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา วาระการดํารงตําแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยนที่แตกต่างกัน
โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มี พฤติ กรรมการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลแตกต่างกันอย่า งมี
นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.02 แต่ เ ป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ทุ ก ด้า นมี พ ฤติ
กรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีระดับ
การศึ กษา วาระการดํารงตําแหน่ ง และสังกัดขนาดของโรงเรี ยนที่ แตกต่างกันนั้นสามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ในการ
บริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่างดี และมีความเหมะสม อีกทั้งผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนยังทําการศึ กษา
ข้อมูลใหม่ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการบริ หารการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีความทุ่มเทและมุ่งมัน่ ในการบริ หาร
การศึ กษา อันจะส่ งผลให้การศึ กษามี ความทันสมัย ก้าวทันต่อการเปลี่ ยนแปลง และอยู่บนพื้นฐานของความ
ถูกต้องและเป็ นธรรมในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ดวงจันทร์ นามแสง (2553) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง
การบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2
ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบสภาพการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกข้อ ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ นิตยา จีนด้วง (2558) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง การใช้
หลัก ธรรมาภิ บาลในการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา สัง กัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
นครศรี ธรรมราช เขต 3 ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบระดับการบริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3
จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ประสบการณ์ในการอบรม เรื่ อง การบริ หารโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล และขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
1.1 เนื่ องจากผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ย น ในสัง กัด สํา นักงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชัยภู มิ เขต 3 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีพฤติกรรมการบริ หารด้านหลักความคุม้ ค่าน้อยที่สุด ดังนั้นผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่ การศึ กษาชัยภูมิ เขต 3 ควรตระหนักถึงการบริ หารทรัพยากรทางการศึ กษาให้มากยิ่งขึ้น โดยคํานึ งถึง
คุณประโยชน์ งบประมาณ ปริ มาณ และอายุการใช้งาน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ประหยัดและ
คุม้ ค่าต่อการใช้งานมากที่สุด
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2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ในการวิจัย ครั้ งนี้ มี ก ารใช้ร ะเบี ย บวิธี วิจัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมการบริ ห าร
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตาม
หลัก ธรรมาภิ บ าลของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น จํา แนกตามวุฒิ ก ารศึ ก ษา วาระการดํา รงตํา แหน่ ง และขนาดของ
สถานศึกษา ทําให้ทราบข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาเพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมีการใช้ระเบี ยบวิธีวิจยั ประเมินผล โดยทําการประเมินประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และผลกระทบของการ
บริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง และพัฒนาการบริ หารการศึกษาของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในภาย
ภาคหน้าต่อไป
2.2 ในการวิจยั ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ทําให้ยงั มีขีดจํากัดของข้อมูล ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาถึง
พฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3 โดยมีกลุ่มเป้ ามาย คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูส้ อน และบุคลากร สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1-3 ทั้งนี้ เพื่อครอบคลุมถึงการศึกษาพฤติกรรมการบริ หารการศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษาชัยภูมิ เขต 1-3 ในภาย
ภาคหน้าต่อไป
2.3 ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรมีการใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยทําการศึกษาอย่างเจาะลึกกับ
โรงเรี ยนที่ มีการบริ หารการศึ กษาตามหลักธรรมาภิ บาลในโรงเรี ยนดี เด่ น ทั้งนี้ เพื่อนําองค์ความรู ้ ที่ได้มาเป็ น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ ง ตลอดจนพัฒนาการบริ หารการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรี ยนให้เป็ น
โรงเรี ยนดีเด่นในภายภาคหน้า
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู้
ร่ วมกับการใช้ บทเรียนเว็บเควสท์ และคิวอาร์ โค้ ด เรื่ อง ระบบร่ างกายมนุษย์ และสั ตว์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี
Effects of Using the Inquiry method Learning Activities Management
Together with Webquest and QR Code in the Topic
of Human and Animals Bodies of Mathayomsuksa II students in
Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School
พิมนุชา อู๊ดเจริญ
โรงเรียนนวมินทราชิ นูทิศ หอวัง นนทบุรี
E-mail: prae_bb@hotmail.com
บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ดที่ใช้สาํ หรับ
การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางสื บ เสาะหาความรู ้ เรื่ อ ง ระบบร่ า งกายมนุ ษ ย์แ ละสัต ว์ โดยมี เ กณฑ์
ประสิ ทธิ ภาพ 80/80 2) เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่อนและหลังได้รับการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิ วอาร์ โค้ด 3) เปรี ยบเที ยบ
ความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรี ยน ก่อนและหลังได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะ
หาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2560 โรงเรี ย น
นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จํานวน 1 ห้องเรี ยน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บ
เควสท์และคิวอาร์ โค้ด เรื่ อง ระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ 2) บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ดที่ใช้สาํ หรับการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง ระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน 4) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ การหาค่าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน ค่าเฉลี่ ย ค่าความยาก ค่าอํานาจจําแนก ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด ที่ใช้สาํ หรับการจัดกิจกรรม
เรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง ระบบร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์ มีค่าเท่ากับ 84.12/82.08 เป็ นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 2) นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยน
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เว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ .01 3) นักเรี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้
บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามทางสื บเสาะหาความรู ้
ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เรื่ อง ระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ อยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ : การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ต้ ามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ บทเรี ยนเว็บเควสท์ คิวอาร์โค้ด ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความพึงพอใจ

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to find the efficiency of Webquest and QR code used in the
Inquiry Method Learning Activities Management in the topic human and animal bodies with the efficiency
criteria at 80/80; 2) to compare the science learning achievement of students before and after learning under
the Inquiry Method Learning Activities Management together with Webquest and QR Code; 3) to compare
the analytical thinking ability of the students before and after learning under the Inquiry Method Learning
Activities Management together with Webquest and QR Code; and 4) to study satisfaction of the students
towards the Inquiry Method Learning Activities Management together with Webquest and QR Code.
Sample in this research was an intact classroom of Matthayom Suksa II students who studied in 2017
academic year of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School, obtained by cluster random sampling.
Research instruments consisted of 1) learning activities management plans for the Inquiry Method together
with Webquest and QR Code in the topic of human and animal bodies; 2) Webquest and QR code for the
Inquiry Method Learning Activities Management in the topic of human and animal bodies; 3) a science learning
achievement test; 4) the analytical thinking ability test; and 5) a survey of satisfaction towards the Inquiry
Method Learning Activities Management together with Webquest and QR Code. Statistics used for data
analysis were efficiency finding, mean, Difficulty, Discrimination, standard deviation, and T-test.
According to the study, it was found that 1) the efficiency of Webquest and QR code used in the Inquiry
Method Learning Activities Management in the topic human and animal bodies was 84.12/82.08 which is in
accordance with the 80/80 criteria; 2) science learning achievement of students learning by the Inquiry Method
Learning Activities Management together with Webquest and QR Code was higher than before learning at
the .01 level of significance; 3)the analytical thinking ability of students learning by the Inquiry method Learning
Activities Management together with Webquest and QR Code was higher than before learning at the .01 level of
significance 4) The satisfaction of the students towards the Inquiry Method Learning Activities Management
together with Webquest and QR Code in the topic of human and animals bodies was at the high level.
