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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือ 1) ศึกษาวธีิการถ่ายทอดองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาของผูสู้งวยั 2) ศึกษา

ประเภทของภูมิปัญญาผูสู้งวยั จากฐานขอ้มูลของกรมกิจการผูสู้งอายุ โดยสรุปการนําเสนอเป็น 2 ส่วน การ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาขาภูมิปัญญาผูสู้งวยั  ซ่ึงวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูสู้งวยัท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ การบอกเล่า บรรยายดว้ยวาจา การสาธิต และการปฏิบติัจริงตามลาํดบั นอกจากน้ี ยงัใชแ้หล่งเรียนรู้ หรือ

เรียนรู้จากส่ือด้วยตนเอง รวมถึงการบันทึกองค์ความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร การแสดงพ้ืนบ้านเป็นส่ือ ส่วน

ประเภทภูมิปัญญาของผูสู้งวยัจากการรวบรวมขอ้มูลของกรมกิจการผูสู้งอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นภูมิปัญญา

เก่ียวกบั อุตสาหกรรม หัตถกรรม จกัสานและโอทอป รองลงมา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และการเกษตร ส่วน

ดา้นเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม กฎหมาย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และดา้น

ต่างประเทศยงัมีจาํนวนน้อย เม่ือนํามาพิจารณาภูมิปัญญาของผูสู้งวยั ในจังหวดัปทุมธานี พบว่า ผูสู้งวยัมีภูมิ

ปัญญาดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี, อุตสาหกรรม หัตถกรรม จกัสานและโอทอป, การเกษตร, การศึกษา, 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข, พฒันาสังคม สังคมสงเคราะห์ จัดสวสัดิการสังคม, ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์ / 

วาทศิลป์, ศาสนา จริยธรรม, ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และพาณิชยแ์ละการบริการ ตามลาํดบั  

ดงันั้น การศึกษาเชิงลึกจากการปฏิบติัจริง และมีการเผยแพร่องคค์วามรู้ ภูมิปัญญาผ่าน Social Media 

เพ่ือใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไปเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน  

 

คาํสําคญั: การถ่ายทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาผูสู้งวยั ศกัยภาพผูสู้งวยั 
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ABSTRACT 

 The objectives of this article were to: 1) study knowledge transfer methods and the wisdom of the aging, 

and 2) study the types of wisdom of the aging from the Department of Older Persons’ database by summarizing 

the presentation into 2 parts, the first part was the transfer of wisdom, and the second part was the wisdom of the 

aging.  The most popular methods of transferring wisdom among the aging were telling, verbal narration, 

demonstration, and practical practice, respectively.  In addition, the knowledge and wisdom of the aging have 

been collected in the forms of learning resources or self- learning media resources including recording the 

knowledge in writing and using folk performances as a medium. Another important part was the type of wisdom 

of the aging. According to the information gathered from the Department of Older Persons, it was found that most 

of wisdom of the elderly were related to industry, handicrafts, wares and OTOP, followed by arts, culture, 

traditions and agriculture.  Regarding politics and government, architecture, engineering, law, science and 

technology and the overseas, they were still a small number of occurrences. When considering the wisdom of the 

aging in Pathum Thani province, it was found that the aging had wisdom in arts, culture, traditions, industry, 

handicrafts, wares and OTOP, agriculture, education, medicine and public health, social development, social 

work, social welfare, language, literature, literary/ rhetorical arts, religion and ethics, natural resources and 

environment, and commerce and services, respectively.  

 Therefore, it is necessary a need for an in- depth study on real practice and disseminating knowledge 

and wisdom of the aging through social media to make it easier to access for the youth and the general public. 

 

Keywords: Knowledge Transfer, Wisdom of The Aging, Potential of The Aging 

 

1. บทนํา 

การพฒันาแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผ่านการมีส่วนร่วมของผูสู้งวยัเป็นวิธีการท่ีทาํให้                 

ผูสู้งวยัท่ีแขง็ขนั (Active aging) เป็นผูน้าํชุมชนดา้นการอนุรักษแ์ละสืบสานภูมิปัญญา เสริมสร้างความเป็นเจา้ของ

ชุมชน (Sense of belonging) ผ่านภูมิปัญญาและวฒันธรรมเกิดความอ่ิมเอมใจในคุณค่าหรือภูมิปัญญาอัน

สะทอ้นอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินตนเองท่ีมิไดสู้ญหายไป นอกจากน้ี กิจกรรมท่ีดึงผูสู้งวยัเขา้มามีส่วนร่วมแสวงหา

แนวทางสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทางสังคม

ระหวา่งผูสู้งวยัดว้ยกนัเอง คนต่างวยั ประชาชนในชุมชน และเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานส่งเสริมใหผู้สู้งวยัเห็นคุณค่า

ในตนเอง (Self-esteem) หรือ “แก่อยา่งมีคุณค่า ชราอยา่งมีคุณภาพ” สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ของยโุรปท่ีเก่ียวกบั

ศกัยภาพผูสู้งวยั 

  วิสัยทัศน์สําหรับศักยภาพของผูสู้งวยัในยุโรป (Walker & Maltby, 2012) มีหลกัการพ้ืนฐานสําหรับ                 

กลยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพผูสู้งวยั 7 ดา้น ดงัน้ี 1) กิจกรรมสาํหรับผูสู้งวยัตอ้งมีความหมายและเนน้การมีส่วน

ร่วมให้ผูสู้งวยัรายบุคคลอยู่ร่วมกนัอยา่งผาสุก ไดแ้ก่ อาสาสมคัรท่ีมีคุณค่า ท่ีมีรายไดบ้า้งแต่ตอ้งไม่ติดเง่ือนไข

เร่ืองอายุหรือขดัแยง้กบักฎหมายต่างๆ 2) แนวคิดในการป้องกนัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกกลุ่มตลอดกระบวนการพฒันา

คุณภาพชีวติของผูสู้งวยั ในบริบทการป้องกนัสุขภาพและจดัการวิถีชีวติ 3)  ควรครอบคลุมผูสู้งวยัทุกคน ทั้งคนท่ี

เจ็บป่วยและสุขภาพดี ไม่เนน้เฉพาะผูสู้งวยัท่ียงัอายไุม่มาก จะทาํใหสู้ญเสียประสบการณ์ ศกัยภาพท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่ง
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ย ัง่ยืน 4) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในแต่ละช่วงวยัท่ีให้ความสําคญักบัผูสู้งวยั 5) แนวคิดควรมีการกาํหนด                    

ทั้งสิทธิและขอ้หา้ม ทั้งน้ี สิทธิในการปกป้องจากสงัคม การศึกษาตลอดชีวติ และการฝึกอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 

และการทาํงานในรูปแบบอ่ืนๆ 6) กลยทุธ์การชะลอวยัควรใชแ้นวทางนโยบายจากจากหน่วยงานระดบัสูงสู่ระดบั

ล่าง ส่วนโอกาสในการดาํเนินการควรใชแ้นวทางจากผูป้ฏิบติัสู่หน่วยระดบัสูง และใหอิ้สระในการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสร้างชุมชนและรวมทรัพยากรตามท่ีตอ้งการ 7) โมเดลน้ีจะมีความสาํคญัสาํหรับผูสู้งวยัท่ีมี

ความแตกต่างของเช้ือชาติและวฒันธรรม ซ่ึงในยโุรปมีความหลากหลายมากในรูปแบบบรรทดัฐานและกิจกรรม

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ดงันั้น การสร้างคุณค่าใหผู้สู้งวยัในการดาํรงชีวิต ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ (ทกัษิกา ชชัวรัตน์ และ

สุภาภรณ์ อุดมลกัษณ์, 2560) คือ 1) การส่งเสริมความเขม้แข็งทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ เขา้ใจและยอมรับการเปล่ียนแปลง 

มีทศันคติท่ีดีต่อชีวิตและโลก มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง มีความเบิกบานและสดช่ืนมีชีวิตชีวา                

มีความสงบสุข ยอมรับ รวมถึงเป็นท่ีเคารพรักของคนทัว่ไป 2) การส่งเสริมสุขภาพทางดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ อาหาร 

นํ้ า อากาศ การขับถ่าย การออกกําลังกาย การนอนหลบั การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และการดูแลสุขภาพ                          

3) การส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ได้แก่ แสวงหาเพ่ือนต่างวยั เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทาํในส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและตนเอง ออกสังคมเป็นคร้ังคราว และเขา้ร่วมงานในชุมชน ตลอดจนเขา้ร่วม

ชมรมผูสู้งอายท่ีุใกลบ้า้น  

ดั้ งนั้น ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นสร้างคุณค่าให้กับผูสู้งวยัด้วย การศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้และ      

ภูมิปัญญาท่ีอยูใ่นตวัผูสู้งวยั รวมถึงวธีิการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ภูมิปัญญาตามศกัยภาพของผูสู้งวยัในประเภทต่างๆ

ขอ้มูลจากกรมกิจการผูสู้งอาย ุในภาพรวม เพ่ือนาํไปศึกษาต่อยอดเก่ียวกบัภูมิปัญญาผูสู้งวยัในจงัหวดัปทุมธานี  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาวิธีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาของผูสู้งวยั  และ (2) เพ่ือศึกษาประเภทของ               

ภูมิปัญญาผูสู้งวยั จากฐานขอ้มูลของกรมกิจการผูสู้งอาย ุ

  

3. การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา 

 การศึกษาภูมิปัญญาผู ้สูงวยั เป็นการค้นหาศักยภาพท่ีเกิดจากองค์ความรู้ การปรับตัวในสภาวะ                        

การเปล่ียนแปลงทางสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ดว้ยประสบการณ์อนัยาวนานของผูสู้งวยั และมีการถ่ายทอดจาก

รุ่นสู่รุ่น จึงไดมี้นิยามท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา ดงัน้ี   

ภูมิปัญญามาจากศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Wisdom เป็นความรู้ ความสามารถ ความเช่ือ ของมนุษยท่ี์เกิดจาก

การสั่งสมประสบการณ์ การปรับตวัในสภาพแวดลอ้ม ทางธรรมชาติ สังคมและวฒันธรรมโดยมีการสืบสานกนั

ต่อมา (เอกวิทย ์ณ ถลาง, 2544) โดยภูมิปัญญาเป็นการใช้สติปัญญาปรับตวักับสภาวะต่างๆ ท่ีมีพ้ืนท่ี และมี                              

การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกบักลุ่มชนอ่ืนๆ ท่ีไดติ้ดต่อสัมพนัธ์กนั และนาํมาปรับเปล่ียนไปใชป้ระโยชน์หรือ

แกปั้ญหาตามบริบทของสังคมและวฒันธรรมในกลุ่มชน รวมถึงประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ การศึกษา  

เล่าเรียนท่ีถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกดว้ย  
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โดยหลกัการการถ่ายทอดความรู้ (Transfer of Learning) เป็นการนาํความรู้ หรือประสบการณ์เดิมมาใช้

ใหเ้กิดประโยชน์ ประกอบดว้ย 3 ประเภท คือ  

1) การถ่ายโอนความรู้ชนิดบวก (Positive Transfer)  หมายถึงความรู้ก่อน ส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ท่ี

สะดวกและรวดเร็วข้ึน  

2) การถ่ายโอนความรู้ชนิดลบ (Negative Transfer) หมายถึงความรู้คร้ังก่อน ไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้

ใหม่สะดวกและรวดเร็วข้ึน  

3) การถ่ายโอนความรู้ชนิดศูนย ์(Zero Transfer) หมายถึง ความรู้หรือกิจกรรมคร้ังก่อน ไม่มี

ผลกระทบต่อกิจกรรมหรือการเรียนรู้ใหม่ ไม่วา่ดา้นบวกหรือดา้นลบ 

วธีิการหรือกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาผูสู้งวยั (Wisdom of The Aging) อนัทรงคุณค่าจากการศึกษา

พบวา่มี 7 วิธี ไดแ้ก่ 1) การบอกเล่า บรรยายดว้ยวาจา 2) การสาธิต 3) การปฏิบติัจริง 4) วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้

จากส่ือดว้ยตนเอง 5) วิธีถ่ายทอดโดยจดัในรูปของแหล่งเรียนรู้ 6) วิธีการถ่ายทอดโดยการแสดงพ้ืนบา้นเป็นส่ือ 

และ 7) วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการบนัทึกองคค์วามรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี (สมปอง 

สุวรรณภูมา, 2560) 

 

ตารางที ่1 วธีิการถ่ายทอดภูมิปัญญาผูสู้งวยั  

วธีิการ รายละเอยีด 

1. การบอกเล่า บรรยายดว้ยวาจา ผูถ่้ายทอดจะเป็นฝ่ายบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ดว้ยคาํพูด ซ่ึงผูถ่้ายทอด

จะเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการให้ความรู้ แก่ผูรั้บการถ่ายทอดเพ่ือรับฟัง จดจาํความรู้

โดยตรง  

2. การสาธิต  ผู ้ถ่ายทอดความรู้จะแสดงหรือกระทาํพร้อมกับการบอก เล่าอธิบายเพ่ือให้ผูรั้บ                   

การถ่ายทอดได้รับประสบการณ์ตรงอย่างเป็นรูปธรรม ทาํให้สามารถเขา้ใจวิธีการ 

ขั้นตอน และสามารถปฏิบติัได ้ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีนิยมใชใ้นการถ่ายทอดภูมิปัญญา  

3. การปฏิบติัจริง ผูรั้บการถ่ายทอดตอ้งลงมือกระทาํจริงในสถานการณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง โดยผูถ่้ายทอดเป็น

ผูค้อยแนะนาํ ตรวจสอบแก้ไข เพ่ือให้กระบวนการปฏิบติัถูกตอ้งตามขั้นตอน และ

ไดผ้ลงานตามท่ีตอ้งการ โดยผูไ้ดรั้บการถ่ายทอดจะไดเ้รียนรู้และสั่งสมประสบการณ์

ไปท่ีละเล็กละนอ้ยดว้ย 

4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรียนรู้จากส่ือด้วย

ตนเอง 

เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาในรูปแบบส่ือประสม ท่ีเ อ้ือต่อ                      

การเรียนรู้ และสามารถทาํความเขา้ใจด้วยตนเองได้มากท่ีสุด ได้แก่ บทเรียนแบบ

โปรแกรม ศูนยก์ารเรียนรู้ 

5. วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรูปของแหล่ง

เรียนรู้  

เป็นการจดัแหล่งเรียนรู้ในลกัษณะต่างๆ เช่น พิพิธภณัฑ์ ศูนยก์ารเรียนรู้ ตลาดนัด                

ภูมิปัญญา เป็นตน้ เป็นแหล่งสาํหรับถ่ายทอดภูมิปัญญา ท่ีเปิดกวา้งสาํหรับทุกคนให้

เขา้ไปศึกษาหาความรู้ไดทุ้กเวลา โดยรวมถึงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ท่ีเป็นตาํราหรือการบนัทึกต่างๆดว้ย 

6. วิธีการถ่ายทอดโดยการแสดงพ้ืนบา้น

เป็นส่ือ 

เป็นการแสดงท่ีชาวบ้านนิยมชมชอบ ใช้เป็นส่ือในการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา                   

ท่ีผูรั้บการถ่ายทอดจะไดรั้บความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกบัการเรียนรู้  

7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการบันทึก

องคค์วามรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ในรูปแบบตาํรา และรูปของส่ืออ่ืนๆ เช่น วีดิทศัน์ เทปเสียง หรือแผ่นบนัทึกเสียง 

รวมถึงเวบ็ไซดเ์พ่ือให้คนรุ่นหลงัไดศึ้กษาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาต่อไปให้คงอยู่

สืบไป 
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 สรุปวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูสู้งอาย ุท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การบอกเล่า บรรยายดว้ยวาจา 

การสาธิต และการปฏิบติัจริงตามลาํดบั โดยองคค์วามรู้และภูมิปัญญาไดถู้กจดัเก็บรวบรวมเพ่ือใหเ้ยาวชนรุ่นหลงั

ไดศึ้กษาคน้ควา้ ดว้ยวิธีการจดัในรูปของแหล่งเรียนรู้ หรือเรียนรู้จากส่ือดว้ยตนเอง รวมถึงการบนัทึกองคค์วามรู้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ี ยงัใชก้ารแสดงพ้ืนบา้นเป็นส่ือ หรือสามารถดาํเนินการไดห้ลายวธีิพร้อมกนั  

 

4. ประเภทของภูมิปัญญาผู้สูงวยั   

 กรมกิจการผูสู้งอายุ ได้ทาํการรวบรวมภูมิปัญญาของผูสู้งวยัไว ้โดยมีการจดัเป็นประเภทภูมิปัญญา 

สามารถศึกษาคน้ควา้ได้จากคลังปัญญาผูสู้งอายุ และมีการกําหนดสาขาภูมิปัญญาของกรมกิจการผูสู้งอายุ 

(www.dop.go.th) จากทัว่ประเทศ (ขอ้มูล ณ 1 ก.ย. 2564) และจาํแนกตามประเภทของผูสู้งอาย ุซ่ึงภูมิปัญญาส่วน

ใหญ่เก่ียวกบัดา้นอุตสาหกรรม หัตถกรรม จกัสานและโอทอป รองลงมาคือดา้น ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และ

ดา้นการเกษตร ส่วนดา้นเก่ียวกบัต่างประเทศยงัมีจาํนวนนอ้ย มีขอ้มูลดงัตารางท่ี 2 ต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่2 แสดงสาขาภูมิปัญญาของผูสู้งวยั  

สาขาภูมิปัญญา จํานวน คน  (ร้อยละ)  สาขาภูมิปัญญา จํานวน คน  (ร้อยละ) 

1. อุตสาหกรรม หัตถกรรม จกัสาน

และโอทอป 

10,486  (26.91) 13. การเมืองการปกครอง      383  (0.98) 

2. ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี   7,619 (19.55) 14. สถาปัตยกรรม            350 (0.90) 

3. การเกษตร   4,342 (11.14) 15. วิศวกรรม               262  (0.67) 

4. การแพทยแ์ละสาธารณสุข   3,823 (9.81) 16. บริหารจดัการและบริหารธุรกิจ   260 (0.67) 

5. ศาสนา จริยธรรม 2,502 (6.42) 17. กฎหมาย                253 (0.65) 

6. การศึกษา   1,484 (3.81) 18. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  192 (0.49) 

7. พฒันาสงัคม สงัคมสงเคราะห์     

จดัสวสัดิการสังคม 

922 (2.37) 19. ความมัน่คง     173 (0.44) 

8. ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์   803 (2.06) 20. พลงังาน 131 (0.34) 

9. พาณิชยแ์ละการบริการ    538 (1.38)   21. คมนาคมและการส่ือสาร    78  (0.20) 

10. วาทศิลป์    536 (1.38) 22. ต่างประเทศ   71 (0.18)    

11. การประชาสมัพนัธ์   528 (1.36) 23. อ่ืนๆ   2,726 (7.00) 

12. ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม    

503 (1.29)  
รวม 38,965 (100.00) 

 

  จากการศึกษาภูมิปัญญาของผูสู้งวยัทัว่ประเทศ จึงมีขอ้มูลแนวโนม้ ทิศทางศกัยภาพตามความเช่ียวชาญ

ของ ผูสู้งวยั ผูเ้ขียนจึงไดท้าํการศึกษาต่อยอดเฉพาะผูสู้งวยัในเขตพ้ืนท่ี จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือนาํไปเช่ือมโยงกบั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะนาํขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ เพ่ือไปต่อยอดในการศึกษาวิจยัต่อไป โดยการถ่ายทอด

องคค์วามรู้และภูมิปัญญา เป็นมรดกทางปัญญา ท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ ์และเผยแพร่ให้แก่ เยาวชนรุ่นหลงัต่อไป 

ดงัมีรายละเอียดในตารางท่ี 3  

 

 

 

 

http://www.dop.go.th/
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ตารางที ่3 ความเช่ือมโยงของภูมิปัญญาผูสู้งวยั ในจงัหวดัปทุมธานีกบังานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด้านภูมิปัญญาของผู้สูงวยั 

จ.ปทุมธานี 

จํานวน คน  

(ร้อยละ) 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี   

 

อุตสาหกรรม หตัถกรรม 

จกัสานและโอทอป 

18 (17.31)  

 

16 (15.38) 

พฒันภาณุ ทูลธรรม และคณะ (2563) ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันา 

แนวทางการมีส่วนร่วมของผูสุ้งอายใุนการสืบสารภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

เร่ืองเล่า กรณีศึกษา ตาํบลบา้นหนุน อาํเภอสอง จงัหวดัแพร่ 

อรยา สุขนิตย ์และสุรสิทธ์ิ ศกัดา (2563) ระบบจดัการความรู้ 

ภูมิปัญญาการทอผา้ของผูสู้งอายใุนเขตภาคใตต้อนบน 

การเกษตร   15 (14.42) ธีรพฒัน์ วงศคุ์ม้สิน และเฉลิมขวญั สิงห์วี (2564) การศึกษาภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินผูสู้งอาย ุคุณค่าและความทา้ทายในสงัคมเมืองยคุสมยัใหม่: 

กรณีศึกษาตาํบลบางรักนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

การศึกษา   12 (11.54) อรยา สุขนิตย ์และสุรสิทธ์ิ ศกัดา (2563) ระบบจดัการความรู้ 

ภูมิปัญญาการทอผา้ของผูสู้งอายใุนเขตภาคใตต้อนบน 

เจิมขวญั รัชชุศาสนติ (2559) ศกัยภาพการใชภู้มิปัญญาเพ่ือสร้าง

รายไดข้องกลุ่มผูสู้งอาย ุจงัหวดัเชียงใหม่ 

การแพทยแ์ละสาธารณสุข   8  (7.69) ธรรศพงศ ์วงษส์วสัด์ิ และเทียนชยั ทองวินิชศิลป (2564) บทบาท 

ของกลุ่มผูสู้งอายตุ่อการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีเทศบาล

ตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั 

พฒันาสังคม สงัคมสงเคราะห์  

จดัสวสัดิการสังคม  

6  (5.77) มาธุรี อุไรรัตน ์และมาลี สบายยิง่ (2560) ทาํการวิจยัเร่ือง  

การเห็นคุณค่าในตนเองของผูสู้งวยั: กรณีศึกษามูลนิธิสงเคราะห์

คนชราอนาถาแห่งหน่ึงในจงัหวดัสงขลา 

ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์ / 

วาทศิลป์ 

ศาสนา จริยธรรม 

6  (5.77)  

 

5  (4.81) 

ธีรพงษ ์บญุรักษา และชูศกัด์ิ สุวิมลเสถียร (2559) การจดัการ

วฒันธรรมชุมชน: ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมัน่คงผูสู้งอาย ุ

กรณีศึกษา ชุมชนลาหู่ อาํเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่  

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้ม    

5  (4.81) ธีรพฒัน์ วงศคุ์ม้สิน และเฉลิมขวญั สิงห์วี (2564) การศึกษาภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินผูสู้งอาย ุคุณค่าและความทา้ทายในสงัคมเมืองยคุสมยัใหม่: 

กรณีศึกษาตาํบลบางรักนอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

พาณิชยแ์ละการบริการดา้นอ่ืนๆ 

ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธ์ /

บริหารจดัการและบริหารธุรกิจ/  

กฎหมาย/การเมืองการปกครอง/ 

สถาปัตยกรรม/พลงังาน เป็นตน้ 

3  (2.88)  

10  (9.62) 

เจิมขวญั รัชชุศาสนติ (2559) ศกัยภาพการใชภู้มิปัญญาเพ่ือสร้าง

รายไดข้องกลุ่มผูสู้งอาย ุจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 สรุปจากตารางท่ี 3 พบว่า งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

ของ พฒันภาณุ ทูลธรรม และคณะ (2563) พบวา่ แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการละเล่น ดา้นการอนุรักษป่์า 

ภูมิดา้นภาษาลา้นนา ดา้นประเพณีพิธีกรรม ดา้นการทาํสมุนไพร และดา้นงานฝีมือ ซ่ึงมีอุปสรรคในการร้ือฟ้ืน

และสืบสานภูมิปัญญา และสอดคลอ้งกับธีรพงษ์ บุญรักษา และชูศักด์ิ สุวิมลเสถียร (2559) เร่ือง การจัดการ

วฒันธรรมชุมชน: ภูมิปัญญาในการเสริมสร้างความมัน่คงผูสู้งอาย ุกรณีศึกษา ชุมชนลาหู่ อาํเภทแม่อาย จงัหวดั

เชียงใหม่ พบวา่ ความมัน่คงของผูสู้งอายชุาวลาหู่ ข้ึนอยูก่บัการธาํรงอยูข่องวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาจาก

รุ่นสู่รุ่น ภูมิปัญญาสําคญัไดแ้ก่ การจดัการวฒันธรรมชุมชนให้มีความยัง่ยืน จากการถ่ายทอดความเช่ือดั้ งเดิม 
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เก่ียวกับความกตญั�ูกตเวที ผ่านภูมิปัญญาด้านศาสนา จริยธรรม โดยกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ได้แก่                 

วาทกรรมคาํสั่งสอน ผูน้าํความเช่ือ ศาสนสถาน ระบบการปกครอง ผีบรรพบุรุษ พิธีกรรม ครอบครัวและชุมชน 

จนกลายเป็นค่านิยมกตญั�ูกตเวที บรรทดัฐานสงัคมและระบบเก้ือกลู 

 ในขณะท่ี อรยา สุขนิตย ์และสุรสิทธ์ิ ศกัดา (2563) ทาํวิจยัเร่ือง ระบบจดัการความรู้ภูมิปัญญาการทอผา้

ของผูสู้งอายุในเขตภาคใตต้อนบน ทาํระบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาการทอผา้ฯ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ             

ส่วนผูใ้ช ้(ผูใ้ช ้ผูก้รอกขอ้มูล) และผูดู้แลระบบ ส่วนโมดูล มี 5 โมดูล ซ่ึงไดรั้บการยอมรับอยูใ่นระดบัมาก และ

เจิมขวญั รัชชุศาสนติ (2559) ศึกษารูปแบบการจดัการภูมิปัญญาของผูสู้งอาย ุเพ่ือสร้างความเขม้แข็งการเสริมสร้าง

รายได้ สร้างอาชีพ และต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยการถ่ายทอดภูมิปัญญาเปล่ียนแปลงตาม

สถานการณ์ เก่ียวขอ้งกบัภูมปัิญญาด้านการศึกษา และอุตสาหกรรม หัตถกรรม จกัสานและโอทอป   

 สําหรับภูมิปัญญาด้านการเกษตร ของธีรพฒัน์ วงศ์คุม้สิน และเฉลิมขวญั สิงห์วี (2564) การศึกษา               

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผูสู้งอาย ุคุณค่าและความทา้ทายในสงัคมเมืองยคุสมยัใหม่: กรณีศึกษาตาํบลบางรักนอ้ย จงัหวดั

นนทบุรี พบวา่ 1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสาํคญัของชุมชน ไดแ้ก่ ทุเรียนนนท ์มะม่วงพนัธ์ยายกลํ่า กลว้ยอบแผน่ และ

อาหารไทยโบราณ 2) คุณค่าของผูสุ้งอาย ุไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์,ผูอ้นุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, ปราชญผ์ูร้อบรู้, 

ผูธ้าํรงรักษาเอกลกัษณ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา 3) ความทา้ทายของภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินของผูสู้งอายใุนสงัคมเมืองยคุสมยัใหม่ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงสู่สงัคมเมือง โครงสร้างประชากร ส่ิงแวดลอ้ม

และทรัพยากรธรรมชาติ สูญหายภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการละเลยผูสู้งอายใุนชุมชน สาํหรับ ธรรศพงศ ์วงษส์วสัด์ิ 

และเทียนชยั ทองวินิชศิลป (2564) เป็นการศึกษาภูมิปัญญาด้านการแพทย์และสาธารณสุข เร่ือง บทบาทของ             

กลุ่มผูสู้งอายตุ่อการมีส่วนร่วมพฒันาทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีเทศบาลตาํบลบา้นกลว้ย อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั พบวา่ 

บทบาทของกลุ่มผูสู้งอายุต่อการมีส่วนร่วมพฒันาสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                      

2) เปรียบเทียบบทบาทของกลุ่มผูสู้งอายตุ่อการมีส่วนร่วมพฒันาสงัคม ชุมชนทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบทบาทของกลุ่มผูสู้งอายตุ่อการมีส่วนร่วมพฒันาสงัคม ชุมชน

และทอ้งถ่ินกบัการสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการรับรู้ภาวะสุขภาพของตนโดยรวม มีความสัมพนัธ์

ในระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีทิศทาง 

 เม่ือนาํขอ้มูลจากศึกษาคน้ควา้มาสรุป พบวา่ ภูมิปัญญาผูสู้งวยัในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีน่าสนใจมีจาํนวน

มากว่าร้อยละ 10 แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังต่อไป คือ 1) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ได้แก่                  

ตกับาตรพระร้อย ประเพณีลาํพาขา้วสาร ผีกระจาด และศิลปะป่ีพาทยม์อญ ลาํตดั เป็นตน้  2) อุตสาหกรรม 

หตัถกรรม จกัสานและโอทอป ประกอบดว้ย ผา้สไบมอญ หตัถกรรมดอกบวั ดินเผาทรงเคร่ืองเบญจสิริ เคร่ืองจกัสาน

จากผกัตบชวา ขา้วแช่ เป็นตน้ (สํานักวฒันธรรมจงัหวดัปทุมธานี, 2564)  3) การเกษตร ไดแ้ก่ กลว้ยหอมทอง

ปทุมธานี ขา้วหอมปทุมธานี (สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2564) และ 4) การศึกษา ได้แก่                   

การเป็นท่ีปรึกษา ผูท้รงคุณวฒิุ วทิยากรใหค้วามรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา (วภิาส ทองสุทธ์ิ, 2558)  ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1 ภูมิปัญญาผูสู้งวยั ในจงัหวดัปทุมธานี 

   

5. สรุป 

 การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูสู้งอาย ุ(Wisdom of The Aging)  ท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การบอกเล่า 

บรรยายดว้ยวาจา การสาธิต และการปฏิบติัจริงตามลาํดบั โดยองค์ความรู้และภูมิปัญญาไดถู้กจดัเก็บรวบรวม

เพ่ือใหเ้ยาวชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาคน้ควา้ ดว้ยวิธีการจดัในรูปของแหล่งเรียนรู้ หรือเรียนรู้จากส่ือดว้ยตนเอง รวมถึง

การบนัทึกองคค์วามรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร นอกจากน้ี ยงัใชก้ารแสดงพ้ืนบา้นเป็นส่ือ หรือสามารถดาํเนินการได้

หลายวธีิพร้อมกนั  

 ประเภทภูมิปัญญาของผูสู้งวยัจากการรวบรวมขอ้มูลของกรมกิจการผูสู้งอายุ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น      

ภูมิปัญญาเก่ียวกับ อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอทอป รองลงมา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และ

การเกษตร มากกวา่ 10% ส่วนดา้นเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง สถาปัตยกรรม วศิวกรรม กฎหมาย  วทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและดา้นต่างประเทศยงัมีจาํนวนนอ้ย เม่ือนาํมาพิจารณาภูมิปัญญาของผูสู้งวยั ในจงัหวดัปทุมธานี 

พบวา่ ผูสู้งวยัมีภูมิปัญญา ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ไดแ้ก่ ตกับาตรพระร้อย ประเพณี

ลาํพาขา้วสาร ผีกระจาด และศิลปะป่ีพาทยม์อญ ลาํตดั เป็นตน้  ดา้นอุตสาหกรรม หตัถกรรม จกัสานและโอทอป 

ประกอบดว้ย ผา้สไบมอญ หัตถกรรมดอกบวั ดินเผาทรงเคร่ืองเบญจสิริ เคร่ืองจกัสานจากผกัตบชวา ขา้วแช่               

เป็นตน้  ดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ กลว้ยหอมทองปทุมธานี ขา้วหอมปทุมธานี และ ดา้นการศึกษา ไดแ้ก่ การเป็น                

ท่ีปรึกษา ผูท้รงคุณวฒิุ วทิยากรใหค้วามรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ตามลาํดบั 

 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งการถ่ายทอดองคค์วามรู้ และภูมิปัญญาของผูสู้งวยั

ทาํใหมี้ทิศทางในการศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมท่ีเฉพาะเจาะจง และใชข้อ้มูลในการเตรียมการศึกษาลงพ้ืนท่ีภูมิปัญญา

ตามเป้าหมายและทาํการรวบรวมองค์ความรู้จากผูสู้งวยัในจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือนาํองค์ความรู้และภูมิปัญญา                 

ท่ีจดัเก็บไวไ้ปเผยแพร่สู่เยาวชนในช่องทางต่างๆ ต่อไป  

 

 

 

 

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ด้าน

ศิลปะ วฒันธรรม

ประเพณ ี

อุตสาหกรรม 

หัตถกรรม จัก

สานและโอทอป

การเกษตร การศึกษา
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6. ข้อเสนอแนะ 

   จากขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยั จึงมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ดงัต่อไปน้ี  

 1. ควรศึกษาคน้ควา้เพ่ิมเติมภูมิปัญญาเฉพาะดา้นจากฐานขอ้มูลของกรมกิจการผูสู้งอาย ุท่ีสอดคลอ้งกบั

บริบทของประเทศไทยและบริบทเฉพาะของพ้ืนท่ีในแต่ละจงัหวดั รวมถึงภูมิปัญญามีลกัษณะเฉพาะเจาะจงท่ี

แตกต่างกนัตามพ้ืนท่ี และขยายผลโดยการศึกษาเชิงลึกจากการปฏิบติัจริง 

 2. ควรส่งเสริมการใช้ Social Media มาช่วยในการเผยแพร่องค์ความรู้ และภูมิปัญญา ได้แก่ การใช้ 

Facebook, YouTube, Line เป็นตน้ เพ่ือใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็ว   

 3. ควรมีการจัดเก็บความรู้โดยใช้ Technology มาช่วยสนับสนุน ได้แก่ Website Blog Webpage หรือ

หลากหลายรูปแบบเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้ และเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา และบุคคล

ทัว่ไปท่ีสนใจไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

7. กติติกรรมประกาศ  

       สนบัสนุนทุนการวจิยัโดยสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สกสว.) 
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แนวทางการพฒันาการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญัของครู 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสําคญั 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่ 

ครูผูส้อนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนเอกชน จงัหวดัมหาสารคาม ทั้งหมดจาํนวน 82 คน 

และกลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์จาํนวน 12 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ สถิตท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการประเมินความตอ้งการจาํเป็น (Modified Priority Needs Index (PNI Modified)) 

 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ทั้ ง 4 ดา้นปรากฏ

ดงัน้ี ดา้นการเตรียมการสอน จดัทาํแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และความเหมาะสมของ

ผูเ้รียน ดา้นการจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์ 

และแกปั้ญหา ดา้นส่ือและนวตักรรม มีการใชส่ื้อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน และดา้นวดัและประเมินผล  ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผูเ้รียนเอง 2) ขอ้เสนอแนวทาง

การพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ทั้ง 4 ดา้นดงัน้ี ดา้นการเตรียมการสอน ควรเตรียมการสอนให้

สอดคลอ้งกับหลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง 2561) และมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน

ในช่วงชั้น วยั ความถนดั และใหส้อดคลอ้งกบับริบทของชุมชน ดา้นการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมท่ีไดล้งมือ

ปฏิบติั ไดมี้ปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในหอ้งเรียน ในระดบัชั้น หรือระดบัของชุมชน ดา้นส่ือ และนวตักรรม ครูผูส้อน

สร้าง และพฒันาส่ือ และอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน มีการจดัอบรม พฒันาส่ือ นวตักรรม 

และเทคโนโลยใีหค้รูผูส้อนมีความเช่ียวชาญข้ึน ดา้นวดั และประเมินผล ครูผูส้อนตอ้งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมต่างๆ 

ในการวดั และประเมินผลงานของผูเ้รียนเอง 
 

คาํสําคญั: การประเมินความตอ้งการจาํเป็น การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โรงเรียนเอกชน 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to study the needs of teachers about learner-centered learning 

management and (2) to study guidelines for the development of learner-centered learning management of 

teachers The population in this study was 82 teachers in social studies, religion, and culture Department.                

The instruments used in the study were questionnaire and interview. The Statics used in data analysis were 

percentage, mean, standard deviation and the Modified Priority Needs Index (PNI Modified). 

The results of the study revealed that (1) the needs of learner-centered learning management were 4 

aspects as follows: Teaching preparation; lesson plans that was consistent with the learning objectives and 

suitable activities for learners, Learning management; Organized the class and learning activities by allowing 

students to practice thinking processes, analyze and solving problem skill, Media and innovation; there was a 

used of media, equipment, information technology that were sufficient for learners' learning, and Measurement 

and evaluation; engaged learners in assessing their' own performance. (2) Recommendations for developing 

learner-centered learning in term of teaching preparation were 4 aspects as follows; the lesson plans should be 

prepared in accordance with the Basic Core curriculum 2008 (revised 2018) and appropriate for the learner at 

the level, age, aptitude of the learner and must also be consistent with the community context, In learning 

management; organizing activities that allow learners take actions and interacted with peers in the classroom, in 

the community, in term of media and innovation; teachers create and develop media and technology equipment 

sufficient for learners' learning and educational institutions should provide training and development course 

about innovative media and technology to educate teachers, and in measurement and evaluation; teachers are 

required to involve learners in the measuring and evaluating of their' own performance, teachers have to clarify 

and explain to the learner the purposes for the learners to participate in the assessment of the their' own 

performance. 

 

Keywords: Needs assessment Learner-Centered Learning Management Private School 

 

1. บทนํา 

 กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์ และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความกา้วหนา้ สารสนเทศ และการส่ือสารอนัไร้ขีดจาํกดัท่ี

เกิดข้ึน ทําให้โลกทั้ งโลกเช่ือมโยง และส่ือสารถึงกันได้อย่างรวดเร็วเป็นโลกไร้พรมแดน ทุกประเทศใน

ประชาคมโลกใหค้วามสาํคญั และเร่งพฒันาเพ่ือใหก้า้วทนักบัสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลง และสามารถแข่งขนั

กบัประเทศต่างๆ ในโลก จึงจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อม หลายดา้นโดยเฉพาะการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ท่ี

ผ่านมาประเทศไทยเห็นความสาํคญัของการศึกษาโดยกาํหนดแนวทางการพฒันาการศึกษาไวใ้นกฎหมาย และ

นโยบายต่างๆ ของประเทศ อาทิ 1) แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) กาํหนดวสิยัทศัน์ให้

คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ                          

2) ยทุธศาสตร์ประเทศ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) กาํหนดยทุธศาสตร์หลกัในการพฒันาประเทศ

โดยให้ความสําคญัของการศึกษาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรม และโลก ยกระดบัสถานศึกษา 
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คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพของครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา พฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอน 

และนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมการเรียนรู้ 3) นโยบายรัฐบาลดา้นการศึกษา และนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ให้ความสําคญักับการศึกษาในหลายประเด็น โดยอนัดับแรกเร่งพฒันา คุณภาพการศึกษา และ                   

การเรียนรู้ทั้งระบบให้สมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั เร่ืองสาํคญัต่อมา คือ ปฏิรูปครู ทั้งระบบ ผลิต และพฒันาครู ยกฐานะ

ครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง เพ่ิม และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ เร่งนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ และ              

การส่ือสารมาใชป้ฏิรูปการเรียนรู้ จดัการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน และการพฒันาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชน และทุกภาคส่วนเขา้มาร่วมจดั

และสนบัสนุนการจดัการศึกษามากข้ึน  

        ปัจจุบันสังคมไทยมีกระแสการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วมากจนส่งผลให้เกิด 

วิกฤติการณ์หลายรูปแบบข้ึนในสังคมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นอกจากนั้นยงัส่งผลให้เกิดกระแส

เรียกร้องการปฏิรูปการศึกษาข้ึนเพ่ือให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ

ประเทศอยา่งแทจ้ริง การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั คือ วธีิการสาํคญัท่ีสามารถสร้าง และพฒันา

ผูเ้รียนใหเ้กิด คุณลกัษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการในยคุโลกาภิวตัน์ เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความสาํคญั

กบัผูเ้รียน ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนในเร่ืองท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการ

ของตนเอง และไดพ้ฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงแนวคิดการจดัการศึกษาน้ี เป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจาก

ปรัชญา การศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีได้พฒันามาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีได้รับ               

การพิสูจน์ วา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะตามตอ้งการอยา่งไดผ้ล  การจดัการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 นั้นตอ้งส่งเสริมการพฒันาประเทศไทยไปสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 (สุวิทย ์เมษินทรีย,์ 2559) ท่ีมี

เป้าหมายจะพฒันาประเทศให้เป็นประเทศในโลกท่ีหน่ึงภายในปี 2579 (กนก จนัทร์ทอง, 2558) และตอ้งปรับ

ระบบการศึกษา ให้เป็น “การศึกษาไทย 4.0” ท่ีจะต้องปรับปรุงตาํราเรียน และเปล่ียนระบบการประเมินให้

สอดคลอ้ง กบัหลกัสูตรเนน้การคิดวเิคราะห์ใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 การสอนวชิาสงัคม

ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 นั้นจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติัจนเกิดทกัษะ

การเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุจุดหมายของหลกัสูตร พร้อมท่ีจะเป็นพลเมืองของประเทศในการกา้วสู่ประเทศไทย 4.0 

ซ่ึงครูผูส้อนวิชาสังคมศึกษา  และผูเ้รียนตอ้งร่วมมือกนัจดัการเรียนรู้ท่ีสามารถนาํประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้

ในชีวิตจริงได้ และการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ การจัดโดยมีจุดเน้นให้ผูเ้รียนมี

บทบาทสําคัญในการเรียนรู้ซ่ึงดูได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ เรียนรู้ของผูเ้รียน ท่ีมีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้น มีใจจดจ่อผกูพนั และมีปริมาณการมีส่วนร่วมใน กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมากข้ึน โดยตอ้งสามารถช่วย

ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค ์ และสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได ้ 

        สาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดัมหาสารคาม ไดด้าํเนินการส่งเสริม  และสนบัสนุนให้โรงเรียนเอกชนใน

สังกดัจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยสังเกตไดจ้ากสาํนักงานศึกษาธิการจงัหวดัมหาสารคาม              

ไดด้าํเนินการจดัอบรมครูในสังกดัให้มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น

สําคัญในรายวิชาต่างๆ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนพร้อมกับแจกเอกสารท่ีเป็นคู่มือเก่ียวกับการจัดกิจกรรม                 

การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัให้กบัครูผูส้อนของแต่ละโรงเรียนไดศึ้กษาเพ่ิมเติม พร้อมทั้งยงัมีการดาํเนินงาน

ติดตามโดยเขา้นิเทศการสอนของครูผูส้อนในแต่ละหว้งหลงัจากอบรมเสร็จส้ิน  

        จากขอ้มูลขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจ และเห็นความสําคญัในศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาการจดั 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ของครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเอกชน 
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จงัหวดัมหาสารคาม ทั้งน้ีผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่ผลการวิจยัในคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริง 

และความคาดหวงัเพ่ือไดท้ราบถึงความตอ้งการจาํเป็นท่ีครูผูส้อนนั้นอาจจะไม่ทราบถึงปัญหา และความตอ้งการ

จาํเป็นท่ีแท้จริงเพ่ือท่ีจะได้นําข้อมูลมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน และสามารถใช้เป็นแนวทางใน                   

การพฒันาบทบาทหนา้ท่ีของครูสงัคมศึกษาอยา่งเตม็ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัของครูผูส้อนกลุ่มสาระ

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม  

(2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคม

ศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม 

 

3. วธีิดําเนินงานวจัิย 

 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพความเป็นจริง ความคาดหวงั และความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครูผูส้อนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  โรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม 

แบบแผนการวจิยั การวจิยัในระยะท่ี 1 เป็นการวจิยัประเภทเชิงปริมาณ 

ประชากร ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ในโรงเรียนเอกชนจังหวดั

มหาสารคาม ปีการศึกษา 2563 จาํนวนทั้งหมด 82 คน 

เคร่ืองมือวิจัย ไดแ้ก่ แบบสอบถามสภาพจริง และความคาดหวงัในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

เป็นสาํคญัของครูผูส้อนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ในโรงเรียนเอกชน จงัหวดัมหาสารคามทั้ง 

4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือและนวตักรรม และดา้นการวดัผลประเมินผล 

ซ่ึงค่าอาํนาจจาํแนกของแบบสอบถามเป็นรายขอ้โดยใชเ้ทคนิค (Item-Total Correlation) และหาความเช่ือมัน่ของ

แบบสอบถาม โดยหาค่าวธีิสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการประเมิน

ของผูเ้ช่ียวชาญอยูร่ะหวา่ง .60-1.00 ซ่ึงสามารถนาํไปใชไ้ดทุ้กขอ้ ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมีค่า

เท่ากบั .92 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์สามารถใชเ้ก็บขอ้มูลไดจ้ริง (ไพศาล วรคาํ,  2559, น.  288) 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผู ้วิจัยช้ีแจงให้ประชากรจาํนวน 82 คนทราบถึงวตัถุประสงค์ของการทําวิจิยและการตอบ

แบบสอบถาม 

2. ประชากรทาํแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ตอน จาํนวน 40 ขอ้ 

3. นําแบบสอบถามท่ีได้จาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้าย และได้

แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จาํนวน 82 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 

การวเิคระห์ข้อมูล 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การสอน ใชก้ารวเิคราะห์ ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห์ค่าเฉล่ียสภาพความเป็นจริง และคาดหวงัในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั

ของครูผูส้อนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัมหาสารคาม  
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3. วเิคราะห์ความตอ้งการจาํเป็นในการการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครูผูส้อนกลุ่ม

สาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนในจงัหวดัมหาสารคาม 

 ระยะที่ 2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครูผูส้อนกลุ่มสาระ

สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม 

 แบบแผนการวจิยั การวจิยัในระยะท่ี 2 เป็นการวจิยัประเภทเชิงคุณภาพ 

 กลุ่มตัวอย่าง ครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชน 

จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 12 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น ผูบ้ริหาร 4 คน

จากโรงเรียนทั้ง 4 ขนาด ครู 8 คนจากโรงเรียนทั้ง 4 ขนาด 

 เคร่ืองมือวจิยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ (interviews) 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยัจากแบบสัมภาษณ์โดยขออนุญาตใชเ้คร่ือง

บนัทึกเสียง  และสมุดบนัทึก  การสมัภาษณ์นั้นเป็นการสมัภาษณ์แบบทางการผูส้มัภาษณ์เตรียมคาํถาม 

 การวิเคระห์ข้อมูล นาํผลการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ขอ้มูล แลว้นาํไปทาํเป็นแนวทางการพฒันา และ

เพ่ิมศักยภาพ ในพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ของครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเอกชน จงัหวดัมหาสารคาม 

 

4. สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษา เร่ืองแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ของครูผูส้อนกลุ่มสาระ

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ 

1. สภาพความเป็นจริง และความคาดหวงัในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัของครูผูส้อน              

กลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม 

 

ตาราง 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการจาํเป็นในแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

 เป็นสาํคญั ของครูผูส้อนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนจงัหวดั

 มหาสารคามตามโครงสร้างซีท ทั้ง 4 ดา้น 

ดา้น การดาํเนินการ 
สภาพท่ีควรจะเป็น สภาพท่ีเป็นอยู ่ ค่า 

PNI 
    

การเตรียมการสอน จดัทาํแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์

การเรียนรู้ และความเหมาะสมของผูเ้รียน 

4.65 0.53 3.04 1.11 0.52 

การจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนฝึก

กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแกปั้ญหา 

4.65 0.50 3.06 0.97 0.51 

ดา้นส่ือและนวตักรรม มีการใชส่ื้อ อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี

เพียงพอต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.45 0.57 2.88 0.98 0.54 

การวดัและประเมินผล ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของ

ผูเ้รียนเอง 

4.34 0.63 2.73 1.00 0.58 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา่สภาพความเป็นจริง และความคาดหวงัในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั

ของครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ ความตอ้งการ
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จาํเป็น PNI Modified ทั้ ง 4 ด้าน ท่ีมีลาํดับสูงสุดในแต่ละด้านมีดังน้ี ด้านการเตรียมการสอน คือ จัดทําแผน                

การสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และความเหมาะสมของผูเ้รียน มีค่า PNI อยูท่ี่ 0.52 ดา้นการจดัการ

เรียนรู้ คือ จดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนฝึกกระบวนการคิด วเิคราะห์ และแกปั้ญหา มีค่า PNI อยูท่ี่ 

0.51 ดา้นส่ือและนวตักรรม คือ มีการใชส่ื้อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน                

มีค่า PNI อยูท่ี่ 0.54 ดา้นวดัและประเมินผล คือ ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผูเ้รียนเอง มีค่า PNI 

อยูท่ี่ 0.58  

    

ตารางที ่2  การจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งจาํเป็นในแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน

 เป็นสาํคญั ของครูผูส้อนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนจงัหวดั

 มหาสารคามทั้ง 4 ดา้น 

ดา้น 
สภาพท่ีควรจะเป็น สภาพท่ีเป็นอยู ่

ค่า PNI ลาํดบั 

      

การเตรียมการสอน 4.67 0.50 3.10 0.68 0.37 1 

การจดัการเรียนรู้ 4.61 0.53 3.5 0.82 0.32 3 

ดา้นส่ือและนวตักรรม 4.54 0.56 3.32 0.84 0.37 1 

การวดัและประเมินผล 4.59 0.53 3.55 0.82 0.30 4 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลการจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งจาํเป็นในแนวทางการพฒันาการจดั 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ของครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเอกชน

จงัหวดัมหาสารคามทั้ ง 4 ดา้น โดยค่าดชันีการจดัเรียงลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการจาํเป็น (PNI) สูงสุด                     

มี 2 ดา้น คือ ดา้นการเตรียมการสอน และดา้นส่ือและนวตักรรม ลาํดบัถดัมา คือ ดา้นการจดัการเรียนรู้ และดา้น

การวดัและประเมินผล ตามลาํดบั จะเห็นไดว้า่ค่า PNI ทั้ง 4 ดา้นมีค่าตํ่ากวา่ .05 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลยงัพบว่า

สภาพท่ีเป็นอยูมี่ค่าเฉล่ียนท่ีตํ่ากวา่สภาพท่ีควรจะเป็นทุกขอ้ แสดงวา่ใหเ้ห็นวา่การดาํเนินการทั้ง 4 ดา้นถือวา่เป็น

ความตอ้งการจาํเป็นทุกดา้น 

 

5. อภิปรายผลการวจัิย 

จากเร่ืองแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ของครูผูส้อนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของครูผูส้อนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา  

ศาสนา และวฒันธรรมโรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม ในแตล่ะดา้น ดงัน้ี       

 1.1 ด้านการเตรียมการสอน ขอ้คน้พบจากการศึกษาในด้านการเตรียมการสอนพบว่า ความต้องการ

จาํเป็นในดา้นการเตรียมการสอน คือ การจดัทาํแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และความเหมาะสม

ของผูเ้รียน เน่ืองจากการท่ีผูส้อนนั้นไดศึ้กษาถึงหลกัสูตรของการจดัการเรียนรู้แลว้นั้นการเตรียมการสอนก็ควร

เตรียมแผนการสอนให้สอดคลอ้งทั้งจากหลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

แผนการสอนนั้ นควรมีความเหมาะสมกับผูเ้รียนในระดับของช่วงชั้นวยั และความถนัดของผูเ้รียน ตอ้งให้

สอดคลอ้งกับบริบทของชุมชนดว้ย ฉะนั้ นการเตรียมการสอนจึงมีความจาํเป็นท่ีสําคญัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

งานวิจยัของ กีรติภฒัน์ ศรีทะหา (2562) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
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ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสาํหรับสถานศึกษาในสังกดัเทศบาลนครอุดรธานี พบวา่หลกัสูตรตอ้งเอ้ือประโยชน์ของผูเ้รียน

เป็นสาํคญัเพ่ือใหต้รงตามความสนใจ และความถนดัของผูเ้รียน เป็นหลกัสูตรสู่อนาคต มีเน้ือหาสาํหรับการเรียนรู้

ระดบัสากล ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูเ้รียน รวมไปถึงทกัษะอาชีพและการ

ดาํรงชีวติ การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตรงตามความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน  

 1.2 ดา้นการจดัการเรียนรู้ ขอ้คน้พบจากการศึกษาในดา้นการจดัการเรียนรู้ พบว่า ความตอ้งการ

จาํเป็นในดา้นการจดัการเรียนรู้ คือ จดักิจกรรมหรือสถานการณ์ให้ผูเ้รียนไดป้ฏิบติัจริง และไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั

ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ครูผูส้อนตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนเกิด

ความสนใจในการจดักิจกรรมไม่วา่จะเป็นกิจกรรมในห้องเรียน หรือการจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนนั้นไดล้งมือปฏิบติั 

ไดมี้การปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ในห้องเรียน ในระดบัชั้น หรือระดบัของชุมชน เพราะผูเ้รียนจะเกิดความสนุกแลว้มี

ความสนใจในการเรียนรู้ จนกระทั้งทาํให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ๆ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชลี ภูคงคา (2561) 

ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัสําหรับโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 พบวา่การส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งใน

และนอกสถานท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนในบรรยากาศของการเอ้ืออาทรและเป็นมิตรจัด

กิจกรรมฝึกทกัษะให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัจริงดว้ยกระบวนการเรียนรู้ของตนเองจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

เกิดการเรียนรู้ไดทุ้กท่ีทุกเวลาจดักิจกรรมการเรียนการสอนเรียงจากง่ายไปยากและส่งเสริมกระบวนการคิดอยา่ง

หลากหลายตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด  

  1.3 ดา้นส่ือและนวตักรรม ขอ้คน้พบจากการศึกษาในดา้นส่ือและนวตักรรมพบวา่ความตอ้งการ

จาํเป็นในดา้นส่ือและนวตักรรม คือ การใชส่ื้อ อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญันั้ นการใชส่ื้อ และนวตักรรมมีความจาํเป็นมากในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนควรสร้าง และพฒันาส่ือ และอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการเรียนรู้

ของผูเ้รียน สถานศึกษาควรมีการจดัอบรม พฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยใีห้ครูผูส้อน ไดมี้ความเช่ียวชาญ

มากข้ึน เพราะในปัจจุบันการใช้ส่ือท่ีเป็นเทคโนโลยีมีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างมาก 

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชิดพงศ์ บาทชารี (2561) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ือง สภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น

สาํคญัของครูสงัคมศึกษาในโรงเรียนเอกชนสงักดัสาํนกังานศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่การนาํส่ือสมยัใหม่

มาเป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอนรวมไปถึงการฝึกให้นกัเรียนเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีจริง หรือประสบการณ์

จริงเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเห็นภาพหรือรับทราบถึงส่ิงท่ีเรียนมาในตาํราไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและเขา้ใจในเน้ือหาของ

ส่ิงท่ีเรียนนั้นมากยิง่ข้ึน  

  1.4 ดา้นวดัและประเมินผล ขอ้คน้พบจากการศึกษาในดา้นวดัและประเมินผล พบวา่ ความตอ้งการ

จาํเป็นในดา้นวดัและประเมินผล คือ ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผูเ้รียนเอง ในดา้นการวดั และ

ประเมินผล ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญันั้ นครูผูส้อนตอ้งให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมต่างๆ                  

ในการวดั และประเมินผลงานของผูเ้รียนเอง ซ่ึงครูผูส้อนตอ้งช้ีแจงและอธิบายให้ผูเ้รียนนั้นเกิดความเขา้ใจถึง

วตัถุประสงค์ท่ีให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผูเ้รียนเองสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุทยัวรรณ 

ทองคาํ (2562) ซ่ึงได้ศึกษาเร่ือง การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง

มหาสารคามจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่การประเมินผลดว้ยวิธีท่ีหลากหลายนอกเหนือจากการทดสอบประเมิน             

ส่ิงท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้จากการจดักิจกรรมซ่ึงไดจ้ากการสรุป การทดสอบ การบันทึก การตรวจผลงานการประเมินผล             

อาจเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเพ่ือนผูป้กครองหรือชุมชนร่วมประเมินผลได ้และสอดคลอ้งกบั  
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 2. แนวทางทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของครูผูส้อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนา และวฒันธรรม ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม 

 ดา้นการเตรียมการสอน  แนวทางพฒันานั้นครูผูส้อนตอ้งปรับแผนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัทั้งจุดประสงค์

การเรียนรู้ และให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนดว้ย อาจมีการลดบางกิจกรรมท่ีผูเ้รียนนั้นไม่เหมาะสมกบัวยั หรืออาจจะ

เป็นกิจกรรมท่ีค่อนขา้งไกลตวัผูเ้รียน และให้ครูผูส้อนเพ่ิมเติมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยั และจุดประสงค์

การเรียนรู้ ใหส้อดคลอ้งกบับทเรียน หรือใหค้รูผูส้อนนั้นจดัทาํแผนการสอนข้ึนเองโดยยดึจากหลกัสูตรแกนกลาง

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และความเหมาะสมของ

ผูเ้รียนตามบริบทของผูเ้รียน และบริบทของทอ้งถ่ิน 

 ดา้นการจดัการเรียนรู้  แนวทางพฒันาครูผูส้อนจะตอ้งสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และกระตุน้

ให้ผูเ้รียนนั้ นเขา้ร่ามกิจกรรมอย่างทั่วถึง ครูผูส้อนตอ้งจัดการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง                      

มีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ ความถนัด

ของผูเ้รียน จึงจะทาํใหผู้เ้รียนนั้นเกิดความสงสัยกบัเหตุการณ์ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เม่ือผูเ้รียนนั้นมีความสงสัย

ก็จะแสดงความอยากรู้ อยากเห็น อยากลงมือเพ่ือหาคาํตอบ ครูผูส้อนตอ้งเปิดช่องวา่งตรงน้ีให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมอยา่งทัว่ถึง 

 ดา้นส่ือและนวตักรรม แนวทางการพฒันาครูผูส้อนควรจะเปล่ียนวิธีการสอน และการเรียนลดการบรรยาย

ในหอ้งเรียน เพ่ิมกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ถา้เป็นในระดบัชั้นมธัยม หรือประถมตอนปลาย การท่ีใหผู้เ้รียน

ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ถือว่าเป็นการใช้ส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี               

ความใกลต้วักบัผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก เพราะผูเ้รียนเกือบทั้งหมดมีโทรศพัท์ท่ีสามารถเช่ือต่ออินเตอร์เน็ตได ้ครูก็

เปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้าํนวนความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ส่วนระดบัประถมตอนตน้นั้น ครูผูส้อนตอ้ง

ทาํส่ือท่ีเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้ล่น หรือดูไปพร้อมๆ กนั เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพ่ือให้ผูเ้รียนไดดู้และ             

ทาํกิจกรรมผา่นโทรทศันภ์ายในหอ้งเรียนไปพร้อมๆ กนั 

   ดา้นวดั และประเมินผล  แนวทางการพฒันาดา้นวดั และประเมินผลครูผูส้อนตอ้งอธิบายกิจกรรมใน

การวดัและประเมินผลงานของผูเ้รียนว่ามีความสําคญัอย่างไรบา้ง และอาจจะมีกิจกรรมให้เพ่ือนในห้องเรียน                 

ร่วมตัดสิน  และมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลของผูเ้รียนด้วยเองตามเกณฑ์ท่ีได้ตกลงกับผูเ้รียนใน

หอ้งเรียน วา่จะใชเ้กณฑใ์นการวดัและประเมินผลอยา่งไรบา้งให้มีขอบเขต และมาตราฐานท่ีชดัเจน และใชห้ลกั

ของความซ่ือสตัยใ์นการวดัและประเมินผลนั้นดว้ย 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

 6.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวจิยัไปใช้ 

 ผลจากการวจิยัเร่ืองแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ของครูผูส้อนกลุ่มสาระ

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนเอกชนจงัหวดัมหาสารคาม ซ่ึงได้ขอ้ขอ้คน้พบจากการจดัลาํดับ

ความสําคญัของความตอ้งการจาํเป็น โดยความตอ้งการจาํเป็นในแต่ละดา้น ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะเพ่ือนาํไป

เป็นการพฒันาในการจดัการเรียนการสอนในดงัน้ี 

 6.1.1 ดา้นการเตรียมการสอน การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญันั้น การจดัทาํแผนการจดั 

การเรียนรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงหลกัสูตรแกนกลางขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระ 
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การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม และตอ้งให้สอดคลอ้งกบัผูเ้รียนอยู่เสมอ จึงตอ้งมีการสร้างแผน 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเขา้กบัผูเ้รียน และบริบทของพ้ืนท่ีใหมี้ความเหมาะสมมากท่ีสุด 

 6.1.2 ดา้นการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนตอ้งใชรู้ปแบบวิธีการสอนให้มีความหลากหลายกบัผูเ้รียน 

เร้าใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้มีการสอนโดยใชว้ธีิการสอน เช่น วิธีการสอนโดยแสดงบทบาทสมมุติ เพ่ือใหผู้เ้รียน

นั้นไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรมกนัทุกคน และไดล้งมือปฏิบติัจริง เพ่ือจะไดส้ร้างการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอีกดว้ย 

 6.1.3 ดา้นส่ือ และนวตักรรม สถานศึกษาควรมีการจดัอบรมพฒันาครูในเร่ืองการจดัทาํส่ือ และ

นวตักรรมเพ่ือใหมี้ความทนัสมยัในการเรียนรู้ หรือการใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือการจดัการ

เรียนการสอน ผูเ้รียนจะไดมี้ความอยากรู้และตอ้งการหาคาํตอบดว้ยตวัเอง 

 6.1.4 ดา้นการวดั และประเมินผล ครูผูส้อนควรมีการวดั และประเมินท่ีหลากหลาย ครอบคลุม 

เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละช่วงชั้น และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนวดั และประเมินผลงานทั้งของตนเอง และเพ่ือนร่วม

ชั้นเรียน เน้นจากผลงานท่ีผูเ้รียนไดส้ร้างสรรคข้ึ์นเอง และการไดล้งมือปฏิบติัจริง ครูผูส้อน และผูเ้รียนร่วมกนั

กาํหนดหลกัเกณฑก์ารวดั ประเมินผลอยา่งชดัเจน 

 6.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือทาํการวจิยัคร้ังต่อไป 

 6.2.1 งานวิจยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษาเฉพาะกลุ่มโรงเรียนเอกชน ในจงัหวดัมหาสารคามเท่านั้น 

ควรมีการศึกษาในโรงเรียนสงักดัอ่ืนๆ หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เพ่ือใหผ้ลการวจิยัมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 6.2.2 ควรศึกษาความตอ้งการจาํเป็นในการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ 

เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงความตอ้งการจาํเป็นและนาํไปพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษากระบวนการพฒันาผลสมัฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดย

ใชห้้องเรียนกลบัดา้น บนเวบ็แอปพลิเคชนั 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษก่อนเรียนและ

หลงัเรียนโดยใชห้้องเรียนกลบัดา้น บนเวบ็แอปพลิเคชนั สําหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้หลกัสูตรระยะสั้นแบบห้องเรียนกลบัดา้น เร่ือง ไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ เวบ็แอปพลิเคชนั Google Classroom และแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2/5 และ 2/6 สาขางานการโรงแรมและ              

การท่องเท่ียว สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว วิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1                       

ปีการศึกษา 2563 จาํนวน 30 คน ท่ีไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย                              

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง และการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) ผลการศึกษา พบวา่ 

 1. กระบวนการพฒันาผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยใชห้้องเรียนกลบัดา้น บนเวบ็แอปพลิเคชนั               

มีการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัการเรียนออนไลน์ดว้ยตนเอง 6 หน่วยการเรียนรู้ บน Google Classroom แบบไม่ประสาน

เวลา และเขา้กิจกรรมพบผูส้อน 2 คร้ังแบบประสานเวลา โดยผูเ้รียนมีการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้น

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษก่อนเรียน ศึกษาวดิีโอในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และหลงัจากเรียนจนเสร็จส้ินกระบวนการ 

ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียน  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ดว้ยวธีิสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น บนเวบ็

แอปพลิเคชนั พบว่าคะแนนสอบก่อนเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.37 และคะแนนสอบหลงัเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

24.20 ซ่ึงคะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: หอ้งเรียนกลบัดา้น ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  เวบ็แอปพลิเคชนั 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were:  (1)  to study the process of improving English grammar learning 

achievement by using flipped classroom on web applications, and (2)  to compare the English grammar learning 

achievements before and after learning with the use of flipped classroom on web applications for higher 

vocational certificate students.  Research tools included learning management plans for the flipped classroom 

short course on English grammar on the Google Classroom web application, and an English grammar learning 

achievement test.  The research sample consisted of 30 higher vocational certificate students in two intact 

classrooms, i. e.  Class 2/ 5 and Class 2/ 6 in the Hospitality and Tourism Program of the Tourism Industry 

Department, Thaiayothaya Business and Administration Technological College during the first semester of 

academic year 2020, acquired by purposive selection. The statistics used for data analysis were the mean, standard 

deviation, index of item-objective congruence, and dependent t-test.  

The research results were as follows: 

  1.  The process of developing English grammar learning achievement using the flipped classroom on 

the web applications was implemented on online self- paced 6 units of asynchronous learning on Google 

Classroom, and the students attended the face- to- face activities where they met the instructors 2 times as 

synchronous learning.  The students had to take an English grammar learning achievement test before studying 

and study the videos in each unit. After the completion of the process, the students took the test again. 

 2. The result of the comparison of English Grammar learning achievements using the flipped classroom 

on the web applications showed that the pre- test mean score was 8. 37 and the post- test mean score was 24. 20; 

the post- test mean score was significantly higher than the pre- test mean score at the . 05 level of statistical 

significance.  

 

Keywords: Flipped Classroom, English Grammar, Web Applications 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบัน การติดต่อส่ือสารขา้มประเทศในยุคโลกาภิวตัน์มีอตัราเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้

ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษากลางสากลท่ีแพร่หลายท่ีสุด ดังท่ี Crystal (1997) ท่ีกล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาสากล ท่ีถูกใชเ้พ่ือประโยชน์ในดา้นการส่ือสารทัว่ไป รวมไปถึงการถ่ายทอดเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไปสู่

สังคมโลก นอกจากน้ีบณัฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา หากมีความรู้และทกัษะภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมาตรฐานหรือ             

สูงกวา่นั้น จะมีโอกาสในการทาํงานในหน่วยงานท่ีมีช่ือเสียงหรือเป็นท่ียอมรับ (เจนจิรา; สุพิศ, 2561) ในประเทศ

ไทย มีการส่งเสริมการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษและบรรจุลงในหลกัสูตรแกนกลาง ภายใตน้โยบายของรัฐบาล 

17 เร่ือง โดยขอ้ท่ี 10 เป็นนโยบาย เร่ืองการยกระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในทุกหลกัสูตร ในกลุ่มเป้าหมายหลกั

นักเรียนนกัศึกษา ให้มีความรู้และ สามารถใชใ้นการส่ือสารเพ่ือการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษา (ธนันิกานต ์สูญส้ินภยั, 2563)  นอกจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแลว้ หลกัสูตร

อาชีวศึกษาท่ีมีบทบาทต่อการสร้างกาํลงัคนท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงตอ้งใชภ้าษาองักฤษท่ีเป็นภาษากลางใน

การส่ือสารกบัต่างชาติ  
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  จากท่ีกล่าวมา องค์ความรู้สําคญัท่ีจะช่วยให้ผูใ้ชภ้าษาองักฤษสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตามมาตรฐาน คือ ความรู้เก่ียวกบัไวยากรณ์ เพราะไวยากรณ์เป็นกฎเกณฑ์ของภาษา เพ่ือใชอ้ธิบายว่า คาํ หรือ

กลุ่มคาํท่ีเรียงร้อยกนัไปมาสามารถใชใ้นการส่ือสารไดอ้นัเป็นท่ียอมรับ (Thornbury, 2001) อยา่งไรก็ตาม เน้ือหาวิชา

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนในหลกัสูตรอาชีวศึกษาจะแบ่งตามสาขางาน หรือเป็นหลกัสูตรเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

ทาํใหผู้เ้รียนขาดองคค์วามรู้ไวยากรณ์ท่ีเพียงพอต่อการทดสอบความรู้ระดบัชาติ 

  อน่ึง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน 

การสอนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เทคนิคการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) ถูกนํามาใช้               

โดยจดัใหเ้รียนท่ีบา้นผา่นวิดีทศัน์สั้นๆ และทาํการบา้นหรือทาํโครงงาน และอภิปรายในห้องเรียน (Educause, 2012) 

การใช้ห้องเรียนกลบัด้านจะเป็นการเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกันมากข้ึน เน่ืองจาก              

การเรียนรู้สามารถเกิดข้ึนทั้งในและนอกหอ้งเรียน (นิชาภา บุรีกาญจน,์ 2556) นอกจากน้ี การเขา้มามีบทบาทของ 

Google Classroom ซ่ึงเป็นหน่ึงในแอปพลิเคชนัใน Google Apps for Education ท่ี World Economic Forum (2015) 

ช้ีวา่เป็นแอปพลิเคชนั ท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถร่วมกิจกรรมของชั้นเรียนหรือทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่ง

เป็นปัจจุบนั (อมรรัตน์ เศษฤทธ์ิ, 2563) ส่งผลให ้ผูเ้รียนสามารถเขา้เรียนไดต้ามเวลาท่ีตนเองตอ้งการ ลดขอ้จาํกดั

ดา้นการเดินทาง สามารถเรียนผา่นอุปกรณ์ท่ีตนเองสะดวก อีกทั้งสามารถทบทวนเน้ือหาไดอ้ยา่งไม่จาํกดั 

 จากสภาพท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะพฒันาผลสมัฤทธ์ิความสามารถดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ

โดยใชห้้องเรียนกลบัดา้น บนเวบ็แอปพลิเคชนั ให้กบันกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง เพ่ือศึกษาวา่

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเก่ียวกบัเน้ือหาไวยากรณ์ภาษาองักฤษจะสูงข้ึนหรือไม่ และนอกจากน้ีเพ่ือเป็นแนวทางใน

การจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือศึกษากระบวนการพฒันาผลสัมฤทธ์ิด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน  

บนเวบ็แอปพลิเคชนัสาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชห้อ้งเรียนกลบั

ดา้น บนเวบ็แอปพลิเคชนัสาํหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 การสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 

จินตนา สุจจานนั (2553) ท่ีไดก้ล่าววา่ ไวยากรณ์คือกฎเกณฑท์างภาษาอยา่งถูกตอ้ง จึงสามารถสรุป

ไดว้า่ ไวยากรณ์คือ กฎเกณฑข์องภาษาท่ีเก่ียวกบัคาํ และโครงสร้างประโยคเพ่ือใชใ้นการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ในขณะท่ีเจา้ของภาษา สามารถรับรู้ความหมายของการส่ือสารไดใ้นทนัที  

Celce-Murcia (1988) ได้เสนอขั้นตอนในการสอนไวยากรณ์ไว ้4 ขั้นด้วยกันคือ 1. ขั้นนําเสนอ

โครงสร้างไวยากรณ์ (Presentation) คือการเลือกวธีิการนาํเสนอโครงสร้างหรือกฏเกณฑใ์หม่ไปยงัผูเ้รียน สามารถ

แบ่งออกเป็น Deductive Approach และ Inductive Approach  2. ขั้นฝึกโครงสร้างใหม่ (Focused practice) มีจุดมุ่งหมาย 

ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กโครงสร้างใหม่จนชาํนาญ 3. ขั้นฝึกการส่ือสาร (Communicative practice) ผูเ้รียนจะประยกุต์ความรู้ 
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ต่างๆ มาใชใ้นบริบททางการส่ือสารในสถานการณ์จาํลองหรือในสถานการณ์จริง และ 4. ขั้นสะทอ้นความคิด 

(Teacher feedback) มีจุดประสงคใ์นการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของผูเ้รียนในตอนทา้ย  

3.1.2 การสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 

Bergmann and Sams (2012) กล่าวถึง ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ว่าเป็นการเรียน              

การสอนจากท่ีเรียนเน้ือหาในหอ้งเรียน เป็นการเรียนเน้ือหาท่ีบา้น และมีการจดบนัทึกแบบคอร์เนลลพ์ร้อมคาํถาม 

และมาทาํกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหอ้งเรียน บทบาทของครูเปรียบเสมือนโคช้ในชั้นเรียน นอกจากน้ี สุรศกัด์ิ 

ปาเฮ (2556) ไดก้ล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น มีองค์ประกอบทั้ง 4 ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่                 

1.การกาํหนดยทุธวธีิเพ่ิมพนูประสบการณ์ 2. การสืบคน้เพ่ือใหเ้กิดมโนทศัน์รวบยอด 3. การสร้างองคค์วามรู้อยา่ง

มีความหมาย และ 4. การสาธิตและประยกุตใ์ช ้จึงสรุปไดว้า่ห้องเรียนกลบัดา้น คือ การเปล่ียนบทบาทการเรียน

การสอนจากเดิมท่ีผูส้อนจาํนาํเสนอในชั้นเรียน มาเป็นการเรียนเน้ือหาล่วงหนา้จากท่ีบา้น ครูทาํหนา้ท่ีเป็นโคช้ 

คอยแนะนาํ หรือเป็นท่ีปรึกษา คอยตั้งคาํถามชวนคิด เนน้การพฒันาทกัษะผ่านการลงมือปฏิบติั และสร้างเสริม

ความรับผิดชอบ 

3.1.3 เวบ็แอปพลเิคชัน 

กระทรวงพาณิชย ์(2554) ไดใ้ห้ความหมายของเวบ็แอปพลิเคชนัว่า เป็นโปรแกรมหรือกลุ่มของ

โปรแกรมท่ีได้รับการพฒันาข้ึนมาเพ่ือใช้งานในบริการ www ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย

อินทราเน็ตโดยใช ้Protocol TCP/IP เป็นมาตรฐานในการส่ือสารขอ้มูล โดยผูใ้ชง้านสามารถเรียกใชง้านโปรแกรม

ผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ (Web Browser) ในขณะท่ีสรรรัชต ์ห่อไพศาล (2554) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนการสอน

บนเวบ็วา่เป็นการใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน และนาํเอาคุณสมบติัของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบ

เพ่ือใชใ้นการศึกษา ดงันั้น การเรียนการสอนบนเวบ็เป็นรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยท่ีผูส้อนและผูเ้รียนมี

ปฏิสมัพนัธ์กนัผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

3.1.4 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

Clark (2015) ศึกษาผลการใชห้อ้งเรียนกลบัทางท่ีมีต่อการมีปฏิสมัพนัธ์และการปฏิบติัของนกัเรียน

ห้องเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมหรือมี ปฏิสัมพนัธ์มากข้ึน              

เม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลบัทางเป็น            

การยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

จันทวรรณ ปิยะวฒัน์ (2556) ศึกษาผลการใช้ห้องเรียนกลับทางในระบบชั้ นเรียนออนไลน์

“ClassStart.org” พบวา่ ClassStart สามารถช่วยลดภาระงานสอนไดจ้ริงและผูเ้รียนเรียนรู้มากข้ึนได ้ 

อาลาวียะ๊ สะอะ (2559) ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทางท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทาง             

การเรียนทกัษะการคิดวเิคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน

เบญจมราชูทิศ จังหวดัปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัทาง                        

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชีววทิยาและทกัษะการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัทางในระดบัมาก 

อดิศร ภคัชลินท์ (2561) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน

โดยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบักรณีศึกษาผ่านเวบ็แอปพลิเคชนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเป็น

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนกรับใหญ่วอ่งกุศลกิจพิทยาคม ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั   

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 ผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษจากการเรียนโดยใช้ห้องเรียนกลบัดา้น บนเว็บแอปพลิเคชนั  

ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการวิจัยแผนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ผู ้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design)  

มีรูปแบบการวจิยั ดงัน้ี 

 

ตารางที ่1 รูปแบบวธีิวจิยั 

สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลงัเรียน 

T1 X T2 
  

T1   หมายถึง การสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

X    หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยใชว้ธีิสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นบนเวบ็แอปพลิเคชนั 

T2   หมายถึง การสอบหลงัเรียน (Post-test) 

 

4.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จาํนวน 6 หอ้ง มีจาํนวนนกัเรียน 97 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

วทิยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จาํนวน 2 หอ้ง ไดแ้ก่ ปวส.2/5 และ ปวส. 2/6 สาขางานการโรงแรม 

และการท่องเท่ียว สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว มีจาํนวนนกัศึกษา 30 คน โดยเขา้เรียนพร้อมกนัทั้ง 2 หอ้งดว้ย

รายวชิาในหลกัสูตรแบบเดียวกนั และไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

 

 

 

ตวัแปรต้น 

กระบวนการการจดัการเรียนรู้หอ้งเรียน

กลบัดา้นบนเวบ็แอปพลิเคชนั 

ตวัแปรตาม 

ผลสมัฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

4.3.1. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการจดัการเรียนรู้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้ นแบบห้องเรียนกลับด้าน เ ร่ือง ไวยากรณ์

ภาษาองักฤษ โดยมีค่าความเหมาะสมเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 เม่ือเทียบเกณฑแ์ลว้อยู่

ในเกณฑท่ี์มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

2. เวบ็แอปพลิเคชนั บน Google Classroom  

4.3.2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ ใชส้ําหรับทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง

มากกวา่ 0.50  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.4.1. ขั้นเตรียมการ 

 1. ผูว้จิยัลงทะเบียนรายช่ือกลุ่มเป้าหมายในเวบ็แอปพลิเคชนั Google Classroom 

 2. ผูส้อนช้ีแจงวตัถุประสงค ์อธิบายขอบเขตเน้ือหา รูปแบบการจดัการเรียนการสอน ระยะเวลา 

การสอนแก่ผูเ้รียน 

4.4.2. ขั้นดาํเนินการทดลอง  

 1. ทาํการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre-test) แบบห้องเรียนกลบัดา้นกบักลุ่มตวัอย่าง 

โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิความสามารถดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษจาํนวน 30 ขอ้ 

 2. ดาํเนินการจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรระยะสั้น เร่ืองไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยใชว้ิธี

สอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น บนเวบ็แอปพลิเคชนั 

 3. หลงัจากส้ินสุดการทดลองแลว้ทาํการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) กบักลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้

เคร่ืองมือชุดเดียวกบัเคร่ืองมือท่ีใชท้ดสอบก่อนเรียน 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล   

1. รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการทดลอง แลว้นาํผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

ดว้ยการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลและสรุปผลการวจิยัออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

5.1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

สาขาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ชั้ นปีท่ี 2/5 และ 2/6 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยา

บริหารธุรกิจ มีจาํนวน 30 คน นกัเรียนชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 นกัเรียนหญิง 28 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33  

ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 จาํนวนและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  

 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวนนักศึกษา (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 2 6.67 

หญิง 28 93.33 

รวม 30 100.00 

 

5.2. ผลการพฒันาห้องเรียนกลบัด้าน เร่ือง ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ บนเวบ็แอปพลเิคชัน 

กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน บนเว็บ 

แอปพลิเคชนั มีการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัการเรียนออนไลน์ดว้ยตนเอง 6 หน่วยการเรียนรู้ บน Google Classroom 

แบบไม่ประสานเวลา และเขา้กิจกรรมพบผูส้อน 2 คร้ังแบบประสานเวลา ทั้ง 2 รูปแบบมีดาํเนินการตามขั้นตอน

การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน และมีความเช่ือมโยงกนัทางด้านเน้ือหา โดยผูเ้รียนมีการทาํ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษก่อนเรียน ศึกษาวีดิโอในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และ

หลงัจากเรียนจนเสร็จส้ินกระบวนการ ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบหลงัเรียนและนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ

ต่อไป 

5.3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน และหลังเรียนของ 

นักศึกษาโดยใช้วธีิการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน บนเวบ็แอปพลเิคชัน 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษโดยใชห้้องเรียนกลบัดา้น บนเวบ็ 

แอปพลิเคชนั พบวา่คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และ

พบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 24.20 และคะแนน

เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 8.37 ตามลาํดบั 
 

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง 

ทดสอบ คะแนนเตม็ N x� S.D. t-test p-value 

ก่อนเรียน 30 30 8.37 3.34 
29.18 .00 

หลงัเรียน 30 30 24.20 2.10 

P* < .05 

 

6. อภิปรายผล  

 การพฒันาผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษ โดยใชห้้องเรียนกลบัดา้น บนเวบ็แอปพลิชนัสาํหรับ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ผูว้จิยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลและสามารถนาํไปอภิปรายผลไดต้าม

วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็น 2 ประเด็นดงัน้ี 

 (1) ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นเป็น 2 แบบ ตามแผนการจดัการ

เรียนรู้หลกัสูตรระยะสั้ น ได้แก่ แบบไม่ประสานเวลา และประสานเวลา ทั้ ง 2 แบบใช้ขั้นตอนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลบัดา้น และมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกนั ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์

ภาษาองักฤษก่อนเรียน ศึกษาวีดิโอในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และหลงัจากเรียนจนเสร็จส้ินกระบวนการ ผูเ้รียน 

ทําแบบทดสอบหลงัเรียนและนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ผลการพฒันายงัพบว่า กระบวนการสอน                   
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แบบห้องเรียนกลบัดา้นท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน แตกต่างกบัการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นแบบปกติ ซ่ึงเป็นลกัษณะ

ของการเรียนนอกชั้นเรียน และมาทาํกิจกรรมร่วมกนักบัผูส้อนท่ีโรงเรียน แต่สถานการณ์การแพร่บาดของเช้ือ

ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้กระบวนการจดัการเรียนรู้สามารถกระทาํไดใ้นแบบออนไลน์  ในหน่วยการเรียนรู้ 

เร่ืองไวยากรณ์ภาษาองักฤษ หน่วยท่ี 1 ถึง 6 ผูเ้รียนจะศึกษาเน้ือหาบนเว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom                 

ดว้ยตนเองตามคาํช้ีแจงของผูส้อน ผ่านวิดีโอ มีการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนประจาํหน่วยซ่ึงเกิดจาก

การท่ีผูว้จิยัปรับกระบวนการในขั้นตอนท่ี 4 ของการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (สาธิตและประยกุตใ์ช)้ โดยให้

ผูเ้รียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิความสามารถดา้นไวยากรณ์โดยประยกุตค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาตลอดทั้ง

หลกัสูตร แทนการทาํโครงงาน มีการทบทวนผ่านใบความรู้ และร่วมอภิปรายคาํตอบนั้น บนเวบ็แอปพลิเคชนั 

อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัเลง็เห็นวา่ การมอบหมายใหผู้เ้รียนศึกษาดว้ยตนเองหรือจดัการเรียนการสอนแบบไม่ประสาน

เวลาเพียงอย่างเดียว อาจทําให้เกิดอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตร เช่น ผูเ้รียนขาด                     

การกระตุน้ใหเ้ขา้ไปเรียนเน้ือหา หรือไม่สามารถทาํความเขา้ใจเน้ือหาเพียงลาํพงัได ้ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดให้

มีกิจกรรมพบผูเ้รียน (Encounter) ในรูปแบบการเรียนแบบประสานเวลา เพ่ือให้ผูส้อนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน 

และเป็นการทบทวนเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ีผา่นมา นอกจากน้ี ผูว้จิยัมีขอ้สงัเกตวา่ เม่ือผูเ้รียนไดรั้บคาํปรึกษา 

ใหข้อ้เสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการอภิปรายตามกิจกรรมท่ีกาํหนดใหม้ากเพียงพอ ความสามารถดา้นไวยากรณ์

ของผูเ้รียนส่วนใหญ่มีแนวโนม้ดีข้ึน และพบวา่ผูเ้รียนมีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น โดยส่วนใหญ่

ให้เหตุผลวา่ ตนมีความรับผิดชอบมากข้ึน มีความสะดวกในการเรียน เรียนไดทุ้กท่ีทุกเวลา ดว้ยความเร็วท่ีเหมาะ

กบัตนเอง และ ช่วยลดความเครียดจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลของการศึกษาของ จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์ (2556) ท่ีไดศึ้กษาผลการใช้

หอ้งเรียนกลบัดา้นในระบบชั้นเรียนออนไลน์ “ClassStart.org” ท่ีกล่าววา่ ClassStart สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้

มากข้ึน และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Bergmann และ Sams (2012) ท่ีพบวา่ การเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น

มีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน ช่วยส่งเสริมการเรียบแบบตั้งขอ้สงสยัหรือตั้งคาํถาม ช่วยเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ

เพ่ิมความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียนและความมัน่ใจใน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Clark (2015) ท่ีศึกษาผลการใช้

ห้องเรียนกลบัทางท่ีมีต่อการมีปฏิสัมพนัธ์และการปฏิบติัของนกัเรียนหอ้งเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมหรือมี ปฏิสัมพนัธ์มากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัการจดัการเรียนรู้แบบดั้งเดิมนกัเรียนท่ี

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ แบบหอ้งเรียนกลบัทางเป็นการยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  

 (2) ผลสัมฤทธ์ิดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2/5 และ 2/6 หลงัเรียนดว้ยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นบนเวบ็แอปพลิเคชนั มีคะแนน

สอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงแสดงใหเ้ห็นวา่วธีิสอนแบบหอ้งเรียนกลบั

ดา้นบน เวบ็แอปพลิเคชนั ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสูงข้ึน โดยค่าเฉล่ียคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น 

เน่ืองมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นบน เว็บแอปพลิเคชัน ท่ีมีรูปแบบ 

การจดัการเรียนการสอนแบบไม่ประสานเวลาและไม่ประสานเวลาท่ีมีกิจกรรมท่ีการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกนั ทาํให้

ผูเ้รียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเองตามความตอ้งการไดทุ้กท่ีทุกเวลา แต่ยงัไดรั้บความเอาใจใส่ และขอ้เสนอแนะ

จากผูส้อน และสามารถคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมไดจ้ากแหล่งขอ้มูลผูส้อนเช่ือมโยงไวใ้นระบบเวบ็แอปพลิเคชนั  

ผลของการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัผลการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นของ อาลาวียะ๊ สะอะ (2558) 

ท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั และ

ผลการศึกษาของ อดิศร ภคัชลินท์ (2561) ท่ีไดเ้ปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
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นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบักรณีศึกษาผ่านเวบ็แอปพลิเคชนั 

โดยพบวา่ ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน คะแนนหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ผูส้อนวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ควรนํากระบวนการจดัการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลบัดา้นร่วมกบัการสอนออนไลน์ บนเวบ็แอปพลิเคชนัไปประยุกต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษโดยผูส้อนควรมีการพบผูเ้รียนเพ่ือทบทวนการเรียนรู้หลงัจากท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

(2) ผูส้อนในวิทยาลยัเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ควรนาํวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบ

ห้องเรียนกลบัดา้นแบบไม่ประสานเวลาร่วมกบัแบบประสานเวลาไปประยกุต์ใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไป 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นแบบปกติ 

และหอ้งเรียนกลบัดา้นบนระบบออนไลน ์ 

(2) ควรศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใชห้้องเรียนกลบัดา้นบนเวบ็แอปพลิเคชนั เพ่ือพฒันาทกัษะ

ภาษาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นตน้  
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ผลของการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นทีม่ต่ีอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วทิยานุกูล  
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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีเพ่ือพฒันาทกัษะสร้างสรรคง์านป้ันประติมากรรมดินเผารูปลอยตวัในหน่วย

การเรียนรู้ท่ี 4 เร่ืองการป้ัน ดว้ยเทคนิคการเพ่ิมและลดของรายวชิาทศันศิลป์ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบบนัได 

5 ขั้น แบบแผนการวิจยัน้ีเป็นการวิจยัในกลุ่มเดียวกนัวดัก่อนและหลงัเรียน และมีการสุ่มแบบง่ายในนักเรียน                 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล อาํเภอแม่จนั จังหวดัเชียงราย 

ผูเ้ข้าร่วมงานวิจัยทั้ งหมด 18 คน ข้อมูลงานวิจัยถูกวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าทดสอบที (t-test) ค่าเฉล่ีย (x�) และ                   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมวิจยัมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนน

ทกัษะความคิดสร้างสรรคง์านป้ันประติมากรรมดินเผารูปลอยตวั หลงัการเรียนดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้แบบบนัได 

5 ขั้นสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99.0 (p < 0.01) ขณะท่ีค่าเฉล่ียของ

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนดว้ยกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบบนัได 5 ขั้น เท่ากบั 16.28±2.99 (81.39%) และ 13.11±2.42 (81.94%), ตามลาํดบั  

 

คาํสําคญั: ทกัษะความคิดสร้างสรรค ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน งานป้ันดินเผา การเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น 

 

ABSTRACT 

The objective of this research is to develop creating skills of terracotta sculpture in the round in the 4th 

learning unit as the sculpting with technique of addition and subtraction of visual arts subjects by 5 STEP learning 

activities.  Research design was one-group pretest-posttest design and had a sample random sampling in the sixth-
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grade elementary student at Ban Mai Prakob Rat Wittayanukul Municipality School 2, Mae Chan district, Chiang 

Rai province.  Total participants were 18 people.  Research data was analyzed by T test (t-test), mean (x ̅), standard 

deviation ( S. D) .   The results found that participants were higher score of learning achievement and creative 

thinking skills after learning activities by 5 STEPs than previous, statistically at the confidence interval of 99.0% 

(p < 0.01). As well as mean of learning achievement scores and skills of creative thinking score after participated 

with 5 STEPs learning activities were 16.28±2.99 (81.39%) and 13.11±2.42 (81.94%), respectively.  
 

Keywords: Creative Thinking Skill, Learning Achievement, Terracotta Sculpture, 5 STEPs 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

การศึกษาจึงจาํเป็นต่อการผลิตและพฒันาศักยภาพของมนุษยใ์ห้มีคุณภาพและเจริญงอกงาม ตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบบัปรับปรุง 2562 ท่ียดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้

และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถพฒันาตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพ  มุ่งปลูกฝังจิตสํานึก มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็น

สากล ตลอดจนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีส่งผลการพฒันาดา้นจิตใจ อารมณ์ ความคิด

จินตนาการและความคิดสร้างสรรคไ์ปพร้อมกนั กบัการพฒันาความเจริญทางดา้นวตัถุ ความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็น

อีกหน่ึงปัจจยัท่ีจาํเป็นยิง่ในการส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของประเทศชาติ ความคิดสร้างสรรคน้ี์จะเกิดข้ึน  มิใช่

เพียงแต่คิดในส่ิงท่ีเป็นไปได ้หรือส่ิงท่ีเป็นเหตุเป็นผลเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นส่ิง

สาํคญัท่ีจะก่อใหเ้กิดความแปลกใหม่ แต่ตอ้งควบคู่กนัไปกบัความพยายามท่ีจะสร้างความคิดฝัน หรือจินตนาการ

ใหเ้ป็นไปได ้จึงทาํใหเ้กิดผลผลิตท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม (สาํนกังานขา้ราชการพลเรือน, 2559) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึงท่ีมีบทบาทเด่นชดัในการส่งเสริมจินตนาการ

และความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องผูเ้รียน มุ่งพฒันาผูเ้รียนทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ตลอดจนการ

นาํไปสู่การพฒันาส่ิงแวดลอ้มส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง และเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันศิลป์ 

ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม (หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2560) ศิลปะจึงเป็นรากฐานส่วนหน่ึงท่ี

สําคญัในการเสริมสร้างพฒันาให้คนมีความคิดสร้างสรรค ์ มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างอิสระ ช่วยพฒันา

กระบวนการคิดของสมอง  โดยสามารถนําไปประยุกต์กับทฤษฎีหรือหลักการจนนําไปสู่การคิดค้นสร้าง

ส่ิงประดิษฐ์ และนาํไปสู่การคน้พบส่ิงใหม่  ดงันั้นศิลปะมีส่วนช่วยสร้างพ้ืนท่ีในการเปล่ียนแปลงข้ึนได ้(วิจารณ์ 

พานิช, 2558) งานป้ันหรืองานประติมากรรมเป็นส่วนหน่ึงในทศันศิลป์ นับเป็นงานสําคญัท่ีมีศกัยภาพสามารถ

สร้างสรรค์ให้ผลงานมีคุณค่าทางสุนทรียภาพสูงสุดถึงระดบัวิจิตรศิลป์ได ้ (กาํจร สุนพงษ์ศรี.สุนทรียศาสตร์, 

2556) งานประติมากรรมช่วยมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะการป้ันและมีความคิดสร้างสรรค ์เสริมสร้างสมาธิให้ดี

ข้ึน และช่วยพฒันากลา้มเน้ือให้สามารถทาํกิจกรรมท่ีละเอียดซับซอ้นได ้ช่วยให้สามารถควบคุมอารมณ์เขา้ใจ

ตนเอง ทาํใหเ้กิดความฉลาดทางอารมณ์ได ้(ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา, 2550) จึงเกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนเป็นอยา่งมาก  

สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล อาํเภอแม่จัน จังหวดัเชียงราย เป็น

โรงเรียนท่ีอยูภ่ายใตส้งักดัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีเปิดสอนในระดบัประถมศึกษา ซ่ึงผูเ้รียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 เป็นช่วงวยัท่ีตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในทกัษะดา้นต่างๆ เพ่ือศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีสูงข้ึน 
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ขณะเดียวกนักลบัพบวา่ ผูเ้รียนในระดบัชั้นดงักล่าวมีความเคยชินกบัการเป็นผูรั้บเพียงฝ่ายเดียว มีความกระตือรือร้น 

ในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองนอ้ย จึงทาํใหผู้ว้จิยัไดศึ้กษาการจดักิจกรรมท่ีจะช่วยใหเ้กิดการกระตุน้ใหผู้เ้รียน

เกิดทกัษะการลงมือปฏิบติัอยา่งมีกระบวนการทางความคิด การสร้างองคค์วามรู้ และพฒันาความคิดสร้างสรรค์

ไดด้ว้ยตนเอง โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น เป็นแนวการเรียนรู้เชิงรุก ท่ีเนน้ให้เกิดการเรียนรู้

จากการลงมือปฏิบติัอยา่งมีกระบวนการทางความคิด จึงมีการนาํมาใชเ้พ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ทางดา้นงานป้ัน

ประติมากรรม ซ่ึงจะทาํให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้และพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรค์ไดด้ว้ยตนเอง               

อีกทั้งยงัมีการพฒันารูปแบบงานป้ันดินเผาใหมี้ความร่วมสมยัและใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนัดว้ย 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้นท่ีมีต่อทกัษะความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิ

ของงานป้ันประติมากรรมดินเผารูปลอยตวันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นใหม่ประกอบ

ราษฎร์วทิยานุกลู  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ศิลปะไดแ้บ่งออกเป็น 3 สาระ โดยแบ่งตามลกัษณะของการรับสัมผสัออกไดเ้ป็น 3 สาขา ไดแ้ก่ สาระท่ี 1 

ทศันศิลป์ สาระท่ี 2 ดนตรีและสาระท่ี 3 นาฏศิลป์ สาระทศันศิลป์มุ่งหวงัให้เม่ือผูเ้รียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

เขา้ใจการใชท้ศันธาตุ รูปร่าง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทกัษะพ้ืนฐานในการใชว้สัดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด 

อารมณ์ ความรู้สึก สามารถใชห้ลกัการจดัขนาด สดัส่วน ความสมดุล นํ้ าหนกั แสงเงา ตลอดจนการใชสี้คู่ตรงขา้ม

ท่ีเหมาะสมในการสร้างงานทศันศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ เช่น งานส่ือผสม งานวาดภาพระบายสี งานป้ัน งานพิมพภ์าพ 

รวมทั้ งสามารถสร้างแผนภาพ แผนผงั และภาพประกอบ เพ่ือถ่ายทอดความคิดจินตนาการ และสามารถ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทศันศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ ดว้ยวสัดุอุปกรณ์และวิธีการท่ีแตกต่างกนัเขา้ใจ

ปัญหาในการจดัองคป์ระกอบศิลป์ หลกัการลดและเพ่ิมในงานป้ัน การส่ือความหมายในงานทศันศิลป์ของตน                

รู้วิธีการปรับปรุงงานให้ดีข้ึน ตลอดจน รู้ และเขา้ใจคุณค่าของงานทัศนศิลป์ท่ีมีผลต่อชีวิตของคนในสังคม

(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551) งานทัศนศิลป์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม 

ประติมากรรม ภาพพิมพ ์และงานสร้างสรรค์อ่ืน งานป้ันหรืองานประติมากรรมเป็นส่วนหน่ึงในทัศนศิลป์ 

นบัเป็นงานสาํคญัท่ีมีศกัยภาพสามารถสร้างสรรคใ์ห้ผลงานมีคุณค่าทางสุนทรียภาพสูงสุดถึงระดบัวิจิตรศิลป์ได ้

(กาํจร สุนพงษศ์รี, 2556) งานประติมากรรมมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ ประติมากรรมนูนตํ่า ประติมากรรมนูนสูง และ

ประติมากรรมลอยตวั ซ่ึงเป็นประติมากรรมท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี 

3.1.1 ประตมิากรรมลอยตวั คืองานประติมากรรม 3 มิติมีลกัษณะท่ีสามารถดูไดร้อบดา้น (สุรศกัด์ิ 

สุขวเิศษ, 2562) ประติมากรรมลอยตวั ไดแ้ก่ ประติมากรรมท่ีป้ัน หล่อ หรือแกะสลกัข้ึนเป็นรูปร่างลอยตวัมองได้

รอบดา้น ไม่มีพ้ืนหลงั เช่น รูปประติมากรรมท่ีเป็นอนุสาวรียป์ระติมากรรมรูปเหมือน และพระพุทธรูปลอยตวั

สมยัต่างๆ ตลอดถึงประติมากรรมสาํหรับประดบัตกแต่ง  

3.1.2  ประตมิากรรมเคร่ืองป้ันดนิเผา เป็นงานประติมากรรมท่ีเกิดจากเทคนิคการป้ัน โดยเป็นส่ิงท่ี

ทาํข้ึนดว้ยดิน ข้ึนเป็นรูปทรงต่างๆ ส่ิงของเคร่ืองใช ้แลว้นาํมาเผาเพ่ือความคงทน และนาํไปใชใ้นงาน โดยความหมาย
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คลอบคลุมทั้งเคร่ืองป้ันดินเผาทั้งท่ีเคลือบและไม่เคลือบ รวมทั้งโลหะเคลือบ เช่น ชอ้นสังกะสี กระเบ้ือง อิฐ 

ตลอดจน แกว้ทุกชนิด (สาํนกัพิมพค์ติ, 2554: 13 อา้งอิงใน ทรงพนัธ์ วรรณมาศ, 2530: 1 )  

3.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ บันได 5 ขั้น คือ กระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลงั 5 ขั้นตอนเป็น 

การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เน้นให้ผูเ้รียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได ้บนฐาน

วิธีการวิทยาศาสตร์โดยมีการทาํกิจกรรมแบบกลุ่มรวมพลงั บทบาทของผูเ้รียนเป็นผูเ้รียน (Learner) บทบาทของ

ครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator) กิจกรรมการเรียนรู้ บนัได 5 ขั้น มีดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การเรียนรู้ตั้งคาํถาม 

หรือขั้นตั้งคาํถาม ขั้นตอนท่ี 2 การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 3 การเรียนรู้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้  ขั้นตอน

ท่ี 4 การเรียนรู้เพ่ือการส่ือสาร และขั้นตอนท่ี 5 การเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสงัคม  

3.1.4 ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ – ความคิดสร้างสรรค ์คือ ความสามารถทางสมองของแต่ละบุคคล

ในการคิดและเช่ือมโยงความคิดเดิม เพ่ือนาํไปสู่การผสมผสานกนัใหเ้กิดความคิดใหม่ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงได้

ตามความเหมาะสม มีความคล่องแคล่ว และช่วยพฒันาสมองใหมี้ความฉลาดเฉียบคมในการคิดแกปั้ญหาเพ่ิมข้ึน 

อีกทั้งทาํให้เกิดความพอใจในตนเองและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ (Guilford. 1969 อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ 

สุทธิรัตน์, 2557) ความคิดสร้างสรรค์มีทั้ งหมดมี 4 องค์ประกอบไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่วใน               

การคิด ความยดืหยุน่ในการคิด ความละเอียดลออ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดอิสระทั้งในดา้นความคิด

และการกระทาํใหแ้ละสามารถตดัสินใจดว้ยตนเอง โดยฝึกให้ลงมือทาํ จึงทาํใหเ้กิดความมุมานะพยายาม อีกทั้ง 

ยงัทาํใหเ้กิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยผูเ้รียนสามารถเลือกและตดัสินใจกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั 

งานวิจัยก่อนหน้าได้มีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาทัศนศิลป์ท่ีเก่ียวข้องกับการป้ันด้วย

กระบวนการเรียนรู้ในวธีิต่างๆ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัทาง (ฑณัทิกา อิฐไธสงและคณะ, 2563) 

การจดักิจกรรมการป้ันจากส่ือธรรมชาติในทอ้งถ่ิน (ปิยรัตน์ เท่ียงภกัด์ิและคณะ, 2561) เป็นตน้ ซ่ึงหลงัจากการจดั

กิจกรรมดว้ยวิธีดงักล่าวทาํให้ผูเ้รียนมีคะแนนทักษะความคิดสร้างสรรคห์ลงัเรียนเพ่ิมข้ึน สําหรับการจัดการ

เรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้นไดน้าํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมความทกัษะความคิดสร้างสรรค์ให้กับ

ผูเ้รียนกิจกรรมชมรมดนตรีสร้างสรรค ์(ยวุรัตน ์นกัทาํนาํและคณะ, 2564) พบวา่ ผูเ้รียนมีคะแนนหลงัเรียนเพ่ิมข้ึน

สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํสถิติท่ีระดบั 0.05 นอกจากน้ียงัมีการนาํกิจกรรมการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น

มาใช้เพ่ือพฒันาทักษะความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงพบว่า ผูเ้รียนมีระดับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัท่ีมีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (เพญ็พกัตร์  

ช่วยพนัธ์และคณะ, 2560 ; ธญัญารัตน์ สุขเกษมและคณะ, 2562) 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 นกัเรียนท่ีผา่นการเรียนรู้ดว้ยกิจกรรม บนัได 5 ขั้น มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทกัษะความคิด

สร้างสรรคง์านป้ันประติมากรรมดินเผาลอยตวัหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ตวัแปรต้น 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 แบบบนัได 5 ขั้น  

ตวัแปรตาม 

ทักษะความคิดสร้างสรรค์งานป้ัน

ประติมากรรมดินเผารูปลอยตวั 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

งานวิจยัมีแบบแผนการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi - Experimental Research) ในลกัษณะกลุ่มทดลองกลุ่ม

เดียวมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (one-group pretest posttest design) โดยผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยักลุ่มเดียวมี

การทดสอบก่อนและหลงัการเรียนรู้ในกิจกรรม บนัได 5 ขั้น เป็นฐาน   

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรในงานวิจยัคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2 บา้นใหม่ประกอบราษฎร์

วิทยานุกูล อาํเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ทั้งหมดจาํนวน 36 คน จากนั้นสุ่มกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่ง 

แบบง่าย (Sample Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมงานวจิยัทั้งหมด จาํนวน 18 คน ท่ีผูป้กครองยนิยอมให้

เขา้ร่วมงานวจิยั 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน ตรวจสอบค่าความสอดคลอ้ง

ระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์หรือเน้ือหา (IOC : Index of item objective congruence) พบว่า ค่า IOC ของ

แผนการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินทกัษะความคิด

สร้างสรรค์ของงานป้ันประติมากรรมดินเผารูปลอยตัว เท่ากับ 0.88 ± 0.14, 0.80 ± 0.27, และ 0.92 ± 0.14 

ตามลาํดบั 

      4.3.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น เร่ืองประติมากรรมดินเผารูปลอยตวั สาํหรับนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 12 แผน รวมทั้งส้ิน 12 ชัว่โมง  

 4.3.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4                 

เร่ือง ป้ันแต่งเติม เพ่ิมและลด ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 

  4.3.3 แบบประเมินความคิดสร้างสรรคง์านป้ันประติมากรรมดินเผารูปลอยตวั  

      4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้บนัได 5 ขั้น เป็นฐาน  รายวิชาทศันศิลป์ (ศ 16101) ไดใ้ชห้น่วยการเรียนรู้

ท่ี4 เร่ือง ป้ันแต่งเติม เพ่ิมและลด ในการพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคง์านป้ันประติมากรรมดินเผารูปลอยตวั

(Terra cotta of sculpture in the round) โดยดาํเนินการสอนดงัน้ี 

4.4.1 ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะไดรั้บการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลก่อน

การศึกษา จากนั้นตรวจและบนัทึกคะแนน 

4.4.2 ผูว้ิจยัประเมินประเมินผลทกัษะความคิดสร้างสรรคง์านป้ันของผูเ้ขา้ร่วมวจิยั (Pre-test) ก่อน

ทาํการศึกษาแลว้ จากนั้นตรวจและบนัทึกคะแนน 

4.4.3 นําแผนกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ป้ันแต่งเติม เพ่ิมและลดทั้ ง 12 แผน                   

โดยใชก้ระบวนการจดักิจกรรมแบบบนัได 5 ขั้น โดยให้นักเรียนออกแบบและพฒันาเคร่ืองป้ันดินเผา ให้เกิด

ประโยชน์และสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดจ้ริง 

4.4.4 ประเมินผูเ้ขา้ร่วมวิจยัระหวา่งสร้างช้ินงานและหลงัจากสร้างช้ินงานเสร็จ ดว้ยแบบประเมิน

ความคิดสร้างสรรค ์

4.4.5 หลงัจากส้ินสุดการจดักิจกรรม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการใหผู้เ้ขา้ร่วมวิจยัทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

(Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดิม  
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4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

งานวิจยัใชส้ถิติเชิงพรรณนาแสดงคา่คะแนนก่อนและหลงัเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียบรู้ บนัได 5 ขั้น เป็นร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิต t test ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง

คะแนนทกัษะความคิดสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99.0 (p <0.01) 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัความรู้ หน่วยสาระ                  

การเรียนรู้ท่ี 4 เพ่ิมและลด จาํนวน 20 ขอ้ของผูเ้รียน จาํนวน 18 คน พบวา่ คะแนนผลการทดสอบผูเ้รียนหลงัเรียน

มีค่าเฉล่ีย 16.28±2.99 คะแนน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.39 ของคะแนนทั้ งหมด คะแนนก่อนและหลังเรียน                                  

มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 (p < 0.01) รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
 

ตารางที ่1 แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความรู้  

ประเด็นการเปรียบเทียบ 

คะแนนก่อน 

(Pre-Test) 

คะแนนหลงั 

(Post-Test) t p value 

x� S.D. x� S.D. 

ผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัเรียน โดยใช้

แบบทดสอบวดัความรู้ หน่วยสาระ 

การเรียนรู้ท่ี 4 เพ่ิมและลด 

8.67 2.37 16.28 2.98 12.79** 0.00 

หมายเหตุ  **Significant at  p < 0.01 

 

 5.2. ผลการเปรียบเทียบทกัษะความคิดสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบประเมินทกัษะความคิด

สร้างสรรค ์จาํนวน 4 ดา้น (ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่วในการคิด ความยดืหยุน่ในการคิด และความละเอียดลออ

ในการคิด) รวม 16 คะแนน พบวา่ คะแนนผลการทดสอบผูเ้รียนหลงัเรียนมีค่าเฉล่ีย 13.11±2.42 คะแนน ซ่ึงคิดเป็น

ร้อยละ 81.94 ของคะแนนทั้งหมด คะแนนก่อนและหลงัเรียนของทุกทกัษะความคิดสร้างสรรค ์มีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 99 (p < 0.01) รายละเอียดตามตารางท่ี 2 
 

ตารางที ่2  แสดงการเปรียบเทียบทกัษะความคิดสร้างสรรคก่์อนและหลงัเรียน โดยแบบประเมินทกัษะความคิด

สร้างสรรคง์านป้ันประติมากรรมดินเผารูปลอยตวั 

ประเด็นการเปรียบเทียบ 

คะแนนก่อน 

(Pre-Test) 

คะแนนหลงั 

(Post-Test) t p value 

x� S.D. x� S.D. 