KEYWORDS: Inquiry Method, Learning Activities Management, Webquest, QR Code, Science Learning
Achievement, Analytical Thinking Ability, Satisfaction
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1. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย
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การศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 เป็ นการเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูเ้ รี ยนที่มีความสมบูรณ์และความพร้อม
นอกจากให้ความรู ้แล้ว ต้องทําให้เป็ นคนที่รักที่จะเรี ยน มีคุณธรรม อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้ เน้นการสร้างคนให้มีทกั ษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็ นหลัก (ธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ , 2559 : ออนไลน์) การ
คิดวิเคราะห์เป็ นความสามารถในการแยกแยะข้อมูลทั้งที่เป็ นข้อเท็จจริ ง และความคิดเห็ นออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ
มี การเชื่ อมโยงความสัมพัน ธ์เชิ งเหตุผ ลของข้อ มูลเหล่านั้น และใช้พ้ืนฐานในการคิ ดระดับอื่ น ๆ (นวลจิ ตต์
เชาวกี รติ พงศ์, 2557) ทั้งนี้ ปัญหาของผูเ้ รี ยนจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) นั้นผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ท้ งั ประเทศ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2559 ในวิชาวิทยาศาสตร์
ยังตํ่ากว่ามาตรฐาน (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2559) และจากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึ กษา
ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี (โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, 2559 ,
น. 119 - 120) พบว่าในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รี ยน มีระดับคุณภาพที่ระดับดีเยีย่ มทั้งหมดยกเว้นในประเด็นที่ 2
ความสามารถในการสื่ อสาร คิดคํานวณและคิดวิเคราะห์ มีระดับคุณภาพที่ระดับดี โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ
หอวัง นนทบุรี ได้มีแนวทางในการพัฒนาให้มีระดับคุณภาพสู งขึ้น โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เท่าเทียมกันทั้งกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร ซึ่งสอดคล้องกับการวัดผลประเมินผลในสภาพจริ งในวิชาวิทยาศาสตร์ ที่
ผูว้ ิจยั สอนอยู่ พบว่าในหน่วยการเรี ยนรู ้เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ ผูเ้ รี ยนในปี การศึกษา 2559 มีคะแนน
การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนท้ายหน่วย คะแนนการทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยนได้นอ้ ย อีกทั้ง
ในการตรวจผลงาน การนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ นั้น ผูเ้ รี ยนไม่สามารถคิดวิเคราะห์ในด้านความสําคัญ ความสัมพันธ์
และด้านหลักการได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
จากสภาพปั ญ หาดัง กล่ า ว ผู ้วิ จัย ได้ศึ ก ษาผลการวิ จัย ของพลภัท ร พองโนนสู ง (2550) เสวี ย น
ประวรรณถา (2553) ณัชชากัญญ์ วิรัตนชัยวรรณ (2555) พบว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหา
ความรู ้ ทําให้ผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ่ งในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ ในขั้นที่ 2 การสํารวจและค้นหา และขั้นที่ 4 การขยายความรู ้ ผูเ้ รี ยน
จําเป็ นต้องมีการสื บค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่ หลากหลายและมีอย่างกระจัดกระจาย แหล่งสื บค้นข้อมูลบน
อินเตอร์ เน็ต ก็เป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ ผูเ้ รี ยนนิ ยมใช้ในการค้นหาข้อมูล (กิ ดานันท์ มลิทอง, 2543 , น. 345) แต่
เนื่ อ งจากแหล่ ง ข้อ มู ล ในอิ น เตอร์ เ น็ ต มี ข ้อ มู ล ที่ ห ลากหลายทั้ง เชื่ อ ถื อ ได้แ ละเชื่ อ ถื อ ไม่ ไ ด้ ดัง นั้น บทเรี ย น
เว็บเควสท์ (Web Quest) จึงเป็ นแหล่งที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่ผา่ นการคัดสรรจาก
ผูส้ อน โดยอาศัยความสามารถของระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในการสร้างความรู ้ เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยน
มี ความกระตื อรื อร้ น มี ทักษะในการเลื อกรั บข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นระบบ (ขนิ ษฐา
ศรี ชูศิลป์ , 2546) ผูเ้ รี ยนมีอิสระในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีสื่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนรู ้ที่ต่างกันสามารถใช้เรี ยนรู ้ร่วมกันได้ นอกจากนี้สื่อการเรี ยนรู ้ยงั นําเสนอในรู ปแบบที่
น่ าสนใจ ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนรู ้ (อนุ สิทธิ์ สิ งห์ สังข์ , 2558,น. 440 ) อี กทั้ง
ประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารได้ง่าย และรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
ทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้ดีอีกทางหนึ่ง (ภริ ดี งานรุ่ งเรื อง , 2553)
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด ที่ใช้สาํ หรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ โดยมีเกณฑ์ประสิ ทธิภาพ 80/80
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด
(3) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรี ยน ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางสืบเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด
(4) เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้
ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

ตัวแปรอิสระ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะ
หาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์
และคิวอาร์โค้ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research) ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดแบบแผนการทดลอง
โดยใช้รูปแบบกลุ่มทดลองเดียว ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One-Group Pretest-Posttest Design)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ปี การศึกษา
2560 ภาคเรี ย นที่ 2 ซึ่ ง จัด ห้อ งเรี ย นแบบคละความสามารถ จํา นวน 6 ห้อ งเรี ย น จํา นวน 300 คน ทํา การ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ได้นกั เรี ยนจํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนทั้งหมด 53 คน
4.3 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยน
เว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์ ส่ วนตัวแปรตาม คื อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.4 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยน
เว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 16 แผน
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2) บทเรี ยนเว็บเควสท์ และคิ วอาร์ โค้ด ที่ ใช้สําหรั บการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสื บ
เสาะหาความรู ้ เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นตามแนวคิดของ Bloom วัดความสามารถด้านพุทธพิสยั (Cognitive Domain) เป็ นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบชนิ ด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ ที่ มีค่าความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.70 ค่าอํานาจจําแนก (r)
มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.33 ขึ้นไป และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่ ผูว้ ิจัยสร้ างขึ้ น ตามแนวคิ ดของ Bloom
โดยมีองค์ประกอบที่ตอ้ งการวัด 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ความสําคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
และการวิเคราะห์หลักการ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ มีค่าความยาก (p) อยูร่ ะหว่าง 0.37 – 0.67
ค่าอํานาจจําแนก (r) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.40 ขึ้นไป และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.95
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มี ต่อการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ ต ามแนวทางสื บ
เสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ ตามมาตรวัด
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) (อ้างถึงในบุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ , 2549) โดยมีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.76
4.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่ งดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขั้นตอน โดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามที่สร้างขึ้น โดยนําเครื่ องมือดังกล่าวไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จํานวน 53 คน
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที

5. สรุ ปผลการวิจัย

5.1 ผลการหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด ที่ ใช้สําหรับการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ พบว่าค่า E1 และ E2 ที่คาํ นวณได้เท่ากับ
84.12 และ 82.08 ตามลําดับ แสดงว่าบทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด ที่นาํ มาใช้สาํ หรับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ มีค่าประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80
5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
สื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าที ที่คาํ นวณได้เท่ากับ 41.55 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 34.55
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.30 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบหลังเรี ยนเท่ากับ 41.04 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 4.56
5.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บ
เสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าทีที่คาํ นวณได้เท่ากับ 31.20 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยน
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เท่ากับ 11.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.90 ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรี ยน
เท่ากับ 16.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.71
5.4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้
ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิ วอาร์ โค้ด พบว่าผลการหาความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่ อการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด เรื่ องระบบ
ร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และ
การวัดผลประเมินผล มีระดับความพึงพอใจมาก และนักเรี ยนมีความพึงพอใจด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด สรุ ปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