ความคิดริเร่ิม (4) 1.83 0.71 3.33 0.77 10.29** 0.00 

ความคิดคล่องแคล่วในการคิด (4) 1.61 0.50 3.22 0.65 11.25** 0.00 

ความยดืหยุน่ในการคิด (4) 1.56 0.51 3.28 0.75 9.72** 0.00 

ความละเอียดลออในการคิด (4) 1.56 0.51 3.28 0.75 10.92** 0.00 

ทกัษะความคิดสรรคภ์าพรวม (16) 6.56 1.69 13.11 2.42 20.13** 0.00 

หมายเหตุ  **Significant at  p < 0.01 
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6. อภิปรายผล  

 6.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยการจดักจิกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น 

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้ น เ พ่ือพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์การป้ัน

ประติมากรรมดินเผ่ารูปลอยตวั สาํหรับผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเ้รียนก่อนและหลงัทาํกิจกรรมการเรียนรู้ บนัได 5 ขั้น เพ่ือพฒันาทกัษะความคิดสร้างสรรคก์ารป้ันประติมากรรม

ดินเผา่รูปลอยตวั มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั (p<0.01) โดยค่าเฉล่ียของคะแนนผูเ้รียนท่ีเขา้ร่วมวจิยัเท่ากบั 

16.28±2.99 คะแนน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.39 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้(ร้อยละ 80.0) โดยคะแนนดงักล่าว

สะท้อนให้เห็นการมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถทางสติปัญญาของผูเ้รียนแต่ละบุคคล รวมถึง

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการทาํกิจกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกับ น่ิมน้อย แพงปัสสา (2551, 79 อา้งอิงใน                

ชาญยทุธ ทองประพนัธ์, 2562) ท่ีกล่าววา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงคุณลกัษณะ ความรู้ ความสามารถ และ

มวลประสบการณ์ของบุคคล อนัเป็นผลมาจากการจดัการเรียนรู้และทาํให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ในด้านต่างๆ ซ่ึงสามารถประเมินได้จากการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง                  

การเรียน ซ่ึงจดัไดว้่าเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการวดัระดบัความรู้ ทกัษะ และความสามารถทางวิชาการท่ีผูเ้รียน              

ไดเ้รียนรู้จากการทาํกิจกรรมการเรียนรู้ว่าบรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีกาํหนดไวม้ากน้อยเพียงใด (พิชิต 

ฤทธ์ิจรูญ, 2552, 96 อา้งอิงใน ชาญยทุธ ทองประพนัธ์, 2562) 

สําหรับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนรู้กิจกรรมแบบบนัได 5 ขั้น ในงานวิจยัน้ีพบว่า ผูเ้รียนมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ความหมาย ลกัษณะงานป้ัน การเลือกวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทาํกิจกรรม และ

สามารถจดัลาํดบัขั้นตอนการเร่ิมปฏิบติังานป้ันและหลงัเสร็จกิจกรรมงานป้ันไดดี้กว่าก่อนการเรียนรู้กิจกรรม

แบบบนัได 5 ขั้น อีกทั้งผูเ้รียนยงัมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึนเก่ียวกบัเทคนิคเพ่ิมและลดของงานป้ัน ซ่ึงความรู้

ดังกล่าวได้มาจากการลงมือปฏิบัติจริง ท่ีทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ และอยากพฒันาต่อยอดสร้าง                     

องค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เจษฎา ราษฎร์นิยม และคณะ (2563) ท่ีได้ศึกษาผลของ                     

การจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น ร่วมกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเ้รียนหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น สูงกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.01 ซ่ึงคลา้ยกบัการศึกษาน้ีท่ีพบว่าผลสัมฤทธ์ิหลงัการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น มีคะแนนเฉล่ียท่ีเพ่ิมข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

6.2 ผลการประเมนิทกัษะความคดิสร้างสรรค์การป้ันประตมิากรรมดนิเผ่ารูปลอยตวั 

 ผลประเมินทกัษะความคิดสร้างสรรค ์โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น เพ่ือพฒันาทกัษะ

ความคิดสร้างสรรค์การป้ันประติมากรรมดินเผ่ารูปลอยตวั สําหรับผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนผล              

การทดสอบผูเ้รียนหลงัการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 13.11±2.42 คะแนน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 81.94 ของคะแนนทั้งหมด  

สูงกวา่เกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไว ้(ร้อยละ 80.0) ศิลปะเป็นรายวิชาหน่ึงท่ีปรากฏในหลกัสูตร ซ่ึงเป็นรายวิชาท่ีวา่ดว้ย

ความงดงาม ช่วยให้จิตใจเกิดความสุข และมุ่งหวงัใหเ้ด็กเกิดความคิดสร้างสรรค ์ ดงันั้นศิลปศึกษาจะช่วยใหเ้ด็ก

เกิดความเจริญงอกงามทางอารมณ์ จิตใจและสงัคมโดยสมบูรณ์ (พิภชั ญาติสมบูรณ์, 2558) การจดักิจกรรมศิลปะ

จึงจาํเป็นตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ดงัเช่นการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้

และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติัจริง และยงัสามารถกระตุน้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั              

พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2560 ท่ีอา้งอิงใน ราชบณัฑิต, 2551 วา่ กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้
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ฟัง พูด อ่าน เขียน และแสดงความคิดเห็นในขณะลงมือทาํกิจกรรม ในขณะเดียวกันผูเ้รียนควรได้มีการใช้

กระบวนการคิด โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง คือ การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ และประเมินค่า ในส่ิงท่ีตนเอง

กาํลงักระทาํอยูด่ว้ย  ซ่ึงการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแบบบนัได 5 ขั้น เป็นการประยกุตใ์ชว้ธีิการสอนร่วมกนัหลาย

วิธีไดแ้ก่ วิธีสอนแบบสืบสอบ วิธีสอนแบบโครงงาน และวิธีสอนต่างๆ (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2563) ซ่ึงในแต่ละขั้น

ของกระบวนการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น นั้นจะมีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้กิดความคิดอย่างเป็นระบบ 

สามารถคิดแกปั้ญหา และคิดวิเคราะห์ จนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรคใ์นท่ีสุด โดยผูเ้รียนสามารถพฒันาความคิด

สร้างสรรคไ์ดท้ั้ง 4  องคป์ระกอบ คือ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency)  ความคิดยดืหยุน่ (Flexibility) ความคิดริเร่ิม 

(Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford. 1969 อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์. 2557) เพ่ือ

นาํมาต่อยอดในการผลิตช้ินงานป้ันประติมากรรมดินเผารูปลอยตวั  

 สาํหรับงานวจิยัน้ีมีการผลิตช้ินงานป้ันโดยการนาํเอาวสัดุเน้ืออ่อนท่ีไดจ้ากธรรมชาติ ท่ีสามารถแยกหรือ

เปล่ียนรูปได ้มาผ่านกระบวนการในการเพ่ิม-ลด วสัดุหรือตกแต่งใหเ้กิดเป็นรูปทรงตามตอ้งการ โดยผ่านการบีบ 

ขยาํ ขดัปะ ขูดและนวด ซ่ึงเป็นวิธีพ้ืนฐานหรือวิธีเบ้ืองตน้ของการสร้างงานประติมากรรมท่ีมาตั้งแต่โบราณ                

เป็นการเพ่ิมส่วนยอ่ยและปะติดต่อกนัเขา้เป็นกลุ่มกอ้นใหญ่ เป็นรูปทรงท่ีมีคุณค่า ความงดงาม และมีความหมาย 

(จงดี จนางคะกาญจน์, 2562) อีกทั้งงานป้ันยงัช่วยส่งเสริมพฒันาการจินตนาการและความคิดสร้างสรรคพ์ฒันาการ

ทางภาษา พฒันาการทางความคิด พฒันาการทกัษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พฒันาการกลา้มเน้ือใหญ่

และเล็ก พฒันาการทกัษะทางสังคม และส่งเสริมพฒันาการทางอารมณ์ โดยเฉพาะในเด็กนั้นการป้ันสามารถ

ตอบสนองการกระทาํของเด็กไดดี้ ช่วยส่งเสริมพฒันาการของเด็กไดห้ลากหลายมากมาย ทั้งดา้นทกัษะการใช้

กลา้มเน้ือมือ ความภาคภูมิใจ ความมัน่ใจ เป็นการระบายความเครียด เกิดความ สนุกสนาน และจินตนาการ                  

(ปิยรัตน์ เท่ียงภกัด์ิ และคณะ, 2561) 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น ในคร้ังน้ีบรรลุผลไดดี้ ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และครูมีหนา้ท่ีแนะนาํและอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รียน ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 

โดยการใชค้าํถาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ธญัญารัตน์ สุขเกษม และคณะ (2562) ไดศึ้กษาผลการการเรียนรู้แบบ

บนัได 5 ขั้น ร่วมกบัการใชค้าํถามเชิงวิเคราะห์ในนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวจิยัพบวา่ การคิดวิเคราะห์

ทางวทิยาศาสตร์ และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น มีค่าเฉล่ียสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และยงัพบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

หลงัเรียน(x�  22.10, S.D. 1.67) สูงกวา่ก่อนเรียน (x�  9.25, S.D. 3.43) และหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 7 0อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือนักเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (บนัได                   

5 ขั้น) เช่นเดียวกบัการศึกษาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้นของ เพ็ญพกัตร์ ช่วยพนัธ์ และคณะ 

(2560) ท่ีไดศึ้กษา ผลของการใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น ท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

พบว่า  นักเรียนมีระดบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงข้ึนอย่างมีนัยสําคญัท่ีมีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.0 

และมีระดบัความคิดสร้างสรรคท์างวทิยาศาสตร์สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีมีความเช่ือมัน่ร้อยละ 95.0 หลงัไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เม่ือเทียบกบัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนปกติ  นอกจากน้ีพิม

พนัธ์ เดชะคุปตแ์ละพเยาว ์ยินดีสุข (2563) พบวา่ การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการสอนให้ผูเ้รียนไดส้ร้างองคค์วามรู้ได้

ดว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ทั้งกระบวนการคิด การทาํงานเป็นทีม การปฏิสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วม และ
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สามารถประยกุตค์วามรู้เพ่ือสร้างผลงานได ้โดยมีครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ดงักล่าว ขณะเดียวกนั

ผูเ้รียนอาจตอ้งต่ืนตวั เนน้เชิงรุกในการแสวงหาองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง เช่นกนั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)  การนาํวิธีการจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น ไปใชน้ั้น ครูผูส้อนควร

ปรับกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของรายวิชา ผูเ้รียน และโรงเรียนของตนเอง

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น  

(2) การจดัการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น ควรนาํไปบูรณาการกบัวชิาอ่ืนๆ เพ่ือ

ผูเ้รียนจะไดเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาส่ิงประดิษฐจ์ากประติมากรรมดินเผารูปลอยตวัเพ่ิมข้ึน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการแบบบนัได 5 ขั้น ในหน่วยศิลปะ

ทศันศิลป์อ่ืนดว้ย เพ่ือจะไดท้ราบถึงความเหมาะสมดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

(2) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น ควรมีการจดัตารางเวลาให้

อยูใ่นช่วงตารางเวลาท่ีเหมาะสมและสามารถยดืหยุน่ได ้

(3) ควรศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบบนัได 5 ขั้น และวิธีการสอนใน

รูปแบบอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในหน่วยศิลปะทศันศิลป์ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบคุณคณาจารยว์ิทยาลยัการศึกษา มหาวิทยาลยัพะเยา ท่ีให้ขอ้เสนอแนะและให้ขอ้คิดเห็นแก่

งานวิจยั ขอบพระคุณผูอ้าํนวยการและหัวหนา้วิชาการโรงเรียนเทศบาล 2 บา้นใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูลท่ี

อาํนวยความสะดวกและใหค้าํปรึกษาในการเก็บขอ้มูล ขอบคุณนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 2 

บา้นใหม่ประกอบราษฎร์วทิยานุกลู ท่ีใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินโครงการทาํใหง้านวจิยัน้ีไดส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็นระยะเวลานาน ไดส่้งผลกระทบต่อการศึกษา

ทาํใหผู้ส้อนและผูเ้รียนตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบของการเรียนการสอนจากรูปแบบเดิมอยา่งส้ินเชิง การวจิยัคร้ังน้ีจึง

มีวตัถุประสงค ์(1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนด้วย

การใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร และ (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารกลุ่มตวัอย่าง

ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 1 กลุ่มเรียน จาํนวนทั้งส้ิน 32 คน ดว้ยวธีิการสุ่มอยา่งง่าย และ

ดาํเนินการทดลองโดยใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย (1) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีการสอนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการ

เรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร จาํนวน 6 แผน (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น

ภาษาองักฤษแบบปรนยั จาํนวน 50 ขอ้ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ี

ใชว้ิธีการสอนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร สถิติท่ีใช้

ในการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวจิยัพบวา่ (1) ผูเ้รียน

ท่ีเรียนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนดา้นภาษาองักฤษสูงข้ึนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (2) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจ

ต่อการใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารอยู่ในระดบัมากท่ีสุด                  

คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และทุกดา้นมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

คาํสําคญั:  เฟซบุ๊ก ระบบการจดัการเรียนรู้ การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  

 2019 
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ABSTRACT 

 The COVID-19 pandemic has widely had long last effects on educational context leading both teachers 

and learners to change the traditional forms of learning and teaching completely.  The purposes of this research 

were: (1) to compare the pre-learning and post-learning achievements in English of learners treated by applying 

Facebook as learning management system ( LMS)  with communicative language teaching ( CLT)  and ( 2)  to 

investigate the learners’ satisfactions towards learning trough Facebook as LMS with CLT. The sample employed 

in this research was a group of 32 undergraduate learners obtained by simple random sampling method then 

taught by applying Facebook as LMS with CLT. The research tools were: (1) six lessons plans of English teaching 

trough Facebook as LMS with CLT, (2) fifty multiple-choice questions of English learning achievement test, and 

(3) a survey of learners’ satisfactions towards English learning trough Facebook as LMS with CLT. The statistics 

used in this research were the mean, percentage, standard deviation, and t- test.  The research findings showed 

that:  ( 1)  the post- learning achievement in English of learners treated by applying Facebook as LMS with CLT 

was higher than the pre-learning counterpart learning at the .05 level of statistical significance and (2) the learners’ 

satisfactions towards English learning trough Facebook as LMS with CLT were at the highest level with the 

average score at 4.51 and all aspects of learners’ satisfactions were at the highest level. 

 

Keywords:  Facebook, Learning Management System (LMS), Communicative Language Teaching (CLT),  

 COVID-19 Pandemic 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ประชากรโลกกําลังเผชิญสภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019    

(COVID-19) ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั (กรมควบคุมโรค, 2563) และไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคม

อย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการศึกษาท่ีตอ้งเร่งขบัเคล่ือนในการจดัหาการสนับสนุนท่ีมี

เทคโนโลยีเป็นฐาน (Tech-based Support) เพ่ือพฒันาการสอนของผูส้อนและการอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้

ของผูเ้รียน (Wilichowski & Cobo, 2021) หน่วยงานหรือองคก์รทางการศึกษาจึงไดป้ระกาศให้มีการจดัการเรียน

การสอนในทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ (Online Learning) ทาํให้เห็นไดว้่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทาํให้ผูส้อนไม่สามารถยึดรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบเดิม (Traditional 

Forms) ท่ีใชใ้นชั้นเรียนปกติไดอี้กต่อไป และมีความเป็นไปไดม้ากยิ่งข้ึนวา่ในอนาคตของการเรียนรู้เทคโนโลยี

อาจจะทาํใหผู้เ้รียนมีช่องทางในการสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน (Wilichowski & Cobo, 2021) 

จากสถานการณ์ดงักล่าวทาํให้ผูส้อนในยุคน้ีตอ้งมีความสามารถในการปรับเปล่ียนรูปแบบ กลวิธีใน 

การจดัการเรียนการสอน และตอ้งขจดัความเช่ือแบบเดิมๆ ของตนออกไป เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและ

ความตอ้งการของผูเ้รียนในยคุปัจจุบนัอยา่งแทจ้ริง (สุทธิศิลป์ สุขสบาย, 2563) กล่าวคือ ผูส้อนในยคุน้ีจาํเป็นตอ้ง

มีความรู้ในการสอนจาํเพาะเน้ือหาโดยใชเ้ทคโนโลยหีรือทีแพค็ (Technological Pedagogical Content Knowledge: 

TPACK) เพ่ือใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่ๆ อย่างมีกลวิธีและเป็นระบบให้แก่ผูเ้รียน                   

เพ่ือรองรับต่อการเปล่ียนแปลงของยคุสมยัท่ีส่ือและเทคโนโลยไีดเ้ขา้มามีบทบาทสาํคญัในแวดวงการศึกษาอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้(Mishra & Koehler, 2006)  
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ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นผูส้อนรายวิชาภาษาองักฤษจึงมีความมุ่งหวงัตั้งใจในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษของผูเ้รียนผ่านการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ดว้ยวิธีการท่ีแปลกใหม่ 

คือ การใชเ้ฟซบุ๊ก (Facebook) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีผูเ้รียนในยคุปัจจุบนัเขา้ถึงง่าย ใชง้านไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และมี

คุณสมบติัพิเศษหรือลูกเล่นต่างๆ มากมาย (Features) (Kalelioğlu, 2017; รัฐสภา แก่นแกว้, 2562) ร่วมกบัแนว             

การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching: CLT) (Widdowson, 1987; Bachman, 1990; 

Littlewood, 1990; Brown, 2001) โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเป็น 3 ขั้นตอนสําคญั คือ ขั้นเสนอเน้ือหา 

(Presentation) ขั้นการฝึก (Practice) และขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Production) ตามลาํดับ ในการศึกษา               

คร้ังน้ีจึงเป็นการศึกษาเพ่ือหาคาํตอบของคาํถามวิจยั 2 ประการ คือ (1) การเรียนรู้ดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบ             

การจัดการเรียนรู้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารสามารถพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษา 

องักฤษของผูเ้รียนไดห้รือไม่ และ (2) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบั

แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารอยูใ่นระดบัใด 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยการใช ้

เฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร  

(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ                     

แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง   

(1) การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019         

การเรียนการสอนออนไลน์อยา่งประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ข้ึนอยู่กบัความพร้อม 3 ดา้น คือ (1) อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือเคร่ืองมือการสอนของผูส้อนท่ีตอ้งใชผ้่าน              

การสอนออนไลน์ ผูส้อนควรสร้างความชดัเจนในการส่ือสารระหวา่งผูเ้รียนไดอ้ย่างดี ทั้งเร่ืองการมองเห็นและ

การได้ยินเสียง (2) เทคโนโลยีและเคร่ืองมือส่ือสารควรเป็นระบบท่ีใชง่้าย ไม่ซับซ้อน และมีความเสถียรใน

ระหวา่งการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ท่ีไม่สะดุด หรือบกพร่องดา้นการส่ือ

ความหมายท่ีสาํคญัตอ้งสามารถตอบสนองการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการเรียนรู้ร่วมกนัไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

และ (3) ขั้นตอนการสอนท่ีนาํไปสู่กระบวนการเรียนรู้จาํเป็นตอ้งมีการออกแบบมาใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้น

เป็นตอน เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนท่ีดี และระบบการสอนท่ีไม่คลาดเคล่ือน เช่น การนาํเสนอประเด็นคาํถาม

เพ่ือการเรียนรู้ การกระตุน้ให้เกิดความสนใจของนกัเรียน การตอบคาํถาม และการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูส้อน

และผูเ้รียน เป็นตน้ (กนก วงษต์ระหง่าน, 2563) นอกจากน้ี ผูส้อนตอ้งเลือกใชช่้องทางท่ีสามารถควบคุมกิจกรรม

และพฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีโอกาสน้อยหรือไม่มี

โอกาสในการสร้างปฏิสัมพนัธ์แบบเห็นหนา้กนัได ้โดยช่องทางท่ีผูส้อนเลือกใชต้อ้งมีความปลอดภยั (Security) 

และเป็นส่วนตวั (Privacy) ต่อผูเ้รียนขณะทาํกิจกรรมหรือการแสดงออกในรูปแบบออนไลน์ท่ีสามารถมองเห็น

เฉพาะผูส้อนและผูเ้รียนภายในกลุ่มท่ีถูกสร้างข้ึนเป็นหอ้งเรียนออนไลน์เท่านั้น โดยบุคคลอ่ืนๆ ภายนอกหรือผูท่ี้

ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่สามารถเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชั้นเรียนได ้(Jaya, 2020)  
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(2) การใช้เฟซบุ๊กเพ่ือการศึกษา เฟซบุ๊ก (Facebook) มีคุณสมบติัพิเศษมากมายเพ่ือการสนบัสนุน

การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใชก้ลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook Group) ในการเรียนการสอนท่ีช่วยทาํให้การติดต่อ 

ส่ือสารจาํกดัอยูใ่นเฉพาะกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทาํให้ง่ายต่อการแลกเปล่ียน พูดคุย หรือส่งขอ้มูลระหวา่งคนในกลุ่ม 

(Kurtz, 2014) นอกจากน้ี คุณสมบติัต่างๆ ของกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถใชเ้ป็นระบบการจดัการเรียนรู้ได ้(Learning 

Management System: LMS) (Wang, Woo, Quek et al., 2012; Dalsgaard, 2014) เน่ืองจากกลุ่มเฟซบุ๊กมีลกัษณะ    

3 ประการ เม่ือผูส้อนใชง้านเฟซบุ๊กกลุ่มในรูปแบบส่วนตวั (Private) ดงัน้ี (1) ผูส้อนสามารถสร้างหรือส่งผา่นส่ือ

การสอน เช่น สไลด์การนาํเสนอ บทความ วิดีโอ การมอบหมายภาระงานต่างๆ หรือลิงคข์องเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง

กบัการเรียนการสอน เป็นตน้ (2) ภายในกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถมีปฏิสัมพนัธ์โดยการส่ือสารระหว่างผูส้อนและ

ผูเ้รียนผา่นทางช่องทางการพดูคุย (Chat) และการอภิปรายถกเถียงเก่ียวกบัหวัขอ้หรือประเด็นต่าง ๆ ท่ีผูส้อนสร้าง

ข้ึนผ่านกระดานเฟซบุ๊ก (Wall) นอกจากน้ี ผูส้อนสามารถแพร่ภาพสด (Live Streaming) ในลกัษณะของการนัด

หมายเวลาล่วงหน้าแบบประสานเวลา (Synchronous) ภายในกลุ่มเรียนได ้(รัฐสภา แก่นแกว้, 2562; สุทธิศิลป์    

สุขสบายและรวิ บวัดว้ง, 2564) และ (3) ถึงแมว้า่ผูเ้รียนท่ีอยูภ่ายในกลุ่มเฟซบุ๊กจะไม่ถูกติดตามหรือควบคุมดว้ย

ระบบของเฟซบุ๊กโดยตรงแต่ผูส้อนสามารถดาํเนินการดว้ยวิธีการของแต่ละบุคคลได ้(Kalelioğlu, 2017) อยา่งไร

ก็ตามกลุ่มเฟซบุ๊กยงัมีคุณสมบติัในการสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนด้าน ๆ อีกดว้ย เช่น เฟซบุ๊กสามารถแจง้เตือน

เร่งด่วนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงภายในกลุ่มเกิดข้ึน การรายงานขอ้มูลการมองเห็นเน้ือหาของผูเ้รียนท่ีผูส้อนสร้าง

ข้ึนภายในกลุ่ม และผูเ้รียนสามารถส่งงานท่ีไดรั้บหมายหมายและผูส้อนทาํการประเมินผลและใหผ้ลสะทอ้นกลบั

ไดภ้ายในกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล (Kalelioğlu, 2017) 

(3) การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร การสอนภาษาองักฤษตาม 

แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Language Teaching: CLT) มีพ้ืนฐานมากจากแนวคิดท่ีว่า

ภาษา คือ เคร่ืองมือในการส่ือสาร และเป้าหมายของการสอนภาษา คือ เพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีความสามารถใน                   

การส่ือสาร ใชภ้าษาหรือตีความภาษาไดถู้กตอ้งและเหมาะสมเม่ือมีการปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนๆ ในสังคม โดยเป็น 

ความสามารถท่ีจะรู้ไดว้่าเม่ือใดควรจะพูด และควรจะพูดอะไร กบัใคร เม่ือไหร่ ท่ีไหน และในลกัษณะอย่างไร 

(Hymes, 1982) โดยการสอนภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารนั้น อาจสรุปขั้นตอนการสอน

สําคญัๆ (Widdowson, 1987; Bachman, 1990; Littlewood, 1990; Brown, 2001) ไดด้ังน้ี ขั้นเสนอเน้ือหา (Presentation) 

ขั้นการฝึก (Practice) และขั้นการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร (Production) ตามลาํดบั 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การสอนโดยใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้

ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

ตัวแปรต้น (Independent Variable) 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อน

และหลังเรียนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการ

เรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบ

การจัดการเรียนรู้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการ

ส่ือสาร 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 (1) ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยการใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพ่ือ              

การส่ือสารมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษาองักฤษสูงข้ึน 

 (2) ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ               

แนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ท่ีออกแบบและดาํเนินการทดลอง

ตามแบบแผนการทดลองขั้นตน้ (Pre-experimental Research) กับกลุ่มทดลองกลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัเรียน 

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

        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี                     

ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (GELA102 English for Communication) ใน 18 กลุ่มเรียน     

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จาํนวนทั้งส้ิน 536 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี 1 กลุ่มเรียน 

จาํนวนทั้งส้ิน 32 คน ซ่ึงไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใชห้น่วยกลุ่มเรียนเป็น

หน่วยในการสุ่ม และใช้เป็นกลุ่มทดลอง (Experimental Group) และดาํเนินการทดลองด้านการสอนโดยใช้                  

เฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีการสอนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบ   

การจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร จาํนวน 6 แผน มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) ซ่ึงได้มาจากการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้กับ

จุดประสงค์ (Index of Item-objective Congruence: IOC) มีค่า 0.60-1.00 (2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ด้านภาษาอังกฤษแบบปรนัย (Multiple-choice Questions: MCQs) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ                      

มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) มีค่า 0.60-1.00 ค่าดชันีความยากง่าย (p) มีค่า 0.52-0.78 ค่าดชันีอาํนาจจาํแนก (r) 

มีค่า 0.29-0.77 และค่าความเช่ือมนัภายในทั้งฉบบั (KR-20) เท่ากบั 0.90 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ท่ีใชว้ิธีการสอนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอน

ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (IOC) มีค่า 0.60-1.00 และค่าความเช่ือมนัภายในทั้งฉบบั (α ) 

เท่ากบั 0.95 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยเร่ิมตน้จาก               

การเก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จาํนวน 50 ขอ้ 50 คะแนน และดาํเนินการทดลองสอนตามแผนท่ี

วางไว ้จาํนวน 6 แผน จากนั้นในคาบสุดทา้ยของการจดัการเรียนการสอนผูว้ิจยัไดด้าํเนินการทดสอบหลงัเรียน 

(Posttest) จาํนวน 50 ขอ้ 50 คะแนน และเก็บขอ้มูลดา้นความพึงพอใจดว้ยแบบสอบถามความพึงใจท่ีแบ่งเป็น       

2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นลกัษณะคาํถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questions) ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 
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25 ขอ้ ใน 5 ดา้น คือ ดา้นรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนการสอน ดา้นบรรยากาศในการเรียนการสอน ดา้นส่ือ

และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านเน้ือหาและกิจกรรมเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ และดา้น              

การวดัและประเมินผล ตามลาํดับ และตอนท่ี 2 เป็นลักษณะคาํถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Question) 

ประกอบไปดว้ยขอ้คาํถาม จาํนวน 1 ขอ้ โดยใหผู้เ้รียนเขียนแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัวิเคราะห์ขอ้มูลในทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใชส้ถิติบรรยาย 

คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติท่ีใช้

ทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)                     

โดยการวิเคราะห์จากการท่ีผูเ้รียนเขียนแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ จากขอ้ความท่ีผูเ้รียนตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยทาํการวเิคราะห์และสรุปรวบรวมเป็นประเด็นต่างๆ 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผูว้จิยันาํเสนอผลการวจิยัตามลาํดบัของวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 

(1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษาองักฤษของผู้เรียนก่อนและหลงัเรียนด้วยการ

ใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยใชส้ถิติบรรยาย คือ ค่าเฉล่ีย 

ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นใชก้ารทดสอบค่าทีในการทดสอบสมมติฐานแบบกลุ่มตวัอยา่ง

กลุ่มเดียว (t-test for Dependent Samples) ในการเปรียบเทียบค่าวกิฤตเพ่ือทราบความมีนยัสาํคญั ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อนและหลงัเรียนดว้ยการใช้

เฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (n = 32) 

กลุ่มทดลอง x� ± S.D. Percentage t Sig. 

คะแนนก่อนเรียน 27.78 ± 5.08 55.56 21.101* .000 

คะแนนหลงัเรียน 35.94 ± 5.42 71.88 

*p < .05 

 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดา้นภาษาองักฤษก่อนเรียนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 55.56 (x� = 27.78, S.D. = 5.08) และหลงัเรียนซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 71.88 

(x� = 35.94, S.D. = 5.42) มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงใหเ้ห็นวา่ หลงัเรียนผูเ้รียน

กลุ่มตวัอย่างท่ีเรียนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษาองักฤษสูงกวา่ก่อนเรียน 

(2) ผลศึกษาศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจัดการ

เรียนรู้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ตอนท่ี 1 ใช้สถิติบรรยายในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย                   

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใชเ้กณฑใ์นการแบ่งระดบัการหาช่วงกวา้งของอนัตรภาคชั้น (Class 

Interval) และตอนท่ี 2 เป็นลกัษณะคาํถามชนิดปลายเปิด (Open-ended Question) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์

เน้ือหา โดยผูว้จิยันาํขอ้ความท่ีผูเ้รียนตอบแบบสอบถามมาเขียนอธิบายโดยสรุปในประเด็นความคิดเห็น ประเด็น

ปัญหา และขอ้เสนอแนะต่างๆ ดงัน้ี 
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ตารางที ่2  ผลศึกษาศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้

ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (n = 32) 

ข้อที่ ข้อคาํถาม x� ± S.D. แปลผล 

ด้านที่ 1 รูปแบบและวธีิการจัดการเรียนการสอน 4.52 ± 0.11 มากที่สุด 

1. การแจง้รายละเอียดต่าง  ๆก่อนการจดัการเรียนการสอน 4.59 ± 0.67 มากท่ีสุด 

2. การปล่อยสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กล่วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที เพ่ือให้ผูเ้รียน

เตรียมความพร้อม 
4.59 ± 0.61 มากท่ีสุด 

3. การแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ทุกคร้ังก่อนเร่ิมกิจกรรมการเรียนสอน 4.50 ± 0.57 มากท่ีสุด 

4. การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้แสดงออกถึงทกัษะและการใช้ภาษาองักฤษในระหว่างการ

จดัการเรียนการสอน 
4.34 ± 0.60 มากท่ีสุด 

5. การสรุป การเช่ือมโยงเน้ือหาท่ีจะเรียนในคร้ังต่อไป และ/หรือการทดสอบให้ผูเ้รียนทราบ

ล่วงหนา้ทุกคร้ังก่อนส้ินสุดกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
4.56 ± 0.67 มากท่ีสุด 

ด้านที่ 2 บรรยากาศในการเรียนการสอน 4.41 ± 0.13 มากที่สุด 

6. การสร้างบรรยากาศในการสอนมีความยดืหยุน่และไม่ตึงเครียด 4.41 ± 0.71 มากท่ีสุด 

7. การกระตุน้ผูเ้รียนให้ทาํกิจกรรมต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 4.28 ± 0.73 มากท่ีสุด 

8. การให้ผูเ้รียนพกัเป็นระยะๆ คร้ังละ 10 นาที โดยใชเ้พลงบรรเลงประกอบ 4.47 ± 0.80 มากท่ีสุด 

9. ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวัในขณะท่ีเรียน 4.59 ± 0.50 มากท่ีสุด 

10. การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 4.28 ± 0.63 มากท่ีสุด 

ด้านที่ 3 ส่ือและเทคโนโลยสีนับสนุนการเรียนการสอน 4.52 ± 0.16 มากที่สุด 

11. การเลือกส่ือและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
4.50 ± 0.51 มากท่ีสุด 

12. ความสะดวกในการเขา้ถึงส่ือและเทคโนโลยีสนบัสนุนการเรียนการสอนตามเวลาจริง

ดว้ยโปรแกรมประยกุตห์รือแอปพลิเคชนัท่ีกาํหนดข้ึน 
4.44 ± 0.50 มากท่ีสุด 

13. ความสามารถของส่ือและเทคโนโลยีสนบัสนุนการเรียนการสอนในการเขา้ถึงผูเ้รียน

ทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
4.66 ± 0.48 มากท่ีสุด 

14. ความสามารถของส่ือและเทคโนโลยีสนบัสนุนการเรียนการสอนในการจดักิจกรรม

เพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
4.31 ± 0.54 มากท่ีสุด 

15. ความสามารถของส่ือและเทคโนโลยีสนบัสนุนการเรียนการสอนในการอาํนวยความ

สะดวกเพ่ือการทบทวนเน้ือหาบทเรียนหรือเรียนยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 
4.69 ± 0.47 มากท่ีสุด 

ด้านที่ 4 เนื้อหาและกจิกรรมเพ่ือพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ 4.41 ± 0.09 มากที่สุด 

16. เน้ือหาและการจดักิจกรรมของการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการฟัง 4.34 ± 0.65 มากท่ีสุด 

17. เน้ือหาและการจดักิจกรรมของการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการพดู 4.38 ± 0.61 มากท่ีสุด 

18. เน้ือหาและการจดักิจกรรมของการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการอ่าน 4.34 ± 0.55 มากท่ีสุด 

19. เน้ือหาและการจดักิจกรรมของการสอนเพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาดา้นการเขียน 4.41 ± 0.67 มากท่ีสุด 

20. เน้ือหาและการจดักิจกรรมของการสอนต่อการพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ

ในชีวิตประจาํวนัและการนาํไปประยกุตใ์ช ้

4.56 ± 0.50 มากท่ีสุด 

ด้านที่ 5 การวดัและประเมินผล 4.68 ± 0.13 มากที่สุด 

21. การแจง้วิธีการและช่องทางในการวดัและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ 4.69 ± 0.54 มากท่ีสุด 

22. รูปแบบของการวดัและประเมินผลออนไลน์ 4.59 ± 0.50 มากท่ีสุด 

23. ความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัและประเมินผลออนไลน์ 4.50 ± 0.57 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 

ข้อที่ ข้อคาํถาม x� ± S.D. แปลผล 

24. ความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค ์เน้ือหาท่ีเรียน และกิจกรรมท่ีจดัข้ึนผ่านกลุ่มเฟ

ซบุก๊กบัรูปแบบการวดัและประเมินผลออนไลน์ 
4.75 ± 0.44 มากท่ีสุด 

25. การแจง้ผลการวดัและประเมินรายบุคคลต่อผูเ้รียนเพ่ือการพฒันาผ่านทางท่ีอยู่อีเมล

ส่วนตวั 
4.84 ± 0.37 มากท่ีสุด 

รวม 4.51 ± 0.15 มากที่สุด 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็น

ระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.51, S.D. = 0.15) 

โดยมีค่าเฉล่ียในแต่ละด้านเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านการวดัและประเมินผล (x� = 4.68, S.D. = 0.13)                            

ดา้นรูปแบบและวธีิการจดัการเรียนการสอน (x� = 4.52, S.D. = 0.11) ส่ือและเทคโนโลยสีนบัสนุนการเรียนการสอน 

(x� = 4.52, S.D. = 0.16) ด้านเน้ือหาและกิจกรรมเพ่ือพฒันาทักษะภาษาองักฤษ (x� = 4.41, S.D. = 0.09) และ                 

ดา้นบรรยากาศในการเรียนการสอน (x� = 4.41, S.D. = 0.13) ตามลาํดบั และทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

นอกจากน้ี ผูเ้รียนมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยผูว้ิจยัไดส้รุปเป็นประเด็นต่างๆ               

ได้ดังน้ี คือ ความสามารถในการใช้เฟซบุ๊กช่วยทาํให้การจัดการเรียนการสอนไม่น่าเบ่ือ ทาํให้ผูเ้รียนสนใจ                     

การเรียนการสอนมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามในบางคร้ังพบวา่สญัญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรทาํใหส้ญัญาณภาพ

ขาดหายหรือล่าชา้ไปบา้ง  

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยั ผูว้จิยัสามารถสรุปและอภิปรายผลการวจิยัตามล าดบัของสมมติฐาน ไดด้งัน้ี 

 1. จากผลการวิจยัขอ้ 1 พบวา่ ผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนว

การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นภาษาองักฤษสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สรุปได้ว่า การเรียนดว้ยการใช้เฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนว               

การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษาองักฤษของผูเ้รียนสูงข้ึนซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากภายในกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถใชเ้ป็นระบบการจดัการเรียนรู้ได ้(Learning 

Management System: LMS) (Wang, Woo, Quek et al., 2012; Dalsgaard, 2014) ทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนไป

อยา่งมีระบบและขั้นตอนท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบั รัฐสภา แก่นแกว้ (2562) และสุทธิศิลป์ สุขสบายและระว ิบวัดว้ง 

(2564) เพราะผูส้อนสามารถสร้างหรือส่งผ่านส่ือการสอนได ้ผูส้อนและผูเ้รียนสามารถมีปฏิสัมพนัธ์โดยการ

ส่ือสารผา่นทางช่องทางการพดูคุย (Chat) และการอภิปรายถกเถียงเก่ียวกบัหวัขอ้หรือประเด็นต่างๆ ท่ีผูส้อนสร้าง

ข้ึนผา่นกระดานของเฟซบุ๊กได ้นอกจากน้ี ผูส้อนยงัสามารถดาํเนินการติดตามหรือควบคุมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในกลุ่มเฟซบุ๊กในรูปแบบท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของผูส้อนได ้และการใชก้ลุ่มเฟซบุ๊กเพ่ือการศึกษาส่งผล

ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั (Kalelioğlu, 2017) 

 2. จากผลการวจิยัขอ้ 2 พบวา่ ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการ

เรียนรู้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปไดว้่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อ                  

การเรียนดว้ยการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นระบบการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารสูงกวา่สมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูเ้รียนมีทางเลือกในการเขา้เรียนไดม้ากข้ึน กล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถเขา้เรียนไดต้าม
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เวลาจริงตามท่ีผูส้อนกาํหนดไว ้และเป็นการลดขอ้จาํกัดในกรณีท่ีผูเ้รียนไม่สามารถเขา้เรียนไดต้ามเวลาจริง 

สอดคลอ้งกบัรัฐสภา แก่นแกว้ (2562) และ สุทธิศิลป์ สุขสบายและระวิ บวัดว้ง (2564) เพราะผูส้อนสามารถแพร่

ภาพสด (Live Streaming) ในลกัษณะของการนัดหมายเวลาล่วงหน้าแบบประสานเวลา (Synchronous) ภายใน

กลุ่มเรียนได ้และในกรณีหากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผูเ้รียนขดัขอ้งหรือไฟฟ้าดบัทาํให้ไม่สามารถเขา้เรียนได้

ตามเวลาจริง ผูเ้รียนสามารถกลบัมาเรียนยอ้นหลงัเม่ือไหร่ก็ไดต้ามความตอ้งการ (Self-paced Learning) หลงัจาก

การเผยแพร่ภาพสดได้ส้ินสุดลงในลกัษณะไม่ประสานเวลา (Asynchronous) นอกจากน้ี ผูส้อนยงัสามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบประสานเวลาโดยการบูรณาการหรือส่งผา่นส่ือการเรียนการสอน และการใชแ้หล่ง

เรียนรู้อ่ืนๆ จากภายนอกห้องเรียนนอกเหนือจากส่ือหลกัร่วมกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอน

ภาษาเพ่ือการส่ือสารได ้(Communicative Language Teaching: CLT) ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสไดใ้ชท้กัษะทางภาษาองักฤษ 

อย่างเต็มท่ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Hymes (1982) ว่าเม่ือใดควรจะพูด และควรจะพูดอะไร กบัใคร เม่ือไหร่                 

ท่ีไหน และในลกัษณะอย่างไร โดยมีขั้นตอนในการสอน 3 ขั้นตอนสาํคญั ดงัน้ี คือ (1) ขั้นเสนอเน้ือหา (Presentation) 

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เน้ือหาและกฎเกณฑท่ี์จาํเป็น (2) ขั้นการฝึก (Practice) ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนเร่ืองท่ีเรียนอยา่งเพียงพอ 

และ (3) ขั้นการใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสาร (Production) ผูเ้รียนไดฝึ้กการส่ือสารอยา่งอิสระสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและ

กฎเกณฑท่ี์เรียนมา (Widdowson, 1987; Bachman, 1990; Littlewood, 1990; Brown, 2001)  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ก่อนการสอนออนไลน์แต่ละคร้ังผูส้อนจะตอ้งมีการวางแผนและเตรียมความพร้อมให้กบั

ผูเ้รียนก่อนทุกคร้ัง และควรมีการออกแบบส่ือการเรียนการสอนหรือภาพกราฟิกต่างๆ ใหมี้สีสนัน่าสนใจ  

(2) ระหวา่งการสอนออนไลน์ ในกรณีท่ีเป็นการเรียนการสอนนานเกินกวา่ 90 นาที ผูส้อนควรให้

ผูเ้รียนมีช่วงพกัเป็นระยะๆ และอาจใช้เพลงบรรเลงประกอบเพ่ือสร้างบรรยากาศให้ผูเ้รียนรู้สึกผ่อนคลาย 

นอกจากน้ี ผูส้อนยงัสามารถส่งผ่านส่ือการเรียนการสอนหรือการใชแ้หล่งเรียนรู้อ่ืนๆ จากภายนอกห้องเรียน

นอกเหนือจากส่ือหลกัเพ่ิมเติมได ้

(3) หลงัการสอนออนไลน์ผูส้อนไม่ควรท้ิงระยะเวลาในการวดัและประเมินผลในแต่ละคร้ังนาน

เกินไป และควรแจง้ผลเป็นรายบุคคลผา่นทางท่ีอยูอี่เมลส่์วนตวัใหผู้เ้รียนทราบทุกคร้ัง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ในการวิจัยเพ่ิมเติม และพฒันาเป็นรูปแบบการเรียนการสอน

ออนไลน์ดว้ยการบูรณาการส่ือและเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีส่งผลถึงประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนร่วมกนัเพ่ิม

มากข้ึน 

(2) ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงเปรียบเทียบกบัการเรียนการสอนออนไลน์ดว้ยวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือศึกษา

ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของแต่ละวธีิ และเป็นการต่อยอดการนาํผลการวจิยัไปใชเ้พ่ือพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทัลตาม

แนวคิดคอนสตคัชันนิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดาํเนินการวิจยั           

2 ขั้นตอนคือ 1) ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึม

เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 2) ศึกษาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่า

แบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตคัชันนิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ประเมินคุณภาพโดย

ผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการ

สอนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์จาํนวน 1 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การสร้างส่ือดิจิทลั จาํนวน 2 ท่าน การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการวิจยัพบว่า         

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึม ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 

ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นระดมสมอง 3) ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวางแผนงาน 4) ขั้นสร้างช้ินงาน 5) ขั้น

นาํเสนอช้ินงาน และ 6) ขั้นการประเมินผล และจากการประเมินความสอดคลอ้ง (IOC)โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบว่า 

แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งท่ี 0.86  ถือไดว้า่แผนการจดัการเรียนรู้น้ีมีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้

 

คาํสําคญั: เร่ืองเล่าแบบดิจิทลั, คอนสตคัชนันิซึม, ความคิดสร้างสรรค ์

 

ABSTRACT 

 This research aims to design of learning management using constructivist digital storytelling to promote 

the creativity of grade 4 students. 1) to design of learning management plan using constructivist digital storytelling 

to promote student creativity.  2)  to study the effectiveness of the learning management plans by using 
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constructivist digital storytelling to promote student creativity.  Quality assessment by 5 experts, consisting of 1 

expert in educational technology, 1 specialist in teaching at primary level, 1 specialist in creativity, and 2 experts 

in digital media creation. Report the data by looking for Index of Item Objective Congruence: IOC. The results 

of the research were as follows:  1)  the learning management plans using digital narrative construction based on 

the concept of constructivism consisted of 6 steps: 1) preparatory stage 2) brainstorming stage 3) collection stage 

and Planning 4) the stage of creating the workpiece, 5) the stage of presentation of the workpiece, and 6) the stage 

of evaluation and from the conformity assessment ( IOC)  by experts, it was found that the learning management 

plan was consistent at 0.86, which could be considered a quality learning management plan. can be used. 

 

Keywords: Digital storytelling, Constructionism, Creativity 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีในปัจจุบนัถูกขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม เป็นยุคแห่งการเรียนรู้ดว้ย

วิธีการต่างๆ ท่ีทนัสมยั ส่งผลให้การจดัการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัตอ้งมีการปรับตวัเพ่ือส่งเสริมให้ผูเ้รียน

สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงโลกปัจจุบันตอ้งการบุคลากรท่ีมีทกัษะ           

ท่ีจาํเป็นในการทาํงานในยุคดิจิทลั ซ่ึงได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร การแก้ปัญหา และร่วมมือกับผูอ่ื้น                 

ซ่ึงพฒันาข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ World Economic Forum ไดร้ะบุถึง 10 ทกัษะท่ีจาํเป็นใน             

ปี 2020 โดยหน่ึงในขอ้ท่ีสาํคญัคือ ความคิดสร้างสรรค ์(Creativity) (ประชาชาติธุรกิจออนไลน,์  2559)  

ความคิดสร้างสรรค์มีคุณค่าและความสําคญัต่อเด็กอย่างยิ่ง และเป็นคุณลกัษณะท่ีควรไดรั้บการส่งเสริม

และพฒันาอย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบติั ไดค้น้ควา้และทดลองด้วย

ตนเอง นําไปสู่การท่ีผูเ้รียนสามารถนําประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ต่อไป ผูท่ี้

สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ ได ้คือ “นวตักร” (Innovator)  เป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์คิดคน้กระบวนการ หรือ

สร้างผลงานข้ึนมาใหม่ (สุนทรี ไกรกาบแกว้, ม.ป.ป, น.3) แต่จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไทยท่ีผา่นมา                

ทั้ งในช่วงการประเมินในรอบท่ี 2 (ปี พ.ศ. 2549-2553) และรอบท่ี 3 (ปี พ.ศ. 2554-2559) พบว่า นักเรียนใน

โรงเรียนส่วนใหญ่ไดค้ะแนนในมาตรฐานท่ี 4 คือ ดา้นความคิดสร้างสรรคล์ดลง (สมาน อศัวภูมิ, 2558, น.9) ทั้งน้ี            

ลิกอน (Ligon. 1957 อา้งถึงใน อารี พนัธ์มณี, 2546) กล่าวถึงการพฒันาการทางความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนวา่ 

การพฒันาความคิดสร้างสรรคน์ั้นควรเร่ิมตั้งแต่เด็ก เน่ืองจากหากผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาท่ีเหมาะสมก็จะช่วยให้

ความคิดนั้นอยูค่งทนถาวร และผูเ้รียนในวยัเด็กมีความสามารถในการใชท้กัษะเพ่ือสร้างสรรคช้ิ์นงาน สามารถ

คน้หาวธีิการต่างๆ ในการสร้างงานของตนเองได ้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัพบว่า มีการนาํแนวคิดคอนสตคัชนันิซึมมาใชใ้นการสร้างช้ินงาน 

โดยมีจุดเน้นว่าหากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความรู้และนาํความคิดของตนเองไปสร้างสรรคช้ิ์นงานผ่านการใช ้               

ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแลว้นั้น จะช่วยให้ความคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน เม่ือผูเ้รียนสร้างส่ิงใด              

ส่ิงหน่ึงข้ึนมานั้นหมายถึง การสร้างความรู้ข้ึนในตนเอง ช่วยใหค้วามรู้ท่ีสร้างข้ึนมีความหมายกบัตวัผูเ้รียนและ

ความรู้ท่ีไดรั้บนั้นจะอยูค่งทน (ทิศนา แขมมณี, 2554, น.24) ซ่ึงหลกัการของทฤษฎีคอนสตคัชนันิซึมนั้นยดึหลกัการ

ท่ีผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง การให้ผูเ้รียนลงมือสร้างส่ิงต่างๆ ข้ึนมา จะช่วยใหเ้ห็นความสาํคญัของ
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การเรียนรู้ร่วมกนั และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ดว้ย

ตนเอง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงเห็นความสําคญัของการออกแบบและพฒันาการจัดการเรียนรู้              

โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วา่ควรประกอบดว้ยขั้นตอนใดบา้งท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งศึกษา

คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึม อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1) เพ่ือออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึม

เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน  

2) เพ่ือศึกษาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคั

ชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) แนวคิดคอนสตคัชนันิซึม (Constructionism) และการสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลั (Digital 

storytelling)  เพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลั

ตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน สรุปไดด้งัน้ี 

“ความคิดสร้างสรรค์” จดัอยู่ในการคิดระดบัสูง ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีตอ้งเร่งพฒันาให้เกิดข้ึนในตวับุคคล                

ถา้ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรคจ์ะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถคิดแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนัของตนเองได ้ซ่ึงประกอบดว้ย 

4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) ความคิดริเร่ิม (Originality) คือ ความคิดท่ีแปลกใหม่จากเดิม 2) ความคิดคล่องแคล่ว 

(Fluency) คือ การคิดไม่ซํ้ าในเร่ืองเดียวกนั 3) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) คือ การมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ในมุมใหม่ 

ท่ีหลากหลาย และ 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ การมองส่ิงต่าง ๆ อยา่งรอบดา้น เห็นถึงรายละเอียด

ต่าง ๆ ทั้งน้ีการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรคใ์นรูปแบบของการสร้างช้ินงานนั้น เป็นช้ินงานท่ีแปลกใหม่ไม่

ซํ้ ากบัผูอ่ื้น มีคาํตอบของปัญหาท่ีหลากหลาย ผูเ้รียนสามารถตอบคาํถามหรือปัญหานั้นไดอ้ย่างรวดเร็วภายใน

ระยะเวลาท่ีมีอยา่งจาํกดั รวมทั้งช่างสังเกตมองเห็นถึงรายละเอียดต่างๆ และสามารถปรับปรุงช้ินงานของตนเอง

ใหมี้ความสมบูรณ์ได ้ซ่ึงองคป์ระกอบท่ีกล่าวมาน้ี เกิดจากการท่ีผูเ้รียนมีความสุขในการท่ีไดคิ้ด รู้สึกผอ่นคลายใน

การคิดส่ิงใหม่ๆ จะสงัเกตไดว้า่ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กจะเก่ียวเน่ืองกบัการจดัการเรียนการสอนหรือการสร้าง

ความรู้ในโรงเรียน การส่งเสริมทกัษะการคิดผา่นกระบวนการทาํงาน ส่ิงเร้า และสภาพแวดลอ้มท่ีสร้างแรงจูงใจ

ใหผู้เ้รียนอยากท่ีจะคิดในส่ิงท่ีต่างไปจากเดิม ดงันั้นผูท่ี้สาํคญัในการช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรคไ์ดน้ัน่ก็

คือ ผูส้อน (E. Paul Torrance อา้งถึงใน วิริยะ ฤาชัยพาณิชยแ์ละวรวรรณ นิมิตพงษ์กุล, 2562, น.45; Guilford, 

1967, pp. 145-151 อา้งถึงใน จนัทรา ด่านคงรักษ,์ 2561, น.4-5) 

 “แนวคิดคอนสตัคชันนิซึม” การให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้สร้างความรู้และนําความคิดของตนเองไป

สร้างสรรคช้ิ์นงาน โดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมจะช่วยใหค้วามคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน 
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โดยมีหลกัการดงัน้ีคือ 1) ผูเ้รียนเป็นผูส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดยเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 2) การเรียนรู้จากประสบการณ์และส่ิงแวดลอ้ม                

การเรียนรู้ร่วมกันกับผูอ่ื้น โดยมีการให้กําลังใจ ให้การเสริมแรงทางบวกเม่ือผูเ้รียนสร้างช้ินงานได้อย่าง

สร้างสรรค์ และ 3) การใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ เน้นให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติัหรือสร้างช้ินงานไดด้ว้ยตนเอง               

(สุชิน เพช็รักษ,์ 2548, น. 31-34 ; เนาวนิตย ์สงคราม, 2554, น. 5-7) 

“เร่ืองเล่าแบบดิจิทลั” การสร้างเร่ืองราวผา่นการใชส่ื้อดิจิทลั ผสมผสานกนัเพ่ือสร้างความเขา้ใจของทั้ง

ภาพ การเล่าเร่ือง ตวัละคร ดนตรีและนํ้ าเสียง ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบของการสร้างช้ินงาน ผ่านขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นตอน

ก่อนการผลิต (Pre Production) เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ก่อนท่ีจะดาํเนินการสร้างเร่ืองราว 

ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผูเ้รียน ได้แก่ ขั้นตอนการระดมสมอง 

ขั้นตอนการแบ่งหน้าท่ีของสมาชิก และขั้นตอนการเขียน Storyboard 2) ขั้นตอนการผลิต (Production) เป็น

ขั้นตอนการดาํเนินการถ่ายทาํตามสตอร่ีบอร์ด การสร้างช้ินงานปรับปรุงแกไ้ขรายละเอียด  และ 3) ขั้นตอนหลงั

การผลิต (Post Production) เป็นขั้นตอนตรวจสอบความสมบูรณ์ของเร่ืองและนาํเสนอช้ินงาน ประกอบด้วย

ขั้นตอนยอ่ย 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนการนาํเสนอเร่ืองราว และขั้นตอนการประเมินผล (Bernard R. Robin, 2016, 

p. 222 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 14) 

 3.2 ขอบเขตการวจิยั 

1. แหล่งข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และตวัแปรในการศึกษา 

1.1 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทัลตามแนวคิด

คอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

1.1.1 แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ เอกสาร งานวจิยั ขอ้มูลในเวบ็ไซต ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั           

"ความคิดสร้างสรรค"์ "คอนสตคัชนันิซึม"  และ "เร่ืองเล่าแบบดิจิทลั" ช่ือภาษาองักฤษ

ประกอบดว้ยคาํวา่ "Creativity" "Constructionism" และ "Digital Storytelling" จาํนวน 95 เร่ือง 

1.1.2 ส่ิงท่ีศึกษา แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิด

คอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

  1.2 การศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทัลตาม

แนวคิดคอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียนท่ีพฒันาข้ึนตามรูปแบบในขอ้ 1.1 

1.2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ือง

เล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดตอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จาํนวน 1 ท่าน 

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการสอนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นความคิดสร้างสรรค ์จาํนวน 1 ท่าน 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างส่ือดิจิทลั จาํนวน 2 ท่าน  

1.2.2 ตวัแปรท่ีศึกษา คุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้การสร้างเร่ืองเล่าแบบ

ดิจิทลัตามแนวคิดตอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
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  2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างเ ร่ืองเล่าแบบดิจิทัลตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึม                        

ซ่ึงผูว้ิจยัวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดเป็นแผนการจดัการ

เรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ

ประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า               

2 ปี จาํนวน 5 ท่าน โดยใชแ้บบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน  

2.2 แบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลั ผูว้ิจยั

ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างแบบประเมิน และนํามากําหนดเป็นข้อคาํถามในการประเมิน และ                

นําแบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปประเมินแผนการจดัการเรียนรู้                  

โดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน กาํหนดการพิจารณาดงัน้ี +1  หมายถึง แน่ใจวา่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงค ์0  หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ -1  หมายถึง  

แน่ใจวา่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และนาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีค่าเท่ากับ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคลอ้งอยู่ในเกณฑ์ท่ี

ยอมรับได ้

 

4. ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

  4.1 ผูว้ิจัยศึกษาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลหลักเป็นหนังสือท่ีเก่ียวขอ้งกับความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด

คอนสตคัชนันิซึม และการสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลั รวมถึงฐานขอ้มูลออนไลน์ของมหาวิทยาลยั และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัความคิดสร้างสรรค ์แนวคิดคอนสตคัชนันิซึม และการสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลั ท่ีจดัทาํข้ึนระหวา่ง 

พ.ศ. 2558-2562 จาํนวน 52 เร่ือง ทั้งในและต่างประเทศ แหล่งขอ้มูลสาํรองจากหนงัสือ ฐานขอ้มูลออนไลน์และ

งานวจิยัท่ีทาํก่อนปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 43 เร่ือง 

4.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์จาก

เทคนิคการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด

ยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ รวมถึงแนวคิดของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลั

ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รียน โดยผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ผ่าน

กระบวนการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น มีการวางแผนการทาํงาน สามารถคิดส่ิงท่ีแปลกใหม่ มีความหลากหลายใน

ระยะเวลาท่ีจาํกดั สามารถออกแบบช้ินงานท่ีมีความเช่ือมโยงกนัขององคป์ระกอบต่างๆ ผ่านการใชเ้ทคโนโลยี

เป็นเคร่ืองมือในการลงมือปฏิบติัสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยตนเอง  

4.3 ออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึม 

โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบของการสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลั ขั้นตอนการสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลั แนวคิดคอนสตคั

ชันนิซึม และขั้ นตอนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้ ง น้ีจากการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน คือ  

1) ขั้นการเตรียมการ เป็นขั้นตอนการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน เพ่ือให้เกิด

ความเขา้ใจตรงกนั หรือการจดักิจกรรมเพ่ือกระตุน้ให้นกัเรียนพร้อมรับความรู้ เตรียมความพร้อมในการรับความรู้ 
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จดับรรยากาศการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้อยา่งมีความสุข สามารถเช่ือมโยงความรู้ระหวา่งความรู้

ใหม่กบัความรู้เก่าได ้ 

2) ขั้นการระดมสมอง เป็นขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือหาขอ้สรุป

สาํหรับการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือการทาํงานร่วมกนั ทาํใหผู้เ้รียนเห็นวา่มนุษยก็์เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสําคญั 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนันั้นจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เกิดปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคอี์กดว้ย 

3) ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวางแผนงาน เป็นขั้นตอนเตรียมการดาํเนินงาน การวางแผนใน

การหาคาํตอบของกิจกรรมต่าง ๆ หรือการหาขอ้มูล เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างช้ินงาน 

4) ขั้นการสร้างช้ินงาน ลงมือปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว ้เป็นขั้นตอนท่ีผูเ้รียนลงมือสร้าง ช้ินงานตามท่ี

ไดอ้อกแบบไว ้เนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ผ่านการสร้างช้ินงานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน และ

ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ ในการวิจัยน้ีออกแบบให้ผูเ้รียนสร้างช้ินงานด้วยแอปพลิเคชัน Stop Motion ท่ีมี

ลกัษณะเอ้ือต่อการใหผู้เ้รียนลงมือสร้างช้ินงานไดส้าํเร็จ ใชง้านง่าย ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูเ้รียน 

5) ขั้นการนาํเสนอช้ินงาน เป็นขั้นตอนการแสดงออกทางความคิด กระบวนการ ผา่นส่ือต่างๆ และ

มีการแลกเปล่ียนความเห็นจากทั้งเพ่ือนและผูส้อน 

6) ขั้นการประเมินผล เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปผลท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

หรือการประเมินผลช้ินงานในแต่ละคร้ัง รวมทั้งการประเมินความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน  

4.4 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึมเพ่ือ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้สอดคลอ้งกับเน้ือหาและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนสร้างเร่ืองเล่า               

ผา่นโปรแกรม Stop Motion เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัแนวคิดคอนสตคัชนันิซึมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสร้างช้ินงานผา่น

การใชเ้ทคโนโลยี อีกทั้งแอปพลิเคชนัน้ีสามารถใชง้านไดง่้ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งโทรศพัท์และ iPad                

มีการใชง้านท่ีง่าย สะดวก เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน และสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้รียนได้                     

โดยแบ่งแผนการเรียนรู้ออกเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ และแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 4 แผนการเรียนรู้ 

รวมทั้งหมดจาํนวน 8 แผนการเรียนรู้ โดยในแต่ละแผนการเรียนรู้มีการจดักิจกรรมผา่น 6 ขั้นตอน  

4.5 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง

องคป์ระกอบต่าง ๆ ในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ กิจกรรม

การวดัผลประเมินผล ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษา เน้ือหาท่ีใช ้และดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข

ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4.6 ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชันนิซึม 

เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า 2 ปี จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญ

ทางดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จาํนวน 1 ท่าน ผูเ้ซ่ียวชาญทางดา้นการสอนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 1 ท่าน 

ผู ้เ ช่ียวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 1 ท่าน ผู ้เ ช่ียวชาญด้านการสร้างส่ือดิจิทัล จํานวน 2 ท่าน                                  

เพ่ือตรวจสอบความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบต่างๆ ในแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางดา้นภาษาและ

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้แบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้             

โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

4.7 เก็บรวบรวมขอ้มูลและนําผลมาวิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากบั 0.5 ข้ึนไป ถือวา่มีความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้จากการวเิคราะห์
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ขอ้มูลผูเ้ช่ียวชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนของโครงสร้างเน้ือหาโดยรวม 

เพ่ือใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน  ในแต่ละคาบเรียนอาจมีโจทยป์ริศนาแทรกเขา้ไปในกิจกรรมเพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียน

คิดมากข้ึน การยกตวัอย่างดี แต่บางกิจกรรมอาจจะยากไปสําหรับผูเ้รียนในวยัประถมศึกษา เกมท่ีใชใ้นการจดั

กิจกรรมดี แต่อาจสร้างข้ึนมาใชเ้ป็นเกมเดียวเพ่ือทาํใหเ้กิดความต่อเน่ืองและสะดวกต่อผูส้อน 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลการออกแบบและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิด

คอนสตคัชนันิซึม ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นระดมสมอง 3) ขั้นการเก็บรวบรวมและ

วางแผนงาน 4) ขั้นสร้างช้ินงาน 5) ขั้นนําเสนอช้ินงาน และ 6) ขั้นการประเมินผล และซ่ึงออกเป็น 2 หน่วย               

การเรียนรู้ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 แผนการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ แผนท่ี 1 3P=Problem Plan Plot 

เป็นการแนะนาํรายวิชา ระดมสมองคดัเลือกแนวคิดของเร่ือง (1 คาบ) แผนท่ี 2 What’s the Story? เป็นการออกแบบ

ฉาก ตวัละคร วางโครงเร่ือง และเขียน Story board (1 คาบ)  แผนท่ี 3 You can do it! การสร้างช้ินงาน ผ่านแอปพลิเคชนั 

Stop Motion (3 คาบ) และ แผนท่ี 4 Display  เป็นการนาํเสนอช้ินงานและแกไ้ขปรับปรุงช้ินงาน (1 คาบ) การออกแบบ

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึมนั้น ตอ้งคาํนึงถึงขั้นตอนท่ี

จะสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนผ่านการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรคช้ิ์นงาน 

โดยขั้นตอนการเตรียมการ เป็นการสร้างขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั

หรือการจดักิจกรรมเพ่ือกระตุน้ให้ผูเ้รียนเปิดสมอง เพ่ือเตรียมพร้อมในการคิดสร้างสรรค์ต่อไป ขั้นการระดม

สมอง เป็นการท่ีสมาชิกในกลุ่มร่วมกนัแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั เพ่ือให้ผูเ้รียนเห็นแนวคิดใหม่ๆ หรือ

สามารถเพ่ิมเติม ปรับรุงแนวคิดของตนเองจากมุมมองท่ีกวา้งข้ึน การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวางแผนงาน เป็น

การเตรียมการดาํเนินการ การหาขอ้มูล เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างช้ินงานต่างๆ ขั้นการสร้างช้ินงาน ลงมือปฏิบติั

ตามท่ีไดว้างแผนงานไว ้ผูส้อนจะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนคิดและลงมือปฏิบติัช้ินงานดว้ยตนเอง ผูส้อนเป็นเพียง

ผูช้ี้แนะให้คาํปรึกษาเท่านั้น การนาํเสนอช้ินงาน ผ่านส่ือต่างๆ และมีการแลกเปล่ียนความเห็นจากทั้งเพ่ือนและ

ครูผูส้อน เพ่ือปรับปรุงช้ินงานใหส้มบูรณ์ การประเมินผล เป็นการวดัทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ กระบวนการสร้าง

ช้ินงาน และสามารถนาํขั้นตอนการจดัการเรียนรู้น้ีไปประยกุตใ์ชใ้นการกาํหนดกิจกรรมใหผู้เ้รียนไดคิ้ด ออกแบบ

และสร้างสรรคช้ิ์นงานต่อไป 
 

 

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ 
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5.2 ผลการหาความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิด

คอนสตคัชนันิซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน  

 

ตาราง 1 ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

จากตารางพบว่า ผลจากการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิด

คอนสตคัชันนิซึม มีค่า 0.86  ถือได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทัลตามแนวคิด

คอนสตคัชนันิซึมมีคุณภาพ สามารถนาํไปใชไ้ด ้
 

ลาํดบัที่ รายการประเมิน 
ความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

รวม IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านที่ 1 ความเหมาะสมของวตัถุประสงค์การเรียนรู้  

1 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 1 1 1 1 1 5 1 

2 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ครอบคลุมเน้ือหา 1 1 1 1 1 5 1 

3 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้สามารถวดัและประเมินผลได ้ 1 1 1 1   1 5 1 

ด้านที่ 2 ความเหมาะสมด้านเน้ือหาและภาษา  

4 เน้ือหามีระดบัยากง่ายท่ีเหมาะสมกบักลุ่มผูเ้รียน 0 1 1 1   1 4 0.8 

5 เน้ือหามีความสมัพนัธ์ต่อเน่ืองในแต่ละแผนการเรียนรู้ 1 1 1 1   1 5 1 

6 มีความทนัสมยั ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 0 1 1 1   1 4 0.8 

7 ใชภ้าษาท่ีเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 1 1 1 1   1 5 1 

8 ภาษาท่ีใชส่ื้อความหมายไดช้ดัเจนเหมาะสมกบัผูเ้รียน 1 1 1 1   1 5 1 

ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้  

9 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1   1 0 4 0.8 

10 มีการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 0 1 0 1 1 3 0.6 

11 จดัลาํดบัสาระการเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง เหมาะสมกบัผูเ้รียน 1 1 1 1   1 5 1 

12 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างจินตนาการดว้ย

ตนเอง 
0 0 1 1 1 3 0.6 

13 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ 
1 1 0 1 1 4 0.8 

14 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ 1 0 1 0 1 3 0.6 

15 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติัจริง 0 1 1 1   1 4 0.8 

16 มีการส่งเสริมการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 1 1 0 1 1 4 0.8 

17 มีการส่งเสริมให้นกัเรียนใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการสร้าง

ช้ินงาน 
1 1 0 1 1 4 0.8 

18 มีการใชส่ื้อการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1 1 1 1   1 5 1 

19 มีการใชเ้ทคนิคในการเรียนรู้ไดเ้หมาะสม 0 1 1 1   1 4 0.8 

ด้านที่ 4 ความเหมาะสมด้านการวดัและประเมินผล 

20 การวดัและประเมินผลครอบคลุมวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 1 1 1 1   1 5 1 

รวม                                                      0.86 
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5. อภิปรายผล  

จากการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิ

ซึมเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรคมี์ความสอดคลอ้งท่ี 0.86 ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเป็น

ระบบ ซ่ึงผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ สงัเคราะห์ เช่ือมโยง และพบวา่ การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ตอ้งมีการจดักิจกรรมท่ี

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทั้ ง 4 องค์ประกอบ โดยการส่งเสริมทักษะการคิดผ่านกระบวนการทาํงาน และ

สภาพแวดลอ้มท่ีสร้างแรงจูงใจใหผู้เ้รียนอยากท่ีจะคิดในส่ิงท่ีต่างไปจากเดิม รวมทั้งมีการนาํแนวคิดคอนสตคัชนั

นิซึมมาใชใ้นการสร้างช้ินงาน โดยมีจุดเนน้วา่หากผูเ้รียนมีโอกาสไดส้ร้างความรู้และนาํความคิดของตนเองไป

สร้างสรรคช้ิ์นงานผ่านการใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแลว้นั้น จะช่วยใหค้วามคิดนั้นเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจนมาก

ยิง่ข้ึน (ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2554, น.24) สอดคลอ้งกบั ณฐัริกา (2559) ไดก้ล่าวถึง แนวการจดัการเรียนรู้ตาม

ทฤษฎีคอนสตคัชนันิซึมว่า จะตอ้งมีการ Explore  คือ การตรวจสอบหรือการพยายามทาํความเขา้ใจกบัส่ิงใหม่ 

(Assimilation) ซ่ึงเกิดข้ึนไดจ้ากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยทราบขอ้มูลมาก่อน การพยายาม

รับขอ้มูลเขา้ไปและปรับเป็นความรู้ใหม่ มีการ Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนน้ีจะเป็นการทดลองทาํภาย

หลงัจากท่ีมีการสาํรวจไปแลว้ เป็นการปรับตวักบัความแตกต่าง (Acommodation) เม่ือไดพ้บหรือปฏิสัมพนัธ์กบั

ส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ คือ มีการปรับความแตกต่างระหวา่งของใหม่กบัของเดิมจนเกิดความเขา้ใจวา่ควรจะทาํอยา่งไร

กบัส่ิงใหม่น้ี จากนั้นเกิดการเรียนรู้จากการกระทาํ Learning by doing ขั้นน้ีเป็นการลงมือปฏิบติักิจกรรมอยา่งใด

อย่างหน่ึงหรือการไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความหมายต่อตนเอง แลว้สร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเอง

ข้ึนมา ทั้งน้ีแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีการจดัการเรียนรู้ 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ ในแต่ละแผนการจดั 

การเรียนรู้ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนฝึกคิดสร้างสรรคใ์นแต่ละองคป์ระกอบซํ้ า ๆ จนส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถสร้างช้ินงาน

การสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัไดอ้ย่างสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จรัญ เจสันทียะ (2554) ท่ีศึกษาผล            

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบการสร้างสรรค์ช้ินงานเพ่ือส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ของผูเ้รียน ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบสร้างสรรคช้ิ์นงานมีผลสัมฤทธ์ิทาง             

การเรียนสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนแบบปกติ รวมทั้งผลการศึกษาของ บรรณพร มงักร (2556) ไดท้าํการศึกษาเพ่ือพฒันา

ความคิดสร้างสรรค์โดยการใชกิ้จกรรมหนงัสือทาํมือของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา 

การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียนและผลการศึกษาพบว่าภาพรวมทกัษะการทาํงานภาพพิมพข์อง

ผูเ้รียนมีคะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงใชเ้วลาในการทดลอง 12 กิจกรรม 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วนั วนัละ 1 

ชัว่โมง รวม 14 คร้ัง (14 ชัว่โมง)  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้น้ีเป็นการศึกษาความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน โดยให้ผูเ้รียนได้

สร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ประกอบดว้ย การเตรียมการ 

การระดมสมอง การเก็บรวบรวมขอ้มูลและวางแผนงาน การสร้างช้ินงาน การนาํเสนอช้ินงานและประเมินผล              

ซ่ึงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดทุ้กช่วงชั้น โดยอาจปรับกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเหมาะสมกบั

วยัของผูเ้รียน 
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารสร้างเร่ืองเล่าแบบดิจิทลัตามแนวคิดคอนสตคัชนันิซึมใน

คร้ังน้ี เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องผูเ้รียน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจมีการนาํขั้นตอนของแผนการ

จดัการเรียนรู้น้ีไปพฒันาทกัษะ หรือความสามารถของผูเ้รียนในดา้นอ่ืน ๆ เช่น การเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะดา้น

สารสนเทศและเทคโนโลยี หรือดา้นนวตักรรม เป็นตน้ รวมทั้งในการส่งเสริมการสร้างช้ินงานของผูเ้รียนควรมี

การศึกษาแอปพลิเคชนัใหม่ ๆ เพ่ิมเติม เช่น แอปพลิเคชนั Powtoon, Vllo, iMovie, Canva เป็นตน้ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  ขอขอบพระคุณความกรุณาจาก ผศ.ดร.นทัธีรัตน์ พีระพนัธ์ุ ท่ีใหค้าํแนะนาํ ช้ีแนะแนวทางในการทาํวิจยั 

ตลอดจนอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้จนงานวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณบิดา

มารดา ท่ีสนบัสนุนใหก้าํลงัใจเสมอมา ผูว้จิยัขอนอ้มบูชาพระคุณบิดา มารดาและบูรพาจารยทุ์กท่าน 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู้เชิงรุก ในด้าน

วตัถุประสงคข์องการวจิยั วธีิการวจิยั และผลการศึกษา วธีิการดาํเนินการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ วิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เชิงรุก จาํนวน 20 เร่ือง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู้เชิงรุก ผลการสังเคราะห์พบว่า                          

ดา้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลงัเรียนดว้ยการเรียนรู้เชิงรุก (ร้อยละ 28.85) ดา้นวิธีการวิจยั ส่วนใหญ่ใชก้ลุ่มตวัอยา่งเพียง 1 กลุ่ม (ร้อยละ 70) 

โดยรายวิชาท่ีจัดการเรียนรู้เชิงรุกส่วนใหญ่คือรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 50) ระดับชั้นท่ีใช้ในการทาํวิจยั                

ส่วนใหญ่ คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ 30) และด้านผลการศึกษา งานวิจัยทั้ ง 20 เร่ือง มีผลการศึกษา

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

 

คาํสําคญั: การเรียนรู้เชิงรุก, การสงัเคราะห์งานวจิยั 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this academic article was to synthesis the research that works on active learning.                      

The synthesis focusses on the purposes, researches methodology and the result of the researches.  The current 

research is quantitative and the subjects are 20 theses relating to active learning. The research instrument includes 

the record of synthesis data from active learning theses.  The synthesis found that most of the purposes are 

comparing learning achievement before and after using active learning (28.85%) and most of these active learning 

theses focuses on 1 target group (70.00%). Most of the subjects are science (55%) and most of active learning 

theses was conducted with M5 (30.00%) and the results of 20 theses in line with the purposes. 

 

Keywords: Active Learning, Research Synthesis 
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1. บทนํา 

 การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) เป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหน่ึงท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนได้

ลงมือปฏิบติั (learning by doing) มีองค์ประกอบสําคญั 4 ประการ (Wright, 2015) คือ ประการแรก เป็นกลยทุธ์

การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมท่ีตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งประสบการณ์เดิมของผูเ้รียนกบัประสบการณ์

อนัเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาหลกัสูตร ประการท่ีสอง ให้อาํนาจกับผูเ้รียนในการวิเคราะห์ขอ้มูล อธิบายการ

วิเคราะห์ขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้ ประการท่ีสาม ดึงดูดผูเ้รียนใหส้ามารถวิเคราะห์ขอ้มูลรอบตวัในบริบทของ 

อิทธิพล ภูมิศาสตร์ สังคมวฒันธรรม การเมือง เศรษฐกิจและประวติัศาสตร์ ประการท่ีสุดทา้ย สนบัสนุนโอกาส

ให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั (collaborative action) โดยใชก้ารวิเคราะห์ของตนร่วมกบั

สถานการณ์จริง ความสําคญัของกิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก (สุพรรณี ชาญประเสริฐ, 2557) มีหลายประการ ดังน้ี                    

1)  ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการคิดท่ีเป็นอิสระ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคิดวเิคราะห์ การแกปั้ญหาและคิดสร้างสรรค ์

เน่ืองจากผูเ้รียนมีโอกาสในการฝึกปฏิบติัและพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงมากข้ึน 2) ส่งเสริมใหเ้กิดการทาํงานแบบ

ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรู้ท่ีฝึกให้ผูเ้รียนไดท้าํงานร่วมกนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ผูเ้รียนผ่าน              

การฝึกปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง จะช่วยให้เกิดทักษะการทํางานแบบร่วมมืออย่างมี

ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชเ้วลาช่วงสั้น ๆ ในการพูดคุย คิด และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กิจกรรมท่ีทาํให้เกิดการทาํงานแบบร่วมมือ 3)  เพ่ิมแรงจูงใจและความสําเร็จในการเรียนรู้ของผูเ้รียนการเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นต่อเป้าหมายหรือวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้และการร่วมพฒันากิจกรรม

การเรียนรู้ โดยในปัจจุบนัการใชก้ารเรียนรู้เชิงรุก ในการจดัการเรียนการสอน มีความแพร่หลายมากข้ึน มีการใช้

การเรียนรู้เชิงรุก ตั้งแต่ระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ตลอดจนในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงจะ

สังเกตไดจ้ากงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้เชิงรุกในปัจจุบนัท่ีมีมากข้ึน โดยอาจมีความซํ้ าซอ้นกนัเป็นจาํนวนมาก 

ดงันั้นจึงมีความจาํเป็นในการสังเคราะห์งานวิจยั เพราะจะทาํให้ผูว้ิจยัสามารถนาํงานวิจยัท่ีมีการสังเคราะห์อยา่ง

เป็นระบบมาเป็นฐาน และศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวของในเน้ือเร่ืองเดียวกนัโดยไม่ตอ้งตั้งตนศึกษาตั้งแต่งานวจิยัเร่ืองแรก 

การสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research synthesis) เป็นการวิเคราะห์จาํนวน ตวัเลข 

หรือค่าสถิติในประเด็นหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีปรากฏอยูใ่นงานวิจยั อนัไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการ

วิจยั และผลการศึกษา แลว้นาํมาจดักลุ่มและหมวดหมู่ทาํให้ไดข้อ้สรุปใหม่ การสังเคราะห์เชิงปริมาณจึงเป็น              

การวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ (analysis of analysis) หรือการวิเคราะห์เชิงผสมผสาน (integrative analysis) หรือ                

การวจิยังานวจิยั (research of research) (Gilson, 2018) 

 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษางานวิจยัระดบัมหาบณัฑิต ซ่ึงเป็น

ระดบัการศึกษาเดียวกนักบัท่ีผูว้ิจยักาํลงัศึกษาอยู ่โดยเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เชิงรุก ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

ผูว้ิจยัมีความสนใจจะนาํมาใชเ้ป็นหัวขอ้ในการทาํวจิยัของตน โดยเลือกใชรู้ปแบบวิธีการสังเคราะห์จากงานวจิยั

ทั้ งหมด  20 เ ร่ือง ด้วยวิธีการสังเคราะห์องค์ความรู้เชิงปริมาณซ่ึงผูว้ิจัยคาดหวงัว่าองค์ความรู้ท่ีได้จาก                   

การสังเคราะห์งานวิจยัเหล่าน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ครูผูส้อนหรือผูส้นใจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการ

จดัการเรียนรู้เชิงรุกอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้เชิงรุก ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค์ของการวิจยั 

ดา้นวธีิการวจิยั และดา้นผลการศึกษา 

 

3. ขอบเขตการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นวทิยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2564 จาํนวนนวน 20 เร่ือง จากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์โครงการเครือข่ายห้องสมุดใน

ประเทศไทย (Thai Library Integrated System, Thailis) โดยเลือกจากมหาวิทยาลยัของรัฐในประเทศไทย จาํนวน 

11 แห่งประกอบดว้ย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยับูรพา 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัรามคาํแหง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูมิ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และมหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย 

4.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบบนัทึกขอ้มูลการสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้

เชิงรุก ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง เพ่ือบนัทึกขอ้มูลงานวิจยัท่ีไดม้าจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ โดยมีขั้นตอนในการสร้าง

เคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

4.1.1 ศึกษาเอกสาร และตาํราท่ีเก่ียวกบัการสังเคราะห์งานวิจยั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบ

บนัทึกขอ้มูลการสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

4.1.2 สร้างแบบบนัทึกขอ้มูลการสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

4.1.3 นาํแบบบนัทึกขอ้มูลการสังเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ

จาํนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) โดยใชแ้บบประเมินคุณภาพแบบบนัทึกการสังเคราะห์

งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) 

4.1.4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบบนัทึกขอ้มูลการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกตาม

คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

 4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัดว้ยตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากวิทยานิพนธ์ระดบับณัฑิตศึกษา 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2564 จาํนวน 20 เร่ือง จากฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์

โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System, Thailis) โดยเลือกจากมหาวิทยาลยั

ของรัฐในประเทศไทย จาํนวน 11 แห่งประกอบดว้ย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยั 

เชียงใหม่ มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัรามคาํแหง มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัชัยภูมิ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และ

มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง โดยใชแ้บบบนัทึกขอ้มูลการสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
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4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบบนัทึกขอ้มูล มาศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงมีประเด็นการศึกษา

ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการวิจยั และผลการศึกษา จากนั้นนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ 

มาจดัหมวดหมู่เพ่ือสงัเคราะห์งานวจิยั โดยสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 

 

5. ผลการวจัิย 

 ผลการสงัเคราะห์ขอ้มูลงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีดงัน้ี 

 5.1 ด้านวตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 การสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก สามารถจาํแนกขอ้คน้พบเก่ียวกบั 

วตัถุประสงคข์องการวจิยั จากงานวจิยั 20 เร่ือง โดยมีวตัถุประสงคข์องงานวจิยัทั้งหมด 52 วตัถุประสงคพ์บวา่ 

 5.1.1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุก                       

มีจาํนวน 15 เร่ือง (ร้อยละ 28.85) 

 5.1.2 เพ่ือพฒันาส่ือการสอน พฒันากิจกรรมการสอน บนพ้ืนฐานการเรียนรู้เชิงรุก มีจาํนวน 10 

เร่ือง (ร้อยละ 19.23) 

 5.1.3 เพ่ือศึกษาเจตคติ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียนดว้ย             

การเรียนรู้เชิงรุก มีจาํนวน 9 เร่ือง (ร้อยละ 17.31) 

 5.1.4 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนักเรียนกลุ่มทดลองและของ

นกัเรียนกลุ่มควบคุม มีจาํนวน 5 เร่ือง (ร้อยละ 9.62) 

 5.1.5 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังของนักเรียนกลุ่มทดลอง                        

มีจาํนวน 4 เร่ือง (ร้อยละ 7.69) 

 5.1.6 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลก่อนและหลังของนักเรียนกลุ่มทดลอง                      

มีจาํนวน 2 เร่ือง (ร้อยละ 3.85) 

 5.1.7 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคก่์อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง มีจาํนวน 2 เร่ือง 

(ร้อยละ 3.85) 

 5.1.8 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลองและ

ของนกัเรียนกลุ่มควบคุม มีจาํนวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 1.92) 

 5.1.9 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

มีจาํนวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 1.92) 

 5.1.10 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงประยกุตก่์อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

มีจาํนวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 1.92) 

 5.1.11 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัของนักเรียนกลุ่มทดลอง                  

มีจาํนวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 1.92) 

 5.1.12 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลงัของนักเรียน             

กลุ่มทดลอง มีจาํนวน 1 เร่ือง (ร้อยละ 1.92) 
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5.2 ด้านวธีิการวจิยั 

 การสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก สามารถจาํแนกขอ้คน้พบเก่ียวกบัวิธีการวจิยัท่ี

ผูว้จิยันาํมาใชเ้ป็นกรอบการศึกษาวจิยั ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่ง รายวชิาท่ีทาํการวจิยัประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

 5.2.1 จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ การศึกษาส่วนใหญ่ เปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งเพียง 1 กลุ่ม จาํนวน 

14 งานวจิยั (ร้อยละ 70) โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนดและเปรียบเทียบระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน และ

เปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม จาํนวน 6 งานวจิยั (ร้อยละ 30) 

 5.2.2 รายวชิาท่ีทาํการวจิยั พบวา่รายวชิาท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงรุกมาก

ท่ีสุดไดแ้ก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 50) รองลงมาคือรายวิชาสังคมศึกษา (ร้อยละ 20) รายวิชาคณิตศาสตร์ 

(ร้อยละ 10) รายวิชาภาษาไทย (ร้อยละ 10) และน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ รายวิชาคอมพิวเตอร์และพลศึกษา (ร้อยละ 5) 

ตามลาํดบั 

 5.2.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั พบวา่ ระดบัท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้เชิง

รุกมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ 30) รองลงมาคือ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (ร้อยละ 15) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 (ร้อยละ 10) และนอ้ยท่ีสุด

ไดแ้ก่ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ร้อยละ 5) ตามลาํดบั 

 5.3 ด้านผลการศึกษา 

 ผลการวเิคราะห์ ผลการศึกษาจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัมีดงัน้ี 

 5.3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการเรียนรู้เชิงรุก พบวา่ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิงรุกสูงกวา่ก่อนเรียน 

 5.3.2 การพัฒนาส่ือการสอน พัฒนากิจกรรมการสอน บนพ้ืนฐานการเรียนรู้เชิงรุก พบว่า                            

มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้

 5.3.3 การศึกษาเจตคติ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียนดว้ย              

การเรียนรู้เชิงรุก พบวา่ เจตคติ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียนดว้ยการเรียนรู้

เชิงรุกอยูใ่นระดบัดีมาก 

 5.3.4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนักเรียนกลุ่มทดลองและของ

นกัเรียนกลุ่มควบคุม พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม 

 5.3.5 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง พบวา่ 

ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียน 

 5.3.6 การเปรียบเทียบความสามารถในการใหเ้หตุผลก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง พบวา่ 

ความสามารถในการใหเ้หตุผลหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียน 

 5.3.7 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคก่์อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง พบวา่ ความคิด

สร้างสรรคห์ลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียน 

 5.3.8 การเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลองและของ

นักเรียนกลุ่มควบคุม พบว่า ความสามารถในการแกปั้ญหาหลงัเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียน            

กลุ่มควบคุม 
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 5.3.9 การเปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

พบวา่ ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียน 

 5.3.10 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงประยกุตก่์อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง 

พบวา่ ความสามารถในการคิดเชิงประยกุตห์ลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียน 

 5.3.11 การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลงัของนักเรียนกลุ่มทดลอง 

พบวา่ ความสามารถในการคิดวเิคราะห์หลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียน 

 5.3.12 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลอง พบวา่ ความสามารถในการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่ก่อนเรียน 

    

6. อภิปรายผลการวจัิย 

 การสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีขอ้คน้พบซ่ึงผูว้จิยัขออภิปรายผลการวิจยั

ในประเด็นดงัน้ี 

 6.1 ด้านวตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษาวตัถุประสงคข์องการวิจยั พบว่าวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการเรียนรู้เชิงรุก พฒันาส่ือการสอน พฒันากิจกรรมการสอน 

บนพ้ืนฐานการเรียนรู้เชิงรุก ศึกษาเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัเรียนด้วย               

การเรียนรู้เชิงรุก เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลองและของนักเรียน             

กลุ่มควบคุม เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลงัของนักเรียนกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบ

ความสามารถในการให้เหตุผลก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคก่์อนและ

หลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง

และของนกัเรียนกลุ่มควบคุม เปรียบเทียบความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลอง เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ก่อนและหลงัของนักเรียนกลุ่มทดลอง เปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่าน

อยา่งมีวิจารณญาณก่อนและหลงัของนกัเรียนกลุ่มทดลอง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ วตัถุประสงคข์องงานวิจยัใหญ่ เป็นไป

ในเชิงเปรียบเทียบ (comparative research) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูว้ิจยัอาจตอ้งการเปรียบเทียบการจดัการเรียนรู้

เชิงรุก วา่มีผลดีหรือผลเสีย ต่างกบัการจดัการเรียนการสอนแบบปกติมากนอ้ยเพียงใด 

 6.2 ด้านวธีิการวจิยั 

 จากการสังเคราะห์งานวิจยัทั้ง 20 เร่ือง พบวา่ การศึกษาส่วนใหญ่จะเนน้เปรียบเทียบกลุ่มตวัอยา่งเพียง              

1 กลุ่ม มากกว่าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก จาํนวนนักเรียนในแต่ละ

ระดบัชั้นมีจาํนวนจาํกดัไม่เพียงพอท่ีจะทาํการเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มได ้และการเปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่าง

เพียง 1 กลุ่ม สะดวกในการจดัการเรียนรู้และเก็บขอ้มูลมากกวา่แบบ 2 กลุ่ม รายวิชาท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้

เชิงรุกมากท่ีสุด คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจาก วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาท่ีตอ้งลงมือปฏิบัติ                     

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) ไดก้ล่าวถึงหลกัการพ้ืนฐาน

ในการจดักิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก วา่ เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหน่ึง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบติัหรือ

การลงมือทาํ ซ่ึงความรู้ท่ีเกิดข้ึนก็เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์จากกระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

ผูเ้รียนมีโอกาสลงมือกระทาํมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว อีกทั้งให้ผูเ้รียนไดใ้ชก้ระบวนการคิดขั้นสูง ไดแ้ก่                
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การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า และรายวิชาท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชก้ารเรียนรู้เชิงรุกนอ้ยท่ีสุด คือ 

รายวิชาคอมพิวเตอร์และพลศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 2 รายวิชาดงักล่าวอาจมีรูปแบบการเรียนรู้อ่ืนท่ีเหมาะสม

กบัธรรมชาติของวิชามากการกว่าการเรียนรู้เชิงรุก ในส่วนของระดบัชั้นท่ีการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เร่ิมจดัการ

เรียนรู้ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาตอนตน้ จนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย แสดงให้เห็นวา่ การจดัการเรียนรู้เชิง

รุกสามารถจดัการเรียนรู้ไดใ้นทุกระดบัชั้น 

 6.3 ด้านผลการศึกษา 

 ผลการศึกษางานวจิยัทั้ง 20 เร่ือง พบวา่ ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะ งานวิจยัทั้ง 20 เร่ือง มีการตั้งวตัถุประสงค์เป็นแนวทางในการศึกษาท่ีชดัเจน จึงส่งผลให้วิธีการ

ดาํเนินการวิจยัเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม จนไดผ้ลการศึกษาท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ของการวจิยั 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 การนาํผลการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้เชิงรุกไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน ควรทาํการศึกษาขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน 

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาและวตัถุประสงคใ์นการจดัการเรียนการสอน 

7.2 ควรมีใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพผสมผสานกัน เพ่ือให้ได้ขอ้มูลในมิติท่ีหลากหลาย                  

ทั้ งทางลึกและกวา้งในการสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการอ้างอิงไปยงับริบทอ่ืนๆ ท่ี

สอดคลอ้งกนั 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์2) เปรียบเทียบความสามารถใน

การคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซต์

กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อย1 (โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 30 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ 1) แผนการจดัการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์(จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์) จาํนวน 10 แผน ใชเ้วลา 20 ชัว่โมง มีความเหมาะสม 

ในระดบัมากท่ีสุด 2) แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงคาํนวณ มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .91  3) บทเรียน

ผ่านเวบ็ไซต ์มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ ์82.19/85.22 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเด่ียว 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัไดรั้บ 

การจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซต์ สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซต ์อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 2) ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซตสู์งกวา่เกณฑ ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  (X� = 23.17 จากคะแนนเตม็ 30 คะแนน, S.D. = 2.45 และ t = 4.406) 

 

คาํสําคญั: การจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ, บทเรียนผา่นเวบ็ไซต,์ ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to:  1)  compare the computational thinking ability learning 

achievements of Matayomsuksa 2 students before and after using Productivity- Based Learning through Web-

Based Instruction.  2)  compare the computational thinking ability of Matayomsuksa 2 students after using 
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Productivity-Based Learning through Web-Based Instruction with the criterion of 70 percent of full marks. The 

sample consisted of 30 students studying in the first semester of the academic year 2021 at Bueng Kham Phrol 

Subdistrict Administration Organization School 1 ( Watratsattharam School) , under Department of Local 

Administration. Service Area Office 1. They were selected by using multi-stage random sampling. The research 

instruments were 10 lesson plans ( online teaching) , taking 20 hours, which was at the highest appropriate level, 

a computational thinking ability test with a reliability of . 91, a web- based instruction at the highest appropriate 

level and the efficiency was at 82. 17/ 85. 22 which met the set criteria.  The statistics used for the data analysis 

were mean, percentage, standard deviation, t-test for one sample. 

The results of the study were as follows:  1)  the computational thinking ability of Matayomsuksa 2 

students after using Productivity- Based Learning through Web- Based Instruction were higher than before at the 

0. 05 level of statistical significance, and 2)  the computational thinking ability Matayomsuksa 2 students after 

using Productivity- Based Learning through Web- Based Instruction were higher than the criterion of 70 percent 

of full marks at the 0.05 level of statistical significance. (X�= 23.17 from total 30 scores, S.D. = 2.45 and t= 4.406) 

 

Keywords: Productivity-Based Learning, Web-Based Instruction, Computational Thinking Ability 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ปัจจุบนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ทาํให้ 

เกิดการปรับตวัเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะสถาบนัทางการศึกษาท่ีไม่สามารถจดัการเรียนการสอน 

แบบปกติได ้จึงจาํเป็นตอ้งใชรู้ปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือใหก้ารเรียนรู้เกิดความต่อเน่ือง (OECD, 

2020) การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รียน เน้ือหา ส่ือการเรียนและแหล่งเรียนรู้

กระบวนการจดัการเรียนรู้ ระบบการติดต่อส่ือสาร ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวดัและการประเมินผล            

ทาํใหก้ารจดัการเรียนการสอนออนไลน์สามารถทาํได ้ซ่ึงผูว้จิยัมีความสนใจในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 

โดยการนาํเทคโนโลยีมาผนวกกบัความสนใจสร้างเป็นบทเรียนผ่านเวบ็ไซต ์ เพ่ือผูเ้รียนสามารถศึกษา สืบคน้

นอกเวลา และเขา้ถึงบทเรียนไดง่้าย ผา่นการใชง้านอินเทอร์เน็ต 

การจดัระบบการเรียนการสอนบนเวบ็เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศ

เพ่ือการคน้ควา้ขอ้มูลในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง สนองตอบแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียน

สามารถเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลายและเกิดไดทุ้กท่ีทุกเวลา ทุกสถานท่ี โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศให้

เกิดประสิทธิภาพ ในดา้นการเรียนการสอนบนเวบ็ เพ่ือช่วยผูเ้รียนแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถร่วมทาํ

กิจกรรม สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ ผูเ้รียนกบัผูส้อน และผูเ้รียนกบัเน้ือหา โดยการเสาะ

แสวงหาขอ้มูลจากบริการในอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองจากบริการเวิลด์ไวด์เว็บ ทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสแสดง                    

ความคิดเห็นไดม้ากข้ึน กิจกรรมการเรียนการสอนจึงเป็นไปอยา่งทัว่ถึงเป็นลกัษณะการเรียนการสอนท่ีตอบสนอง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและศกัยภาพทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถเขา้มาศึกษา ทบทวน 

เน้ือหา และฝึกทาํแบบฝึกหัดบนเวบ็ไดทุ้กท่ีทุกเวลาทุกสถานท่ี เพ่ิมความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสรรค ์             

ดงังานวิจยั ของกฤตยาณี กองอ้ิม (2560) ไดพ้ฒันาระบบการเรียนการสอนบนเวบ็ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สาํหรับนกัเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
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สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) เป็นการเรียนรู้ 

เพ่ือนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความคิด เป็นสามารถในการผลิตผลงานใหม่และงานสร้างสรรคท่ี์เป็น

ท่ีประจกัษไ์ด ้ซ่ึงเป็นผลผลิตของผูเ้รียน ในการท่ีจะสร้างผลงานไดน้ั้นผูเ้รียนจะตอ้งมีทกัษะหลากหลาย ซ่ึงทกัษะ

ท่ีสาํคญัประการหน่ึงคือ ทกัษะกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดแบบมีเหตุผล และการคิดสร้างสรรค ์

(เลอลกัษณ์ โอทกานนท,์ 2561) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีไพฑูรย ์สินลารัตน์และคณะ (ไพฑูรย ์

สินลารัตน์, 2560) ไดพ้ฒันาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ่งสร้างให้ผูเ้รียน มีผลผลิต

ของตนเอง ไม่วา่จะเป็นผลผลิตในเชิงความคิด งานวชิาการ ส่ิงประดิษฐต์่างๆ เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ท่ีมี

วตัถุประสงคมุ่์งใหส้ร้างผลงานหรือช้ินงานนัน่เอง  

ทกัษะการดาํรงชีวติอยา่งมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 การใชเ้ทคโนโลยเีขา้มามีส่วนในชีวติประจาํวนัมากข้ึน 

กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการปรับเปล่ียนหลกัสูตรจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปสู่หลกัสูตรวิชา

วิทยาการคาํนวณท่ีจะไม่จาํกดัอยูเ่พียงแค่การคิดใหเ้หมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ไดจ้าํกดัอยูเ่พียงการคิดใน

ศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพ่ือนาํมาใชแ้กปั้ญหาของ

มนุษย ์โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทาํงานและช่วยแกไ้ขปัญหาตามท่ีเราตอ้งการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ี

มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทกัษะการคิดเชิง

คาํนวณ และเป็นผูท่ี้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

วิทยาการคาํนวณ สอนให้คิดเป็น ใชเ้ป็น และรู้เท่าทนัเทคโนโลย ีซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคค์วามรู้ ดงัน้ี 1. การคิด

เชิงคาํนวณ (computational thinking) เป็นวิธีคิดและแกปั้ญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใชจิ้นตนาการมองปัญหาดว้ย

ความคิดเชิงนามธรรม ซ่ึงจะทาํใหเ้ห็นแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งเป็นขั้นตอนและมีลาํดบัวิธีคิด 2. พ้ืนฐานความรู้

ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั (digital technology) เป็นการสอนให้รู้จกัเทคนิควิธีการต่างๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทลั 

โดยเฉพาะในยคุ 4.0 จะเนน้ในดา้นระบบอตัโนมติั (automation) 3. พ้ืนฐานการรู้เท่าทนัส่ือและข่าวสาร (media 

and information literacy) เป็นทกัษะเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือและเทคโนโลยีดิจิทลั แยกแยะไดว้่าขอ้มูลใดเป็น

ความจริงหรือความคิดเห็น โดยเฉพาะขอ้มูลบนส่ือสงัคมออนไลน ์

จากความเป็นมาและความสําคญัดังกล่าว เป็นแนวทางท่ีน่าจะสามารถนํามาใช้ในการพฒันาและ

ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ซ่ึงอาจส่งผลให้นกัเรียนสามารถจดัการแกปั้ญหาในสถานการณ์ใน

บทเรียนได ้ตลอดจนนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งเป็นระบบเป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน ดงันั้นจึงนาํมาสู่

งานวิจัยน้ีท่ีนําระบบการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์มาบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพฒันา

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนกัเรียน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 (1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงั

ไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2                

ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซตก์บัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1.1 ความสามารถการคดิเชิงคาํนวณ 

Wing (2010) ได้นําเสนอเพ่ือขยายความหมายของความสามารถการคิดเชิงคํานวณว่าเป็น

กระบวนการคิด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดปัญหาและสร้างวิธีการแก้ปัญหา โดยส่งผลไปสู่ปลายทางท่ีทาํให้ 

คอมพิวเตอร์หรือมนุษยจ์ดัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความสามารถการคิดเชิงคาํนวณ เป็นความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดแกไ้ขปัญหา โดยวเิคราะห์

ขอ้มูลและรายละเอียดของปัญหา หาความสัมพนัธ์ของปัญหา และวางแผนการดาํเนินการแกปั้ญหาอย่างเป็น

ลาํดับขั้นตอนท่ีชัดเจน เพ่ือให้วิธีการแก้ปัญหานั้ นเป็นรูปแบบท่ีผู ้แก้ปัญหาสามารถปฏิบัติตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

3.1.2 องค์ประกอบของความสามารถการคดิเชิงคาํนวณ 

องค์กร Code.org (2015) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายท่ีจะนําความรู้วิทยาการทาง

คอมพิวเตอร์เขา้ไปในการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย                 

โดยไดแ้บ่งองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความสามารถการคิดเชิงคาํนวณไวด้งัน้ี 

 1. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การดึงลกัษณะเฉพาะของปัญหาออก และพิจารณารูป

ทัว่ไปของการแกปั้ญหา เพ่ือใหส้ามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดห้ลากหลายปัญหา 

2. การแยกส่วนย่อยปัญหา (Decomposition) สามารถแยกปัญหาใหญ่ออกเป็น ส่วนย่อยเพ่ือ

จดัการกบัปัญหาไดง่้ายข้ึน  

3. รูปแบบ (Pattern) การสงัเกตและคน้หา ความเหมือนของส่ิงต่างๆ เพ่ือดูลกัษณะท่ีเหมือนกนั 

4. ขั้นตอนวธีิ (Algorithm) การสร้างชุดขั้นตอนท่ีทาํใหบ้รรลุงานหรือ ปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561) ได้จัดทําแบบเรียนสําหรับ 

นักเรียนไทยและนําเสนอว่า ความสามารถการคิดเชิงคาํนวณ (Computational Thinking) เป็นความสามารถ 

พ้ืนฐานของการคิดแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั และไดก้าํหนด

องคป์ระกอบความสามารถการคิดเชิงคาํนวณไว ้4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การพิจารณารายละเอียดท่ีสําคญัของปัญหา แยกแยะ

สาระสาํคญัออกจากส่วนท่ีไม่สาํคญั  

2. การคิดแบบแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (Decomposition) พิจารณาและ แบ่ง

ปัญหาหรืองาน ออกเป็นส่วนยอ่ยเพ่ือใหจ้ดัการกบัปัญหาไดง่้ายข้ึน  

3. การหารูปแบบของปัญหา (Pattern Recognition) พิจารณารูปแบบ แนวโนม้ของ ขอ้มูลหรือ

ปัญหา และพิจารณาความคลา้ยหรือความเหมือนกนัของปัญหายอ่ยท่ีอยูใ่นปัญหา เดียวกนัหรือความเหมือนกนั

ของรูปแบบการแกปั้ญหา 

4. การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm) ออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรือการทาํงาน             

โดยมีลาํดบัคาํสัง่ท่ีชดัเจน 

ผูว้จิยัไดส้งัเคราะห์ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ออกมาเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดด้งัน้ี  

1. การคิดแยกส่วนย่อยปัญหา (Decomposition) เป็นการแบ่งงานหรือปัญหาใหญ่ออกเป็น

ส่วนยอ่ยๆ เพ่ือช่วยแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น 
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2. การคิดหารูปแบบ (Pattern recognition) การพิจารณาลกัษณะความเหมือนและต่างของ

ปัญหา เพ่ือนาํรูปแบบการเปล่ียนแปลงมาออกแบบสร้างช้ินงานในภายภาคหนา้ 

3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) สามารถพิจารณาคดัแยกสาระสาํคญัออกจากส่วนไม่สาํคญัได ้

ดว้ยการเห็นปัญหา และสามารถพิจารณารูปแบบของการแกปั้ญหาได ้

4. การคิดออกแบบขั้นตอน (Algorithms) ออกแบบจดัลาํดบัของคาํสัง่เป็นขั้นตอนอยา่งชดัเจน 

เพ่ือแกปั้ญหาในแต่ละส่วนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของปัญหา 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

3.1 ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์สูงกวา่ก่อนเรียน 

3.2 ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์

หลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและตวัอย่าง 

4.1.1 ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสงักดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินของภาคกลาง จาํนวน 24,641 คน 

4.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของ

กลุ่มภาคกลางเขต 1 สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํนวน 30 คน ท่ีไดม้าโดยการสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 

4.1.2.1 สุ่มเขตทั้งหมด 3 เขต ของภาคกลาง เขตสังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มา 1 เขต ได ้ภาคกลางเขต 1 

การจดัการเรียนรู้เชิงผลิต

ภาพผา่นเวบ็ไซต ์

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ 

มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. การคิดแยกส่วนประกอบและการยอ่ยปัญหา

(Decomposition)  

2. การคิดหารูปแบบ (Pattern recognition)  

3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)  

4. การคิดออกแบบขั้นตอนวธีิ (Algorithms) 

ตวัแปรตน้ 

ตวัแปรตาม 
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4.1.2.2 สุ่มจงัหวดัทั้งหมด 8 จงัหวดั จากภาคกลาง เขต 1 ประกอบดว้ยจงัหวดัชยันาท นนทบุรี  

ปทุมธานี พระนครศรีอยธุยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง จากกรมกลางปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มา 1 จงัหวดั  

ไดจ้งัหวดัปทุมธานี 

4.1.2.3 สุ่มโรงเรียนทั้ งหมด 34 โรงเรียน จากกลุ่มโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนในระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการคาํนวณ และ

ผูเ้รียนสามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตได ้และเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 

(ฉบบัปรับปรุง 2560) มา 1 โรงเรียน  ไดโ้รงเรียนองค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อย1 (โรงเรียนวดัราษฎร์

ศรัทธาราม) 

4.1.2.4 สุ่มตัวอย่างมา 1 ห้องเรียน จากโรงเรียนตัวอย่างท่ีมีการเรียนการสอนในระดับ

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 30 คน 

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

4.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้ ในวิชาวิทยาการคาํนวณ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 10 แผนจดัการ

เรียนรู้  เป็นการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ รวมใชเ้วลาจาํนวน 20 ชัว่โมง ทุกองคป์ระกอบในแผนการจดัการ

เรียนรู้ มีความเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกัน โดยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X� = 4.55,               

S.D. = 0.40) 

4.2.2  แบบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงคาํนวณ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ 

แบ่งเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ การคิดแยกส่วนยอ่ยปัญหา (Decomposition) การคิดหารูปแบบ (Pattern recognition) 

การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) และการคิดออกแบบขั้นตอน (Algorithms) ซ่ึงจาํนวนขอ้สอบ มีจาํนวน 7, 8, 8 

และ 7 ขอ้ ตามลาํดบัโดยสอดคลอ้งกบัความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ความเท่ียงตรงดา้นเน้ือหา (Content 

validity) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง อยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00 ค่าอาํนาจจาํแนก (D) อยูร่ะหวา่ง 0.30-0.80 ความยาก

ง่าย (PE) อยู่ระหว่าง 0.50-0.80 และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 

พบวา่ มีค่าเท่ากบั 0.91 

4.2.3  บทเรียนผา่นเวบ็ไซต ์สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 คาํนวณหา E1/E2 แลว้นาํผล

การวเิคราะห์เทียบกบัเกณฑ ์คะแนน เร่ืองการเขียนโปรแกรม E1 /E2  คือ 82.19 / 85.22 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขั้นเตรียมนักเรียนก่อนดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาํเนินการแนะนําหน่วยการเรียนรู้ ช้ีแจง

จุดประสงค ์วธีิการจดัการเรียนรู้ และทดสอบก่อนเรียน 

 ขั้นดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดาํเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี

พฒันาข้ึน แบบออนไลน์ จาํนวน 10 แผน เป็นระยะเวลา 20 ชัว่โมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  

ขั้นหลงัสอน เม่ือดาํเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ครบตามแผนการจดัการเรียนรู้แลว้ดาํเนินการทดสอบ

หลงัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถการคิดเชิงคาํนวณ เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 30 ขอ้ เพ่ือนาํ

ผลมาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารวเิคราะห์ขอ้มูล  

       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐาน โดยใช ้ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายขอ้มูลทัว่ไป  

การวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ โดยใช ้ค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก  

ค่าความเช่ือมัน่ การคาํนวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  
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การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวดัความสามารถ

ในการคิดเชิงคาํนวณหลงัเรียน กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยใช ้วิธีการทดสอบค่าที t-test for one 

sample และ t-test for Dependent Samples ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบ

ก่อนและหลงั 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซต ์สูงกวา่ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์โดยมีคะแนน

เฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 12.17 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 23.17 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและ

หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์

คะแนน X� n S.D. df t Sig. 

ก่อนไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่น

เวบ็ไซต ์
12.17 30 3.62 

29 30.935* .000 
หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่น

เวบ็ไซต ์
23.17 30 2.45 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

5.2 คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซต์มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 23.17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.94 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงัตารางท่ี 2 และ 3 

 

ตารางที ่2  ค่าสูงสุด (Max) ค่าตํ่าสุด (Min) คา่เฉล่ีย (𝑋𝑋�) ร้อยละ (%) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความสามารถใน

การคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (n=30) 

องค์ประกอบ 
คะแนน

เต็ม 

ค่าสถิติ 

Max Min 𝐱𝐱� S.D. % 

การคิดแยกส่วนยอ่ยปัญหา 7 6 4 5.06 0.37 72.29 

การคิดหารูปแบบ 8 8 5 6.36 0.76 79.50 

การคิดเชิงนามธรรม  8 8 5 6.50 0.82 81.25 

การคิดออกแบบขั้นตอน  7 7 5 5.23 0.50 74.71 

รวมเฉลีย่ 23.17 2.45 76.94 
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ตารางที ่3  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา       

ปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซตก์บัเกณฑร้์อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

คะแนนความสามารถในการคิดเชิง

คํานวณ 

ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 21 คะแนน 

x� S.D. df t Sig. 