สื บ เสาะหาความรู ้ ร่ ว มกับ การใช้บ ทเรี ย นเว็บ เควสท์แ ละคิ ว อาร์ โ ค้ด เรื่ อ งระบบร่ า งกายมนุ ษ ย์แ ละสัต ว์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อยูใ่ นระดับมาก

6. อภิปรายผล

6.1 การหาประสิ ทธิภาพของบทเรียนเว็บเควสท์ และคิวอาร์ โค้ ด ที่ใช้ สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู้ เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์ และสั ตว์ จากการวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
เว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด ที่ ผูว้ ิจยั นํามาใช้สําหรับการจัดกิ จกรรมเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง
ระบบร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์ มีเท่ากับ 84.12/82.08 เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 เนื่ องจากในระหว่างที่ เรี ยนนั้น
นักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ และได้นาํ บทเรี ยนแบบเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด
ที่ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การสร้างขึ้นมาช่วยจัดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ในการสร้างบทเรี ยนเว็บเควสท์น้ นั ได้ยดึ แนวการ
สร้างบทเรี ยนเว็บเควสท์ ของวสันต์ อติศพั ท์ (2546) ซึ่ งประกอบไปด้วย จัดหาหัวเรื่ องที่เหมาะสม จัดหาแหล่ง
สนับสนุน แหล่งการเรี ยนรู ้ ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน พัฒนาโปรแกรม และสร้างคิวอาร์ โค้ด เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้ว ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ ว หลังจากนั้นนําไป
ทดลองใช้และปรั บปรุ ง ซึ่ งสามารถสนับสนุ นให้นักเรี ยนได้ฝึกใช้กระบวนการหาความรู ้ อย่างเป็ นขั้นตอน
สามารถนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ งคําตอบในการใช้ตอบคําถามหรื อปั ญหาในแต่ละกิจกรรมใน
บทเรี ยน ซึ่งผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจุรียร์ ัตน์ สิ งห์สมบัติ (2551 :114) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู ้
เรื่ องกรด - เบส ที่ เรี ยนด้วยบทเรี ยนบนเครื อข่ายแบบเว็บเควสท์ ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนบนเครื อข่ายแบบ
เว็บเควสท์ เรื่ องกรด-เบส มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 85.90/87.30 สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80
6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทาง
สื บเสาะหาความรู้ ร่ วมกับการใช้ บทเรี ยนเว็บเควสท์ และคิวอาร์ โค้ ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุ ษย์ และสั ตว์ จาก
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
ทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ หลัง
เรี ย นสู ง กว่าก่ อ นเรี ย น อย่า งมี นัยสํา คัญ ทางสถิ ติที่ร ะดับ .01 ทั้ง นี้ เพราะการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ต ามทาง
สื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด ทําให้นกั เรี ยนมีความสนใจ อยากที่จะเรี ยนรู ้
เพราะได้เรี ยนรู ้จากข้อสงสัยของตนเอง ได้ร่วมมือกันในการค้นหาคําตอบเป็ นกลุ่ม อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
จากการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เพื่อนําข้อมูลและแหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ ที่ผา่ นการคัดสรรจากครู ซึ่งมี
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อยูม่ ากมายบนเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละขั้นของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ทําให้เข้าใจเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม เกิดการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ได้ดว้ ยตนเอง
ทําให้ได้รับประสบการณ์ตรง นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย เกิ ดความรู ้ที่คงทน ทําให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ สูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฎี การเรี ยนรู ้ของออซู เบล (อ้างถึงในกิ่ งฟ้ า สิ นธุวงษ์
2547 : 169-170) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของชวัลลักษณ์ ตาไฝ (2558) พรพิมล อ่อนอินทร์ (2559) ได้ศึกษาผล
การจัด กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แ บบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ ร่ ว มกับ การใช้บทเรี ย นเว็บเควสท์ ที่ มี ผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน พบว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้
บทเรี ยนเว็บเควสท์ เป็ นการกระตุน้ ให้นักเรี ยนทําการค้นคว้าด้วยตนเอง ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี
แหล่งข้อมูลผ่านการคัดสรร สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และในการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มได้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กนั อย่างมีเหตุผล และสรุ ปเป็ นองค์ความรู ้ของตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนับว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งเสริ ม
ให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้นได้ ทําให้นกั เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
สูงกว่าก่อนเรี ยน
6.3 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู้ ร่ วมกับการใช้ บทเรียนเว็บเควสท์ และคิวอาร์ โค้ ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์ และ