23.17 2.45 29 4.406* .000 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

6. อภิปรายผล  

6.1 คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บ

การเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.17 คะแนน สูงกว่าก่อนเรียน                      

การจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซต์นั้น เป็นแนวทางให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง เรียนรู้และแกปั้ญหา

สถานการณ์ต่างๆ ดว้ยตนเอง เป็นการประเมินทกัษะความสามารถท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิดแกไ้ขปัญหา สอดคลอ้ง

กบัแนวคิด (สุคนธ์ สินธพานนท์ 2561) ไดใ้ห้ความหมายของการแกปั้ญหาวา่ เป็นการใชป้ระสบการณ์ท่ีเกิดจาก

การเรียนรู้มาเป็นพ้ืนฐานในแก้ปัญหา คิดออกแบบช้ินงาน ออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาท่ีอิงกบับริบทชีวิตจริง               

โดยวิเคราะห์ขอ้มูลและรายละเอียดของปัญหา หาความสัมพนัธ์ของปัญหา และวางแผนการดาํเนินการแกปั้ญหา

อยา่งเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน เพ่ือใหน้กัเรียนไดคิ้ดออกแบบวธีิการแกปั้ญหา สามารถส่งเสริมความสามารถใน

การคิดเชิงคํานวณ ได้แก่ 1) การคิดแยกส่วนย่อยปัญหา (Decomposition) 2) การคิดหารูปแบบ (Pattern 

recognition) 3) การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) 4) การคิดออกแบบขั้นตอน (Algorithms) ซ่ึงขั้นตอนการสอน

ในแต่ละขั้นจะช่วยส่งเสริมและฝึกฝนให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณในแต่ละ

องคป์ระกอบไดอ้ยา่งชดัเจน (ศุภวฒัน์ ทรัพยเ์กิด ,2559) พบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการออกแบบเชิง

วศิวกรรมสามารถพฒันาความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณของผูเ้รียนได ้

6.2 คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บ

การเรียนการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 76.94 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ ร้อยละ 

70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ หลงัเรียน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2                   

ท่ีได้รับการเรียนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือพิจารณาขอ้มูลคะแนนเฉล่ียร้อยละของความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ

หลงัเรียน วเิคราะห์แยกองคป์ระกอบ พบวา่ องคป์ระกอบการคิดเชิงนามธรรม มีค่าเฉล่ียร้อยละสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 

81.25 รองลงมาคือ องคป์ระกอบการคิดหารูปแบบ องคป์ระกอบการคิดออกแบบขั้นตอน และองคป์ระกอบการ

คิดแยกส่วนยอ่ยปัญหา ค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากบั 79.50, 74.71 และ 72.29 ตามลาํดบัผูเ้รียนมีพฒันาการสูงกวา่เกณฑ์

ท่ีกาํหนดไว ้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม เน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการสอน ท่ีมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝน

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณ ในการเขียนโปรแกรม นอกจากน้ีการท่ีไดเ้รียนรู้อยา่งอิสระและลงมือปฏิบติั

จริง หาแนวทางในการแกปั้ญหาจากสถานการณ์จริง (ทิศนา แขมมณี 2561) กล่าววา่ ความสามารถในการกระทาํ 

การลงมือทาํหรือการปฏิบติั ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ ความคิดหรือประสบการณ์เป็นพ้ืนฐานในการกระทาํ ทาํให้ผูเ้รียน

เกิดความสนใจ มีความสุข สนุกสนาน และกระตือรือร้นในการเรียนส่งผลต่อเน่ืองให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกฝน

ความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณจากกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งเต็มท่ี ดงังานวจิยัของ 

นสัรินทร์ บือซา (2558) ท่ีพบวา่ ผูเ้รียนสนุกกบัการเรียนรู้ท่ีใดน้าํเน้ือหาวิชาไปใชใ้นการประดิษฐ์ช้ินงาน และมี
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ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ นาํมาสู่การพฒันาความสามารถในการคิดเชิงคาํนวณหลงัไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ผูส้อนตอ้งศึกษารูปแบการทาํกิจกรรมท่ีเอ้ือต่ออุปกรณ์ใช้งานของผูเ้รียนทั้ งคอมพิวเตอร์ 

โทรศพัท์ แท็บเล็ต เพ่ือให้การจดักิจกรรมเป็นไปดว้ยความราบร่ืน และลดขอ้ขดัขอ้งในรูปแบบจอแสดงผลท่ี

แตกต่างกนั  

 (2)  ผู ้สอนต้องเตรียมสถานการณ์และปัญหาท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู ้เ รียน และเป็น

สถานการณ์ท่ีท้าทายความสามารถของผูเ้รียน จะเป็นแรงผลกัดันให้ผูเ้รียนสืบคน้ความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่ง                 

การเรียนรู้ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษา เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผา่นเวบ็ไซต ์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้

ในระดบัชั้นอ่ืนๆ 

  (2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการการจดัการเรียนรู้เชิงผลิตภาพผ่านเวบ็ไซต ์กบัการจดัการ

เรียนรู้แบบอ่ืนๆ บนเวบ็ไซต ์เช่น การจดักิจกรรมการเรียนรู้สะเตม็ผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยการใหค้าํปรึกษา ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และความกรุณาจาก 

รศ.ดร.สุวรรณา จุย้ทอง ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ผศ.ดร.เลอลกัษณ์ โอทกานนท์ กรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ท่ีให้คาํแนะนาํทุกขั้นตอน ตรวจสอบขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี ผูว้ิจยัขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่ง 

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ดนุชา สลีวงศ์ อาจารย ์ดร.วสัส์พร จิโรจพนัธ์ุ อาจารย ์ดร.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรี 

นางสาวพศัธีมา ไทนิธิทีฆพศั และ นายสุรศกัด์ิ สงัขแ์ยม้ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีไดก้รุณาตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ

ท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ และใหค้าํแนะนาํแก่ผูว้จิยัเป็นอยา่งดี 

ขอขอบพระคุณท่านผูอ้าํนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาํบลบึงคาํพร้อย1 (โรงเรียนวดัราษฎร์

ศรัทธาราม) คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ท่ีไดอ้าํนวยดวามสะดวก ให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งให้

ความช่วยเหลือเป็นอยา่งดีเสมอมา ขอขอบใจนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาบีท่ี 2 โรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนตาํบล              

บึงคาํพร้อย 1 (โรงเรียนวดัราษฎร์ศรัทธาราม) สังกดักรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปีการศึกษา 2564                 

ทุกคน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองใชเ้คร่ืองมือ และเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การเรียนนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นกระบวนการท่ีมีความสาํคญัและมีบทบาท

อย่างมากในผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่ ซ่ึงเน้นท่ีผูเ้รียนเป็นสําคญั เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีบุคคลคิดริเร่ิมข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ ตามความสนใจ ความตอ้งการ ความถนัด เป้าหมายของตนเอง ภายใต้

องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองได้แก่ ความรับผิดชอบในตวับุคคล (personal responsibility)                 

การเป็นผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะช้ีนาํตนเองได ้(learner self-direction) การเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเอง (self-directed learning) 

ของปัจเจกบุคคลแต่ละบุคคล และปัจจยัภายในส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (factors within the social context) โดยได้

นาํศาสตร์และศิลป์ในการช่วยให้ผูใ้หญ่เกิดการเรียนรู้ ดงัน้ี ความเขา้ใจต่อตนเอง (Self-concept) ประสบการณ์ 

(Experience) ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ (Readiness to Learn) และเป้าหมายในการเรียนรู้ (Orientation to Learning) 

เขา้มาพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพ ตลอดจนทศันคติของผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่ เพ่ือช่วยใหผู้ใ้หญ่ได้

เกิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีมีลกัษณะของการเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองได ้มีความคิดท่ีสร้างสรรค์จนเกิดเป็น

นวตักรรมกระบวนการในตวับุคคลเฉพาะแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป และเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่

ตวับุคคลอีกดว้ย ดงันั้น ปัจจยัสาํคญัท่ีสามารถทาํใหเ้กิดนวตักรรมกระบวนการได ้คือ ทศันคติ ความรู้ ความสามารถ 

ทกัษะ และศกัยภาพของทพัยากรมนุษย ์ซ่ึงเป็นหวัใจหลกัในการพฒันาผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไป

ในทิศทางท่ีดีข้ึน สามารถดาํรงชีวิตและแกปั้ญหาท่ีเผชิญอยู่ได ้ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว                

ทั้งทางดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมในยคุปัจจุบนัน้ี 

 

คาํสําคญั: นวตักรรมกระบวนการ การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง ผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่ 

 

ABSTRACT 

Self- directed learning it is an important process and plays a huge role in adult learners.  which focuses 

on the students as important This is because it is a process initiated by individuals to meet their learning needs 

based on their interests, needs, aptitudes, and goals.  Under the elements of self- guided learning are:  personal 

responsibility being a self- directed learner self- guided learning of each individual and factors within the social 

environment by bringing the science and art to help adults learn as follows:  self- understanding, experience, 
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readiness to learn.  and learning goals to develop knowledge, abilities, skills and potential as well as the attitude 

of adult learners To help adults learn new things with the nature of self-guided learning. There are creative ideas 

until it is an innovative process in each individual individual that is different.  It also creates value for the 

individual.  Therefore, the key factors that can lead to process innovation are the attitude, knowledge, abilities, 

skills and potential of the human army.  Which is the heart of the development of adult learners to change in a 

better direction.  able to live and solve problems that face under the rapid changes Both in terms of technology, 

economy, society and culture in the present day. 

 

Keywords: Process Innovation, Self-Directed Learning, Adult Learners 

 

1. บทนํา 

 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมได้มีความสําคญัและมีบทบาทอย่างมากต่อการขบัเคล่ือน                     

ความเป็นไปของเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมต่างๆ ในยคุปัจจุบนัใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ และความทนัสมยั 

อีกทั้งยงัทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ข้ึนอย่างมากมายและรวดเร็ว กลายเป็นโลกท่ีไร้พรมแดนท่ีทาํให้เกิด

ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมข้ึนอยา่งมากและรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามในยคุท่ีโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยี

ความกา้วหน้าต่างๆ ตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ไดเ้กิดข้ึนอย่างมากมายทาํใหม้นุษยต์อ้งมีการปรับตวัอยู่ตลอดเวลา 

การเป็นฝ่ายรอรับขอ้มูลอยา่งเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป มนุษยจึ์งตอ้งมีการแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองอยู่

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นทาํให้มนุษยต์อ้งมีการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนด้วยตนเองจากทุกท่ี ทุกเวลา              

ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย ์และการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองคือกระบวนการท่ีสาํคญัสาํหรับการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ในโลกท่ีเตม็ไปดว้ยการเปล่ียนแปลงน้ี 

การเรียนนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเป็นลกัษณะการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ กาํหนดเป้าหมาย และ

ดาํเนินการเรียนรู้ดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมของตนเองเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์การเรียนนรู้โดยการช้ีนาํ

ตนเอง มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของนกัการศึกษาและทฤษฎีมนุษยนิยม เช่น John Dewey ท่ีกล่าวไวว้า่ มนุษยทุ์ก

คนเกิดมาพร้อมกบัศกัยภาพไม่จาํกดั เพ่ือการเจริญเติบโตและพฒันาการ โดยเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นการสนบัสนุน

ความเจริญและการพฒันาของมนุษย ์ซ่ึงผูส้อนจะไม่เขา้ไปแทรกแซงหรือไปควบคุมกระบวนการการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน ผูส้อนจะเพียงแต่แสดงบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Learning Facilitator) เพ่ือช่วยเหลือ

ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และตกผลึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นการเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองจึงได้เขา้มามี

บทบาทสาํคญัสาํหรับผูเ้รียนท่ีเป็นวยัผูใ้หญ่ เน่ืองจากผูใ้หญ่จะเป็นผูท่ี้มีสติปัญญา มีวฒิุภาวะ และมีประสบการณ์

ท่ีสามารถพฒันาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ในส่ิงใหม่ๆ ได ้จนเกิดเป็นนวตักรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจเจกบุคคลของแต่ละบุคคล เพ่ือท่ีจะพฒันาตนเองใหดี้ข้ึนภายใตก้ารเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกปัจจุบนัน้ี 

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนวยัผูใ้หญ่มีการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันานวตักรรมกระบวนการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองของผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่ 
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3. นวตักรรมกระบวนการ  

 นวตักรรม (Innovation) มีรากศพัทม์าจาก Innovare ในภาษาลาติน แปลวา่ ทาํส่ิงใหม่ข้ึนมาซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัความหมายของคาํวา่ นวตักรรม ท่ีรูปศพัทเ์ดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต +กรรม กล่าวคือ นว แปลวา่ ใหม่ 

อตัต แปลว่า ตวัเอง และกรรม  แปลว่า การกระทาํ เม่ือนาํคาํ นว มาสนธิกบัอตัต จึงเป็น นวตัต และเม่ือรวมคาํ 

นวตัต มาสมาสกับกรรม จึงเป็นคาํว่า นวตักรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทาํท่ีใหม่ของตนเอง หรือ                  

การกระทาํของตนเองใหม่ นอกจากน้ีองคก์รดา้นนวตักรรมและนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ 

นวตักรรม ดงัน้ี 

  Rogers (1983) ได้ให้ความหมายของคําว่า นวัตกรรม (Innovation) ว่านวัตกรรม คือ ความคิด 

กระบวนการ การกระทํา หรือส่ิงใหม่ ซ่ึงถูกรับรู้ว่าเป็นส่ิงใหม่ๆ ด้วยบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืนๆ ของ                

การยอมรับในสงัคม  

  Hughes (1989) กล่าววา่ นวตักรรม เป็นการนาํวิธีการๆ มาปฏิบติัหลงัจากไดผ้า่นการทดลองหรือไดรั้บ

การพฒันาเป็นขั้นๆ แลว้ โดยเร่ิมตั้งแต่การคิดคนั การพฒันา ซ่ึงอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบติั

แลว้จึงนาํไปปฏิบติัจริง ซ่ึงมีความแตกต่างไปจากการปฏิบติัเดิมท่ีเคยปฏิบติัมา 

  Nohria and Gulati (1996) ไดก้ล่าววา่ นวตักรรม คือ กระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการสร้าง

และปรับเปล่ียนความคิดท่ีนาํไปสู่การพฒันาสินคา้และบริการ กระบวนการ โครงสร้างหรือนโยบายท่ีมีความใหม่

ต่อองคก์าร  

  ราชบณัฑิตยสถาน (2556) ไดบ้ญัญติัศพัท์คาํมาจากภาษาบาลีวา่ “นวดา” ประสมกบัคาํภาษาสันสกฤต 

“กรม” ข้ึนเป็นคาํภาษาไทยวา่ “นวตักรรม” และให้ความหมายวา่ น. การกระทาํ หรือส่ิงท่ีทาํใหม่ หรือแปลกจาก

เดิม ซ่ึงอาจจะเป็นความคิด กระบวนการ วธีิการ หรืออุปกรณ์ เป็นตน้ กล่าวไดว้า่ นวตักรรม หมายถึง ส่ิงใหม่หรือ

ความคิดใหม่ท่ีต่างจากส่ิงหรือความคิดท่ีมีอยูเ่ดิม  

  สํานักงานนวตักรรมแห่งชาติ (2553) ให้ความหมายว่า นวตักรรม คือ ส่ิงใหม่ท่ีเกิดจากการใชค้วามรู้

และความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสงัคม 

  จากการให้ความหมายของนวตักรรมท่ีเป็นส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากการใช้ความรู้ กระบวนการ ทักษะ

ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค ์ในการพฒันาข้ึน โดยอาจจะมีลกัษณะเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ บริการใหม่หรือ

กระบวนการใหม่ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงสามารถแบ่งมิติสาํคญัของนวตักรรม เป็น               

3 มิติ คือ ความใหม่ (Newness) ส่ิงท่ีจะไดรั้บการยอมรับวา่ มีคุณลกัษณะเป็นนวตักรรมไดน้ั้นมิติแรกท่ีจะตอ้งมีก็

คือ ความใหม่ หมายถึง เป็นส่ิงใหม่ท่ีถูกพฒันาข้ึน ซ่ึงอาจจะมีลกัษณะเป็นตวัผลิตภณัฑบ์ริการ หรือกระบวนการ 

โดยจะเป็นการปรับปรุงจากของเดิมหรือพฒันาข้ึนใหม่เลยก็ได้ มิติท่ีสอง คือ ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

(Economic Benefits) ในลกัษณะของการเป็นนวตักรรม ก็คือการให้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้าง

ความสําเร็จในเชิงพาณิชย ์กล่าวคือ นวตักรรมจะตอ้งสามารถทาํให้เกิดมูลค่าเพ่ิมข้ึนไดจ้ากการพฒันาส่ิงใหม่

นั้นๆ ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนอาจจะสามารถวดัไดเ้ป็นตวัเงินโดยตรง หรือไม่เป็นตวัเงินโดยตรงก็ได ้และมิติ

ท่ีสาม คือ การใชค้วามรู้ การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค ์(Knowledge and Creativity Idea) เป็นมิติสาํคญั คือ 

การคิดคน้หรือผลิตนวตักรรมโดยการใชค้วามรู้ การเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรคเ์ป็นฐานของการพฒันาให้

เกิดข้ึนใหม่ ท่ีไม่ใชเ้กิดจากการลอกเลียน การทาํซํ้ า เป็นตน้  

  นวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็นนวตักรรมประเภทหน่ึงท่ีจาํแนกตามเป้าหมายของ

นวตักรรม โดยประเภทของนวตักรรมท่ีมีการจาํแนกตามเป้าหมายของนวตักรรมมี 2 ประเภทไดแ้ก่ นวตักรรม
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ผลิตภณัฑ์ (Product Innovation) คือ การพฒันาและนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี หรือ

วิธีการมาใชก็้ดี รวมไปถึงการปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมท่ีมีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน นวตักรรม

ผลิตภณัฑ์ถือเป็นผลิตผล (Outputs) ขององค์การหรือธุรกิจ โดยอาจจะอยู่ในรูปของตวัสินค้า (Goods) หรือ                   

การบริการ (Services) ก็ได ้ส่วนนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึงการประยุกต์ใชแ้นวคิด 

วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ ท่ีส่งผลให้กระบวนการผลิตและการทาํงานโดยรวมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงข้ึนอย่างเห็นได้ชัด (Schiling, 2008) จากความหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านวตักรรม

กระบวนการ เป็นเร่ืองของการเปล่ียนแปลงในองคก์ารไม่วา่จะเป็นเคร่ืองมือ กรรมวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ 

หรือรูปแบบการจัดการองค์การ แม้ว่านวตักรรมผลิตภัณฑ์จะถูกมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่าแต่นวตักรรม

กระบวนการก็มีความสําคญัมากเช่นเดียวกัน โดยนวตักรรมกระบวนการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเร่ืองของ                  

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

รวมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในระบบกล่าวคือ ปัจจยันาํเขา้ (Inputs) กระบวนการ 

(Process) และผลิตผล (Outputs) นัน่เอง 

  ซ่ึงจากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่กระบวนการการสร้างและพฒันานวตักรรมกระบวนการมี 5 ขั้นตอน

ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดหลกัการ เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการแสวงหาแนวคิดและ

หลกัการ การศึกษาเอกสารงานวจิยัและประสบการของผูเ้ก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

  ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกและการวางแผนสร้างนวตักรรม โดยพิจารณาเลือกจากลกัษณะของนวตักรรมการ

เรียนรู้ท่ีดี เช่น เป็นนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีตรงกบัความตอ้งการและความจาํเป็น มีความหนา้เช่ือถือและเป็นไปได้

สูงท่ีจะสามารถแกปั้ญหา และพฒันาการเรียนรู้ เป็นนวตักรรมท่ีมีแนวคิดหรือหลกัการทางวิชาการรองรับจน

น่าเช่ือถือ สามารถนําไปใช้ได้จริง ใช้ได้ง่าย สะดวกต่อการใช้และการพฒันานวตักรรม มีผลการพิสูจน์เชิง

ประจกัษว์า่ไดใ้ชใ้นสถานการณ์จริงแลว้สามารถแกปั้ญหาการเรียนรู้ไดอ้ยา่งน่าพึงพอใจ เป็นตน้ 

  ขั้นตอนท่ี 3 สร้างและพฒันานวตักรรมกระบวนการ เช่น วเิคราะห์วตัถุประสงค ์การออกแบบ การลงมือ

ปฏิบติั การทดลองใชร้ะยะสั้นเพ่ือปรับปรุงเน้ือหาสาระ นาํไปใชเ้พ่ือแกปั้ญหาหรือการพฒันาการเรียนรู้ 

  ขั้นตอนท่ี 4 การหาประสิทธิภาพของนวตักรรม ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีพิสูจน์วา่นวตักรรมกระบวนการท่ี

สร้างขั้นนั้นเม่ือนาํไปใชจ้ะไดผ้ลตามท่ีตอ้งการหรือไม่ สามารถแกปั้ญหาไดจ้ริงหรือไม่  

  ขั้นตอนท่ี 5 ปรับปรุงนวตักรรมกระบวนการ หลงัจากท่ีหาประสิทธิภาพของนวตักรรมท่ีสร้างขั้น ไม่วา่

จะโดยวิธีการใดก็ตามควรนําความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรุงนวตักรรมกระบวนการให้มี

คุณภาพเหมาะสมต่อไป 

  จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่านวตักรรมกระบวนการเป็นการประยุกต์ใชแ้นวคิด วิธีการหรือกระบวนการ

ใหม่ๆ ท่ีส่งผลใหก้ระบวนการทาํงานหรือกระบวนการเรียนรู้โดยรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึนอยา่ง

เห็นได้ชัด ซ่ึงการเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองจะเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสามารถทาํให้ผูเ้รียนในวยัผูใ้หญ่ได้พฒันา

กระบวนการเรียนรู้ของตนเองจนเกิดเป็นนวตักรรมกระบวนการของตนเองไดใ้นท่ีสุด 

 

4. การเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองของผู้เรียนวยัผู้ใหญ่ 

  การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นลกัษณะหน่ึงของการเรียนรู้ ซ่ึงคาํวา่ การเรียนรู้ 

(Learning) จากการศึกษาความหมายของการเรียนรู้ สรุปไดว้่า การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
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และศกัยภาพแห่งพฤติกรรม ทั้งส่ิงท่ีแสดงเป็นพฤติกรรมออกมาใหเ้ห็นและส่ิงท่ีอยูภ่ายในไม่แสดงออกมาให้เห็น 

เป็นผลมาจากการฝึกฝน ประสบการณ์ หรือการปฏิบติัท่ีไดรั้บจากการเสริมแรง การเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น

เป็นไปไดท้ั้ ง 2 ทิศทาง คือทางบวกและทางลบ เช่น ไม่มี-มี น้อย-มาก มาก-น้อย เคยทาํได้-ทาํไม่ได้ เป็นตน้ 

(Gregory, 1980) อีกทั้ งพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนการเรียนรู้ยงัมีลักษณะของความคงทนถาวร ซ่ึงเป็นผลมาจาก

ประสบการณ์หรือการฝึกฝนท่ีไดรั้บการเสริมแรงหรือการสังเกตพฤติกรรมจากตวัแบบ ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วย ความอ่อนเพลียหรือผลจากการใชย้า ซ่ึงการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเป็นแนวคิดท่ีมีพ้ืนฐาน

มาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวทิยากลุ่มมานุษยนิยม (Humanist) บนพ้ืนฐานความเช่ือท่ีเนน้ความเป็นตวัของ

ตวัเองของมนุษย ์ความอิสระในการเรียนรู้ และเช่ือในความสามารถของมนุษยท่ี์จะเรียนรู้ไดจ้ากตวัเอง มีแรงจูงใจ

เป็นปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นจุดศูนยก์ลางของการเรียนรู้ ตามความตอ้งการท่ีจะ

เรียนของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนจะเรียนรู้ไดม้ากหากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีผูอ้าํนวยความสะดวก 

และสนบัสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงโดยสรุปแลว้ Malcolm Knowles ไดใ้ห้ควาหมายของ การเรียนรู้โดยการช้ีนาํ

ตนเองไวว้่า หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลคิดเร่ิมข้ึนเอง ในการวิเคราะห์ความตอ้งการในการเรียนรู้ กาํหนด

จุดมุ่งหมาย เลือกวธีิการเรียน จนถึงการประเมินความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของตนเอง โดยจะไดรั้บหรือไม่ไดรั้บ

การช่วยเหลือจากผูอ่ื้นก็ตามและไดใ้หข้อ้คิดเก่ียวกบัการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง (Knowles, 1975) ท่ีสามารถ

สรุปไดด้งัน้ี 

  1. ผูท่ี้เร่ิมเรียนรู้ดว้ยตนเอง จะเรียนรู้ไดม้ากกวา่และดีกวา่ผูท่ี้รอรับจากผูอ่ื้น ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้โดยการช้ีนาํ

ตนเองจะเรียนอยา่งตั้งใจ อยา่งมีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูง นอกจากนั้นยงัใชป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ไดดี้กวา่

และยาวนานกวา่ผูท่ี้รอรับความรู้ 

  2. การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง สอดคลอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการ กล่าวคือ เด็กตามธรรมชาติตอ้งพ่ึงพิง

ผูอ่ื้นตอ้งการผูป้กครองปกป้องเล้ียงดูและตดัสินใจแทน เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ พฒันาข้ึนให้มีความอิสระ พ่ึงพิง

จากภายนอกลดลง และเป็นตวัเองมากข้ึน จนมีคุณลกัษณะการช้ีนาํตนเองเกิดข้ึน 

  3. นวตักรรมใหม่ ผูท่ี้มีการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองไดจ้ะเกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ รูปแบบกิจกรรม

การศึกษาใหม่ เป็นรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเพ่ิมบทบาทของผูเ้รียน ใหผู้เ้รียนรับผิดชอบในกระบวนการ

เรียนรู้ของตนเองเพ่ิมข้ึนในลกัษณะของเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

  4. การเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเอง เป็นลักษณะการเรียนรู้ เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ตามสภาพ                    

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา และทวีความเร็วมากข้ึนตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการเรียนรู้ 

โดยการช้ีนาํตนเอง เป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวติของมนุษยโ์ลก 

  องค์ประกอบของการเรียนรู้โดยช้ีนําตนเอง 

  การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองมีองคป์ระกอบท่ี Brockett and Hiemstra (1991) ไดน้าํเสนอเพ่ือความเขา้ใจใน

กรอบแนวคิดของการช้ีนําตนเองในการเรียนรู้ของผู ้ใหญ่ (Self-Direction in Adult Learning) โดยเรียกว่า                   

The PRO Model: The Personal Responsibility Orientation โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการช้ีนาํตนเองในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  

(The personal responsibility orientation: PRO model) 

ท่ีมา: Brockett and Hiemstra (1991) 

 

  1. ความรับผิดชอบในตวับุคคล (personal responsibility) หมายถึง กระตุน้ตนเอง เพ่ือให้เกิดความตระหนกั

ในความจําเป็นต้องมีการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู ้เ รียน มีความรับผิดชอบตนเองในการตัดสินใจเรียนรู้                           

การวางแผนการเรียนรู้ การคาํเนินงาน และการประเมินตนเองในการเรียนรู้ 

  2. ผูเ้รียนท่ีมีลกัษณะช้ีนาํตนเอง (learner self-direction) หมายถึง มีคุณลกัษณะเฉพาะตวัหรือบุคลิกภาพ

ของผูเ้รียนนั้น ท่ีเอ้ือและสนับสนุน จนทาํให้เกิดการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง เป็นลกัษณะเฉพาะ ท่ีเกิดจาก

ภายในตวัของผูเ้รียนเอง 

  3. การเรียนรู้โดยช้ีนาํตนเอง (self-directed learning) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยการช้ีนาํตนเอง                  

ซ่ึงอาจเกิดข้ึน จากการจดัการของผูส้อน หรือจากการวางแผนการเรียนรู้ของผูเ้รียนเอง แต่ความสาํคญัของผูส้อน 

จะเป็นเพียงผูค้อยช่วยเหลือ เสนอแนะ แนะนาํ หรืออาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้เท่านั้น ส่วนการดาํเนิน

กิจกรรมการเรียนทั้งหมดนั้นดาํเนินการโดยผูเ้รียนเองทั้งส้ิน 

  4. ปัจจยัภายในส่ิงแวดลอ้มทางสังคม (factors within the social context) หมายถึง การคิดและคาํนึงถึง 

ส่ิงแวดลอ้มทางสังคมของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนยงัคงมีสภาพความเป็นอยูจ่ริงในสังคมนั้น เช่น สภาพของครอบครัว

สภาพการทาํงาน หรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ 

  การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นบุคคลทุกเพศทุกวยั แต่ความสามารถในการช้ีนาํ

ตนเองเป็นคุณลกัษณะท่ีสําคญัของผูใ้หญ่ ซ่ึงในเด็กจะไม่ชดัเจนเท่า ดงันั้นการเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองจึงมี

พ้ืนฐานมาจากแนวคิดเร่ืองศาสตร์และศิลป์ในการสอนผูใ้หญ่ (Andragogy) ของ Malcolm Knowles ซ่ึง Malcolm 

Knowles มีความเช่ือวา่ผูใ้หญ่จะเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด เม่ือมีวิธีการ กระบวนการ และเทคนิคการสอนท่ีทาํใหผู้เ้รียน

เรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเอง โดยเช่ือวา่ผูใ้หญ่แต่ละคนมีวฒิุภาวะท่ีสมบูรณ์ จึงมีความตอ้งการและความสามารถใน

การช้ีนาํตนเอง การใชป้ระสบการณ์ในการเรียนรู้ การระบุความพร้อมท่ีจะเรียนของตนเอง และจดัการเรียนรู้เพ่ือ

แกปั้ญหาชีวิตของตนเองได ้ซ่ึงหลกัการเรียนรู้สาํหรับผูใ้หญ่ หรือ Andragogy ไดมี้การศึกษาคน้ควา้กนัมานาน

ตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20 โดยมีงานวจิยั ทั้งในดา้นวทิยาศาสตร์และดา้นศิลปศาสตร์ท่ีออกมาสนบัสนุน แนวคิดท่ีวา่
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ผูใ้หญ่สามารถเรียนรู้ไดใ้นรูปแบบท่ีต่างจากเด็ก โดย Malcolm Knowles นกัวชิาการดา้นการศึกษาผูใ้หญ่เป็นผูใ้ช้

คาํวา่ Andragogy ในความหมายของศาสตร์ดา้นการศึกษาผูใ้หญ่ท่ีแตกต่างจากเด็ก ซ่ึงต่อมาก็เป็นท่ีนิยมและใชก้นั

ทัว่ไปในทฤษฎีการเรียนรู้วยัผูใ้หญ่ (Andragogy Theory) ซ่ึงเป็นทฤษฎีแนวคิดเบ้ืองตน้สําหรับการเรียนรู้ของ

ผูใ้หญ่ โดย Malcolm Knowles (1978) ไดก้ล่าวถึงศาสตร์และศิลป์ในการช่วยให้ผูใ้หญ่ไดเ้รียนรู้ ซ่ึงมีความเช่ือ

เบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีต่างจากเด็ก 4 ประการ ดงัน้ี  

  1. ความเข้าใจต่อตนเอง (Self-concept) เม่ือบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะมากข้ึน ความรู้สึก

รับผิดชอบต่อตนเองก็มีมากข้ึนตามลาํดับ และถา้หากบุคคลรู้สึกว่าตนเองเจริญวยัและมีวุฒิภาวะถึงขั้นท่ีจะ

ควบคุมและนาํตนเองได ้บุคคลก็จะเกิดความตอ้งการทางจิตใจ โดยเปล่ียนจากผูท่ี้มีบุคลิกภาพท่ีพ่ึงพาผูอ่ื้น ไป

เป็นพ่ึงพาตนเองมากข้ึนเพ่ือท่ีจะไดค้วบคุมและนาํตนเองได ้(Self-directing)  

  2. ประสบการณ์ (Experience) บุคคลเม่ือมีอายุมากข้ึนก็ยิ่งมีประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน ประสบการณ์

ต่างๆ ท่ีแต่ละคนไดรั้บจะเสมือนแหล่งทรัพยากรมหาศาลของการเรียนรู้ และจะสามารถรองรับการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

เพ่ิมข้ึนอยา่งกวา้งขวาง การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจึงควรเป็นการเรียนรู้ท่ีใชป้ระโยชน์จากประสบการณ์เดิม ซ่ึงผูใ้หญ่

สามารถนาํประสบการณ์ของตนมาเป็นแหล่งความรู้แลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นได ้และจะเกิดกระบวนการการเรียนรู้

ร่วมกนัจากการใชป้ระสบการณ์ 

  3. ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ (Readiness to Learn) ผูใ้หญ่พร้อมท่ีจะเรียนรู้ เม่ือเห็นว่าส่ิงท่ีเรียนไปนั้นมี

ความหมายและมีความจาํเป็นต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผูใ้หญ่ เน่ืองจากวา่ผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้มีหน้าท่ี

การงาน มีบทบาทในสงัคมและพร้อมท่ีจะเรียนรู้เสมอ ถา้หากส่ิงนั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง  

  4. เป้าหมายในการเรียนรู้ (Orientation to Learning) เป้าหมายในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่มีความแตกต่าง

จากของเด็ก เน่ืองจากผูใ้หญ่เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีบทบาทสถานภาพทางสังคม การเรียนรู้ของผูใ้หญ่จึงเป็นการเรียนรู้ท่ี

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดท้นัที จึงเป็นการเรียนรู้เพ่ือนาํไปแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัได ้ดงันั้นเป้าหมายใน

การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ท่ีจะเกิดผลทันที (Immediacy) คือเป็นการเรียนรู้ในลกัษณะของเน้ือหาท่ียึดปัญหาเป็น

ศูนยก์ลาง หรือปัญหาในชีวติประจาํวนัเป็นสาํคญั (Problem-centered) 

  ผูใ้หญ่ท่ีมีการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองสูงจะมองเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) สูงดว้ย ซ่ึงการมองเห็น

คุณค่าในตนเองนบัวา่มีความสาํคญัต่อมนุษยโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่งในวยัผูใ้หญ่เพราะจะช่วยเสริมพลงัอาํนาจภายใน

ให้เขากล้าเผชิญกับปัญหาอุปสรรคในชีวิตได้ อีกทั้ งเกิดการยอมรับตนเองมากข้ึน เกิดความเช่ือมั่น และ                          

มีความหวงั สามารถดาํรงชีวติไดต้ามปรารถนา อยา่งไรก็ตามในการพฒันาใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้โดยการช้ีนาํ

ตนเองสําหรับผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่ มีหลักการ คือ การให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ รับผิดชอบร่วมกันใน

กระบวนการเรียนรู้ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ในกระบวนการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมให้

ผูเ้รียนนาํประสบการณ์ ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และค่านิยมต่างๆ ของตน เขา้มาใชใ้นการทาํความเขา้ใจส่ิงใหม่ 

ประสบการณ์ใหม่ ในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ไดเ้ลือกส่ิงท่ีเรียนและ

วธีิเรียนดว้ยตนเอง ในกระบวนการเรียนรู้ ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมใหผู้เ้รียนตดัสินใจดว้ยตนเอง ลงมือกระทาํ 

และยอมรับผลของการตดัสินใจหรือการกระทาํนั้น ส่วนในกระบวนการเรียนการสอน ผูส้อนควรเขา้ใจและ

ส่งเสริมความแตกต่างระหวา่งบุคคล ควรเปิดโอกาสและส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาคุณสมบติัเฉพาะตน ไม่ควร

ปิดกั้นเพียงเพราะไม่เหมือนคนอ่ืน 
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     การเรียนรู้โดยการชี้นําตนเอง      เกิดกระบวนการเรียนรู้สิ่งใหม่      นวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้      พัฒนาการเรียนรู้ของวัยผู้ใหญ่

 
 

ภาพที ่2 การพฒันานวตักรรมกระบวนการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองของผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่ 

 

  การเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้ รียนมีความใฝ่รู้โดยธรรมชาติอยู่แล้ว                      

เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนเร่ิมการเรียนดว้ยตนเองตามความสนใจ ตามความตอ้งการ ตามความถนดั ตามเป้าหมาย

ของตนเอง โดยบุคคลแต่ละบุคคลจะมีการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองมากนอ้ยแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงกระบวนการ

เรียนรู้น้ีจะเกิดข้ึนโดยการรับรู้ในตวับุคคลในการรับขอ้มูลต่างๆ และประมวลผลทาํความเขา้ใจในขอ้มูลนั้น                 

จนสามารถเกิดเป็นส่ิงใหม่ ความรู้ใหม่ในตวับุคคล ให้บุคคลเกิดการแสวงหาวธีิการ การะบวนการเรียนรู้ส่ิงใหม่

เพ่ือใหพ้ฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพของตนเอง เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน จึงเป็นการสร้าง

นวตักรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคคลเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงบุคคลท่ีเรียนรู้โดยการช้ีนาํ

ตนเองไดจ้ะเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดดี้กวา่ จดจาํไดน้านกวา่ และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากกวา่ ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบัอุทยั 

ดุลยเกษม (2550) ท่ีไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ว่าประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือขั้นการรับรู้ (perception level) 

หมายถึง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสัมผสัสะทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ล้ิน กายหรือการไดย้ิน การไดเ้ห็น 

การไดก้ล่ิน การไดรู้้รสและการไดส้มัผสั ขั้นต่อมาคือขั้นการทาํความเขา้ใจในส่ิงท่ีรับรู้มา (comprehension level) 

ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีสาํคญัเพราะเป็นขั้นท่ีผูรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสารมาเกิดการเรียนรู้ไดแ้ละส่งผลมายงัขั้นตอนสุดทา้ย คือ 

ขั้นการปรับเปล่ียน (transformation level) ในขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นท่ีผูเ้รียนเกิดการปรับเปล่ียนทั้งดา้นเจตคติ ระบบ

คุณค่า ทาํทีและพฤติกรรม ซ่ึงการท่ีผูเ้รียนเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรมนั้นเป็นการยืนยนัท่ีชดัเจนวา่การเรียนรู้ได้

เกิดข้ึนแลว้ ทั้ งน้ีเพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีมาจากความตอ้งการ หรือความสนใจของตวัผูเ้รียนเอง ผูเ้รียนจะทาํ                 

การควบคุมหรือรับผิดชอบการเรียนรู้ของตน ซ่ึงเราสามารถเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองไดใ้นทุกบริบทส่ิงแวดลอ้ม

ของชีวิต ทั้ งในส่ิงแวดลอ้มการเรียนท่ีเป็นทางการ ในสถานท่ีทาํงาน และในชีวิตประจาํวนั ในลกัษณะของ                   

การเรียนรู้ตลอดชีวติ ซ่ึงการเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีมนุษยใ์ชม้าตั้งแต่อดีต เป็นวธีิการเรียนรู้

ท่ีเป็นธรรมชาติท่ีสุดของมนุษยใ์นการจดัการกบัปัญหาและความทา้ทายในชีวิต แตเน่ืองจากปัจจุบนัน้ีสภาพของ

สังคมมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตทําให้การเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองได้รับความสนใจอย่างกวา้งขวาง                    

การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองจึงถือวา่เป็นกระบวนการเรียนรูท่ีมีความจาํเป็น เหมะสมและทาํใหม้นุษยส์ามารถอยู่

รอดไดใ้นสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูต่ลอดเวลาอยา่งรวดเร็ว 

 

5. สรุป 

  การเรียนรู้โดยการช้ีนาํตนเองเป็นนวตักรรมกระบวนการท่ีมีการเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้โดย

ผูเ้รียนเป็นผูรั้บผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีให้ความสาํคญักบัความรับผิดชอบ

ของผูเ้รียนเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคล เน้นในเร่ืองของศกัยภาพของมนุษยใ์นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงเป็น

แนวคิดท่ีมาจากปรัชญามนุษย์นิยม (Humanism) ท่ีเช่ือในเร่ืองความเป็นอิสระและความเป็นตัวของตัวเอง                    

ของมนุษยท่ี์สามารถพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ดงัท่ีมีผูก้ล่าวไวว้่ามนุษยทุ์กคนเกิดมาพร้อมกบัความดี                  

มีความเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศกัยภาพและพฒันาศกัยภาพของตนเองได้

อยา่งไม่มีขีดจาํกดั มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ่ื้น ดงันั้นผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่จึงมีกระบวนการเรียนรู้ส่ิงใหม่
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ไดอ้ยูต่ลอดเวลา และพฒันาสร้างสรรคไ์ปเป็นนวตักรรมกระบวนการเรียนรู้ของตนเองท่ีทาํใหเ้กิดความแตกต่าง

กนัในแต่ละบุคคล ซ่ึงนวตักรรมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละบุคคลจะแตกต่างต่างกนัไป ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่

กบัความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ ความตอ้งการในการเรียนรู้ ประสบการณ์ การนาํไปใชใ้นชีวติจริงของแต่ละบุคคลท่ีให้

มีความสอดคลอ้งกบัการดาํรงชีวติภายใตก้ารเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งทางดา้นเทคโนโลย ีเศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรม ดังนั้นนวตักรรมกระบวนการเรียนรู้โดยการช้ีนําตนเองเป็นอีกหน่ึงบทบาทสําคญัใน                  

การพฒันาการเรียนรู้ผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่เพ่ือให้ผูเ้รียนวยัผูใ้หญ่สามารถตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ของ 

ตนเองได ้และสามารถพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 บทความวชิาการน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ืออธิบายองคป์ระกอบ กติกาและวธีิการเล่นเกมดิกซ์อิท (Dixit) และ

เพ่ือนาํเสนอประโยชน์ท่ีไดรั้บในการใชบ้อร์ดเกมดิกซ์อิทและการประยกุตใ์นการเรียนรู้การสอนภาษาองักฤษ 

เกมน้ีออกแบบโดย Jean-Louis Roubira และผลิตโดย Libellud เป็นเกมท่ีมาพร้อมกบัอุปกรณ์การเล่นในกล่องซ่ึง

ประกอบไปดว้ยกระดานเกม การ์ดภาพวาด 84 ใบ ตวัหมากรูปกระต่าย 6 ตวั และโทเคนสาํหรับโหวตภาพ 36 ช้ิน 

ดิกซ์อิทเป็นเกมเล่าเร่ืองท่ีผูเ้ล่นตอ้งเล่าเร่ืองจากภาพประกอบบนการ์ดเพ่ือให้ผูเ้ล่นอ่ืนทายภาพท่ีตรงกบัเร่ืองเล่า 

จึงสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยเป็นส่ือในการเรียนการสอนภาษาองักฤษอยา่งสร้างสรรค์ แมว้่าไม่ไดถู้ก

สร้างข้ึนเพ่ือการเรียนการสอนภาษองักฤษโดยตรง แต่เกมดิกซ์อิทสามารถ (1) ใช้เพ่ิมแรงจูงใจในการเรียน                       

(2) ช่วยลดความกังวลในการใช้ภาษาอังกฤษ และ (3) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ                       

การส่ือสารอยา่งสนุกสนานในขณะท่ีเล่นเกม ทา้ยน้ี ผูจ้ดัทาํหวงัวา่บทความวิชาการน้ีจะช่วยจุดประกายใหมี้การ

นาํบอร์ดเกมดิกซ์อิทไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษในชั้นเรียนและต่อยอดในการทาํงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งมีการพฒันาบอร์ดเกมการเรียนรู้ท่ีสร้างความบนัเทิงควบคู่กบัสาระความรู้มากข้ึนต่อไปใน

อนาคต 

 

คาํสําคญั: ดิกซ์อิท บอร์ดเกม การเรียนรู้ผา่นเกม การสอนภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

 This academic article aims to explain the components, rules and instructions of Dixit board game and 

to discuss the benefits of using the board game for English instruction. It is designed by Jean-Louis Roubira and 

published by Libellud.  The game box contains a game board, 84 cards, 6 wooden rabbits, and 36 voting tokens. 

It is a story telling game that one player takes on the role of a storyteller telling a story from a set of images, and 

another player chooses one image that matches sentence made up by the storyteller.  Although this game is not 

originally made for English language learning and teaching, the use of the board game appears to be beneficial in 
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English classrooms as an instructional material. The example advantages are as follows: (1) the board game helps 

improve learners’  learning motivation; (2)  it reduces anxiety about using English; and (3) learners have a good 

opportunity to drill their English communication skills joyfully while playing the Dixit board game.  Lastly, this 

academic article hopes to ignite interesting ideas of including board games for learning and teaching in English 

language classrooms, doing further relevant research studies and developing more board games for edutainment 

in the future. 

 

Keywords: Board Games, Dixit, Game-Based Learning, Teaching English 

 

1. บทนํา 

บอร์ดเกมมิไดเ้ป็นส่ิงใหม่ หากแต่มีมาตั้งแต่โบราณกาล อีกทั้งยงัเป็นหน่ึงในส่ิงสาํคญัในชีวติของผูค้น 

ดงัท่ีจะไดเ้ห็นจากการนาํบอร์ดเกมมาเป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม เช่น การนาํมาเส่ียงทายหรือใชเ้ป็นส่วนประกอบ

ของพิธีกรรมต่างๆ หรือถูกใชเ้พ่ือสร้างความบนัเทิงสนุกสนาน (Kurke, 1999) หากจะยกตวัอยา่งท่ีใกลต้วัข้ึนมา

อีก คงหนีไม่พน้หมากรุกท่ีสามารถพบเห็นไดต้ามสภากาแฟทัว่ๆ ในอดีต ส่วนประกอบของบอร์ดเกมโดยทัว่ไป 

คือ (1) สนามหรือกระดานท่ีใชเ้ป็นเสน้ทางและ/หรือเป็นพิกดัใหแ้ก่ผูเ้ล่นไดท้ราบวา่ หมากหรือตวัเดินควรจะไป

ในทิศทางใด (2) หมากหรือตัวเดินซ่ึงโดยทัว่ไปจะใชเ้ป็นตวัแทนของผูเ้ล่นหรือเป็นตวัแทนของส่ิงท่ีนาํมาจาํลอง

ไวใ้นบอร์ดเกม (3) ในเกมกระดานยุคใหม่จะมีการ์ดหรือบัตรต่างขนาดท่ีมีขอ้ความหรือสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใช้

ดาํเนินเกม ตวัอย่างท่ีหลายท่านคุน้เคย เช่น การ์ดเหตุการณ์และการ์ดขอ้มูลท่ีดินสินทรัพย ์จากเกม Monopoly 

หรือ เกมเศรษฐีนัน่เอง (Brathwaite et al., 2009) ทั้ งน้ีบอร์ดเกมในยุคปัจจุบนัเพ่ือให้ผูเ้ล่นไดรั้บประสบการณ์ท่ี

เพ่ิมข้ึนจากการเล่นอาจจะมีส่วนประกอบอ่ืนเพ่ิมเติมหรืออาจตอ้งเล่นร่วมกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน 

แทบ็เลต็ หรือคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  

 

 
 

รูปที ่1 หมากรุกไทย 

ท่ีมา: www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=4582&filename=index  

 

บอร์ดเกมนั้นสามารถจาํลองประสบการณ์ต่างๆ ให้กบัผูเ้ล่น ตวัอย่างเช่น ในเกมเศรษฐีท่ีสามารถนาํ

ประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยสิ์นและสินทรัพยม์าไวใ้นเกมเพ่ือให้ผูเ้ล่นสามารถตดัสินใจรับมือกับ

สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือการเล่นเกมหมากลอ้มท่ีจาํลองสถานการณ์ในสนามรบมาให้ผูเ้ล่นไดท้าํการตดัสินใจ 

นอกจากน้ีบอร์ดเกมยงัสามารถสร้างโอกาสท่ีทาํใหผู้เ้ล่นไดเ้รียนรู้ความรู้และทกัษะต่างๆ ในขณะท่ีเล่น ผ่านกฎ 

กติกา เน้ือหา และส่วนประกอบอ่ืน ๆ (Kurke, 1999)  
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รูปที ่2 Monopoly หรือ เกมเศรษฐี 

ท่ีมา: monopoly.hasbro.com/en-us  

 

Gee (2005) ไดก้ล่าวไวว้า่เกมนั้นไดเ้สนอโอกาสท่ีดีแก่ผูเ้ล่นในการฝึกฝนในทกัษะท่ีเกมไดส้อดแทรก

เขา้มากับประสบการณ์ท่ีเกมได้ส่งผ่านให้กับผูเ้ล่น นอกเหนือไปจากน้ี เกมท่ีถูกออกแบบมาอย่างดีจะตอ้งมี                  

การวางพ้ืนฐานความรู้ท่ีจาํเป็นต่อการเล่นใหแ้ก่ผูเ้ล่นก่อนท่ีจะทาํการเร่ิมตน้เล่นอยา่งจริงจงัเพ่ือใหผู้เ้ล่นไดรู้้สึกถึง

ความสนุกและเรียนรู้ทกัษะท่ีจาํเป็นในการเล่นทีละเล็กทีละนอ้ยก็จะช่วยให้ผูเ้ล่นสามารถรับประสบการณ์จาก

เกมได้อย่างเต็มท่ี ทั้ งน้ี เกมไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์ จําลองสถานการณ์ให้แก่ผูเ้ล่นหรือให้โอกาสใน                   

การฝึกฝนทกัษะ หากแต่เกมยงัสามารถช่วยใหผู้เ้ล่นไดเ้ขา้ไปมีส่วนในการจดัการส่ิงยุง่ยากโดยท่ีไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย

ได ้(Gee, 2013) ดงันั้นหากสามารถนาํเกมเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนไดค้งเป็นประโยชน์มินอ้ย               

ซ่ึงแนวคิดน้ีก็ไดถู้กนาํเขา้มาใชใ้นการเรียนการสอนแลว้โดยเป็นแนวทางในการสอนท่ีเรียกวา่ การเรียนรู้ผา่นเกม 

(Game-based learning) 

การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based learning) นั้นเป็นแนวทางในการเรียนการสอนท่ีแนะนาํให้ผูเ้รียนได้

ทาํการเรียนรู้ผ่านมุมมองการเรียนรู้ในรูปแบบเกมท่ีจะเรียนรู้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การให้พ้ืนฐานความรู้การวาง 

รากฐานทักษะท่ีจําเป็นในการแก้ไขสถานการณ์และปัญหาต่างเม่ือผูเ้รียนพร้อมท่ีจะจัดการกับปัญหาและ

สถานการณ์นั้น ๆ ก็จะใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนจนไดรั้บทกัษะเหล่านั้นไป นอกจากน้ีการส่งผา่นเน้ือหาท่ีตอ้งการไปยงั

ผูเ้รียนผ่านแนวคิดและกระบวนการของเกมยงัทาํให้ผูเ้รียนลดความกงัวลในการเรียนและยงัหลีกเล่ียงความรู้สึก

เบ่ือในการเรียนผ่านความสนุก และทั้ งผูส้อนและผูเ้รียนควรท่ีจะร่วมมือกันในการเรียนรู้เพ่ือสามารถเขา้ถึง

ประสบการณ์การในการเรียนรู้ผา่นเกม (Gee, 2005; Gee, 2013; and Teaching English, 2021)  

หากพูดถึงหน่ึงในประเภทเกมท่ีถูกนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย นาทีน้ีหากไม่พูดถึง

หน่ึงในประเภทของเกมยอดนิยมอยา่งบอร์ดเกมคงไม่ได ้แมว้า่บอร์เกมจะมีความสลบัซบัซอ้นและองคป์ระกอบ

ท่ีหลากหลาย ความนิยมของบอร์ดเกมกลบัไม่เส่ือมคลาย ดงั ท่ีเห็นไดจ้ากการเติบโตของธุรกิจบอร์ดเกมท่ีมีการ

ผลิตเกมใหม่ออกมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ียงัมีการจดักิจกรรมตอบรับกระแสความนิยมบอร์ดเกมท่ีผูเ้ขา้ร่วมและ

ผูส้นใจมีเพ่ิมมากข้ึนในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมารวมทั้ งในช่วงแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในรอบแรกทั้ งสถาบัน

การเงินท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทยอย่างสถาบันการเงินบา้นปูยงัเป็นหน่ึงในผูใ้ห้การสนับสนุนผ่านการจดั

กิจกรรม ‘B-Sport’ ซ่ึงเป็นการแข่งขนับอร์ดเกมท่ีนับได้ว่าเป็นอนัดับตน้ๆ ของประเทศไทย (บ้านปู, 2563) 

นอกเหนือไปกวา่นั้นสถาบนัการเงินอยา่งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีนบัไดว้า่เป็นสถาบนัการเงินท่ีสาํคญั

ของไทยยงัเลือกท่ีจะใชบ้อร์ดเกมเป็นหน่ึงในส่ือท่ีใชเ้พ่ือถ่ายทอดความรู้ดา้นการเงินในการอบรม ‘ห้องเรียน              

นกัลงทุน’ อีกดว้ย (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2561) 

ในด้านของการใช้บอร์ดเกมในการสอนวิชาต่างๆ รวมทั้ งวิชาภาษาองักฤษ ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า

ภาษาองักฤษเป็นหน่ึงในกญุแจสาํคญัท่ีจะนาํผูเ้รียนไปสู่ความสาํเร็จอีกมากมายและบอร์ดเกมนั้นสามารถนาํไปใช้
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เป็นส่วนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและก่อประโยชน์ได ้ดงัน้ี (1) สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีผู้ เรียน

เป็นศูนย์กลาง ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกกระตือรือร้นในการเรียน (2) เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการเรียน เน่ืองจากเกมสร้าง

จินตนาการดึงให้ผูเ้รียนมีใจจดจ่อ (3) สร้างแรงจูงใจในการเรียน ทาํให้ผูเ้รียนเห็นแผนภาพของการพฒันาทั้ง

เน้ือหาวิชาและทกัษะทางภาษาอยา่งเป็นรูปธรรมผา่นการเล่นเกม (4) เสริมสร้างจินตนาการและการคิดนอกรอบ

ดว้ยความคิดสร้างสรรคใ์นขณะท่ีแกปั้ญหาพร้อมกบัมีการใชภ้าษาฯ เช่น คาํศพัท์ใหม่ท่ีไดเ้รียนไป (5) ปลูกฝัง

ความเข้าใจผู้ อ่ืนและทักษะทางสังคม (6) คุ้มค่ากับการนาํใช้ในการเรียนการสอน โดยหน่ึงเกมสามารถใชไ้ดก้บั

ผูเ้รียนหลายระดบัชั้นเรียน (7) สร้าง ZPD (Zone of Proximal Development) ช่วยใหผู้เ้รียนเพ่ิมระดบัความสามารถ

และทักษะทางภาษาฯ โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือจากผูส้อนและเพ่ือนผูเ้รียน และ(8) สร้างคุณค่าของ                  

การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-creation) โดยผูเ้รียนและผูส้อนไดมี้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างความรู้อย่างมีคุณค่า 

(Ghazal & Singh, 2016) มีงานวิจัยหลากหลายงานท่ีนําบอร์ดเกมมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ซ่ึง

ผลการวิจยัศึกษาแสดงให้เห็นว่าบอร์ดเกมมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ในการดึงความสนใจ

ของผูเ้รียนได้ดี (McGregor, 2019; De Wilde et al., 2020; and Purwatiani, 2020) เพ่ิมความรู้ เพ่ิมแรงจูงใจและ

ความกระตือรือร้นในการเรียน (Wang, 2017) ช่วยพฒันาความรู้และทักษะภาษาองักฤษ (Fung & Min, 2016; 

Paris et al., 2012; and Rachmadhany et al., 2020; and Tanago, 2017) 

ในบรรดาบอร์ดเกมซ่ึงเป็นท่ีนิยมและแพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศ มีเกมหน่ึงท่ีน่าสนใจและมี

องค์ประกอบท่ีสามารถนาํมาใช้เป็นส่วนหน่ึงสําหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษได ้คือ เกมดิกซ์อิท 

(Dixit) ซ่ึงเป็นเกมกระดานท่ีผูเ้ล่นตอ้งทาํการส่ือสารกบัผูเ้ล่นอ่ืนเพ่ือดาํเนินการเล่นและบรรลุเป้าหมายของเกม 

โดยจุดน้ีสามารถนาํมาเป็นส่ือสําหรับการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษไดอ้ย่างน่าสนใจ เน่ืองจากปัญหาใน               

การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารยงัคงเป็นปัญหาหลกัท่ีผูเ้รียนไทยประสบสืบเน่ืองมากจากกระบวนการเรียน 

การสอนท่ีเนน้การใชภ้าษาองักฤษตามหลกัไวยากรณ์ การแปลและการอ่านรวมทั้งการสอนและจดจาํหรือท่องจาํ

คาํศพัทม์ากกวา่การปฏิบติัท่ีมีการใชภ้าษาจริงในรูปแบบการส่ือสาร ส่งผลใหผู้เ้รียนไม่สามารถส่ือสารได ้(ชชัรีย ์

บุนนาค, 2561 และ บริติช เคานซิล, 2563) แต่การเรียนรู้ผ่านเกมโดยการใชบ้อร์ดเกม เช่น ดิกซ์อิท ในการเรียน

สอนภาษาองักฤษสามารถช่วยฝึกฝนและพฒันาความรู้และทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียนในรูปแบบปฏิบติัผ่าน

สถานการณ์จาํลองชีวติจากบอร์ดเกม  

 

2. วตัถุประสงค์ 

(1) เพ่ืออธิบายองคป์ระกอบ กติกาและวธีิการเล่นเกมดิกซ์อิท 

(2) เพ่ือนาํเสนอการประยกุตใ์ชแ้ละประโยชนข์องบอร์ดเกมดิกซ์อิทในการสอนวชิาภาษาองักฤษ 

 

3. (1) องค์ประกอบ กติกาและวธีิการเล่นเกมดิกซ์อทิ 

  เกมดิกซ์อิท (Dixit) วางจาํหน่ายในปี พ.ศ. 2551 คิดคน้โดย Jean-Louis Roubira นกัออกแบบบอร์ดเกม

ชาวฝร่ังเศสท่ีมีผลงานการออกแบบเกมท่ีได้รับความนิยมมาอย่างต่อเน่ือง ดิกซ์อิทนั้ นเป็นเกมท่ีสามารถ

เสริมสร้างจินตนาการให้แก่ผูเ้ล่นเป็นอย่างมากผ่านทางภาพประกอบท่ีอยู่บนการ์ด ซ่ึงการ์ดเป็นส่วนประกอบ

หน่ึงของบอร์ดเกมน้ี เกมดิกซ์อิทเป็นเกมประเภทเกมเล่าเร่ืองท่ีผูเ้ล่นจะตอ้งเล่าเร่ืองจากภาพประกอบบนการ์ด

เพ่ือให้ผูเ้ล่นอ่ืนทายว่าเร่ืองท่ีเล่านั้นตรงกบัภาพของการด์ใบใด องค์ประกอบและวิธีการเล่นเกม (Ultra Board 

Games, 2020) มีดงัน้ี  
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  3.1 อุปกรณ์และส่วนประกอบในการเล่นของเกมดกิซ์อทิ 

3.1.1 กระดานเกม 

ส่วนประกอบน้ีเป็นส่วนท่ีให้ผูเ้ล่นสามารถนาํตวัหมากรูปกระต่ายท่ีใชเ้ป็นตวัแทนของผูเ้ล่นเพ่ือ

บ่งบอกสถานะคะแนนของผูเ้ล่นแต่ละท่าน โดยช่องต่าง ๆ จะเป็นตวับอกคะแนนท่ีผูเ้ล่นไดจ้ากการทายการ์ด

ภาพวาดไดถู้กตอ้งหรือคะแนนท่ีไดจ้ากการเล่นเกมแต่ละรอบ   
 

 
รูปที ่3 กระดานเกมดิกซ์อิท 

ท่ีมา www.board-game.co.uk 

 

3.1.2 การ์ดภาพวาด 84 ใบ 

ส่วนประกอบหลกัท่ีใหแ้นวทางในการเล่าเร่ืองแก่ผูเ้ล่นเพ่ือดาํเนินเกม อีกทั้งส่วนน้ีสามารถนาํปรับ

มาใชใ้นการเรียนการสอนทกัษะการพูดสนทนาและการเขียนอย่างสั้นโดยใชเ้ป็นโจทยก์าํหนดในกิจกรรมการ

เขียนและการพดูใหแ้ก่ผูเ้รียนภาษาองักฤษได ้

 

 

รูปที ่4 การ์ดภาพวาด 84 ใบ 

ท่ีมา www.pinterest.com  

 

3.1.3 ตัวหมากรูปกระต่าย 6 ตัว และโทเคนสาํหรับโหวตภาพ 36 ชิน้ สีละ 6 ชิน้ จาํนวน 6 สี  

ตวัหมากรูปกระต่าย มี 6 ตวั ซ่ึงจะถูกใชเ้ป็นตวัแทนของผูเ้ล่นและใชใ้นการบอกคะแนนของผูเ้ล่น

แต่ละคน และโทเคนสาํหรับโหวตภาพในขณะท่ีเล่นแต่ละรอบ จาํนวน 36 ช้ิน สีละ 6 ช้ิน แต่ละสีมีเลข 1 – 6  

 

 

 

 

 
 

รูปที ่5 โทเคนสาํหรับโหวตภาพ 

ท่ีมา www.reddit.com 
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  3.2 กตกิาการเล่นเกมดกิซ์อทิ 

  จาํนวนผูเ้ล่นท่ีเกมรองรับ คือ ตั้งแต่ 2 – 6 คน เป้าหมายหลกัของเกม คือ ทาํคะแนนใหไ้ดสู้งท่ีสุดเม่ือจบ

การเล่น การได้มาซ่ึงคะแนนจะเกิดจากการทายภาพให้ถูกต้องจากคาํใบ้ท่ีผูเ้ล่นเจา้ของรอบได้ให้คาํใบ้ไว ้                    

โดยหลกัการไดม้าซ่ึงคะแนนในแต่ละรอบคือ หากผูเ้ล่นทุกคนทายภาพถูกหรือไม่มีมีใครทายภาพถูกเลย ผูเ้ล่า

เร่ืองจะไม่ไดรั้บคะแนนเลยและผูเ้ล่นทุกคนจะไดรั้บ 2 คะแนน แต่ในกรณีท่ีมีผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงหรือมากกวา่ 

(แต่ไม่ใช่ทุกคน) สามารถเลือกภาพท่ีถูกตอ้ง ผูเ้ล่าเร่ืองและผูเ้ล่นนั้นจะไดรั้บ 3 คะแนน นอกจากน้ี หากการ์ดของ

ผูเ้ล่นอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูเ้ล่าเร่ืองถูกเลือกโดยผูเ้ล่นอ่ืนแมว้า่ใช่ภาพท่ีตรงกบัเร่ืองเล่า ผูเ้ล่นท่ีเป็นเจา้ของการ์ดจะไดรั้บ                

1 คะแนนต่อการโหวต จาํนวนรวมของโทเคนท่ีไดรั้บจะข้ึนอยูก่บัจาํนวนโหวตจากผูเ้ล่นอ่ืนต่อการ์ด การเล่นจะ

จบลงทนัทีเม่ือการ์ดใบสุดทา้ยถูกหยบิข้ึนมาจากกองจัว่  

  3.3 ขั้นตอนการเล่นเกมดกิซ์อทิ 

  เร่ิมต้นการเล่นโดยให้ผูเ้ล่นแต่ละคนเลือกตัวหมากรูปกระต่ายมาเป็นของตนเอง จากนั้นนําหมาก

กระต่ายของตนไปไวท่ี้เลขศูนยบ์นกระดานเกมดิกซ์อิท ขั้นต่อมาให้แจกการ์ดภาพประกอบให้กบัผูเ้ล่นจาํนวน 

คนละ 6 ใบ และให้นาํการ์ดท่ีเหลือกลบัไปสลบัรวมเป็นกองกลางสาํหรับจัว่ เม่ือผูเ้ล่นไดท้าํการจัว่การ์ดแลว้ไม่

ตอ้งแสดงการ์ดของตนเองใหผู้เ้ล่นอ่ืนดูจนกว่าจะถึงช่วงท่ีตอ้งนาํการ์ดไปวางเพ่ือให้ผูเ้ล่นไดท้าํการทายการ์ด

ภาพประกอบ ขั้นตอนการเล่นเกม ให้เลือกผูเ้ล่น 1 คน เพ่ือเร่ิมเกม (ไม่จาํกดัวิธีการเลือกผูเ้ล่นคนแรก) โดยผูเ้ล่น

นั้นจะเป็นผูเ้ล่าเร่ืองในรอบแรก ซ่ึงผูเ้ล่นท่ีเป็นผูเ้ล่าเร่ืองนั้นจะทาํการเล่าเป็นคาํ กลุ่มคาํหรือเป็นประโยค เพ่ือให้

ส่ือถึงภาพบนการ์ดท่ีเลือกจากบนมือ หลงัจากผูเ้ล่นเล่าเร่ืองเสร็จแลว้ใหผู้เ้ล่นแต่ละคนนาํการ์ดจากบนมือมารวม

คนละ 1 ใบโดยหา้มให้ผูเ้ล่นอ่ืนเห็นภาพประกอบบนการ์ด (คว ํ่าหนา้การ์ดแลว้ส่งการ์ดภาพของตนใหก้บัผูเ้ล่นท่ี

เล่าเร่ืองในรอบน้ี) จากนั้นให้ผูเ้ล่นท่ีเล่าเร่ืองในรอบน้ีนาํการ์ดท่ีตนเองเลือกและไดรั้บมาจากผูเ้ล่นอ่ืนมาสลบักนั

และหงายหน้าการ์ดเพ่ือให้ผูเ้ล่นทุกคนเห็นภาพประกอบบนการ์ด จากนั้นให้ผูเ้ล่นแต่ละคนนาํโทเคนสําหรับ

โหวตภาพมาวางไวบ้นการ์ดภาพประกอบท่ีตนเองคิดว่าเป็นการ์ดภาพประกอบของผูเ้ล่าเร่ือง จากนั้นให้ทาํ                 

การเฉลยว่าการ์ดภาพประกอบใดเป็นของผูเ้ล่าเร่ืองและมีการให้คะแนน หลักการคิดคะแนนในแต่ละรอบจะ

เป็นไปตามกติกาการเล่นเกมดิกซ์อิท (ในข้อ 3.2) จากนั้นให้ผูเ้ล่นทุกคนทาํการหยิบการ์ดจากกองจัว่จนกระทัง่               

ผูเ้ล่นทุกคนมีการ์ดภาพประกอบครบ 6 ใบบนมือ แลว้จึงทาํการเปล่ียนผูเ้ล่นคนถดัไปท่ีอยูต่ามเขม็นาฬิกาเพ่ือรับ

หนา้ท่ีเป็นผูเ้ล่าเร่ืองในรอบถดัไป ทาํการเปล่ียนรอบการเล่นไปเร่ือย ๆ จนกระทัง่การ์ดใบสุดทา้ยในกองจัว่ถูก

หยบิข้ึนมาแลว้จึงทาํการตดัสินใหผู้เ้ล่นท่ีมีคะแนนสูงสุดเป็นผูช้นะ 

 

4. (2) การประยุกต์ใช้และประโยชน์ของบอร์ดเกมดิกซ์อทิในการสอนวชิาภาษาองักฤษ 

  เม่ือวเิคราะห์องคป์ระกอบของเกมดิกซ์อิทในส่วนอุปกรณ์และวธีิการเล่น พบไดว้า่ตวัเกมเองนั้นไม่ไดมี้

ภาษาองักฤษเป็นส่วนประกอบหลกัในการเล่นโดยตรง หากแต่ภาพประกอบบนการ์ดนั้นสามารถนาํไปใชส้ร้าง

ประโยคหรือเล่าเร่ืองเพ่ือส่ือสารกบัผูเ้ล่นอ่ืน อีกทั้งภาพประกอบบนการ์ดแต่ละใบสามารถตีความไดห้ลากหลาย

โดยตอ้งใชจิ้นตนาการและความสร้างสรรค์ส่วนบุคคล ดังนั้นผูเ้ล่นจะสามารถสร้างประโยคหรือเล่าเร่ืองได้

หลากหลายอยา่งอิสระ (Astbury, 2017) ในส่วนน้ีเอง ผูส้อนสามารถนาํมาปรับใชใ้นการสอนทกัษะการส่ือสาร 

เช่น การพูดสนทนาและการเขียนภาษาองักฤษ รวมถึงสอนหน่วยยอ่ยของการส่ือสาร เช่น ไวยากรณ์ โครงสร้าง

ประโยคและคาํศพัทไ์ดห้ลากหลาย ในกรณีท่ีผูเ้รียนยงัมีทกัษะทางภาษาท่ีไม่สูงมาก อาจให้ผูเ้รียนใชก้ารส่ือสาร

ผ่านคาํศพัทใ์นเบ้ืองตน้และ/หรืออาจเล่นเป็นทีมโดยมีการคละผูเ้รียนท่ีมีทกัษะภาษาต่างกนัเป็นผูเ้ล่นเกมในทีม
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เดียวกนัเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ร่วมกนั และการทาํกิจกรรมผ่านทางเกมยอ่มส่งผลให้ผูเ้รียนลดความกงัวลและ

สามารถท่ีจะส่ือสารออกมาได้นั่นเอง นอกจากนั้ นยงัเพ่ิมความสนใจและแรงจูงใจในการเรียน ผูเ้รียนเกิด                   

ความกระตือรือร้นในการเรียนและนําไปสู่ทกัษะภาษาองักฤษท่ีพฒันาข้ึนและผลการเรียนท่ีดีข้ึนได ้และจาก

วธีิการเล่นเกมสามารถเห็นไดว้า่ ผูเ้ล่นจะตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้ล่นอ่ืนผา่นทางการส่ือสารระหวา่งกนัโดยผลดักนั

ทาํหนา้ท่ีเป็นผูรั้บสารและผูส่้งสาร ซ่ึงในจุดน้ีเองท่ีผูส้อนภาษาองักฤษสามารถท่ีนาํมาเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน

การสอนส่วนการสนทนาภาษาองักฤษในทกัษะฟังและพดู เน่ืองจากการส่ือสารดงักล่าวมีลกัษณะเป็นบทสนทนา

ในชีวติประจาํวนั เช่น มีการถามตอบอธิบายส่ิงท่ีเห็น (อยูใ่นภาพ) มีการซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม มีการพรรณนาและ

เล่าความ เป็นตน้ และไม่เพียงเท่านั้น ผูส้อนยงัสามารถใชเ้กมดิกซ์อิทเป็นส่ือการเรียนการสอนทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษไดอี้กดว้ย ซ่ึงการเขียนเป็นทกัษะท่ียากไม่แพท้กัษะการพดูสาํหรับผูเ้รียนชาวไทยท่ีตอ้งใชท้กัษะยอ่ย

ทางภาษาหลายดา้น เช่น คาํศพัท์และโครงสร้างในการผลิตภาษาองักฤษออกมา แต่เม่ือผูเ้รียนผลิตภาษาพูดและ

เขียนผ่านการเล่นเกมก็จะรู้สึกกลา้ท่ีจะพูดและกดดนันอ้ยลงในการใชภ้าษาองักฤษเน่ืองจากอยูใ่นสถานการณ์ท่ี

เกิดระหวา่งการเล่นเกมท่ีสามารถลองผิดลองถูกได ้ดงัเช่นท่ี Gee (2013) กล่าววา่ การเรียนผา่นเกมทาํใหผู้เ้รียนลด

ความรู้สึกกดดนัในการเรียนและสนุกสนานไปกบัการฝึกฝนภาษาองักฤษไดใ้นเวลาเดียวกนั ดงันั้นจึงเห็นว่า                

การใช้บอร์ดเกมในการเรียนสอนวิชาภาษาองักฤษเป็นประโยชน์สําหรับผูเ้รียนชาวไทยได้ไม่มากก็น้อยใน                  

การช่วยพฒันาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษซ่ึงยงัเป็นหน่ึงในอุปสรรคหลกัของการเรียนภาษาองักฤษ  

  งานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นประโยชน์ของการใชบ้อร์ดเกมดิกซ์อิท ท่ีกล่าวถึงไปขา้งตน้ มีดงัน้ี Wang (2017)                

ได้นําบอร์ดเกมท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีนิยมหลายเกม เช่น ด็อบเบิล (Dobble) พิกโทแมเนีย (Pictomania) และ               

ดิกซ์อิท (Dixit) มาปรับใชใ้นงานวจิยัโดยใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษใหก้บันกัเรียนระดบั

ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ของโรงเรียนแห่งหน่ึง ในงานวจิยัน้ีมีการทดสอบความสามารถของผูเ้รียนดา้นคาํศพัท์และ

มีการสอบถามด้วยแบบสอบถามวดัระดบัแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนเปรียบเทียบก่อนและ

หลงัจากใชบ้อร์ดเกมในการสอนภาษาองักฤษ ผลของงานวิจยัช้ีให้เห็นวา่ คะแนนคาํศพัทห์ลงัเรียนสูงข้ึนอยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติ (ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบเพ่ิมข้ึนจาก 71.67 เป็น 86.67) อีกทั้งแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ             

ยงัสูงข้ึน (จากก่อน .317 เป็น .414) ยิง่ไปกวา่นั้นผูเ้รียนยงัมีความกระตือรือร้นในการตอบถามในชั้นเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน

อยา่งเห็นไดช้ดั   

  งานวิจยัของ Cheng (2018) พบว่าการใชบ้อร์ดเกมดิกซ์อิท (Dixit) โคด้เนม (Codenames) แอปเปิลทู

แอปเปิล (Apples to Apples) ช่วยลดความกังวลของผูเ้รียนและพฒันาทักษะการพูดภาษาองักฤษของผูเ้รียน                 

โดยแบบสอบถามก่อนและหลงัการทดลอง ช้ีให้เห็นวา่ผูเ้รียนมีความกงัวลในการสนทนาภาษาองักฤษลดลงจาก

การท่ีผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนัโดยการพูดคุยผ่านการเล่นบอร์ดเกมซ่ึงต่างกบัสถานการณ์ท่ีผูเ้รียนตอ้งพ่ึงพา

ตนเองและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้เ รียนอ่ืน และผลการวิจัยยงัช้ีให้เห็นถึงคะแนนความสามารถในการพูด

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ผา่นบอร์ดเกมดงักล่าว 84% ท่ีพฒันาข้ึนดว้ย 

แมว้่าจะไม่พบงานวิจยัเก่ียวกบัการใชเ้กมดิกซ์อิทเพ่ือพฒันาทกัษะการเขียนของผูเ้รียนก็ตาม แต่หาก

มองในแง่การประยกุตใ์ชเ้พ่ือจุดประสงคด์งักล่าว เห็นวา่ สามารถทาํไดแ้ละมีความน่าสนใจนาํไปศึกษาวิจยัใน

อนาคตอีกดว้ย ขอยกตวัอยา่งการประยกุตใ์ชเ้กมดิกซ์อิทเป็นส่ือการสอนเขียนภาษาองักฤษอยา่งสร้างสรรคโ์ดย 

Astbury (2017) ซ่ึงแนะนาํเกมดิกซ์อิทไปใชใ้นการสอนเขียนแบบสั้น (Micro-writing and short stories) โดยใช ้  

ตวัการ์ดเป็นตวักาํหนดในการเขียนบรรยายซ่ึงผูเ้ขียนสามารถใชค้วามสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ีในการเขียน ผูส้อน

สามารถนาํเขา้บทเรียนในภาคบรรยายดว้ย Narrative tenses ซ่ึงประกอบไปดว้ย Past simple tense Past continuous 
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tense Past perfect tense และ Past perfect continuous tense และจากนั้นในภาคปฏิบติัจึงใหผู้เ้รียนจบัคู่เพ่ือสนทนา

แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุผลท่ีเลือกการ์ดและส่ิงท่ีเกิดข้ึนในภาพพร้อมทั้ งจดบันทึกความคิดเห็นสั้ นๆ                 

เป็นภาษาองักฤษ แลว้จึงใหผู้เ้รียนเขียนเล่าเร่ืองสั้นๆ จากภาพเป็นภาษาองักฤษ สุดทา้ยหลงัจากเขียนเสร็จจึงส่งตอ่

งานเขียนพร้อมกบัการ์ดท่ีใชเ้ขียนเล่าเร่ืองให้ผูเ้รียนอ่ืนในหอ้งเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น โดยเร่ิมจากให้ดูการ์ด

ก่อนอ่านเร่ืองราวท่ีเพ่ือนผูเ้รียนไดเ้ขียนก่อนแสดงความคิดเห็นร่วมกนัต่อไป น่ีเป็นตวัอยา่งหน่ึงของการประยุกต์ใช้

เกมดิกซ์อิทเพ่ือการเขียน ซ่ึงจะเห็นว่ามีการบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ งการเขียน การพูด โครงสร้างทาง

ไวยากรณ์และคาํศพัทเ์พ่ือทาํกิจกรรมดงักล่าว พร้อมทั้งกิจกรรมการเขียนโดยใชบ้อร์ดเกมดิกซ์อิทน้ีสอดคลอ้งกบั

ประโยชน์ของการใชบ้อร์ดเกมในการเรียนภาษาองักฤษท่ี Ghazal & Singh (2016) ระบุไวว้่าสามารถส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรคใ์นหอ้งเรียนภาษาองักฤษไดพ้ร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกใชภ้าษาองักฤษจริงระหวา่งกิจกรรม  

  การใชบ้อร์ดเกม เช่น เกมดิกซ์อิท ในการสอนภาษาองักฤษมีประโยชน์ต่อตวัผูเ้รียนและผูส้อน สามารถ

รวบรวมและสรุปไดจ้ากงานวิจยัและงานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ (Astbury, 2017; Cheng, 2018; Gee, 2013; and 

Wang, 2017) ไดด้งัน้ี สาํหรับผู้ เรียน คือ (1) ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน การใชเ้กมในการสอนภาษาองักฤษ 

ทาํให้ผูเ้รียนสนุกกบัการเรียนรู้ (2) ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนท่ีมากเพ่ิมข้ึน (3) ลดความกงัวลในการใชภ้าษา

ผ่านการเล่นเกมท่ีมีความสนุกสนาน อีกทั้ ง (4) ผูเ้รียนยงัมีโอกาสท่ีจะได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาองักฤษ เช่น 

คาํศพัท์ ไวยากรณ์ การพูดและการเขียน ในส่วนของผู้สอน (1) สามารถเรียกและดึงความสนใจของผูเ้รียนใน               

การเรียน (2) ใชเ้ป็นส่ือการสอนอยา่งสร้างสรรคใ์นการสอนภาษาองักฤษได ้(3) ใชเ้พ่ือการฝึกปฏิบติัหรือทบทวน

ความรู้และทกัษะท่ีไดเ้รียนในภาคบรรยาย  

  การใช้บอร์ดเกมดิกซ์อิทเป็นการใช้ส่ือการสอนอย่างสร้างสรรค์ท่ีนํามาใช้ในการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษได ้เพราะแกนหลกัของเกมน้ี คือการอธิบายภาพและเล่าเร่ืองโดยใชภ้าษาในการส่ือสาร ซ่ึงตรงกบั

ประโยชน์ท่ีบอร์ดเกมให้ในการเสริมสร้างจินตนาการและการคิดนอกรอบดว้ยความคิดสร้างสรรค์ในขณะท่ี

แกปั้ญหาพร้อมกบัมีการใชภ้าษาองักฤษท่ีไดเ้รียนไปเพ่ือปฏิบติัจริง (Ghazal & Singh, 2016) แต่ทวา่ก็มีบอร์ดเกม

ในตลาดท่ีน่าสนใจอีกมากมายใหผู้ส้อนภาษาองักฤษนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัจุดประสงคข์องการใชง้าน เน่ืองจากแต่ละเกมมีความแตกต่างในรูปแบบ เน้ือหาและองคป์ระกอบ ผูส้อนจึง

ควรพิจารณาการเลือกใช้บอร์ดเกมให้ตรงกับบทเรียนของตนหรืออาจพิจารณาสร้างส่ือบอร์ดเกมไปใช้ใน                    

การสอนของตนโดยเฉพาะ ก็สามารถทาํไดไ้ม่ยาก เพราะหากเปรียบเทียบการผลิตวิดีโอเกมท่ีผูส้ร้างจาํเป็นตอ้งมี

ทกัษะทางการเขียนโปรแกรมประยกุตแ์ลว้ การสร้างบอร์ดเกมไม่วา่จะเป็นเกมประเภทท่ีเล่นบนโต๊ะ (Table top) 

เกมการ์ด (Card game) และเกมสวมบทบาท (Role playing game) ก็ตาม ผูส้ร้างเพียงมีทักษะในการทํางาน

ประดิษฐ์และความเขา้ใจพ้ืนฐานในการสร้างเกมก็สามารถสร้างบอร์ดเกมอย่างง่ายเพ่ือใชใ้นคาบเรียนได ้ ซ่ึง

ผู ้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษก็สามารถทําได้ด้วยตนเอง หรือไม่ก็สามารถร่วมมือกับผูส้อนวิชาศิลปะและ

เทคโนโลยหีรือนวตักรรมสร้างและพฒันาบอร์ดเกมเพ่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนได ้และสามารถทาํ

ไดถึ้งขั้นบูรณาการความรู้และทกัษะของวิชาภาษาองักฤษและวิชาอ่ืนตั้งแต่ 2 วิชาข้ึนไปเพ่ือสร้างบอร์ดเกมท่ีใช้

ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะได ้หรือสอนเน้ือหาทกัษะวิชาการโดยใชภ้าษาองักฤษ

เป็นเคร่ืองมือการส่ือสาร เช่น บอร์ดเกมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือบอร์ดเกมความรู้ดา้นอาชีพ 

เช่น การล่ามและการแปล มคัคุเทศก ์หรือภณัฑารักษ ์ท่ีมีเน้ือหาเป็นภาษาองักฤษโดยใหผู้เ้รียนใชท้กัษะหลายดา้น 

ทั้งวชิาการ วชิาชีพและภาษาองักฤษผา่นการทาํภารกิจของเกม ดงัน้ีหากช้ีใหเ้ห็นถึงทกัษะท่ีผูเ้รียนไดใ้ชแ้ละฝึกฝน

ผ่านการเรียนผ่านบอร์ดเกมและท่ีผูส้อนใชใ้นการสอนและสร้างบอร์ดเกม ท่ีไดก้ล่าวถึงไปขา้งตน้ ก็คือ ทกัษะ
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ดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ีและทกัษะชีวติและอาชีพ ซ่ึงลว้นเป็นทกัษะท่ี

จาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ทั้งส้ิน 

   

5. สรุป 

เกม คือการเล่นท่ีส่ือถึงสถานการณ์ต่างๆ หรือเป็นการจาํลองสถานการณ์ให้อยูใ่นรูปแบบของการเล่น 

บอร์ดเกมเป็นเกมประเภทหน่ึงท่ีสามารถจาํลองประสบการณ์ต่างๆ ให้กบัผูเ้ล่น บอร์ดเกมเป็นเกมยอดนิยมท่ี

แพร่หลายทัว่โลกรวมทั้งในประเทศไทย บอร์ดเกมเป็นกระแสนิยมท่ีเด็กและวยัรุ่นไทยใหค้วามสนใจเล่นเพ่ิมข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีบอร์ดเกมยงัถูกนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนดว้ย โดยเป็นแนวทางในการสอนท่ีเรียกวา่ 

การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based learning) ซ่ึงเป็นแนวทางในการเรียนการสอนท่ีแนะนาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผา่น

เกมอย่างเป็นระบบขั้นตอน เกมดิกซ์อิท (Dixit) สามารถนาํมาใชใ้นการเรียนรู้ผ่านเกม โดยใชเ้ป็นส่ือการเรียน 

การสอนภาษาองักฤษเพ่ือฝึกฝนพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ดา้นคาํศพัท์ การสนทนาและการเขียน เพราะจุดมุ่งหมาย

ของเกมคือการท่ีผูเ้ล่นตอ้งทาํการส่ือสารกบัผูเ้ล่นอ่ืนเพ่ืออธิบาย บรรยายหรือเล่าเร่ืองจากภาพประกอบบนการ์ด

ของตวัเกมเพ่ือใหผู้เ้ล่นอ่ืนเลือกภาพท่ีตรงกบัเร่ืองเล่านั้น เน่ืองจากพบขอ้ดีจากงานวจิยัและบทความท่ีเก่ียวขอ้งใน

การใช้เกมดิกซ์อิทในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ คือ สร้างแรงจูงใจในการเรียน ลดความกังวลในการใช้

ภาษาองักฤษในการสนทนา พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ดา้นคาํศพัท ์ไวยากรณ์ การเขียนและการพดู รวมถึงเพ่ิมผล

การเรียนภาษาองักฤษ (Astbury, 2017; Cheng, 2018; Gee, 2013; and Wang, 2017) และการท่ีผูเ้รียนเรียนรู้ผ่าน

บอร์ดเกมบอร์ดเกม เช่น เกมดิกซ์อิท หรือและการท่ีผูส้อนประยกุตใ์ชห้รือแมแ้ต่ต่อยอดโดยการสร้างบอร์ดเกม

เพ่ือจุดประสงคเ์ฉพาะในการสอนหรือการทาํวิจยั ตอบสนองและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการเรียนรู้และทกัษะท่ี

จาํเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นทกัษะท่ีมนุษยย์ุคปัจจุบนัพึงมีเพ่ือให้สามารถเรียนรู้ ปรับตวัและดาํรงชีพอยู่ได้

ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกท่ีมีความแตกต่างจากอดีตอยา่งมาก 

  

6. ข้อเสนอแนะ 

  ผูจ้ดัทาํบทความวิชาการฉบบัน้ีมิอาจท่ีจะกล่าววา่บอร์ดเกมดิกซ์อิทเป็นส่ือการสอนภาษาองักฤษท่ีทรง

ประสิทธิภาพท่ีสุด หากแต่ขอกล่าวว่าดิกซ์อิทอาจสามารถท่ีจะเป็นหน่ึงในส่ือการสอนทางเลือกให้ผูส้อน

ภาษาองักฤษได ้จากมุมมองของผูจ้ดัทาํพบวา่สถานศึกษาควรท่ีจะพิจารณาการใชบ้อร์ดเกมเป็นหน่ึงในส่ือการสอน

ทางเลือกพร้อมทั้งทาํงานวิจยัศึกษาการใชเ้กมเพ่ือการเรียนการสอนต่อยอด รวมทั้งสนบัสนุนให้ผูส้อนท่ีสนใจ

ดา้นบอร์ดเกมน้ีผลิตส่ือการสอนในแบบเฉพาะทางและตรงวตัถุประสงคใ์นการใช ้รวมทั้งมีการสรรคส์ร้างบอร์ด

เกมเชิงบูรณาการความรู้สหวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการสอนและการเรียน นอกเหนือไปจากน้ีผูจ้ดัทาํอยากจะ

เป็นอีกหน่ึงเสียงท่ีส่งไปยงัหน่วยงานภาคเอกชนท่ีผลิตบอร์ดเกมเพ่ือความบนัเทิงใหมี้การสนบัสนุนการออกแบบ

เกมท่ีมีเน้ือหาเฉพาะทางมากข้ึนเพ่ือประโยชน์ปลายทางท่ีเยาวชนจะไดรั้บจากการเรียนรู้อย่างสนุกสนานไดพ้ร้อมกนั 

ทา้ยน้ีทางผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าบทความน้ีจะจุดประกายความคิดในการใชบ้อร์ดเกมดิกซ์อิทและเกมอ่ืนๆ              

ในการเรียนการสอนภาษาองักฤษอยา่งสร้างสรรคใ์หก้บัผูอ่้านได ้ 
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การออกแบบการสอนผลติรายการโทรทศัน์ดิจิทลัตามแนวคดิห้องเรียนกลบัด้าน 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19: จากนโยบายสู่การปฏบัิต ิ

INSTRUCTIONAL DESIGN FOR DIGITAL TELEVISION PRODUCING 

PROGRAMS BASED ON FLIPPED-CLASSROOM UNDER THE EPIDEMIC 

SITUATION OF COVID-19: FROM POLICY TO PRACTICE 
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บทคัดย่อ 

 การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน เร่ิมจากการจดัทาํ

วีดีโอการบรรยายล่วงหน้าแลว้มอบหมายให้ผูเ้รียนไดรั้บชมก่อนการเรียน วางแผนและออกแบบและใชร้ะบบ

บริหารการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งเก็บรวบรวมความรู้ แหล่งขอ้มูลอา้งอิงตน้แบบการถ่ายทํา และ                   

การตดัต่อรูปแบบต่างๆ ในลกัษณะฐานขอ้มูลช่วยเหลือ เม่ือเขา้สู่ชั้นเรียนจดัการสอนแบบสดออนไลน์  ผูส้อนมี

หน้าท่ีสรุปเน้ือหาขยายความเขา้ใจให้นักศึกษาเขา้ใจบทเรียนมากข้ึนดว้ยเทคนิคกลวิธีต่างๆ ในการออกแบบ              

การสอนในบทความน้ีประกอบดว้ย วิธีการจดัวางเน้ือหาและส่ือในระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ วิธีการจดัทาํ

วิดีโอบันทึกการสอนเน้ือหาล่วงหน้า วิธีการบนัทึกวิดีโอการสอนสด เทคนิคการประเมินเพ่ือการเรียนรู้และ               

การเก็บร่องรอยคะแนน วิธีการใชก้ระดานการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิธีการใชเ้ฟซบุ๊กเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร และ              

การ ออกแบบการสอนภาคปฏิบติัแบบออนไลน์  เพ่ือใชใ้นการจดัการเรียนรู้แบบประสานเวลาและไม่ประสาน

เวลาภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19   

 

คาํสําคญั: การออกแบบการสอน การผลิตรายการโทรทศัน์ดิจิทลั หอ้งเรียนกลบัดา้น โควดิ-19  

 

ABSTRACT 

Instructional design for digital television producing programs based on flipped-classroom starting 

from producing a video lecture and assign a student to watch before learning. Plan and implement a learning 

management system as a scaffolding, reference source, and editing case study. In an online meeting class, the 

instructor's responsibility is summarizing the content and expanding the understanding of the students through 

various techniques. The strategies for instructional design in this article include: place content and media in a 

learning management system, produce video content, record video live teaching, assessment techniques for 

learning and scoring traces, use collaborative board learning techniques, use Facebook as a communication tool 

and practical teaching design strategies to be used in synchronous and asynchronous learning under the 

epidemic situation of COVID-19. 
 

Keywords: Instructional design, Digital television production, flipped-classroom, COVID-19   
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บทนํา 

ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยมีีการพฒันามากข้ึน ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตอบสนองความตอ้งการของ

ผูช้มท่ีตอ้งการจะรับชมโทรทัศน์ไดทุ้กท่ี ทุกเวลาทุกช่องทาง ทุกประเภทรายการตามความปรารถนาของตน         

ผ่านส่ือช่องทางต่างๆ  ทาํให้การรับชมโทรทศัน์ลดลง แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19  

ท่ีลุกลาม ส่งผลให้การรับชมโทรทัศน์กลบัมามีแนวโน้มสูงข้ึนอีกคร้ัง  เน่ืองจากมีการ “ทาํงานในท่ีพกัอาศยั”  

มากข้ึน  ประชาชนตอ้งการท่ีจะรับรู้ขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์เพ่ือท่ีจะทาํให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนั

ในช่วงวิกฤติการณ์เช่นน้ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน (สํานักงาน กสทช. สํานักส่งเสริมการแข่งขนัและกาํกบัดูแล

กนัเอง, 2563)  จากสถานการณ์ดงักล่าว การจดัการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั รายวิชาการผลิต

รายการโทรทศัน์ดิจิทัลซ่ึงเป็นรายวิชาสังกดัคณะนิเทศศาสตร์ ก็ตอ้งปรับเปล่ียนรูปแบบการสอน มุ่งเน้นผลิต

บณัฑิตท่ีรองรับอุตสาหกรรมโทรทศัน์ดิจิทลั โดยอิงจากความตอ้งการในการรับชมและความเป็นจริงทางธุรกิจ

ในปัจจุบนัเป็นพ้ืนฐานโดยใชว้ธีีการท่ีสอดรับกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมและการใชชี้วติของผูเ้รียนดว้ย  

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเช้ือไวรัส Covid-19 ในช่วงตน้ปีการศึกษา 2564  ยงัคงมีความรุนแรง

ต่อเน่ือง ส่งผลให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ได้กําหนดมาตรการสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษาห้ามใชอ้าคารหรือสถานท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการจดัการเรียนการสอน รวมทั้ งการสอบ  

การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใดท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเป็นจาํนวนมากทาํให้เส่ียงต่อการแพร่โรค โดยให้จดัการเรียน

การสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดในตน้ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2564  (กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 

วจิยัและนวตักรรม,2564) 

 การออกแบบการเรียนการสอน โดยจัดทําคลิปวีดิโอให้ผูเ้รียนได้รับชมก่อนการเขา้เรียนตามเวลา            

แต่ละคร้ัง เม่ือถึงเวลาเรียนแบบพบหน้า (Face-to-Face) ผูส้อนจะจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง           

การเรียนรู้  มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นแนวคิดวิธีการเรียนรู้แบบกลับด้าน (Flipped 

Learning)  ซ่ึงแนวคิดวิธีการสอนแบบกลบัดา้นน้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพียงแต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัส Covid-19  การสอนท่ีเคยจดักิจกรรมในชั้นเรียนท่ีตอ้งเปล่ียนเป็นออนไลน์ทั้ งหมด (Fully Online course)  

การพบหน้าในชั้นเรียนปกติ  ต้องปรับเปล่ียนมาเป็นการ “พบหน้ากันทางระบบออนไลน์”  อย่างไรก็ตาม                  

การจดัการสอนแบบน้ีไดน้ั้น  ผูเ้รียนตอ้งเตรียมพร้อมท่ีจะใชห้้องเรียนแบบกลบัดา้น มีเคร่ืองมือการเรียนรู้อยา่ง

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ในขณะท่ีผูส้อนตอ้งพิจารณาออกแบบการสอนเป็นอยา่งดี เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถทาํ

กิจกรรมท่ีมีความหมายในชั้นเรียนได ้ (Abdulrahman M Al-Zahrani ,2015) 

 บทความวชิาการน้ี  รวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทศัน์ดิจิทลั

ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้น จากการนาํนโยบายมาสู่ “วิธี” การปฏิบติั เพ่ือให้มีแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาการออกแบบการสอนท่ามกลางภาวะปกติใหม่ (New Normal) ในปัจจุบนัและอนาคต 

 

วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือรวบรวมนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีของมหาวิทยาลยัศรีปทุมในการจดัการเรียนการสอนภายใต ้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ในปีการศึกษา 2564 

2) เพ่ือเผยแพร่กลวิธีการออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทศัน์ดิจิทลัตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้น

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19  
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แนวคิดด้านการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 

การพัฒนาห้องเรียนกลับด้านเร่ิมจากแนวคิดของ Jonathan  Bergmann และ Aaron Sams  ท่ี ริเร่ิม

ดาํเนินการบนัทึกเทปวดีิโอเน้ือหาสาระการสอนเพ่ือใหผู้เ้รียนนาํไปศึกษาดว้ยตนเองท่ีบา้น จากนั้นมอบหมายให้

ผูเ้รียนนาํเอาผลการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง นํามาเขา้สู่กระบวนการอภิปราย สืบคน้เพ่ือหาบทสรุปของคาํตอบ         

ในการพบหนา้กนัในชั้นเรียนอีกคร้ังหน่ึง โดยผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ดงักล่าว (Bergmann and Sams,2012)   

Gerstein (2011) ไดอ้ธิบายถึงวงจรของการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนกลบัดา้นในภาพรวมซ่ึงเป็นวงจร

ท่ีสําคญั โดยได้จดัลาํดับของกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนการสอนในวงจร

ประสบการณ์การเรียนรู้ (Experiential Learning Cycles) แบบห้องเรียนกลับด้าน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่  

การนัดหมายประสบการณ์ (Experiential Engagement) การคน้พบความคิดรวบยอด (Conceptual Exploration) 

การสร้างความหมาย (Meaning Making)  และ การสาธิตและการประยกุตใ์ช ้(Demonstration and Application) 

ในขณะท่ี Guoqing and Xuefeng (2014) ได้พฒันาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียน 

Flipped Classroom Learning Manage System (FCLMS) ออกแบบให้มีโมดูลในระบบ 4 โมดูล ได้แก่ โมดูล               

การสอนดว้ยวิดีโอ (Instructional Video Module) โมดูลการปฏิบติัผ่านระบบออนไลน ์(Online Practice Module) 

โมดูลการส่ือสารผ่านระบบออนไลน์ (Online Communication Module) และ โมดูลการทดสอบผ่านระบบ

ออนไลน ์(Online Test Module) ซ่ึงทั้ง 4 โมดูลน้ีเป็นรากฐานสาํคญัท่ีใชง้านภายใตก้ารออกแบบการสอนท่ีดี 

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ การเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เป็นการออกแบบการเรียนการสอนท่ี 

เอ้ืออาํนวยใหผู้เ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยูเ่พ่ือตอบสนองความตอ้งการในการเรียนของตนเอง  โดยท่ีผูเ้รียน

จะไดรั้บชมการบนัทึกวิดีโอการสอนในห้องเรียนของผูส้อนไวล่้วงหนา้ในลกัษณะการศึกษาดว้ยตนเองจากนอก

หอ้งเรียนมาก่อน โดยใชว้ธีิการสอนดว้ยวธีิการบรรยายแบบสั้นๆ ท่ีเนน้ใจความสาํคญั จากนั้นกาํหนดใหผู้เ้รียนรู้

แบบร่วมกัน (Collaborative Learning) โดยผูส้อนจัดกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน กระบวนการเรียนการสอน

ทั้งหมดถูกออกแบบใชง้านเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน วิธีการดงักล่าวเหล่าน้ีถูกนาํมา

ประยกุตใ์ชใ้นวธีิการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นในรูปแบบ “กลบัดา้น” จากการออกแบบการสอนของผูส้อน 

 

นโยบายของมหาวทิยาลัยศรีปทุมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส Covid-19  

มหาวิทยาลยัศรีปทุม ไดอ้อกประกาศแนวทางการจดัการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564 ระดบัปริญญาตรี บางเขน สอดรับกบัประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 

(2564) โดยมีนโยบายในส่วนของการจดัการเรียนการสอนท่ีสาํคญั 2 ประการ  คือ  

1. ให้จดัการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามตารางการเรียน              

การสอนท่ีกาํหนดไว ้โดยยงัคงความครบถว้นของเน้ือหา สมรรถนะและผลลพัธ์การเรียนรู้ กรณีตอ้งจดัการเรียน

การสอนชดเชย ตอ้งพิจารณาไม่ใหท้บัซอ้นเวลากนักบัรายวชิาท่ีนกัศึกษาอาจมีเรียนในช่วงเวลาปกติ  

2. ให้พิจารณาวดัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบท่ีเหมาะสม เช่น การสอบย่อย การมอบหมาย

งาน (Assignment) การทําข้อสอบท่ีบ้าน (Take-Home Exam) การจัดสอบแบบออนไลน์ การสอบปากเปล่า                

การสอบปฏิบติัออนไลน์หรือระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยการมอบหมายช้ินงานนั้นตอ้ง

คาํนึงถึงปริมาณงานท่ีเหมาะสมไม่เป็นภาระมากเกินไปกบันกัศึกษา  
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การออกแบบการสอนออนไลน์ตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มงานมาตรฐานและ

บริการการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีปทุม 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลยั กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลยั           

ศรีปทุม ไดก้าํหนดเกณฑก์ารจดัการเรียนการสอนออนไลน์ ระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม มีสาระสาํคญั

คือ 

1. การจัดทําองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนในระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning- 

Management System (LMS)) ซ่ึงมหาวิทยาลยัเรียกว่า “ D-Learning” ในการเรียนคร้ังท่ี  1 ให้ดาํเนินการจดัให้มี

ขอ้มูลในระบบล่วงหนา้ก่อนเปิดภาคเรียน โดยระบุขอ้มูล แนะนาํรายวิชา  ผูส้อนช่ือวิชา  หน่วยกิต ประเภทวิชา 

วชิาบงัคบัก่อน คาํอธิบายรายวิชา ผลลพัธ์การเรียนรู้ของรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน การวดัประเมินผล 

(สัดส่วนคะแนน) ช่ือผูส้อน รูปภาพ ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน และ บรรจุ File .pdf 

เอกสารประกอบการสอนการแนะนํารายวิชา เน้ือหาแผนการสอนทั้ ง 15 คร้ัง  โดยระบุหัวขอ้หลกั หัวขอ้ย่อย 

พร้อมผลลพัธ์การเรียนรู้และกิจกรรมของแต่ละคร้ัง ทั้งน้ี กาํหนดให้ผูส้อนจดัทาํวิดีโอบนัทึกการสอนล่วงหน้า

บนัทึกเน้ือหาการแนะนาํภาพรวมของรายวิชา แผนการสอนทั้ง 15 คร้ัง พร้อมผลลพัธ์การเรียนรู้ โดยความยาว  

15 นาที ต่อ 1 หน่วยกิต เพ่ือใหน้กัศึกษาเขา้ใจภาพรวมของรายวชิา 

2. จัดทําองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนในระบบ D-Learning การเรียนคร้ังท่ี  2 – 14           

โดยดาํเนินการให้มีขอ้มูลในระบบ D-Learning ล่วงหน้าอยา่งน้อยก่อนถึงสัปดาห์ของการเรียนการสอน ให้ผูส้อน 

บรรจุเอกสารแผนการสอนเฉพาะคร้ังนั้ น ระบุหัวข้อหลกั หัวข้อย่อย พร้อมผลลัพธ์การเรียนรู้และรูปแบบ 

กิจกรรมท่ีใช ้และ บรรจุขอ้มูลเอกสารประกอบการสอนเน้ือหาสาระสาํคญัของบทเรียนแต่ละคร้ังใหค้รบถว้น   

3. จดัทาํวดีิโอบนัทึกการสอนล่วงหนา้  บนัทึกเน้ือหาสาระสาํคญัของบทเรียนโดยมีความยาวอยา่งนอ้ย  

15 นาที ต่อ 1 หน่วยกิต เพ่ือให้นกัศึกษาไดเ้รียนล่วงหน้า โดยให้บนัทึกวิดีโอบรรจุข้ึนในเวบ็ไซต์ท่ีรับฝากคลิป 

เช่น Vidyard จากนั้นวางลิงกบ์นระบบ  D-Learning  

4. การออกแบบการสอนสดออนไลน์ในการสอนคร้ังท่ี 2 – 14  ใหด้าํเนินการเพียงสรุปเน้ือหาเพ่ือขยาย

ความเขา้ใจให้นักศึกษาเขา้ใจบทเรียนมากข้ึน และทาํกิจกรรมอย่างน้อย 20 นาที ต่อ 1 หน่วยกิต  ตามตาราง         

การเรียนท่ีกาํหนดไว ้และบันทึกวิดีโอบรรจุข้ึนในเว็บไซต์ท่ีรับฝากคลิป แลว้วางลิงก์บนระบบ D-Learning  

เพ่ือใหน้กัศึกษาไดท้บทวนยอ้นหลงัเพ่ือทบทวนความรู้หลงัเสร็จส้ินการสอนสดในแต่ละคร้ัง 

5. ออกแบบกิจกรรมท้ายบทเรียนแต่ละคร้ัง ให้ผู ้สอนออกแบบกําหนดงาน (Assignment) หรือ 

แบบทดสอบ (Quiz) ท่ีสอดคลอ้งกบัรูปแบบกิจกรรมและวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของรายวชิา 

6. กาํหนดให้มีการส่งงานนักศึกษา (Assignment) ผ่านช่องทางต่างๆ โดยสามารถมอบหมายงานผ่าน

ระบบ D- Learning  แต่ใหใ้ชว้ธีิการส่งผลงานผา่นช่องทางอ่ืน เช่น Google Forms หรือ Google Drive 

 

 กลวิธีการออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19   

การจดัสอนรายวิชาการผลิตรายการโทรทศัน์ดิจิทลั แต่เดิมเคยสอนภาคทฤษฎี (Theory) ในห้องเรียน

และสอนภาคปฏิบัติ (Lab) ในห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ เม่ือเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรัส Covid-19 ข้ึน  และมีนโยบายให้สอนออนไลน์เท่านั้น  ผูส้อนจึงตอ้งปรับเปล่ียนการออกแบบการสอน
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ใหม่ทั้งหมดโดยนําเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการสนับสนุนให้ผูเ้รียนเรียนออนไลน์ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

ปรับกลวธีิในการสอนในเป็นแบบออนไลน์เชิงรุก เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดผลลพัธ์การเรียนรู้ตามวตัถุประสงคร์ายวชิา   

ผูเ้ขียนบทความในฐานะอาจารย์ผูรั้บผิดชอบรายวิชา ได้นํานโยบายของมหาวิทยาลัยมากําหนด               

ทิศทางการออกแบบการสอน และ สร้างกลวิธีการออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลตามแนวคิด

ห้องเรียนกลบัด้านภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 โดยการออกแบบสร้าง จัดวาง

เน้ือหาและส่ือในระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (Learning Management System) จัดทําวิดีโอบันทึกการสอน

เน้ือหาล่วงหนา้ และบนัทึกการสอนสด  คิดคน้เทคนิคการประเมินเพ่ือการเรียนรู้และการเก็บร่องรอยคะแนนดว้ย

เกม และกาํหนดให้ผูเ้รียนใช้กระดานการเรียนรู้แบบร่วมมือทางออนไลน์ (Online collaborative whiteboard 

platform) ตลอดจนกาํหนดกลวธีิในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร โดยแสดงไดด้งัแผนภาพท่ี 1 ดงัน้ี 

 

 
แผนภาพที ่1  แผนภาพสรุปกลวธีิการออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทศัน์ดิจิทลัตามแนวคิด 

หอ้งเรียนกลบัดา้น ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

 

โดยจาํแนกกลวธีิโดยสรุปไดด้งัน้ี  

1. วธีิการจดัวางเน้ือหา และส่ือในระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ (D-Learning) 

1.1 รายวิชา DTV303 การผลิตรายการดิจิทลัทีวี 2 เป็นรายวิชาท่ีสังกดัคณะนิเทศศาสตร์ หลกัสูตร

สาขาวชิาดิจิทลัทีวีมีขอบข่ายของสาระการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การเขียนเคา้โครงรายการ ความคิดสร้างสรรคใ์นงานทีวี

ดิจิทัล บริบทท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตรายการ เทคนิคการถ่ายทําด้วยอุปกรณ์ระดับความคมชัดสูงร่วมกับ

อุปกรณ์เสริม และ อุปกรณ์กราฟิกเพ่ือส่ือความหมายดว้ยภาพขั้นสูง มุมกลอ้ง การจดัแสง ฉาก การควบคุมเสียง 

การกาํกบัรายการ การตดัต่อแบบเล่าเร่ือง การตดัต่อเพ่ือกระตุน้ความคิด การตดัต่อเพ่ือเร้าอารมณ์ กลยทุธ์การผลิต

รายการทีวขีั้นสูง การผลิตรายการเกมโชว ์การผลิตรายการวาไรต้ี การผลิตรายการสารคดีทางทีว ีการผลิตรายการ

ละครและซีรีส์ทางทีว ีแนวทางการผลิตรายการทีวใีนหลายแพลตฟอร์ม  ซ่ึงตอ้งจดัสอนเป็นออนไลน์ทั้งหมด 

1.2 ผูส้อนนาํแนวคิดการออกแบบการสอนตามแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นมาใชโ้ดยจดัทาํวิดีโอ 

การบรรยาย (Video Lecture) ใหผู้เ้รียนไดรั้บชมโดยบรรจุ เน้ือหาบทเรียนแต่ละสปัดาห์ในระบบการจดัการเรียน
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การสอน  มอบหมายใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบออนไลน์ (Online Practice)  ในระบบ D-Learning โดยมีฐานขอ้มูล

เพ่ือจดัเก็บผลจากการทาํแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและทาํกิจกรรมตา่ง ๆ โดยมอบหมายใหผู้เ้รียน รับชมวดีิโอ

การบรรยาย (Video Lecture) ในระบบการจดัการเรียนการสอน (LMS) ซ่ึงเป็นกิจกรรมการเรียนนอกห้องเรียน 

(Outside Classroom) ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ (Inside Classroom) ในการสอนสด 

1.3 ผูส้อนออกแบบการใชก้ลุ่มเฟซบุ๊กรายวิชา ซ่ึงเป็นกลุ่มแบบปิดในการติดต่อส่ือสารกบัผูเ้รียน 

และประกาศแจ้งเตือนและส่ือสารกับผูเ้รียนในเร่ืองต่างๆ โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ ้นความอยากรู้ 

(Inspiration) ผูเ้รียนดว้ยคาํถาม กระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจอยากรู้เก่ียวกบัการออกแบบการถ่ายทาํ ดว้ยการ Post ภาพ 

ขอ้ความ หรือ ใชโ้พลสาํรวจความคิดเห็น รวมทั้งการอภิปรายออนไลน์ โดยใชก้ลุ่มเฟซบุ๊กเป็นช่องทางผูเ้รียนได้

ใชใ้นการส่ือสาร วางลิงกข์องการสอนสดในแต่ละคร้ัง 

1.4 ผูส้อนใช ้Facebook Messenger เป็นระบบ Chat สําหรับการตอบขอ้ซักถาม การส่งหลกัฐาน

การทาํงาน โดยกาํหนดขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ ผูเ้รียนสามารถ “ฝากขอ้ความ” ใน Facebook Messenger ไดต้ลอดเวลา 

ในขณะท่ีผูส้อนจะตอบคาํถามเร็วท่ีสุดเม่ือเห็นขอ้ความ ระยะเวลาการตอบขอ้ซกัถามอยา่งชา้ภายใน 12 ชัว่โมง  

1.5 ผู ้สอนออกแบบและใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System)          

เป็นแหล่งเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเรียนรู้  แหล่งขอ้มูลอา้งอิง และ ตน้แบบกรณีศึกษาโดยใชก้ลุ่มเฟซบุ๊ก

แบบปิดเป็นแกนกลางในการเช่ือมโยงฐานช่วยเหลือ (Scaffolding) เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้มาคน้ควา้ขอ้มูลไดต้ลอดเวลา 

1.6 ผูส้อนจดัวางเน้ือหาและส่ือในระบบบริหารจดัการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผูเ้รียน

สามารถคน้หาวิดีโอ หรือเอกสารได้ง่าย ด้วยการจัดทาํป้ายกราฟิก (Label)  ของการเรียนแต่ละคร้ัง เพ่ือสร้าง 

ความสวยงาม แบ่งหวัขอ้ของการเรียนใหเ้กิดความชดัเจน ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเล่ือนไปรับชมเน้ือหาของการเรียน