สั ตว์ จากผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
ทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุ ษย์และสัตว์
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่ องจากตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด นักเรี ยนได้นาํ ข้อมูลบนแหล่งต่าง ๆ
ในเครื อข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีอย่างหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่งหากมีวธิ ีการออกแบบบนเว็บที่
เหมาะสมแล้ว ทําให้นกั เรี ยนได้รับทั้งทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้ อหาวิชา และทักษะการ
คิดขั้นสู ง (Goldberg, 2014 : online) ประกอบกับบทเรี ยนเว็บเควสท์เป็ นการให้นักเรี ยนเผชิญปั ญหา ที่ตอ้ งการ
ทักษะการคิดขั้นสูงในการตอบปั ญหา นักเรี ยนจะต้องนําข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ความสําคัญ ความสัมพันธ์และ
สรุ ป หลัก การ เพื่ อ สร้ า งองค์ค วามรู ้ ด้ว ยตนเอง ซึ่ ง การได้ฝึ กคิ ด วิเ คราะห์ บ่ อ ยครั้ งทํา ให้นัก เรี ย นเกิ ด ความ
คล่ อ งแคล่ ว และมี ค วามแม่ น ยํา ในการคิ ด วิ เ คราะห์ ม ากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้อ งกับ กฎการฝึ กหัด หรื อ กระทํา ซํ้า
(The Law of Exercise or Repetition) ตามทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของธอร์นไดค์ กล่าวว่าการกระทําซํ้าหรื อการฝึ กหัด
หากได้ทาํ บ่อย ๆ ซํ้า ๆ จะทําให้การกระทํานั้นถูกต้องสมบูรณ์และมัน่ คง (มัณฑรา ธรรมบุศย์ , 2560 : ออนไลน์)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ตรี ตราภรณ์ ตัน๋ จี๋ (2557) และพัสตราภรณ์ เชิ ดศักดิ์ (2557) ได้ศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์ ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ พบว่า
การเรี ยนรู ้ตามแนวทางสื บเสาะหาความรู ้ร่วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์ นักเรี ยนได้ใช้เผชิญปั ญหาที่ทา้ ทาย
ส่ งเสริ มให้เกิดการลงมือค้นหาคําตอบด้วยตนเอง ได้ใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นแหล่งสารสนเทศที่ผ่านการคัดสรร
บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อนักเรี ยนได้รับการฝึ ก
บ่อยครั้ง ก็จะทําให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น
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6.4 การหาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามทางสื บเสาะหาความรู้
ร่ วมกับการใช้ บทเรียนเว็บเควสท์ และคิวอาร์ โค้ ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์ และสั ตว์ ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
ทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์และสัตว์ พบว่า
ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยน อยู่ในระดับมาก เนื่ องจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสื บเสาะ
หาความรู ้ ร่ ว มกับ การใช้บทเรี ย นเว็บเควสท์ และคิ ว อาร์ โค้ด นัก เรี ย นได้ล งมื อ ปฏิ บัติกิ จกรรมด้วยตนเอง
โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย นักเรี ยนได้ใช้แหล่งเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ บทเรี ยนบนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต
วี ดิ ทัศ น์ ซึ่ งครู ไ ด้ร วบรวมไว้ใ นบทเรี ยนเว็บ เควสท์ สามารถใช้คิ ว อาร์ โ ค้ด เข้า ถึ ง แหล่ ง ข้อ มู ล ได้ง่ า ย
และรวดเร็ ว (แสงเที ยน ทรั พย์สมบู รณ์ , 2559) นักเรี ยนตื่ นเต้นและมี ความกระตื อรื อร้นในการเรี ยนมากขึ้น
(ตรี ตราภรณ์ ตัน๋ จี๋ , 2557)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูส้ อนควรศึ กษาแผนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจ เพื่อเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ในแต่ละขั้นให้เข้าใจชัดเจนก่อน เพราะจะทําให้สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) ผูส้ อนควรตรวจสอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ก่อนดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ว่า
สามารถเข้าถึ งได้หรื อไม่ ควรมี การสํารองแหล่งข้อมูลไว้หลาย ๆ แหล่ง เตรี ยมพร้ อมไว้สําหรั บการแก้ไ ข
สถานการณ์ หากแหล่งข้อมูลในบทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์ โค้ดที่ เชื่ อมโยงสู่ แหล่งข้อมูลที่ ได้คดั สรรไว้มี
ปั ญหาไม่สามารถเข้าถึงได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามทางสื บเสาะหาความรู ้ ร่ วมกับการใช้บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิว
อาร์ โค้ด สามารถนําไปปรับและประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระดับชั้นต่าง ๆ โดยปรับกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ให้
เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรี ยนของระดับชั้นและวัยของผูเ้ รี ยน
(2) บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด สามารถนําไปใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบอื่น เพราะ
บทเรี ยนเว็บเควสท์และคิวอาร์โค้ด เป็ นเสมือนเครื่ องมือช่วยให้การจัดการเรี ยนรู ้มีทิศทาง และเป็ นระบบมากขึ้น
เนื่ องจากบทเรี ยนเว็บเควสท์มีข้ นั ตอนที่เป็ นลําดับ ผูส้ อนสามารถจัดหาแหล่งความรู ้ท่ีหลากหลายมารวมอยูใ่ น
บทเรี ยนเว็บเควสท์ ผูเ้ รี ยนเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ วด้วยคิวอาร์โค้ด
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