แต่ละคร้ังไดง่้ายเม่ือผูเ้รียนเขา้สู่ระบบ D-Learning 

2. วธีิการจดัทาํวดิโีอบันทกึการสอนเน้ือหาล่วงหน้า (Video on demand) 

2.1 ผูส้อนวิดีโอบนัทึกการสอนเน้ือหาล่วงหน้า โดยใช ้Software Apple QuickTime ดว้ย Feature 

Screen Recording นาํเอาคลิปท่ีไดม้าตดัต่อดว้ยแอปพลิเคชนั iMovie บน Mac โดยมีความยาวขั้นตํ่า 30-45 นาที

ต่อการสอน 1 คร้ัง (2  หน่วยกิต)  เม่ือนําวิดีโอบนัทึกการสอนเน้ือหาล่วงหน้าข้ึนแขวนบนระบบโดยระบุช่ือ

นาํหนา้ใหช้ดัเจน เช่น   “Video on demand : DTV303 Week- 5 [Editing-Inspiration] ความยาว 35.51 นาที”  ทั้งน้ี 

เพ่ือให้ผูเ้รียนทราบว่าเป็น Clip เก่ียวกบัอะไร และมีความยาวเท่าใด   นักศึกษาจะสามารถรับชมวิดีโอบันทึก              

การสอนเน้ือหาล่วงหน้า ของภาคทฤษฎีในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์ในแต่ละคร้ังเพ่ือ

ทบทวนหรือติดตามงานไดต้ลอดเวลา 

2.2 การจดัทาํวดีิโอบนัทึกการสอนเน้ือหาล่วงหนา้ พิจารณาเลือกหากรณีศึกษา (Video Case Study)  

ท่ีตรงกับหัวเร่ืองในการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลแต่ละคร้ังซ่ึงสอดคล้องกับวตัถุประสงค์รายวิชา  

โดยเฉพาะในเร่ืองของเทคนิคการถ่ายทาํดว้ยอุปกรณ์ระดบัความคมชัดสูงร่วมกับอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

กราฟิกเพ่ือส่ือความหมายดว้ยภาพขั้นสูง มุมกลอ้ง การจดัแสง ฉาก การควบคุมเสียง การกาํกบัรายการ การตดัต่อ

แบบเล่าเร่ือง การตดัต่อเพ่ือกระตุน้ความคิด การตดัต่อเพ่ือเร้าอารมณ์ กลยทุธ์การผลิตรายการทีวขีั้นสูง การผลิต

รายการเกมโชว ์การผลิตรายการวาไรต้ี การผลิตรายการสารคดีทางทีว ีการผลิตรายการละครและซีรีส์ ซ่ึงสามารถ 

เลือกหากรณีศึกษาในปัจจุบันมาอา้งอิงและขอใชเ้พ่ือการศึกษา  เพ่ือสร้างความสนใจแก่ผูเ้รียนให้ได้มากกว่า                

การบรรยายเน้ือหาวชิาการและหลกัการแต่เพียงอยา่งเดียว 
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2.3 วดีิโอบนัทึกการสอนเน้ือหาล่วงหนา้ในลกัษณะท่ีเป็นกรณีศึกษาเพ่ือการฝึกวเิคราะห์ มีความเหมาะสม 

สําหรับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์ โดยวิธีการวางลิงก์ส่ือวิดีโอ

กรณีศึกษาอ่ืนๆ (Video Case Study) จะแยกวางลิงกเ์ป็นเร่ืองๆ ช่วยให้นกัศึกษาสามารถเลือกชมกรณีศึกษาต่างๆ 

ไดต้ามท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการชม Video On Demand ฉบบัความยาวเต็ม โดยอาจ

เรียงลาํดบักรณีศึกษาเป็นหมายเลขและระบุให้ชดัเจน เช่น “Video Case Study 2 : การตดัต่อเพ่ือการกระตุน้ความคิด :  

A Guided Tour of iPhone 13 and iPhone 13 Pro” เป็นตน้ 

2.4 การจดัวางกรณีศึกษาในระบบ D-Learning  หากเป็นกรณีศึกษาท่ีมี Clip บรรจุอยูใ่น YouTube 

สามารถใช้ Feature การจัดวาง URL ใน D-Learning (Moodle) โดยเลือกให้ปรากฏภาพปก (Thumbnail)               

ของกรณีศึกษานั้นเพ่ือใหผู้เ้รียนมองเห็นไดง่้าย และสามารถแยกตามไปรับชมได ้ 

2.5 วดีิโอบนัทึกการสอนเน้ือหาล่วงหนา้ พยายามจดัทาํใหมี้ความยาวเพียง 30-45 นาที เพ่ือใหม้าก

เพียงพอต่อการให้สาระความรู้ภาคทฤษฎีในรายวิชาการผลิตรายการโทรทศัน์จากการศึกษาแบบออนไลน์โดย

พยายามไม่ให้ยาวเกินไป  ในขณะเดียวกัน ในบางหัวขอ้ท่ีจาํเป็น อาจเพ่ิมระยะเวลาของเน้ือหา โดยอาจแยก

กรณีศึกษามาเป็นส่วนๆ เพ่ือลดความเหน่ือยลา้ในการรับชมของผูเ้รียนเป็นเวลาต่อเน่ืองยาวนาน 

3. วธีิการบันทกึการสอนสด (Live Record) 

3.1 การสอนสดออนไลน์ดาํเนินการสอนผ่านระบบ Zoom Meeting ดว้ยการสรุปเน้ือหาเพ่ือขยาย

ความเขา้ใจให้นักศึกษาเขา้ใจบทเรียนมากข้ึน  โดยระบบ Zoom Meeting สามารถบันทึกการสอนทั้ งหมดได ้       

ซ่ึงจะได้คลิปท่ีมีความยาวเท่ากับการสอนทั้ งหมดโดยไม่มีการตดัต่อ จากนั้ นผูส้อนนําไปบรรจุใน Vidyard  

จากนั้ นนําลิงก์ข้ึนแขวนบนระบบ D-Learning โดยระบุกําหนดช่ือนําหน้าให้ชัดเจน เช่น “Live Record : 

DTV303-T-การเรียนคร้ังท่ี 5 (20 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น.”  ทั้ งน้ี เพ่ือให้ผูเ้รียนทราบว่าเป็นการสอนสด  

โดยเป็น Clip เก่ียวกบัอะไร และมีความยาวเท่าใดเป็นการเรียนคร้ังใด ในวนัและเวลาเวลาใด 

3.2 การบนัทึกการสอนสดในการเรียนบางคร้ังท่ีตอ้งการมุมมองท่ีหลากหลายจากการแบ่งห้องยอ่ย 

(Breakout Room) ผูส้อนอาจมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์มากกวา่ 1 เคร่ือง (หรือตามจาํนวนห้องยอ่ย) 

ในการบันทึกแยกเฉพาะห้อง โดยสามารถสร้าง Zoom Account ข้ึนมาตามจาํนวนเคร่ือง และให้ผูส้อนซ่ึงถือ 

Account Zoom License หลกักาํหนดสิทธ์ิให ้Account อ่ืนของผูส้อนเป็น Co-Host และบนัทึกเน้ือหาการสอนแยก

ตามหอ้งยอ่ยก็ได ้หากเป็นกรณีน้ี  เม่ือแขวนเน้ือหาในระบบสามารถ ระบุกาํหนดช่ือนาํหนา้ใหช้ดัเจน เช่น  “Live 

Record : DTV303-T [Room-1] การเรียนคร้ังท่ี 5 (20 กนัยายน 2564)”  สาํหรับเน้ือหาทั้งหมด และ อาจระบุคาํวา่ 

“Room 1” สาํหรับเน้ือหาในหอ้งยอ่ยก็ได ้

3.3 วิดีโอบันทึกการสอนสดช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเข้าทบทวนการเรียนได้ง่าย หากนักศึกษา          

ไม่สามารถเขา้เรียนในคร้ังใด  นักศึกษาจะรับชมวิดีโอบนัทึกการสอนแบบสดออนไลน์  ภาคทฤษฎีในรายวิชา

การผลิตรายการโทรทศัน์แบบออนไลน์ในแต่ละคร้ังเพ่ือทบทวนหรือติดตามงานได ้

4. เทคนิคการประเมนิเพ่ือการเรียนรู้และการเกบ็ร่องรอยคะแนน 

4.1 การประเมินเพ่ือการเรียนรู้และการเก็บร่องรอยคะแนนในภาคทฤษฎี กาํหนดให้นักศึกษาคน้หา 

ความรู้ หรือวิจารณ์งานและส่งงานบน Padlet ช่วยให้สามารถจดัสรรเวลาในการเรียนรู้ไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการใน

ลักษณะการเรียนรู้แบบประสานเวลา (Synchronous Learning) ไม่ประสานเวลา (Asynchronous Learning)          

ไดท้ั้ งสองกรณี ผูส้อนควรกาํหนดภาระงานของผูเ้รียนโดยพิจารณาความยากง่ายประกอบกบัวตัถุประสงค์ใน            

การเรียนรู้แต่ละคร้ังเป็นหลกัก่อน จึงเลือกใชแ้อปพลิเคชัน Padlet ในรูปแบบท่ีตอ้งการ เช่น ใช้แบบ Stream              
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เม่ือตอ้งการใหผู้เ้รียนแสดงความเห็นเป็นรายคนตามลาํดบั ในขณะท่ีใชแ้บบ Shelf เพ่ือกาํหนดให้ผูเ้รียนคน้หา 

หรือแสดงความคิดเห็นตามหัวเร่ือง  ทั้ งน้ี กลวิธีท่ีสําคญัอีกประการหน่ึง คือ การใช ้Padlet แบบ Shelf ซ่ึงระบุ

ส่วนบนของ Shelf  เป็นช่ือของผูเ้รียนแต่ละคน ให้ส่งงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนดโดยกําหนดค่า Require 

Approval เพ่ือไม่ให้ผูเ้รียนดว้ยกนัเห็นคาํตอบของเพ่ือก่อน  เป็นการป้องกนัการเลียนแบบความคิดในการเรียนรู้

แบบไม่ประสานเวลาได ้

4.2 การเก็บร่องรอยคะแนนอาจออกแบบการสอนโดยจดัการทดสอบดว้ยแอปพลิเคชนั Quizizz  

ในระหวา่งการเรียนสดแต่ละคร้ัง  เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความสนุกในการเรียนเหมือนการเล่นเกมส์ ลดความน่าเบ่ือใน

การเรียนออนไลน์  และพิจารณาจากการเก็บคะแนนท่ีผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการทําคะแนนขั้นตํ่า เช่น ตอ้งได ้       

ไม่น้อยกว่า 5,000 จากการทาํ Quiziz จาํนวน 10 ขอ้ จะเก็บ 5 คะแนน  ทั้งน้ีเพ่ือลดความกดดนั จากการแข่งขนั    

กบัเพ่ือน เปล่ียนมาเป็นการแข่งขนักบัตนเองตามความพอใจของผูเ้รียนแต่ละคนได ้

4.3 ผูส้อนสามารถพิจารณาการออกแบบการเก็บคะแนนบน Quizizz ในแบบ Homework ในกรณีท่ี

ผูเ้รียนไดค้ะแนนไม่ผ่านเกณฑข์ั้นตํ่าในการทดสอบในการสอนสด หรือ อินเทอร์เนทหลุดหรือขาดช่วงระหวา่ง

การใชง้าน Quizizz  โดยกาํหนดช่วงเวลาหลงัจากเรียนสด ใหผู้เ้รียนเชา้ทาํซํ้ าภายในเยน็วนัท่ีเรียน แต่กาํหนดให้มี

คะแนนขั้นตํ่าท่ีได ้“สูงกวา่” การเรียนสด เช่น  ตอ้งได ้8,000 คะแนน จากการ Quizizz จาํนวน 10 ขอ้ แต่ใหท้าํซํ้ า

ก่ีคร้ังก็ได้  จะช่วยลดความกดดนัในการเรียนสดออนไลน์ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูเ้รียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ 

(Learning Style) ในแบบท่ีชอบการเรียนรู้จากการทาํซํ้ าในเวลาท่ีตนเองสนใจ (Self-Pace Learning) 

4.4  ในเวลาจดัการสอนสด ผูส้อนจดักิจกรรมแบบออนไลน์ เพ่ือกระตุน้ความคิด สรุปเน้ือหา หรือ 

ใหผู้เ้รียนคน้ควา้ วเิคราะห์ และแสดงความคิดเห็นผ่านเคร่ืองมือออนไลน์และแอปพลิเคชนัต่างๆ และประเมินผล

การเรียนการสอนจากการประเมินตามสภาพจริง 

5. เทคนิคการใช้กระดานการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Collaborative board) 

5.1 ผูส้อนสามารถใช้กลวิธีพ้ืนฐาน โดยกาํหนดให้ผูเ้รียนสร้าง Padlet ของกลุ่มของตนเองข้ึน                

เพ่ือระดมสมอง (Brainstorming) ในเร่ืองต่างๆ จากนั้นกาํหนดให้ผูเ้รียนนาํลิงก์ของ Padlet ของแต่ละกลุ่ม มาแขวน 

บน Padlet กลาง ท่ีผูส้อนจดัทาํไว ้ ซ่ึงอาจเรียกวา่ “กลยทุธ์ Padlet ใน Padlet”  ซ่ึงจะสามารถเก็บรวบผลงานไดท้ั้ง

ลกัษณะของงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

5.2 พิจารณาเลือกใช้กระดานการเรียนรู้แบบร่วมมือออนไลน์  MIRO (Online collaborative 

whiteboard platform)  ท่ีมีฟังก์ชนัการทาํงานท่ีหลากหลาย และมีความหน่วงตํ่า จะทาํให้การเรียนออนไลน์และ

การศึกษาคน้ควา้เกิดผลงานท่ีเป็นรูปธรรมในการระดมสมอง ตลอดจนใชส้ร้าง ผงัมโนทศัน์ และ Mood board               

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผูส้อนกาํหนดให้ผูเ้รียนส่งภาพความกา้วหน้าของงานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บมอบหมายบน MIRO 

ให้ผูส้อนผ่านทาง Facebook Messenger ภายในระยะเวลา 21.00-24.00 น. ของทุกวนั เพ่ือติดตามงานและเป็น

หลกัฐานในการส่งงานรายวนั ซ่ึงตกลงกนัในชั้นเรียนกนัผูเ้รียน เรียกวา่ “วธีิคํ้าประกนังานหาย”  
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ภาพประกอบที ่ 1  กระดานการเรียนรู้แบบร่วมมือ MIRO ในการระดมความคิด 

และนาํเสนอออนไลน์ในรายวชิาการผลิตรายการดิจิทลัทีว ี

 

6. กลวธีิการใช้เฟซบุ๊กในการเป็นเคร่ืองมือส่ือสาร (Facebook for Communication) 

6.1 ผูส้อนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัสร้างกลุ่มเฟซบุ๊กข้ึนเพียงกลุ่มเดียว เพ่ือใชใ้นการจดัการสอน

ร่วมกนัในการสอนรายวชิาการผลิตรายการดิจิทลัทีว ี โดยกาํหนดช่ือกลุ่มวา่ DTV303-1-2564  เพ่ือเป็นค่ากาํหนด

มาตรฐานวา่กลุ่มเรียนน้ีใชส้าํหรับรายวิชาใด ภาคการศึกษา และปีการศึกษาใด การกระตุน้เตือนผ่าน Facebook 

Group รายวชิา ช่วยใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนออนไลน์ไดม้ากข้ึน 

6.2 การตอบขอ้ความของนกัศึกษาเป็นรายคนมีความสําคญัต่อการจดัการเรียนการสอนออนไลน์

และการใชช่้องทางทาง Facebook Messenger ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถติดต่อผูส้อนไดง่้าย 

6.3 ระยะเวลาในการตอบคาํถามนักศึกษาตอ้งมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ร่วมกัน ท่ีสอดรับกับยุคสมัย

ปัจจุบนั ผูส้อนในรายวิชาน้ีตกลงร่วมกนักบัผูเ้รียนวา่  ผูเ้รียนสามารถ “ฝากขอ้ความ” ไวใ้น  Message Facebook 

ไดต้ลอดเวลา  แต่ระยะเวลาท่ีผูส้อนจะตอบทุกคาํถามจะไม่ชา้กวา่ 12 ชัว่โมง  เน่ืองจากผูส้อนมีภารกิจอ่ืนๆ ท่ีตอ้ง

ทาํดว้ยเช่นกนั (ในขณะท่ีเวลาในการตอบจริงในช่วงเวลากลางวนัมกัไม่เกิน 2 ชัว่โมง)  การไดรั้บคาํตอบท่ีรวดเร็ว

จากผูส้อนจากการสอบถามผา่น Facebook Messenger รวดเร็วตามขอ้ตกลงน้ีเป็นหัวใจสาํคญัท่ีผูเ้รียนจะเช่ือมโยง

กบัผูส้อนไดจ้ากการติดต่อผา่นทาง “ขอ้ความ” ไดต้ลอดเวลา 

7. การออกแบบการสอนภาคปฏิบัต ิ

7.1 การออกแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาการผลิตรายการโทรทศัน์แบบออนไลน์ภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีการประชุมออนไลน์ระหว่างผูส้อน

ภาคทฤษฎีและผูส้อนภาคปฏิบติัเพ่ือสรุปการสอน สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน 

7.2 การออกแบบกิจกรรมการสอนในการจดัสอนภาคปฏิบติัรายวชิาการผลิตรายการโทรทศัน์แบบ

ออนไลน์ ตอ้งพิจารณารูปแบบท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัลกัษณะรายวิชา มุ่งเป้าหมายให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์   

คิดสร้างสรรค ์และลงมือผลิตผลงานไดภ้ายใตข้อ้จาํกดัท่ีมีอยู ่เช่น การกาํหนดกิจกรรมมอบหมายภาระงานเด่ียว

ให้ผูเ้รียนทาํ Clip ผ่านการผลิตผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เช่น  Tiktok  หรือช่องทางท่ีทนัสมยัเหมาะสมสอดคลอ้ง

กบัลกัษณะและรูปแบบเฉพาะของรายวชิาการผลิตรายการโทรทศัน์ภาคปฏิบติั 

7.3 ผูส้อนภาคปฏิบัติใช้กลวิธีการกระตุน้ผูเ้รียนผ่านภาพ Banner (สัดส่วน 1:1) ใน Facebook 

Group ของผูส้อนภาคปฏิบติั  เพ่ือช่วยใหเ้ห็นผูเ้รียนไดง่้าย  รับรู้ข่าวสารไดเ้ร็ว  
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7.4 ในส่วนของการเก็บขอ้มูลความคิดเห็นและการส่งงานท่ีมอบหมายในภาคปฏิบัติกาํหนดให้

นกัศึกษาส่งงานบน Padlet ช่วยใหส้ามารถจดัการรับงานตรวจงานไดง่้าย และ ชดัเจน 

7.5 ใช้กลวิธีการออกแบบกิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านซอฟต์แวร์ OBS และ 

Stream Yard ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถผลิตรายการโทรทศัน์แบบออนไลน์ได ้

7.6 การออกแบบแนวทางการสอนตดัต่อ ปรับเปล่ียนไปเป็นการสอนการตดัต่อผ่านแอปพลิเคชนั 

KeneMaster ซ่ึงเป็นแอปพลิเคชนัท่ีไม่เสียค่าใชจ่้ายใชง้านบนโทรศพัท์มือถือและแท็บเล็ต ในขณะท่ีนกัศึกษาท่ีมี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ในท่ีพกัอาศยั สามารถ  Remote เขา้มาใชง้านซอฟต์แวร์ตดัต่อ Adobe Premiere Pro บน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของมหาวทิยาลยัผา่น Software AnyDesk  เพ่ือให้นกัศึกษาใชง้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั 

สาํหรับการเรียนดา้นงานตดัต่อผา่นเครือข่ายซ่ึงเป็นกลวธีิสาํคญัท่ีผูส้อนพยายามท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนท่ีมีอุปกรณ์ท่ีมี

ศกัยภาพท่ีไม่เพียงพอในการผลิตช้ินงานโทรทศัน์สามารถผลิตผลงานไดดี้ข้ึนในขอ้จาํกดัท่ีมีอยู ่

7.7 กลวิธีท่ีสาํคญัคือการออกแบบให้มี  “คลินิกให้คาํปรึกษาก่อนการสอบนาํเสนองาน” ท่ีผูส้อน

ภาคปฏิบติัจดัสรรให้มีในวนัก่อนการเรียน เป็นการสอนเสริม “นอกเวลา” จะช่วยให้นักศึกษามีความมัน่ใจใน 

การนาํเสนอ ลดความประหม่าในการนาํเสนอ ช่วยใหน้กัศึกษาคน้หาขอ้มูลไดอ้ยา่งมีระบบมากข้ึน  

7.8 ผูส้อนและผูช่้วยสอนภาคปฏิบติัวางตาํแหน่งของตนเองในลกัษณะ “พ่ีสอนนอ้ง”  จะช่วยลด

ช่องวา่งทาํใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจ และ กลา้ท่ีจะซกัถามและอยากเรียนรู้มากข้ึน 

 

สรุป 

การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน เร่ิมตน้จากการนํา

นโยบายของมหาวิทยาลัยมาออกแบบแนวทางการปฏิบัติ  ปรับเปล่ียนจากการสอนในห้องเรียนและ

ห้องปฏิบติัการปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ทั้ งหมด การจดัทาํวิดีโอบนัทึกการสอนล่วงหน้า การออกแบบใชง้าน

ระบบบริหารจดัการการเรียนรู้ การสอนสด การจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกผ่านเคร่ืองมือออนไลน์ต่างๆ ดว้ยกลวิธี

อยา่งมีระบบ  ช่วยใหส้ามารถจดัการสอนภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ท่ีสอดรับกบั

ผลลพัธ์การเรียนรู้ได ้

 

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ สถาบนัการศึกษาแต่ละแห่งมีบริบทท่ีแตกต่างกนั  

จึงอาจนําแนวทางท่ีระบุไวใ้นบทความวิชาการน้ี ประยุกต์ใชใ้นการออกแบบการจดัการศึกษาในสภาพการณ์  

หลงัสถานการณ์ COVID หรือในภาวะฉุกเฉินอนัเป็นเหตุท่ีทาํใหไ้ม่สามารถจดัการเรียนการสอนไดใ้นพ้ืนท่ีปกติ

โดยพิจารณาสภาพแวดลอ้ม อุปกรณ์ ลกัษณะเฉพาะของผูเ้รียน และ วตัถุประสงคร์ายวชิาเป็นสาํคญั 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เ ร่ือง                           

การไทเทรตกรด-เบส สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส 

และแบบทดสอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส จาํนวน 15 ขอ้ ซ่ึงมีความยากง่ายระหว่าง 

0.23-0.89 และมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.21 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ นักเรียนท่ีเรียนรายวิชา เคมี

เพ่ิมเติม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 39 คน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติ t-test dependent samples สาํหรับการทดสอบ

สมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส มีคะแนน

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนนเฉล่ีย

ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 8.74 (SD = 5.83) และ 49.44 (SD = 5.10) ตามลาํดบั จึงสรุปไดว้า่การเรียนรู้

โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส สามารถพฒันาแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ของผูเ้รียนได ้

 

คาํสําคญั: แนวคิดทางวทิยาศาสตร์, การไทเทรตกรด-เบส, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to develop the scientific concept using the activity package on acid-base titration. 

The research instruments were the activity package on acid- base titration and the scientific concept test with 15 

questions on the topic of acid-base titration. The scientific concept test fell in the difficulty index range between 
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0.23-0.89 and in the discriminating power of ≥  0.21. The study group consisted of 39 twelfth grade students in 

additional chemistry subject from an extra-large secondary school in Bangkok. Data were analyzed using mean, 

standard deviation (SD) and t-test dependent samples. The results demonstrated that the average scientific concept 

score of students after treated with the activity package on acid-base titration was significantly higher than before 

the treatment at the .05 statistical level. The average pre-test and post-test scores were 8.74 (SD = 5.83) and 49.44 

( SD =  5. 10) , respectively.  It can be concluded that the studying by the activity package on acid- base titration 

could develop students’ scientific concept. 

 

Keywords: Scientific Conception, Acid-Base Titration, Activity Package 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การศึกษาเป็นกลไกหลกั ในการพฒันากาํลงัคนให้มีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนใน

สงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข ในกระแสการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษท่ี 21 (สาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2560) ประเทศไทยจึงมีการวางแผนในการจดัการศึกษา เพ่ือพฒันาให้ประชากรในประเทศนาํความรู้

ความสามารถท่ีเกิดข้ึนจากการศึกษา มาใชใ้นการพฒันาให้ประเทศไทยกา้วหนา้ทดัเทียมประเทศอ่ืนๆ โดยยึด

หลกัการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ท่ีมีการยดึคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา (สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) และไดมี้การพฒันาปฏิรูปการศึกษา ตามนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0  เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย ์โดยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และมุ่งเนน้การสร้างทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือใหน้กัเรียนนาํความรู้ท่ีมี ไปใชใ้นการบูรณาการและพฒันานวตักรรมต่างๆ พร้อมทั้งตอบสนองความตอ้งการ

ของสงัคมได ้(กลิุสรา จิตรชญาวณิช, 2562)  

 จากการประกาศหลกัการสําคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เก่ียวกบัการยึดคนเป็น

ศูนยก์ลางการพฒันา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดส้ร้างแผนพฒันาการศึกษา ภายใตว้ิสัยทศัน์ท่ีวา่ มุ่งพฒันาผูเ้รียน

ใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีความสุข ในสงัคม โดยมีการปรับแผนนโยบายการจดัการเรียนการสอน

ในโรงเรียน ท่ีเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา เน้นความสําคญัทั้ งความรู้ และคุณธรรม                    

ซ่ึงรายวิชาท่ีสาํคญัสําหรับใชใ้นการสร้างทกัษะและความรู้ให้นักเรียน เพ่ือใชใ้นการพฒันาประเทศต่อไปใน

อนาคต คือ รายวชิาวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นรายวชิาท่ีมุ่งเนน้การจดัการเรียนการสอนเพ่ือใหน้กัเรียนเขา้ใจแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ และสามารถนาํความรู้ในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และทกัษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมและตนเองไดใ้นอนาคต โดยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกิดไดจ้าก จากการสังเกต การทดลอง 

การสร้างแบบจาํลอง เพ่ืออธิบายเก่ียวกบัปรากฏการณ์หรือส่ิงท่ีสนใจ ดงันั้น การจดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

จึงควรเน้นการทําปฏิบัติการ การทดลองต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะและนําไปสู่แนวคิดทาง

วทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง 

 อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบนัภายใตส้ภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้การเรียน

การสอนตอ้งจดัในรูปแบบออนไลน์ ทาํให้นักเรียนขาดทกัษะในการปฏิบติัการ และอาจส่งผลให้นักเรียนเกิด

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือนได ้ซ่ึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน มีผลมาจากการท่ีนกัเรียนมี

โอกาสลงมือทาํปฏิบติัการนอ้ยลง เม่ือนักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน ย่อมส่งผลให้การเรียน

รายวชิาเคมีในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน มีแนวโนม้เกิดแนวคิดท่ีผิดพลาดไดง่้าย ดงันั้นการเรียนการสอนท่ีช่วยใหน้กัเรียน
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มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้ง จึงตอ้งมีกิจกรรมใหน้กัเรียนสามารถใชค้วามรู้มาประยกุต ์ในการทาํกิจกรรม 

การอธิบาย การสร้างผลงานนวตักรรมในการแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึงความรู้ของผูเ้รียนเกิดจากการสร้างองคค์วามรู้ดว้ย

การสร้างช้ินงานหรือการทาํกิจกรรม การทบทวนความรู้และสร้างความรู้ใหม่ผ่านประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ ท่ีถูกตอ้ง 

 ดังนั้น ในงานวิจัยน้ีจึงสนใจพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเร่ืองการไทเทรตกรด-เบส                     

ท่ีสามารถใชค้วบคู่กบัการจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เพ่ือพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน 

เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส โดยใชค้วามรู้เดิมร่วมกบัการประยกุต์ใชค้วามรู้ใหม่ท่ีนกัเรียนไดเ้ป็นผูค้น้ควา้ดว้ย

ตนเอง โดยมีครูเป็นผูดู้แลและส่งเสริมนกัเรียน  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย              

ท่ีเรียนในรูปแบบออนไลน์ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ีช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง (ประพฤติ ศีลพิพฒัน์, 

2551) ซ่ึงจัดเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษารูปแบบหน่ึง ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ตามชุด

กิจกรรม (เกริก ท่วมกลาง, 2555) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นนวตักรรมท่ีครูใชป้ระกอบการเรียนการสอนท่ี

เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยผูเ้รียนศึกษาและใช้ส่ือต่างๆ ในชุดกิจกรรมท่ีผูส้อนสร้างข้ึน ซ่ึงเป็นรูปแบบของ                   

การส่ือสารระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน (สุคนธ์ สินธพานนท,์ 2553) 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัชุดกจิกรรมทีใ่ช้ในการเรียนการสอนรายวชิาเคม ี

 ณัฐฐา พวงไพโรจน์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมสําหรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกบัเน้ือหา เร่ืองสมดุลเคมี เพ่ือส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมสําหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา เร่ือง สมดุลเคมี                              

มีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.4/77.3 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด หลงัจากนาํไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

30 คน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนมธัยมวดัใหม่กรงทองในพระราชูปถมัภ์ฯ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 นอกจากน้ีพบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ

ชุดกิจกรรมสาํหรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหา เร่ือง สมดุลเคมีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 วิภาวี ทะนานทอง (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ 

สะตีมศึกษากบักระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี สําหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย               

ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมสะตีมศึกษาวิชาพ้ืนฐานเคมี เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี เพ่ือส่งเสริม

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีทักษะความคิดสร้างสรรค์และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทาง                     

การเรียนสูง กวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบ 5E (p < .05) 
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 แนวคดิทางวทิยาศาสตร์  

 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คือการนาํขอ้เท็จจริงหลายๆ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งมาผสมผสานเกิดเป็นชุดความรู้

ใหม่ ซ่ึงเป็นความคิดความเข้าใจเก่ียวกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง (ประสาท เนืองเฉลิม, 2558)                      

โดยแนวคิดน้ีเกิดข้ึนจากการรับรู้ของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้มแลว้ทาํใหบุ้คคลมีแนวคิดต่อวตัถุหรือปรากฏการณ์และ

แสดงออกมาเป็นขอ้ความ (ชาตรี ฝ่ายคาํตา, 2563) และสามารถให้คาํจดักดัความได ้โดยอยูบ่นพ้ืนฐานของเหตุ

และผล ซ่ึงอาศยัขอ้เท็จจริงและหลกัเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ (พงศกร พรมทา, 2561) 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคดิทางวทิยาศาสตร์ในการเรียนการสอนรายวชิาเคม ี

 นรพนธ์ คนสูง (2561) ได้ศึกษาเร่ือง การพฒันากิจกรรมสะเต็มศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่ออตัรา                     

การเกิดปฏิกิริยาเคมีเพ่ือส่งเสริมแนวคิดทางเคมีและทกัษะในศตวรรษท่ี21 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า 

นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนแนวคิดสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีคะแนนแนวคิด

หลงัเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และจากผลการศึกษาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

พบวา่ นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะในศตวรรษท่ี 21 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 และมีคะแนนทกัษะในศตวรรษท่ี21หลงัเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 นันทยา ศรีขาว (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาแนวคิดและเจตคติต่อวิชาเคมี เร่ือง เคมีอินทรียร์ะดบั

มธัยมศึกษาปีท่ี 5 ดว้ยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เร่ือง

เคมีอินทรียป์ระกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 1) ขั้นสร้างความสนใจ ครูควรมีส่ือท่ีหลากหลายและเพียงพอกบัจาํนวน

นักเรียน 2) ขั้นสํารวจและคน้หา ควรมีกิจกรรมให้นักเรียนลงมือปฏิบติั 3) ขั้นอธิบายและลงขอ้สรุป ควรถาม

คาํถามเพ่ือใหน้กัเรียนอภิปรายผลเช่ือมโยงกบัแนวคิดวทิยาศาสตร์ 4) ขั้นขยายความรู้ ควรใหน้กัเรียนฝึกทาํโจทย์

เพ่ิมเติมโดยเช่ือมโยงไปยงัสถานการณ์อ่ืนโดยเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม และ 5) ขั้นประเมินผล ควรใชก้ารประเมินท่ี

หลากหลาย ผลการวิจยัพบว่าการจดัการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.5 มีแนวคิดถูกตอ้ง 

(SU) รองลงมาร้อยละ 26.1 มีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วน (PU) ร้อยละ 4.1 มีแนวคิดถูกตอ้งบางส่วนและคลาดเคล่ือน

บางส่วน (PU / SM) และร้อยละ 2.3 มีแนวคิดคลาดเคล่ือน (SM) โดยไม่มีนกัเรียนคนใดเลยท่ีไม่เขา้ใจหรือไม่มี

แนวคิด นอกจากน้ียงัพบวา่นกัเรียนส่วนใหญ่จาํนวน 38 คน (ร้อยละ 74.5) มีเจตคติต่อวิชาเคมีอยูใ่นระดบัดีและ

จาํนวน 13 คน (ร้อยละ 25.5) มีเจตคติต่อวิชาเคมีอยู่ในระดบัดีมาก (X = 4.29) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้าก

อนุทินแสดงความรู้สึกต่อวิชาเคมีของนกัเรียนท่ี พบวา่ นกัเรียนรู้สึกชอบวิชาเคมีมากข้ึนเพราะไดท้าํการทดลอง

และลงมือปฏิบติัเอง อีกทั้งไดท้าํกิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน นอกจากน้ียงัเห็นความสําคญัของวิชาเคมีมากข้ึนเพราะ

สามารถนาํความรู้มาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

ตวัแปรอสิระ 

การจดัการเรียนรู้ดว้ยการใชชุ้ด

กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส 

 

ตวัแปรตาม 

 แนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส                              

มีคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่

พิเศษ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีเรียนรายวิชา เคมีเพ่ิมเติม ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงเลือกโดยการเลือกแบบ

เจาะจง จาํนวน 1 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 39 คน  

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ได้แก่ 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  และ                      

2. แบบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  

 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  

 ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส ซ่ึงเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนสามารถใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได ้ประกอบดว้ย คาํอธิบายชุดกิจกรรม 

แบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนรู้ และกิจกรรมการทดลอง โดยในชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะมีการจดัการเรียน                

การสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มละ 5 คน สําหรับทาํกิจกรรมการทดลอง 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1. กิจกรรม

พฒันาชุดไทเทรตกรด-เบส เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนสร้างชุดการไทเทรตกรด-เบสโดยใชอุ้ปกรณ์ท่ีหาได้

ง่ายและมีราคาถูก โดยมีการนําเสนอและอภิปรายการออกแบบช้ินงานกับครูและเพ่ือนต่างกลุ่มในรูปแบบ

ออนไลน์ เม่ือได้แบบช้ินงานท่ีมีความเหมาะสมแลว้ ครูได้ทาํการส่งอุปกรณ์ในการสร้างช้ินงานให้นักเรียน

ตวัแทนของกลุ่ม สาํหรับสร้างช้ินงาน ทดลองใช ้และปรับปรุงใหชุ้ดไทเทรตกรด-เบสท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนสามารถ

ใชง้านไดจ้ริง ซ่ึงในแต่ละขั้นนกัเรียนจะร่วมกนัอภิปรายและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสมาชิกในกลุ่มและครูตลอด

การทํากิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 2. กิจกรรมการเลือกอินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส                     

เป็นกิจกรรมการเลือกชนิดของอินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมสําหรับการไทเทรตระหว่างสารละลายกรดและเบส                    

3. กิจกรรมการหาความเขม้ขน้ของสารละลายตวัอยา่ง โดยกิจกรรมท่ี 2 และ 3 จะใชอุ้ปกรณ์ไทเทรตท่ีนกัเรียนแต่

ละกลุ่มสร้างข้ึนในการทาํกิจกรรม สาํหรับสารเคมีท่ีตอ้งใช ้ครูเป็นผูเ้ตรียมและส่งให้นกัเรียนตวัแทนของกลุ่ม                    

ซ่ึงในระหว่างการทาํกิจกรรมนักเรียนตวัแทนของกลุ่มจะเป็นผูท้าํการทดลองและนาํผลการทดลองมาร่วมกนั

อภิปรายและสรุปผลภายในกลุ่มของตนเอง โดยมีครูเป็นผูค้อยดูแลและให้คาํแนะนาํตลอดการทาํกิจกรรมใน

รูปแบบออนไลน์ โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส ท่ีพฒันาข้ึนน้ีได้นําไปหาแนวโน้ม

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยนาํไปทดลองใชก้บันักเรียนจาํนวน 3 คน และ 15 คน ตามลาํดบั                 

ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ียงัไม่เคยเรียนดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดงักล่าว แลว้วิเคราะห์หาแนวโนม้ประสิทธิภาพของ                 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยกาํหนดให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร์ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 จากนั้นจึงนาํไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
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 2. แบบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  

 ผูว้ิจยัไดส้ร้าง แบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ชนิดถูก-ผิด พร้อมอธิบายเหตุผล เร่ือง การไทเทรต

กรด-เบสจาํนวน 30 ขอ้ โดยแต่ละขอ้ใหเ้ลือกตอบถูกหรือผดิพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบคาํตอบนั้น โดยมีเกณฑ์

การให้คะแนนแต่ละขอ้ คือ ถา้ตอบถูกให้ 1 คะแนน ถา้ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน และจากคาํอธิบาย

เหตุผลประกอบคาํตอบนั้น นาํมาวเิคราะห์คาํตอบและจดักลุ่มแนวคิดโดยใชเ้กณฑท่ี์ปรับปรุงจากกลุ่มแนวคิดของ 

Haidar (1997) โดยจาํแนกออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 1. มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 2. มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แบบ              

ไม่สมบูรณ์ 3. มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและคลาดเคล่ือนบางส่วน 4. มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

คลาดเคล่ือน และ 5. ไม่มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นผูว้ิจัยได้นําแบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง                    

การไทเทรตกรด-เบสท่ีสร้างข้ึนประเมินความสอดคลอ้งดา้นเน้ือหา (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่แบบวดัแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67-1.00  จากนั้นนําแบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์                   

ท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และ                     

ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แลว้คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่ายอยู่ระหว่าง                     

0.23 - 0.89 และมีค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.21 ไวจ้าํนวน 15 ขอ้  เพ่ือใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

4.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี 

 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใชแ้บบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส 

 2. ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรต

กรด-เบส ใชเ้วลา 9 คาบ คาบละ 50 นาที 

 3. ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใชแ้บบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส 

 4. นาํผลคะแนนจากแบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส มาวิเคราะห์โดย

วธีิการทางสถิติ 

 4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

   ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส ของนักเรียนท่ีใช้ชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส โดยใชค้ะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวเิคราะห์

โดยใชว้ธีิการทางสถิติแบบ t-test for dependent sample 

  

5. ผลการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส ของนกัเรียน 

ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส โดยใช ้แบบวดัแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส จาํนวน 15 ขอ้ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ซ่ึงเป็นแบบวดัฉบบัเดียวกนั

ในการทดสอบก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้  จากนั้นนาํผลคะแนนก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้มาวิเคราะห์

โดยใชว้ธีิการทางสถิติแบบ t-test dependent samples ไดผ้ลแสดงดงัตาราง  1  
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ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  

 ของกลุ่มตวัอยา่ง ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส 

ทดสอบแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร์ 
n คะแนนเตม็ X� S.D. t df p 

ก่อนเรียน 39 60 8.74 5.830 
-45.327 38 .000* 

หลงัเรียน 39 60 49.44 5.103 

*ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

  

 จากตาราง 1 แสดงใหเ้ห็นวา่คะแนนเฉล่ียของนกัเรียนก่อนการจดัการเรียนรู้และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

มีค่าเท่ากบั 8.74 และ 5.830 ตามลาํดบั และคะแนนเฉล่ียหลงัการจดัการเรียนรู้และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีค่า

เท่ากับ 49.44 และ 5.103 ตามลาํดับ สถิติทดสอบ t-test มีค่าเท่ากับ -45.327 ค่าองศาอิสระเท่ากับ 38 และเลข

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 แสดงวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส เพ่ิมสูงข้ึน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  

 

6. อภิปรายผล  

 การอภิปรายผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  

 จากการศึกษาแนวโน้มประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส พบว่า                 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน มีแนวโนม้ประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนด โดยนกัเรียนร้อยละ 100 

มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 เน่ืองมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาข้ึน 

ออกแบบให้ครอบคลุมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส จากนั้นนาํไปปรับปรุงแกไ้ขตาม

คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญและทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง และไดน้าํไปหาแนวโนม้ประสิทธิภาพ

ก่อนนาํไปใชจ้ริงกบันักเรียนกลุ่มตวัอย่าง พบว่าชุดกิจกรรมมีแนวโนม้ประสิทธิภาพเท่ากบั 100 ซ่ึงเป็นเกณฑ์

เดียวกนักบังานวจิยัของถนอมขวญั วบูิลยธ์นสาร (2561) ท่ีไดพ้ฒันาชุดกิจกรรมตามแนวสะตีมศึกษา เร่ืองพนัธะเคมี 

เพ่ือส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบวา่ ชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด เน่ืองจากมีกระบวนการพฒันาชุดกิจกรรมท่ีมีลาํดบั

ขั้นตอน เป็นระบบ โดยผ่านการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญ และผ่านการทดลองใชเ้พ่ือปรับปรุง

กิจกรรมก่อนนาํไปใชจ้ริง 

 การอภิปรายผลคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนดว้ย                  

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส  

 การเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส ก่อนเรียนและหลงัเรียน

พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนในรูปแบบออนไลน์ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ืองการไทเทรตกรด-เบส หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เน่ืองมาจาก ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัการทดลอง 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 

กิจกรรมท่ี 1 การสร้างชุดไทเทรตกรด-เบส ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียนตอ้งสร้างชุดไทเทรตกรด-เบสดว้ยอุปกรณ์ท่ี

สามารถหาไดง่้าย ราคาถูก และใชส้ารเคมีในปริมาณนอ้ยลง เพ่ือใชแ้ทนชุดไทเทรตกรด-เบสปกติท่ีใชเ้รียนใน
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หอ้งเรียน โดยในกิจกรรมนกัเรียนจะตอ้งร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มของนกัเรียน เพ่ือพฒันาและปรับปรุงชุดไทเทรต

กรด-เบสท่ีสร้างข้ึนจนสามารถใชไ้ดจ้ริง  

 

 

ภาพที ่1 ตวัอยา่งชุดไทเทรตกรด-เบสท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน 

 

เม่ือนกัเรียนสร้างชุดไทเทรตท่ีสามารถใชง้านไดจ้ริงแลว้ จึงนาํชุดไทเทรตไปใชท้ดลองต่อในกิจกรรมท่ี 2 

การหาอินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมในการไทเทรต และกิจกรรมท่ี 3 การหาความเขม้ขน้ของสารละลายตวัอย่าง ซ่ึง

ภายในกิจกรรมจะมีการใชส้ารเคมีในการทดลองในปริมาณท่ีน้อยกว่าการใชชุ้ดไทเทรตกรด-เบสปกติ อีกทั้ง                

ในการทาํกิจกรรม ขั้นตอนการสรุปและการอภิปรายผลตอ้งใชอ้งคค์วามรู้เร่ือง การไทเทรตกรด-เบส จึงส่งผลให้

นักเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตกรด-เบสท่ีถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ประกรณ์                   

เลิศสุวรรณไพศาล และคณะ (2559) ท่ีไดพ้ฒันาเทคนิคการไทเทรตโดยใชห้ลกัการไมโครสเกลสําหรับใช้ใน

หอ้งเรียนวทิยาศาสตร์ พบวา่ นกัเรียนท่ีไดเ้รียนโดยใชบ้ทปฏิบติัการเร่ืองการไทเทรตโดยใชห้ลกัการไมโครสเกล

ท่ีพฒันาข้ึนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวจิยั

ของ สุพตัรา พรหมฤทธ์ิ (2562) ได้ศึกษาเก่ียวกับความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การไทเทรตของ

นักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 5 โดยการจดกัารเรียนรู้ดว้ยวิธีสร้างแบบจาํลองสังเกต-สะทอ้นความคิด-อธิบาย 

ร่วมกบัการอธิบาย ปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดบั พบว่า นักเรียนมีความเขา้ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เร่ือง               

การไทเทรต หลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสร้างแบบจาํลอง-สังเกต-สะทอ้นความคิด-อธิบาย ร่วมกบัการอธิบาย

ปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดบัสูงกว่าก่อนการจดัการเรียนรู้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จะเห็นไดว้า่

ผลการวิจยัขา้งตน้สอดคลอ้งกับผลวิจยัของงานวิจยัน้ี เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมให้

นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั และร่วมกนัอภิปรายและสรุปผลการทดลอง ส่งผลให้นกัเรียนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การเลือกใชส้ถานการณ์ท่ีใชใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเป็นสถานการณ์ท่ีใกลต้วัและเกิดข้ึน

จริง หรือมีอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน เพ่ือกระตุน้ความสนใจและตระหนกัถึงความสาํคญัของการร่วมมือ

กนัแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 
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(2) ครูผูส้อนควรติดตามกระบวนการทาํกิจกรรมดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และใหค้าํแนะนาํนกัเรียน

ตลอดระยะเวลาท่ีทาํกิจกรรม เพ่ือป้องกนัการเกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีคลาดเคล่ือน จากการประยุกต์ใช้

แนวคิดและการอธิบายผลการทดลองของนกัเรียน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรทําการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเน้นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวตักรรม                    

ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการแกปั้ญหา ทกัษะการส่ือสาร เป็นตน้   

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีให้ความอนุเคราะห์

สถานท่ี สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดการทาํวจิยั จนทาํใหง้านวจิยัช้ินน้ีสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคค์วามรู้บริบทพ้ืนท่ี สงัคม วฒันธรรมของ

ผูสู้งวยั ในจงัหวดัราชบุรี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี โดยใชว้ิธีการสัมภาณ์เชิงลึก     

ในการดาํเนินงาน เพ่ือสร้างความเขา้ใจในภาพรวมของผูสู้งวยั และคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญัแบบเฉพาะเจาะจง 

การสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั (Key Informants) โดยใชท้ั้ งขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ประกอบด้วย ผูเ้ช่ียวชาญประวติัศาสตร์ บริบทพ้ืนท่ี สังคม วฒันธรรม (ปราชญ์ชาวบ้าน) ตวัแทนผูสู้งวยัใน

จงัหวดัราชุบรี ผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ จาํนวน 5 คน นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์เน้ือหา 

 ผลการวจิยัพบวา่ การศึกษาองคค์วามรู้บริบทพ้ืนท่ี สังคม วฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี 5 ดา้น 

1) ดา้นอาหารและสุขภาพท่ีโดดเด่นของราชบุรี คือ ไชโป้วหวาน และเตา้หู้ดาํ เป็นเตา้หู้แบบดั้งเดิมของชาวจีน

แตจ๋ิ้ว และขนมทองมว้นสูตรโบราณ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของผูสู้งวยั 2) ด้านศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญา                  

ด้านท้องถ่ิน “โอ่ง” “โรงโอ่งรัตนโกสินทร์" สัญลกัษณ์โดดเด่นของจงัหวดัราชบุรี การถ่ายทอดหรือสืบสาน 

ศิลปหัตถกรรมรูปแบบเดิม ซ่ึงเป็นความภูมิใจของผูสู้งวยั 3) ดา้นวฒันธรรมและประเพณี จงัหวดัราชบุรีมีความ

หลากหลายทางเช้ือชาติ การรวมกลุ่มผูสู้งวยัส่วนใหญ่เช่ือมโยงอยูค่วามเช่ือทางพุทธศาสนาเป็นหลกั การละเล่น

พ้ืนบ้านหรือกิจกรรมในทอ้งถ่ิน ได้แก่ การรําวง ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ประกอบกับดนตรีป่ีพาทย์                           

4) ดา้นเกษตรกรรม กลุ่มผูสู้งวยัมีกิจกรรมและมีรายไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตร การปลูกขา้วเป็นหลกั 5) ดา้นวถีิ

ชีวิต จิปาถะภณัฑส์ถานบา้นคูบวั ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว การจดัแสดงพิพิธภณัฑท่ี์ถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู ่

ประเพณี ความเช่ือ เคร่ืองมือหาเล้ียงชีพ ฯลฯ ของชาวจงัหวดัราชบุรี ผลการวิจยัสะทอ้นให้เห็นถึงบริบทพ้ืนท่ี 

สงัคม และวฒันธรรมของผูสู้งวยั การสร้างความเขา้ใจในภาพรวมของชุมชนจงัหวดัราชบุรี และองคค์วามรู้แต่ละ

ดา้น ความแตกต่างในความคิดแสดงถึงความหลากหลายมุมมองของผูสู้งวยั ทาํใหเ้กิดแนวคิดทั้งมุมมองแบบใหม่

และปัญหาท่ีพบในแต่ละพ้ืนท่ี ในการพฒันางานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีความสาํคญั และสามารถนาํ
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ผลจากการสัมภาษณ์ท่ีได ้นาํไปต่อยอดใชใ้นการสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสังคมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี

ต่อไป  

 

คาํสําคญั: ผูสู้งวยั การสมัภาณ์เชิงลึก นวตักรรมทางสงัคม 

 

ABSTRACT 

 This research is qualitative research.  The objective of this research was to study knowledge, area 

context, society, and culture of the elderly in Ratchaburi province by using the in- depth interview method in 

operation as an operational framework to create an overall understanding of the aging and to select specific key 

informants.  The in- depth interviews process with key informants used both primary and secondary information 

from relevant parties which consisted of 5 people from history, area context, society and culture specialist (local 

philosopher) , representatives of the elderly in Ratchaburi province, and the knowledge transferer.  Then, data 

analysis process by content analysis was performed. 

 The results of this research showed that knowledge, area context, society and culture of the aging in 

Ratchaburi province consisted of 5 areas:  1)  the outstanding characteristics of food and health in Ratchaburi 

province is the sweet radish and black tofu dish; a traditional tofu of Teochew Chinese and an ancient Thai crispy 

roll which was combined from the wisdom of the elderly, 2)  arts and crafts; local wisdom produced the earthen 

jar (usually for water) or “Rattanakosin Pottery”. It is the distinctive symbol of Ratchaburi province that has been 

transmitted or inherited as traditional arts and crafts which is the pride of the aging, 3)  culture and tradition, 

Ratchaburi province is diverse in ethnicity.   The gathering of the aging was mainly linked to Buddhist beliefs. 

Folk plays or local activities included dances and performing arts accompanied by the Thai orchestra consisting 

of five groups of wood and percussion instruments, 4) agriculture area, the aging has activities and income from 

agricultural products comprising of mainly rice cultivation, and 5)  ways of life area, Ban Khu Bua Museum is a 

notable tourist attraction. The museum exhibits convey the way of life, traditions, beliefs, living tools, etc. of the 

people of Ratchaburi province.  The results of the research reflected the area context, society and culture of the 

elderly.  Building an overall understanding of communities in Ratchaburi province and knowledge for each field 

is important. Differences in thinking reflected the diversity of perspectives of aging people. This gave rise to both 

new perspectives and problems encountered for each area in continuous work development.  The information 

from the results of the study and of the interview can be used to build a social innovation network for the aging 

living in Ratchaburi province in the future. 

 

Keywords: The Aging, In-Depth Interview Method, Social Innovation 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สังคมผูสู้งวยัของประชากรเป็นปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ปัจจุบนัประชากรโลก     

ไดก้ลายเป็นสังคมผูสู้งวยัแลว้ เม่ือมีสัดส่วนประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปกวา่หน่ึงพนัลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 14 

ของประชากรโลกทั้งหมด ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด 

และในอีกไม่เกิน 15 ปี ขา้งหน้าคาดประมาณว่า ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผูสู้งวยัระดบัสูง เม่ือมีสัดส่วน

ประชากรอาย ุ60 ปี ข้ึนไปสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ปัจจุบนัประเทศไทย จึงส่งเสริมความร่วมมือ

ดา้นการสูงวยัอย่างมีศกัยภาพ (Active Aging) ในภูมิภาคอาเซียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เตรียมการ

รองรับการเป็นสงัคมผูสู้งวยั โดยสร้างมาตรการความมัน่คงทางดา้นต่างๆ เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติของผูสู้งวยัใน

ประเทศไทย (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2562) 

 การดาํเนินงานความร่วมมือในดา้นผูสู้งวยันั้น โดยการสร้าง “ความยัง่ยนื” ใหก้บัผูสู้งวยั โดยการมีส่วน

ร่วมเป็นกระบวนการท่ีสาํคญัมากในการศึกษาบริบทพ้ืนท่ี สงัคม และวฒันธรรมของผูสู้งวยั พฒันาความเขม้แข็ง

ของ ผูสู้งวยั ในชุมชน จงัหวดัราชบุรี ในทางสังคมวิทยา “ชุมชน” คือกลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิต และมีการติดต่อส่ือสาร

หรือสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นปกติต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากการมีถ่ินท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั หรือมีความสนใจร่วมกนั 

เช่น  มีอาชีพเดียวกนั ประกอบกิจการเดียวกนั มีวฒันธรรม หรือความเช่ือร่วมกนั การเช่ือมโยงของกลุ่มผูสู้งวยั 

หรือกลุ่มองคก์ร (ผูสู้งวยั) ท่ีสมคัรใจ และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ (Knowledge sharing) โดยแนวทางในการดาํเนินงาน

การศึกษา บริบท สังคม และวฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี ในพ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน ซ่ึงมีบริบทพ้ืนท่ี 

สังคม วฒันธรรมของผูสู้งวยัท่ีแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน โดยนาํองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

วิเคราะห์ประเด็นสาํคญั 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นอาหารและสุขภาพ 2) ดา้นศิลปหัตถกรรม 3) ดา้นวฒันธรรมและ

ประเพณี 4) ด้านเกษตรกรรม 5) ด้านวิถีชีวิตชุมชน เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการพฒันาศักยภาพของผูสู้งวยั                 

จากตวัตนของผูสู้งวยัเป็นแกนหลกั ในการพฒันา และการมีส่วนร่วม “การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม” 

โดยกาํหนดปัญหา หรือส่ิงท่ีผูสู้งวยัสนใจ ท่ีจะศึกษาวิเคราะห์อยา่งไร ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการผูสู้งวยั

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 การวิจยัคร้ังน้ี การศึกษาองคค์วามรู้บริบทพ้ืนท่ี สังคม วฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี เป็นการ

ดาํเนินงาน ให้สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน และบรรลุตามแนวทางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (UNESCO, 2008) 

ตลอดจนการสมัภาษณ์เชิงลึกในกระบวนการเก็บขอ้มูล ดงันั้นจึงใชก้ารสงัเคราะห์งานวจิยัเชิงคุณภาพ เพ่ือใหเ้ป็น

การรวบรวมและเช่ือมโยงองคค์วามความรู้ บริบทพ้ืนท่ี สังคม และวฒันธรรมของผูสู้งวยั ในการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน จงัหวดัราชบุรี อนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และคุณค่าของผูสู้งวยัสามารถพ่ึงพาตนเองให้

เกิดความยัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพ่ือศึกษาองคค์วามรู้บริบทพ้ืนท่ี สงัคม วฒันธรรมของผูสู้งวยัในจงัหวดัราชบุรี 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาองค์ความรู้บริบทพ้ืนท่ี สังคม 

วฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี ดงันั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย
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ดงัน้ี 1) การสมัภาษณ์เชิงลึก 2) บริบทพ้ืนท่ี สงัคม วฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี และ3) แนวคิดท่ีเก่ียวกบั

ผูสู้งวยั 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 การสัมภาษณ์เชิงลกึ 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) เป็นการซักถามพูดคุยกันระหว่าง                        

ผูส้มัภาษณ์และผูใ้ห้สัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกลว้งคาํตอบอยา่งละเอียดถ่ีถว้น การถามนอกจากจะให้อธิบาย

แลว้ จะตอ้งถามถึงเหตุผลดว้ย การสัมภาษณ์แบบน้ี จะใชไ้ดดี้กบัการศึกษาวิจยัเร่ืองท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของ

บุคคล เจตคติ ความตอ้งการ ความเช่ือ ค่านิยม บุคลิกภาพในลกัษณะต่างๆ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรูปแบบเฉพาะในการสนทนาเพ่ือให้ได้ซ่ึงความรู้ท่ีถ่ายทอดโดยผ่าน

ปฏิกิริยาระหวา่งผูส้มัภาษณ์และผูถู้กสมัภาษณ์ 

การสัมภาษณ์เชิงลึกมีวตัถุประสงค์เพ่ือการนําออกมา (elicit ) ซ่ึงขอ้มูลละเอียดจากมุมมองของ

บุคคลต่อประเด็นท่ีถูกเลือกภายใตก้ารวจิยั 

การสัมภาษณ์เชิงลึกมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเจาะลึกเขา้ไปถึงมุมมองภายใน (insider perspective) และ

เพ่ือการไดม้าซ่ึงคาํพดู ความคิด การรับรู้ ความรู้สึก และประสบการณ์ของผูถู้กสมักาษณ์/ผูใ้หข้อ้มูล การสมัภาษณ์

เชิงลึก หมายถึง การเผชิญหน้าตวัต่อตวั (face-to-face and one-on-one) ระหว่างผูว้ิจยัและผูถู้กสัมภาษณ์/ผูใ้ห้

ขอ้มูล/ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั (interviewee/informant/participant) 

การสมัภาษณ์เชิงลึก ตอ้งการ การระบายออกอยา่งเป็นตวัของตวัเองในการใหข้อ้มูลเชิงลึกของผูถู้ก

สมัภาษณ์ /ผูใ้หข้อ้มูล / ผูเ้ขา้ร่วมวจิยั (interviewee/informant/participant) มากกวา่การสมัภาษณ์แบบวธีิอ่ืน 

3.1.2 บริบทพื้นที ่สังคม วฒันธรรมของผู้สูงวยั จงัหวดัราชบุรี 

บริบทพื้นที่ จงัหวดัราชบุรีเป็นจงัหวดัในภาคกลางดา้นตะวนัตกท่ีมีภูมิประเทศหลากหลายจาก

พ้ืนท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าแม่กลองสู่ภูเขาสูง มีเทือกเขาตะนาวศรีทอดตวัยาวเป็นแนวพรมแดนไทย-เมียนมาร์ ตั้งอยูล่ะติ

จุด มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 5,192.462 ตารางกิโลมตร หรือประมาณ 3,249,789ไร่ เป็นร้อยละ 1.01 ของประเทศ และอนัดบั

ท่ี 42 ของประเทศ อยูห่่างจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผน่ดิน หมายเลขท่ี 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มี

อาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอด่านมะขามเต้ีย อาํเภอท่าม่วง และอาํเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

 ทิศใต ้ ติดต่อกบัอาํเภอเขายอ้ย และอาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอาํเภอกาํแพงแสน อาํเภอเมืองนครปฐม อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

  อาํเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร และอาํเภอบางคนที อาํเภออมัพวา จงัหวดั 

  สมุทรสงคราม 

 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
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ตารางที ่1 จาํนวนและสดัส่วนประชากรจากการทะเบียน จาํแนกตามกลุ่มวยัสูงอาย ุจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2563 

เพศ กลุ่มอาย ุ
2563 

จาํนวน ร้อยละ 

รวม 

รวม 869,313 100.00 

วยัเด็ก (0-14 ปี) 130,507 15.01 

วยัแรงงาน (15-59 ปี) 543,095 62.47 

วยัสูงอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) 167,016 19.21 

จาํแนกอายไุม่ได ้ 28,695 3.30 

ชาย 

รวม 422,831 100.00 

วยัเด็ก (0-14 ปี) 67,280 15.91 

วยัแรงงาน (15-59 ปี) 268,577 63.52 

วยัสูงอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) 71,161 16.83 

จาํแนกอายไุม่ได ้ 15,813 3.74 

หญิง 

รวม 446,482 100.00 

วยัเด็ก (0-14 ปี) 63,227 14.16 

วยัแรงงาน (15-59 ปี) 274,518 61.48 

วยัสูงอาย ุ(60 ปีข้ึนไป) 95,855 21.47 

จาํแนกอายไุม่ได ้ 12,882 2.89 

  

ด้านสังคม คุณภาพชีวติของคนราชบุรี จาํแนกตามตวัช้ีวดัขอ้มูล จปฐ. ผลการจดัเก็บขอ้มูลภาพรวม       

ปี พ.ศ. 2560 จงัหวดัราชบุรี ตามตวัช้ีวดั 5 หมวด ไดแ้ก่ หมวดสุขภาพ หมวดมีบา้นอาศยั หมวดฝักใฝ่การศึกษา 

หมวดรายไดก้า้วหนา้ และหมวดปลูกฝังค่านิยมไทย พบวา่ คนจงัหวดัราชบุรี มีสุขภาพดี มีบา้นอาศยั รักการศึกษา 

มีงานทาํ มีรายได ้และมีความประพฤติดีมีคุณธรรม แต่ยงัคงมีคนท่ีด่ืมสุรา และสูบบุหร่ีอยูร้่อยละ 4.19 และ 5.15 

ตามลาํดบั ความทา้ทายของยทุธศาสตร์จึงเนน้ท่ีการสร้างนิสัยแห่งชีวิตใหม่ โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ เนน้การดูแล

รายบุคคล การควบคุมผูบ้ริโภคกลุ่มเยาวชนอย่างใกลชิ้ด และการดูแลสภาพแวดลอ้มทางสุขภาวะในระดับ

หมู่บา้น เนน้การเฝ้าระวงัภยัท่ีจะกระทบต่อคุณภาพชีวิต พร้อมส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุกหมู่บา้นพฒันาคุณภาพ

ชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านวิถีชีวิตและวฒันธรรม การท่ีเมืองราชบุรีประกอบไปดว้ยชุมชนหลายเช้ือชาติ ทาํให้มีวิถีชีวติ

และวฒันธรรม ประเพณีท่ีแตกต่างหลากหลาย การละเล่นหรือกิจกรรมในทอ้งถ่ิน เช่น การแห่นาค ประกอบแตรวง 

กลองยาว การทอดกฐิน การตกับาตรเทโว ทาํบุญเขา้พรรษา ออกพรรษา การแห่ขนัหมาก การแต่งงาน ฯลฯ หลาย

อย่างในปัจจุบันเร่ิมเลือนหายจางลงไป รวมทั้ งการละเล่นพ้ืนบ้านท่ีเก่ียวพนักับวิถีการผลิตและวิถีชีวิต เช่น                  

การแข่งขนัววัลานหลงัฤดูเก็บเก่ียวนวดขา้ว ประเพณีลงแขกทาํนาเก่ียวขา้ว และอ่ืนๆ ถูกละเลยขาดการสืบสาน

จากคนรุ่นหลงั ทาํให้ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ชุมชนหมู่บา้น จืดจางลง อนัเป็นเหตุทาํใหเ้กิดสภาพครอบครัว 

ชุมชน จงัหวดัราชบุรี มีภาวะท่ีอ่อนแอ และการสืบสานดา้นวถีิชีวติและวฒันธรรมจางหายไป 

 จงัหวดัราชบุรี ยงัโดดเด่นในเร่ืองของ “เมืองแห่งศิลปะร่วมสมยั ”ท่ีสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์

เช่ือมโยงกบัท่องเท่ียวต่างๆ อาทิเช่น โอ่งมังกร ท่ีในปัจจุบนัไดมี้การพฒันารูปแบบเป็นผลิตภณัฑเ์ซรามิกสมยั

ใหม่ท่ีมีความสวยงามแปลกตา และสามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและผ้าจกท่ีมีลวดลายเป็น

เอกลกัษณ์โดดเด่น ของบา้นคูบวั และบา้นดอนแร่ อาํเภอเมืองราชบุรี หนังใหญ่วัดขนอน อาํเภอโพธารามงาน



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1896 

ศิลป์ท่ีรวมเอาศิลปะหลากหลายแขนงเขา้ไวด้ว้ยกนัทั้งลวดลายตวัหนงัใหญ่เชิงจิตรกรรม ศิลปะการแสดงทาง

นาฏศิลป์ ประกอบกบัดนตรีป่ีพาทย ์แหล่งผลติและจาํหน่ายตุ๊กตาผ้า ท่ีมีช่ือเสียงของอาํเภอโพธาราม 

3.1.3 แนวคดิทีเ่กีย่วกบัผู้สูงวยั  

“สังคมผู ้สูงอายุ” สังคมแห่งการสร้างคุณค่าของวยัสูงอายุด้วยความสามารถ ศักยภาพ และ                      

การพฒันาของสังคม กล่าวคือ การมองขา้มภาวะทางสรีระร่างกายท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาแลว้ หันมา

มุ่งเนน้ “คุณค่า” ท่ีความสามารถ และศกัยภาพของผูสู้งอาย ุดว้ยจิตใจท่ีเคารพและยอมรับในคุณค่าของความเป็น

มนุษยอ์ยา่งเตม็เป่ียม 

การนําศักยภาพและความสามารถในตวัตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นภาวะของ

ผู ้สูงอายุท่ียงัคงมีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น เคล่ือนไหวท่ีคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ

กระบวนการคิดและการเรียนรู้ยงัคงมีความสมบูรณ์ถึงแมบ้างคร้ังอาจจะเกิดความล่าชา้ในการประมวลขอ้มูล

ต่างๆ แต่โดยภาพรวมแลว้ยงัคงเป็นกลุ่มผูสู้งอายท่ีุสามารถเป็นกาํลงัในการช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของสงัคมไดดี้ 

แนวคิดผูสู้งอายุท่ียงัคุณประโยชน์ (Productive Aging) มองว่าการเป็นผูสู้งอายุท่ีมีศกัยภาพ มีความสามารถ มี

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในชีวติของตนเองมาใชใ้ห ้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม  

การเรียนรู้เพ่ือการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างคุณประโยชน์

ให้กบัสังคมในดา้นการพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี โดยท่ีการเรียนรู้มีหลายรูปแบบทั้ง 1) การเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีได้

จากการผ่านประสบการณ์ชีวิตในแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นการ เช่น การไดมี้โอกาสไปทศันศึกษานอกสถานท่ี

ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การชมนิทรรศการต่างๆ และการไปท่องเท่ียวอยา่งอิสระ ประสบการณ์

เหล่าน้ีสามารถสร้างการเรียนรู้ท่ีหลากหลายใหก้บัผูค้นไดท้ั้งส้ิน การเรียนรู้ลกัษณะน้ีไม่มีการจาํกดัเพศชายหรือ

หญิง อายเุท่าไหร่ หรือวยัเด็ก วยักลางคน หรือวยัสูงอาย ุแต่จะเป็นคน้ควา้ความรู้ใหม่ไดโ้ดยตนเอง และเพ่ือ

ตนเอง 2) การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนทั้งของภาครัฐและเอกชนท่ีศึกษาเรียนรู้ตามหลกัสูตรตามกระทรวงศึกษา

ไดก้าํหนดพร้อมกบัการถูกกาํหนดผ่านสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงการเรียนรู้ลกัษณะน้ีจะเป็นในรูปแบบของแนวคิด 

ทฤษฎี และองคค์วามรู้พ้ืนฐาน ประกอบกบัการศึกษาอิสระในดา้นของการทาํวิจยัเพ่ือการนาํความรู้ท่ีเรียนมา

ทั้งหมดมาปรับใช ้การวจิยัเป็นกระบวนทรรศน์ทางการแสวงหาความรู้ และขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน ช่วงเวลาท่ีผา่นมา

กระบวนการวิจยัเกิดรูปแบบใหม่อยูเ่ร่ือยๆ เพ่ือการรองรับกลุ่มคนในสังคมท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนเก่ียวกบั

ผูสู้งอาย ุมีขอ้สงัเกตท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1.กระบวนการวจิยัท่ีหลากหลายเพ่ือรองรับสงัคมผูสู้งอาย ุ 

จาํนวนประชากรวยัสูงอายเุพ่ิมข้ึนในสังคมอยา่งรวดเร็ว มีความต่อเน่ือง และมีความซบัซอ้น

ของปัญหาในสังคมมากข้ึน ดงันั้นลกัษณะการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุก็ตอ้งเพ่ิมความหลากหลายและ

สร้างสรรคม์ากยิ่งข้ึน เพ่ือการเขา้ถึงขอ้มูลและความเหมาะสมกบักลุ่มผูมี้ส่วนร่วมในการวจิยั (กลุ่มเป้าหมาย) ไป

ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงแต่ละวิธีวิทยาการศึกษาจะไดผ้ลการศึกษาคนละรูปแบบแลว้แต่ความ

เหมาะสมของเน้ือหาท่ีตอ้งการโดยการพิจารณาสถานการณ์สังคมในช่วงเวลาหรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีผูสู้งอายตุอ้งการ

ใหน้กัวจิยัเป็น 

ผูช่้วยในการถ่ายทอดเร่ืองราวเพ่ือการผลกัดนัในเกิดการพฒันากบัผูสู้งอายแุละสังคม ปัจจุบนั

ไดมี้การพฒันารูปแบบการวิจยัท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การวิจยัแบบมีส่วนร่วม การวิจยั

แบบสาํรวจ และการวจิยัเร่ืองเล่า เป็นตน้ 
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จากรูปแบบการศึกษาวิจยัท่ีมีความหลากหลายในปัจจุบนั ทุกรูปแบบจะมีเสน่ห์ในลกัษณะ

ของการออกแบบท่ีแตกต่างกันไป โดยจุดน้ีก็ข้ึนอยู่กับผูว้ิจัยด้วยเช่นกันว่าเม่ือหยิบมาใช้แล้วเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายมากแค่ไหน ทั้งน้ี สําหรับกลุ่มผูสู้งอายุแลว้ ผูว้ิจยัมองว่าการนาํการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วน

ร่วม หรือการวิจยัแนวเร่ืองเล่า (Narrative Research) มาเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหม่ ในการทาํงานวิจยักบัผูสู้งอายท่ีุ

นอกเหนือจากวธีิการศึกษาแบบเดิม เพ่ือการไดมุ้มมองท่ีแปลกใหม่และแตกต่างมากข้ึน 

การศึกษาวจิยั ประกอบประสบการณ์ชีวติท่ีผา่นมาผนวกกบัความรู้ท่ีไดรั้บเป็นส่วนช่วยยนืยนั

ถึงความมีคุณค่าในตวัตนของผูสู้งอายไุดเ้ป็นอยา่งดี คุณค่าและความรู้เป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในถา้ไม่เกิดการกระตุน้หรือ

การสนองตอบในความรู้เหล่านั้น ก็ยากท่ีส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีจะออกมาจากตวัของผูสู้งอายเุอง 

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัไดใ้ชก้รอบแนวคิด โดยศึกษาบทบาทของผูสู้งวยัในการสังเคราะห์องคค์วามรู้ บริบทพ้ืนท่ี สังคม 

วฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย 5 ดา้น มาสร้างเป็นกรอบแนวคิด ดงัน้ี 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) มีรายละเอียดของวธีิดาํเนินการวจิยั ดงัน้ี  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การศึกษาบริบทพ้ืนท่ี สงัคม วฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี เพ่ือสร้างความเขา้ใจในการวจิยัคร้ังน้ี

ตามบริบทพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผูสู้งวยัในชุมชน จงัหวดัราชบุรี เกิดการรวมกลุ่ม

ระหวา่งผูว้ิจยั ตวัแทนชุมชน และกลุ่มผูสู้งวยั โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ เพ่ือสังเกตสภาพปัญหา และศกัยภาพของ             

ผูสู้งวยั ของจงัหวดัราชบุรี 5 ดา้น 1) ดา้นอาหารและสุขภาพ 2)ดา้นศิลปหตัถกรรม 3)ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

4)ดา้นเกษตรกรรม 5) ดา้นวถีิชีวติชุมชน ดว้ยวธีิการสมัภาษณ์ผูสู้งวยัของจงัหวดัราชบุรีแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้าง

ความเขา้ใจในบริบทพ้ืนท่ี สังคม และวฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี เพ่ือนาํขอ้มูลท่ีไดท้าํการวิเคราะห์

ขอ้มูล เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลศึกษากระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสงัคมต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. การศึกษา บริบทพ้ืนท่ี สังคม 

วฒันธรรม จ.ราชบุรี 

2. การศึกษาองคค์วามรู้ ศกัยภาพ

ของผูสู้งวยั จ.ราชบุรี 

 

 

 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 

การหาข้อมูลเชิงลกึ (Insight)  

จากผู้สูงวยั 

 

 

องคค์วามรู้ของผูสู้งวยั 

จงัหวดัราชบุรี 5 ดา้น 

1. ดา้นอาหารและสุขภาพ  

2. ดา้นศิลปหตัถกรรม  

3. ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

4. ดา้นเกษตรกรรม  

5. ดา้นวถีิชีวติชุมชน 
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4.2 ผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ การสัมภาษณ์ผูสู้งวยั  กลุ่มผูใ้ช้ท่ีมีพฤติกรรมสุดโต่ง 

(Extreme User) และผูเ้ช่ียวชาญประวติัศาสตร์ บริบทพ้ืนท่ี สงัคม วฒันธรรม (ปราชญช์าวบา้น) ตวัแทนผูถ่้ายทอด

องคค์วามรู้ 5 ดา้น – ตวัแทนผูสู้งวยั (ผูใ้ช/้User) จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 5 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

ผูว้ิจัยได้ทาํการศึกษาทบทวนความรู้เก่ียวกับวิจยัเชิงคุณภาพ กระบวนการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และ

ความรู้เก่ียวกบัการศึกษาบริบทพ้ืนท่ี สังคม วฒันธรรม จงัหวดัราชบุรี ให้มีความเขา้ใจ ก่อนทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลขั้นตอนการวิจยั โดยการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง จากผูใ้ห้ขอ้มูลสาํคญั และขอ้มูลของผูสู้งวยั รวมทั้ง

จากการสังเกต และศึกษาจากเอกสารท่ีได้รับระหว่างการสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ขอ้คาํถาม

ปลายเปิด 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งวยั เพศ อาย ุเบอร์โทร Line ID และอาชีพ ส่วนท่ี 2 ศึกษา

การสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสงัคมของผูสู้งวยั ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ปัญหา และอุปสรรค ในการดาํเนินงาน

ถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยผา่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 

3 ท่าน มีค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  มีค่ามากวา่ 0.5  

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการ ดงัน้ี 

 1. การรวบรวมขอ้มูลเอกสาร (Documentary Search) ตาํรางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดการ

สร้างความเขา้ใจในนวตักรรมสังคม กระบวนการนวตักรรมสังคมของผูสู้งวยั  เพ่ือการสร้างเครือข่าย หรือการ

พฒันาชุมชนทอ้งถ่ิน และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้ 

 2. ผูว้ิจยัประสานงานกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษาบริบทพ้ืนท่ี สังคม วฒันธรรมของผูสู้งวยั 

จงัหวดัราชบุรี เพ่ือขอความร่วมมือในการดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี โดยประสานงานอยา่งเป็นทางการกบัตวัแทนผูสู้งวยั 

จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 5 คน เพ่ือสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูว้จิยัและกลุ่มผูสู้งวยัผูใ้หข้อ้มูล รวมทั้งแจง้รายละเอียด 

วตัถุประสงค ์วิธีดาํเนินงาน และระยะเวลาดาํเนินการวิจยัให้ทราบ ตลอดจนขอความร่วมมือในการอนุญาตให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ีเขา้ร่วมกิจกรรมในการวจิยั 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกตปรากฏการณ์ และการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับ

กลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และคาํถามปลายเปิดในประเด็นบริบทพ้ืนท่ี สังคม 

วฒันธรรม ของผูสู้งวยั และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม พร้อมทั้งสงัเกตและจดบนัทึกและบนัทึกเสียงขณะ

สนทนากลุ่มจนกว่าการสนทนากลุ่มจะเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีไดม้ายงัไม่เพียงพอ หรือมีความต่อเน่ืองใน

งานวจิยั ผูว้จิยัดาํเนินการสมัภาษณ์เพ่ิมเติมทางโทรศพัท ์หรือ ช่องทาง Application Line 

 4. ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ นาํขอ้มูลมาจดัเรียงในแต่ละดา้น 

และการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามท่ีมีความสมบูรณ์ นํามาตรวจสอบและตอบโจทยง์านวิจัย มาวิเคราะห์

ร่วมกับวรรณกรรมท่ีไดท้วนมาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั และวิเคราะห์เพ่ือหาคาํตอบของวตัถุประสงค์               

จนสามารถสรุปคน้พบตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

การสัมภาษณ์ และแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือทศันคติร่วมกนั ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content analysis) ตามแนวคิดของของโคโลซี  Colaizzi 1978 Cited in Holloway & Wheeler, 1996) โดยการกาํหนด
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รหัสขอ้มูล จดัหมวดหมู่ประเด็นขอ้มูล (หัวเร่ือง) 5 ดา้นท่ีไดจ้ากกลุ่มผูสู้งวยั นาํมาวิเคราะห์และไดข้อ้สรุปอยา่ง

ละเอียด พร้อมกบัการยกตวัอย่างคาํพูดของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ โดยการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีตวรจสอบ ตามขั้นตอนของกระบวนการวิจยั (Beck, 1993 Strubert & Carpenter, 1995) 

ดงัน้ี 

 1. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) โดยเลือกผูใ้หข้อ้มูล กลุ่มผูสู้งวยัท่ีมีความหลากหลายและมีประสบการณ์ 

เป็นการยืนยนัขอ้มูลท่ีเป็นจริงท่ีไดจ้ากการศึกษาว่ามีความถูกตอ้ง เน้ือหาคลอบคลุมทุกประเด็น และการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลสดงใหเ้ห็นถึงทุกประเด็นในการศึกษาสามารถอธิบายไดต้ามความเป็นจริง 

 2. ความตรงของขอ้มูล (Fittingness) ผูว้ิจัยแสดงถึงการตรวจสอบ ผลท่ีได้สอดคลอ้งกับขอ้มูล                

โดยจดัทาํแบบบนัทึกขอ้มูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูสู้งวยั ตรวจสอบขอ้มูล ประเด็นของงานวิจยั ความคิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ตรงกบัความเป็นจริง 

 3. ความสามารถในการตรวจสอบ (Auditability) ผูว้ิจยัไดเ้ขียนรายละเอีดยของกระบวนการเก็บ

ขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งชดัเจน โดยนาํเสนอตรงกบัความเป็นจริงและสามารถตรวจสอบได ้

 

5. ผลการวจัิย 

 จากกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้าํมาเป็นแนวทางในการดาํเนินงานวิจยั ไดแ้ก่ ผลการศึกษาองคค์วามรู้

บริบทพ้ืนท่ี สงัคม วฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี ดว้ยวิธีการการวิจยัเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ความคิดเห็น

ของผูสู้งวยั ในจงัหวดัราชบุรี ร่วมกบัการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบ              

ไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เช่น บรรยากาศในการเรียนรู้ มุมมองประสบการณ์ของผูสู้งวยัตาม

ศกัยภาพ บริบทชุมชน โดยการใชแ้บบบนัทึกการสังเกต กลอ้งถ่ายภาพ และเทปบนัทึกเสียง เคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ทั้งน้ี ผลจากการศึกษาจากการสมัภาษณ์ พบวา่ 

 การแกปั้ญหา (การถอดองคค์วามรู้) การสร้างความหมาย และเหตุผล โดยการกาํหนดกรอบองคค์วามรู้ 

บริบทพ้ืนท่ี สงัคม วฒันธรรมของผูสู้งวยั ดว้ยชุมชนเป็นฐานราก จงัหวดัราชบุรี 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นอาหารและสุขภาพ 

2. ดา้นศิลปหตัถกรรม  

3. ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

4. ดา้นเกษตรกรรม 

5. ดา้นวถีิชีวติชุมชน 

 การกาํหนดกรอบนั้น ทาํให้การศึกษาบริบทพ้ืนท่ี สังคม และวฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรีเกิด

แกนหลกัและมีเป้าหมายร่วมกนัในการขบัเคล่ือนชุมชน โดยในแต่ละดา้นนั้นอาจจะมาจากองคค์วามรู้ บริบท

พ้ืนท่ี สังคม วฒันธรรม หรือเป็นปัญหาท่ีทอ้งถ่ิน หรือชุมชนให้ความสําคญั และมีความตอ้งการจะแกไ้ข หรือ

พฒันา ซ่ึงความสาํคญัขององคค์วามรู้ ประกอบดว้ย 5 ดา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 การคดัเลือกผู้สูงวยัในชุมชน จงัหวดัราชบุรี  

 การคดัเลือกผูสู้งวยั ควรมีความหลากหลาย ไม่เพียงแต่ในเร่ืองของเพศ อาย ุและรายได ้ท่ีสาํคญั ควรมี

ศกัยภาพท่ีแตกต่าง การระบุผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสังคมของผูสู้งวยั 

บุคคลหรือองคก์รท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในการสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสงัคมของผูสู้งวยั มีดงัต่อไปน้ี 
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 กลุ่มทีมผูเ้ช่ียวชาญ และผูเ้ช่ียวชาญประวติัศาสตร์ บริบทพ้ืนท่ี สังคม วฒันธรรม (ปราชญ์ชาวบ้าน) 

ตวัแทนผูถ่้ายทอดองคค์วามรู้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นอาหารและสุขภาพ 

2. ดา้นศิลปหตัถกรรม  

3. ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

4. ดา้นเกษตรกรรม  

5. ดา้นวถีิชีวติชุมชน  

 การลงพ้ืนท่ีไดท้าํแบบสาํรวจขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้าํผลการสาํรวจศกัยภาพของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี สรุปประเดน็ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี และ “จดัทาํแบบสัมภาษณ์” และดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างจากกลุ่มตวัอยา่งจากตวัแทนผูสู้งวยัจาํนวน 5 คน ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา ดงัมีรายละเอียด ต่อไปน้ี 

 5.1 ดา้นอาหารและสุขภาพ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูสู้งวยั มีการรวมกลุ่มกนัทาํอาหาร หรือขนมไทย 

จากงานอดิเรกท่ีไม่ใช่แค่งานอดิเรก การทาํทองมว้นของกลุ่มขนมทองมว้นสูตรโบราณ ไชโป้วหวาน และเตา้หูด้าํ 

เป็นเตา้หูแ้บบดั้งเดิมของชาวจีนแตจ๋ิ้วในอาํเภอโพธาราม เสน่ห์ของอาหารของจีน มอญ และมีประเภทผลิตภณัฑ์

ท่ีข้ึนทะเบียนผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการ OTOP  ดา้นประเภทอาหาร จาํนวน 380 ผลิตภณัฑ ์ความทา้ทายท่ีเกิดข้ึนของ

ผลิตภณัฑด์า้นอาหารและสมุนไพร อยากเนน้การสร้างตลาดสินคา้ ณ แหล่งผลิตในพ้ืนท่ีจริง เพ่ือสร้างโอกาสทาง

เศรษฐกิจแก่ชุมชน และผูสู้งวยัมีรายได ้ และท่ีสาํคญัคือการจดัการความรู้ของการผลิตสินคา้จากภูมิปัญญาท่ีย ัง่ยนื 

และการเพ่ิมคุณค่ามูลค่าสินคา้ดา้นอาหารอยา่งต่อเน่ือง ดงัตวัอยา่งคาํพดูต่อไปน้ี 

  “…อาหารไทยท่ีโดดเด่นของราชบรีุ คือ ไชโป้วหวาน และเต้าหู้ดาํ เป็นเต้าหู้แบบดั้งเดิมของชาวจีน

แต้จ๋ิว แต่กย็ังต้องการผู้ พัฒนาหรือคนรุ่นใหม่ๆ มาแชร์ไอเดีย ความรู้ ร่วมกัน เพ่ือเป็นแรงดึงดูดให้กลุ่มผู้บริโภค 

(ลูกค้า) เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ และตรงความต้องการของลูกค้าท่ีมาท่องเท่ียวและมีหลายกลุ่ม...และส่วนใหญ่                   

การทาํอาหารไทยและสุขภาพด้านสมนุไพร ส่วนใหญ่จะเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ สูงวัย หรือกลุ่มแม่บ้าน 

บางคร้ังกน็าํไปปรับใช้กับวิทยาการ องค์ความรู้ใหม่ๆ อาทิ ขนมทองม้วนสูตรโบราณดั้งเดิม ทาํให้รูปแบบของ

ขนมทองม้วนมีไส้ สีสันสดใส และรสชาติหลากหลาย น่าทาน พร้อมกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีสวยงาม และ

ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน...” (RE001)      

 5.2  ดา้นศิลปหตัถกรรม จากการศึกษาพบวา่  ภูมิปัญญาดา้นทอ้งถ่ิน “โอ่ง” “โอ่งมงักร” การสร้างสรรค์

หรือออกแบบการทาํลวดลายของโอ่ง เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้กับผูสู้งวยัไดแ้สดงออกถึงความสามารถ 

อารมณ์ ความรู้สึก ในการกระบวนการคิดสร้างสรรค ์ผ่านงานดา้นศิลปหตัถกรรม รวมทั้งยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียว

เชิงศิลปวฒันธรรมแนวใหม่ สะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวราชบุรีในอดีตได้ชัดเจน และด้วย                    

ความมุ่งมัน่ในการผลิต หรือการทาํของผูสู้ยวยั ในการสืบสานศิลปหัตถกรรมการป้ันโอ่งมงักร ทาํให้เกิดเป็น             

ศูนยก์ารเรียนรู้ เพ่ือใหเ้ยาวชนตระหนกัถึงภูมิปัญญาบรรพบุรุษและปลูกจิตสํานึกการอนุรักษศิ์ลปะดั้งเดิมน้ีไว ้

และ “โอ่ง” เป็นสินคา้ OTOP ระดบั 5 ดาว ท่ีมีความหลากหลายในการออกแบบทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ 

รวมทั้งการร้อยเรียงเร่ืองเล่าบอกเล่าประวติัความเป็นมาของงานศิลปหัตถกรรมลวดลายในแต่ละช้ินน้ีตั้งแต่อดีต

จวบจนปัจจุบนั ดงัตวัอยา่งคาํพดูต่อไปน้ี 

 “...ภูมิปัญญาด้านท้องถ่ิน “โอ่ง” “โรงโอ่งรัตนโกสินทร์" สัญลักษณ์โดดเด่นของจังหวดัราชบุรี 

การถ่ายทอดหรือสืบสานส่ิงเดิมๆ รูปแบบเดิม โลกท่ีเปลี่ยนไป การทําโอ่งลายดั้งเดิมๆ รูปแบบเดิมๆ น้ัน                     

เป็นความภูมิใจของผู้ สูงวัย แต่ะคนรุ่นหลังหรือลูกหลานของจังหวัดราชบุรี จะสืบสานต่อ๓มิปัญญาไทยหรือ                
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ไม่น้ัน รุ่นนี ้รุ่นใหม่ รุ่นไหน หรือต่อไปจะคงเหลือแค่ประวัติศาสตร์ด้านศิลปหัตถกรรมไว้ให้อ่าน หรือชมงาน

ฝีมือให้รุ่นต่อๆไปชมหรือฟัง  แต่ก็อยากฝากถึงเด็กๆ เยาวชนอยากให้อนุรักษ์ความเป็นรากเหง้าของ

ศิลปหัตถกรรม งานละเอียดออ่น เกิดความประณีต สามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจและดาํรงถึงความเป็นเอกลักษณ์

ความเป็นเมืองโอ่งมงักร...” (RE001) 

 5.3 ดา้นวฒันธรรมและประเพณี จากการศึกษาพบวา่ จงัหวดัราชบุรีเป็นชุมชนทางดา้นวฒันธรรม

และประเพณีท่ีสาํคญั มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ และเผา่พนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางวฒันธรรมและประเพณี 

การรวมกลุ่มผูสู้งวยัส่วนใหญ่เช่ือมโยง อยูค่วามเช่ือทางพุทธศาสนาเป็นหลกั การละเล่นหรือกิจกรรมในทอ้งถ่ิน 

อาทิการรําวง แต่ส่วนใหญ่การจดังานดา้นวฒันธรรมประเพณี อาทิ งานสืบสานประเพณีวนัสงกรานต ์อ.เมือง

ราชบุรีงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองราชบุรี งานโครงการสืบสานวฒันธรรม จ.ราชบุรี จดัวนัท่ี 1 ธนัวาคม

ของทุกปี กิจกรรมเด่นท่ีน่าสนใจ ชมร้ิวขบวน 8 ชาติพนัธ์ ใน จ.ราชบุรี ไดแ้ก่ ไทยเขมรลาวเดิม ไทยยวน ไทยจีน 

ไทยทรงดาํ ไทยมอญ ไทยกระเหร่ียง ไทยพ้ืนถ่ิน ไทยลาวเวียง และการแสดงศิลปวฒันธรรม ประเพณีผีมอญ 

ประเพณีตกับาตรขา้วตอก กระยาสารทประเพณีการแห่ดอกไมข้องชาวลาวเวียงบา้นสิงห์ หรือกิจกรรมทอ้งถ่ิน

หรือชุมชนในแต่ละอาํเภอ จงัหวดัราชบุรี จดัโครงการสืบสานวฒันธรรมไทยข้ึน กลุ่มผูสู้งวยัในแต่ละอาํเภอการมี

ส่วนร่วมในการแสดงศิลปวฒันธรรม และการซักซ้อมการแสดง (การรําวง) ศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ 

ประกอบกับดนตรีป่ีพาทย ์เปรียบเสมือนได้ออกกาํลงัท่ีแสดงถึงความสวยงามอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของ

จงัหวดัราชบุรี รวมทั้งเคร่ืองแต่งกายท่ีแสดงถึงศิลปวฒันธรรมไทย การทาํกิจกรรมเชิงปฎิบติัการร่วมรังสรรค ์

(Co-Creation) กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ผูสู้งวยั) ส่วนใหญ่ละเป็นโครงการประเพณีวนัสงกรานต ์และวนัผูสู้งอาย ุ

ดงัตวัอยา่งคาํพดูต่อไปน้ี 

 “...เม่ือก่อนชุมชนอาํเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเป็นชุมชนทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท่ีสาํคัญ 

และมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ แต่ภายหลังน้อยลงขาดแคลนทรัพยากรบุคคล และคนรุ่นใหม่มาสืบทอด

ศิลปะการแสดง คนรุ่นใหม่นิยมศิลปวัฒนธรรมใหม่ๆ รูปแบบใหม่ (การต่อยอดองค์ความรู้) อีกท้ังด้วยระยะห่าง

ของวยัต้องเรียนรู้ทักษะและองค์ความมรู้ร่วมกัน ทาํให้ชุมชนจังหวดัราชุบรี (อาํเภอเมือง) กลายเป็นสังคมผู้ สูงวัย

อย่างสมบูรณ์ เพราะมปีระชากรอายมุากกว่า 60 ปี ขึน้ไป จึงมกีารจัดกิจกรรมด้านวฒันธรรมและประเพณีงานสืบสาน

ประเพณีวันสงกรานต์ อ.เมืองราชบุรี งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองราชบุรี งานโครงการสืบสานวัฒนธรรม 

กิจกรรมเด่นท่ีน่าสนใจ ชมร้ิวขบวน 8 ชาติพันธ์ ใน จ.ราชบุรี ได้แก่ ไทยเขมรลาวเดิม ไทยยวน ไทยจีน ไทยทรงดาํ 

ไทยมอญ ไทยกระเหร่ียง ไทยพืน้ถ่ิน ไทยลาวเวียง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีผีมอญ ประเพณีตักบาตร

ข้าวตอก กระยาสารทประเพณีการแห่ดอกไม้ของชาวลาวเวียงบ้านสิงห์ หรือการประชุมผู้ สูงวัยทุกๆ เดือน” 

(RC001) 

 5.4 ดา้นเกษตร จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูสู้งวยัมีกิจกรรมและมีรายไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตร 

(ทาํนา, ทาํไร่, การปลูกผกั และสวนผลไม)้ เป็นหลกั อีกส่วนหน่ึงมีรายไดม้าจากการรับจา้งในสถานประกอบการ 

รองลงมา และสุดทา้ยคือรายไดจ้ากภาคบริการและพาณิชยก์รรม (การคา้ขายรายยอ่ย) ซ่ึงดา้นการเกษตรท่ีโดดเด่น

ทางจงัหวดัราชบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกขา้ว เป็นหลกั และพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของจงัหวดั ท่ีมี

การเพาะปลูกมาก 5 ชนิด คือ ขา้วนาปี ขา้วนาปรัง มะพร้าวนํ้ าหอม สับปะรด (โรงงาน) และมนัสาํปะหลงั แต่ปัญหา 

ท่ีพบ คือ บางพ้ืนท่ียงัไม่มีการแปรรูปจึงไม่ไดมี้การเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตร ราคาส่วนใหญ่จึงข้ึนอยูก่บัพอ่คา้คน

กลาง สภาพอากาศเป็นตวัแปร และท่ีสาํคญัในการทาํลายผลิตผลทางการเกษตรของชาวบา้น เพราะในช่วงหนา้ฝน

นํ้ าจะท่วมไร่นาชาวบา้น ซ่ึงเป็นปัญหาอยู่ทุกปี ดงันั้นจึงมีการผลกัดนัให้ประชาชนหันมาทาํการเกษตรแบบใช ้           
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นํ้ าน้อยในการแปรรูปสินคา้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าหันมาใช้แนวคิดการประกอบอาชีพโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง                  

ดงัตวัอยา่งคาํพดูต่อไปน้ี 

 “...การประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ีโดดเด่นของราชบุรี คือปลกูข้าว พืชเศรษฐกิจท่ีสาํคัญของจังหวัด  

ท่ีมีการเพาะปลูกมาก 5 ชนิด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะพร้าวนํา้หอม สับปะรด (โรงงาน) และมันสําปะหลัง  

จากการสัมภาษณ์ “ส่วนใหญ่ท่ีไร่ หลกัๆ คือการปลกูข้าว และบุคคลหรือผู้สูงวยัท่ีมาหาท่ีไร่สุขพ่วง แบ่งประเภท

ได้ 6 จาํพวก 1) คือ ไม่มีท่ีดิน ไม่มีท่ีเลย อยู่ในเมือง 2) ท่ีดินน้อย 2 นํา้น้อย นํา้ต้องเป็นนํา้ประปาจ่ายค่านํา้ประปา        

กแ็พงนํา้ใช้น้อย 3) ดินท่ีจะมาปลกูผักเรียกกม็ีน้อย ไม่รู้จะเอาท่ีไหน 4) เวลากน้็อย เพราะว่ายังต้องทาํงานประจาํ                 

5) เน่ียแรงน้อย ผู้สูงอายุกับเดก็ อืม.. มีอีกพวกหน่ึงพวกท่ี 6) พวกความพยายามน้อย หรือพวกขีเ้กียจ คนท่ีเดินมา

หาองค์ความรู้เรา เดินมาพร้อมปัญหาท้ังน้ัน เช่นอ้างความขาดแคลน กระปุกแพจเกจ็จิ้ง ต้องทาํอย่างไร แล้วป้า              

ไม่มีท่ีดิน จะทาํแบบไร่เราได้อย่างไรแล้วตัวรากต้็องคิด solution (ทางออก) ให้เขา หาเคร่ืองมือให้เขาเพ่ือให้ผู้ สูงวัย

เข้าถึงการพ่ึงพาตนเองได้…” (RA001) 

 5.5 ดา้นวถีิชีวติ ในอดีต “การรวมตวักนัในการสร้างเครือข่ายส่วนใหญ่ของผูสู้งวยั” การขบัเคล่ือน

ตอ้งมาจากรากเหงา้ของความเป็นวฒันธรรม จากการสัมภาษณ์ ดา้นวิถีชีวิต สถานท่ีท่องเท่ียว ภายในอาคารสอง

ชั้น ณ จิปาถะภณัฑส์ถานบา้นคูบวั ซ่ึงจดัแสดงวถีิชีวิตความเป็นอยู ่ประเพณี ความเช่ือ เคร่ืองมือหาเล้ียงชีพ ฯลฯ 

ไดบ้อกเร่ืองราวท่ีน่าสนใจของเมืองโบราณไวอ้ยา่งครบถว้น ภูมิปัญญาการทอผา้ซ่ินตีนจกอนัทรงคุณค่า ดา้นวิถี

ชีวิตเมืองราชบุรีประกอบดว้ยชนหลายเช้ือชาติ หลายชาติพนัธ์ุ คือ การรวมตวักนัของคนในชุมชน (หรือผูมี้ส่วน

ในการบริหารจดัการ) ส่วนมากก็ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ พร้อมทั้งการนาํความหลากหลายทางพหุวฒันธรรม

มาเพ่ิมค่าผา่นการพฒันาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ดงัตวัอยา่งคาํพดูต่อไปน้ี 

 “...การรวมตัวกันของคนในชุมชน (หรือผู้มส่ีวนในการบริหารจัดการ) ส่วนมากกไ็ด้รับการสนับสนุน

จากภาครัฐ อย่างเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล โรงพยาบาลประจาํจังหวดั อาํเภออะไรแบบนี ้และชมรม

ผู้ สูงวัยด้วย  แต่เม่ือกาลเวลาเปลี่ยนไป ระบบราชการกม็ีแนวคิดในการติดต่อวิทยากรมาบรรยาย หน่ึงความเป็น

สมาคมพวกพ้อง สองเป็นผู้ ท่ีโดดเด่นในเร่ืองกับผู้ สูงอายุมาบรรยาย ท้ังด้านวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงธรรมะ

ต่างๆ ด้านวิถีชีวิตของชุมชน แต่อยากให้ชุมชนเข้าใจถึงคุณค่าในความเป็นชุมชน ได้สัมผัสงานด้วย “ใจ” ท่ีเกิด

จากมูลค่างานของตนเอง...” (RM001) 

 กล่าวโดยสรุป จากความเปล่ียนแปลงดงักล่าว จงัหวดัราชบุรีจะเร่ิมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุมากข้ึน 

แนวโน้มดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปัญหาการขาดแคลนแรงงานของจงัหวดั โดยเฉพาะในภาคเกษตรและ               

ภาคบริการของประเทศ และจังหวดั ซ่ึงจะเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน นอกจากนั้นในวยัแรงงานของ

จังหวดัราชบุรีจะตอ้งรับภาระในการเล้ียงดูผูสู้งอายุมากข้ึน เน่ืองจากสัดส่วนคนในวยัแรงงานมีน้อยลงและ

ผูสู้งอายุมีอายุเฉล่ียยืนยาวข้ึน ดังนั้น จังหวดัราชบุรีจึงตอ้งเตรียมการรองรับกับปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต                  

ทั้ งดา้นการสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสังคมของผูสู้งวยั ในการดึงศกัยภาพของผูสู้งวยัในการประกอบอาชีพ 

ระบบสนบัสนุนใหผู้สู้งอายมีุกิจกรรมและการรวมกลุ่มกนัในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหก้บัเยาวชน และการสร้าง

โอกาสให้ผูสู้งอายไุดท้าํงานหรือทาํประโยชน์แก่สังคมไดม้ากข้ึน เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของผูสู้งวยัอยา่ง

ย ัง่ยนื 
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6. อภิปรายผล  

 จากการศึกษาเชิงคุณภาพ การศึกษา บริบทพ้ืนท่ี สังคม วฒันธรรมของผู ้สูงวยั จังหวดัราชบุรี               

โดยการศึกษาคร้ังน้ี จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูสู้งวยั (กลุ่มตวัแทน) ดว้ยวิธีการศึกษาและการสัมภาษณ์สภาพ

ปัญหาและศกัยภาพของผูสู้งวยั นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

 โดยผลการวิจยั พบวา่ การศึกษาบริทพ้ืนท่ี สังคม และวฒันธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี องคค์วามรู้

แบ่งออกเป็น 5 ดา้นสาํคญั ไดแ้ก่ 1) ดา้นอาหารและสุขภาพ 2) ดา้นศิลปหตัถกรรม 3) ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

4) ดา้นเกษตรกรรม 5) ดา้นวถีิชีวติชุมชน  

 ดา้นอาหารและสุขภาพ จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มผูสู้งวยั มีการรวมกลุ่มกนั ประชุมผูสู้งวยัในทุกๆ เดือน 

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพและพอดูแลตวัเองได ้โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน หรือหน่วยงาน

ต่างๆ โดยการรวมกลุ่มกนัทาํอาหาร หรือขนมไทย จากงานอดิเรกท่ีไม่ใช่แค่งานอดิเรก การทาํทองมว้นของกลุ่ม

ขนมทองมว้นสูตรโบราณ สอดคลอ้งการศึกษาของไคเคอร์และไมเออร์ (1990) อา้งใน วรรณรา ช่ืนวฒันา (2556) 

พบว่า การเตรียมความพร้อมเม่ือเขา้สู่วยัผูสู้งอายุของผูใ้หญ่วยัแรงงาน ไดแ้ก่ อตัมโนทศัน์ ค่านิยมของบุคคล 

ความพึง พอใจในชีวิตของแต่ละบุคคล การปฏิบติัตามพฤติกรรมท่ีตอ้งพฒันาตามวยั (development task) และ 

การตดัสินใจ ซ่ึงการเตรียมตวัต่อการเขา้สู่วยัสูงอายแุละหลงัเกษียณอาย ุพบวา่การเตรียมตวัดา้นการมีส่วนร่วมใน

สงัคมและงานอดิเรก เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัต่อการวางแผนชีวติ 

 ดา้นศิลปหตัถกรรม จากการศึกษาพบวา่  ภูมิปัญญาดา้นทอ้งถ่ิน "โอ่ง” “โอ่งมงักร"  การสร้างสรรคห์รือ

ออกแบบการทาํลวดลายของโอ่ง เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้กบัผูสู้งวยัไดแ้สดงออกถึงความสามารถ อารมณ์ 

ความรู้สึก ในการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานด้านศิลปหัตถกรรม เม่ือเกิดการรวมกลุ่มกัน หรือ                         

การออกแบบงานกระถางรูปทรงต่างๆ การลงมือป้ัน ไดแ้สดงออกถึงศกัยภาพของผูสู้งวยั และเกิดความพึงพอใจ

ในงานสร้างผลงานน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับจิราพทัธ์ิ (2553) ท่ีว่าทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) กล่าวว่าการจดั

กิจกรรมให้กับผูสู้งอายุสามารถลดความซึมเศร้า ความวิตกกังวลและความรู้สึกต่างๆ ท่ีไม่พึงปรารถาลงได้                 

ดว้ยเหตุน้ีผูสู้งอายท่ีุเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรก จึงมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 

 ด้านวฒันธรรมและประเพณี จากการศึกษาพบว่า จังหวดัราชบุรีเป็นชุมชนทางด้านวฒันธรรมและ

ประเพณีท่ีสําคญั มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ และเผ่าพนัธ์ุมีความแตกต่างกนัทางวฒันธรรมและประเพณี     

ในแต่ละเดือนมีการรวมกลุ่มประชุมผูสู้งวยั และมีการจดัการแสดงศิลปะการแสดงของทางจงัหวดั โดยการฟ้อนรํา

และการรําวง การรวมกลุ่มผูสู้งวยัจะมีการซักซ้อมการแสดง เปรียบเสมือนไดอ้อกกาํลงัท่ีแสดงถึงความสวยงาม                

อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของจงัหวดัราชบุรี รวมทั้งเคร่ืองแต่งกายท่ีแสดงถึงศิลปวฒันธรรมไทย การทาํกิจกรรม

เชิงปฎิบติัการร่วมรังสรรค ์(Co-Creation) กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (ผูสู้งวยั) โครงการประเพณีวนัสงกรานตแ์ละวนั

ผูสู้งอาย ุซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจุไรรัตน์ ดวงจนัทร์ (2557). พบวา่ ผูสู้งอายสุามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

เลือกกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ประสานงานและเตรียมการอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน  

 ดา้นเกษตร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูสู้งวยัมีกิจกรรมและมีรายไดจ้ากผลผลิตทางการเกษตร (ทาํนา,   

ทาํไร่, การปลูกผกั และสวนผลไม)้ เป็นหลกั อีกส่วนหน่ึงมีรายได้มาจากการรับจ้างในสถานประกอบการ 

รองลงมา และสุดทา้ยคือรายไดจ้ากภาคบริการและพาณิชยก์รรม (การคา้ขายรายย่อย) ซ่ึงลว้นแต่จะตอ้งไดรั้บ

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจภายนอก การเพ่ิมรายไดจ้ากส่ิงท่ีกลุ่มผูสู้งวยัดาํเนินในชีวิตประจาํวนั ควรหา

เคร่ืองมือหรือกิจกรรมท่ีมาจากผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปสมุนไพร องคค์วามรู้เพ่ิมเติมต่างๆ ใหก้บัผูสู้งวยั 

เพ่ือให้ผูสู้งวยัเขา้ถึงการพ่ึงพาตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัราชบุรี พ.ศ. 2561 -2565 ไดส่้งเสริม



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1904 

และพฒันากระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้                   

ดว้ยการนาํเอาภูมิปัญญาและทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีมีอยู ่มาพฒันาต่อยอดสร้างสรรค ์และเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภณัฑ์

หน่ึงตา้บล หน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) ท่ีมีอตัลกัษณ์ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค นบัเป็นการพฒันาให้

ชุมชนมีความเขม้แข็ง เศรษฐกิจฐานรากมัน่คง ซ่ึงภาครัฐโดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : 

KBO) จงัหวดัราชบุรี  

 ดา้นวถีิชีวติ “การรวมตวักนัในการสร้างเครือข่ายส่วนใหญ่ของผูสู้วยั” การขบัเคล่ือนตอ้งมาจากรากเหงา้

ของความเป็นวฒันธรรม ดา้นวิถีชีวิตเมืองราชบุรีประกอบดว้ยชนหลายเช้ือชาติ หลายชาติพนัธ์ุ ประการแรก คือ              

การรวมตวักนัของคนในชุมชน (หรือผูมี้ส่วนในการบริหารจดัการ) ส่วนมากก็ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ

ตวัอยา่งเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล โรงพยาบาลประจาํจงัหวดั และชมรมผูสู้งวยั เม่ือโลกเปล่ียนไป 

ระบบราชการก็มีแนวคิดในการติดต่อวิทยากรมาบรรยายมาให้องคค์วามรู้ ทั้ งดา้นวฒันธรรม ศาสนา วิถีชีวิต

รวมถึงธรรมะต่าง ๆ พร้อมทั้งการนาํความหลากหลายทางพหุวฒันธรรมมาเพ่ิมค่าผ่านการพฒันาภูมิปัญญาของ

กลุ่มชาติพนัธ์ุ สอดคลอ้งกบัท่ีปาริชาติ วลยัเสถียร และคณะ (2543) กล่าววา่ปัจจยัท่ีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในงานพฒันา คือ ปัจจยัดา้นกลไกภาครัฐ คือ รัฐตอ้งมีกิจกรรม ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสังคม และ

เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม และปัจจยัดา้นประชาชน คือ ประชาชนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และเป็นฝ่าย

ตดัสินใจเขา้ร่วมกิจกรรม นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นนกัพฒันาและปัจจยัจูงใจต่างๆ จึงควรมีการศึกษาในประเด็นน้ี

เพ่ือใหเ้กิดความครอบคลุม  

 การศึกษาบริบทพ้ืนท่ี สงัคม วนัธรรมของผูสู้งวยั จงัหวดัราชบุรี จากผลการวจิยัทาง 5 ดา้น จากตวัแทน

กลุ่มผูสู้งวยั ในจงัหวดัราชบุรี สามารถสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสงัคมของผูสู้งวยั ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี พร้อมทั้ งสร้างพลงัศักยภาพของผูสู้งวยัในการขบัเคล่ือน และ               

การสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสงัคมของผูสู้งวยั นาํไปสู่การปฏิบติัจริง 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1)  การวางแผนนาํผลงานไปใชป้ระโยชน์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย (ผูสู้งวยั) 

การสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสงัคม เพ่ือพฒันาผูสู้งวยัดว้ยการจดัการความรู้ พร้อมการถ่ายทอดองคค์วามรู้ตาม

ประเด็น 5 ประเด็น ในการสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสงัคม เพ่ือพฒันาผูสู้งวยั ดว้ยชุมชนเป็นฐานราก 

(2) ผูบ้ริหารจงัหวดัราชบุรี นาํขอ้มูลผลการวจิยัจากบริบทพ้ืนท่ี สงัคม วฒันธรรม ของผูสู้งวยั ขยาย

ผลดา้นศกัยภาพของผูสู้งวยัรายบุคคล เพ่ือใชป้ระโยชน์ในการหาเล้ียงชีพ (อาชีพ) ของตนเอง และถ่ายทอดสู่

เยาวชน 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ผูสู้งวยัยงัมีคุณค่าและมากด้วยประสบการณ์ ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สกัดองค์ความรู้                   

เ พ่ือถ่ายทอดสู่ชนรุ่นใหม่ โดยการจัดกลุ่มใช้กิจกรรมสนทนากลุ่ม (focus group)  เ พ่ือดําเนินกิจกรรม                             

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (เวทีแลกเปล่ียนความรู้) อาทิ การจดักิจกรรมของผูสู้งวยัท่ีมีองคค์วามรู้ดา้นภูมิปัญญาต่างๆ 

อาทิเช่น สอนการทาํเตา้หูด้าํ ตดัเยบ็เส้ือผา้ การทอผา้ซ่ินตีนจก การทาํไชโป๊หวาน และการสอนศิลปะการแสดง 

ใหก้บัเยาวชนรุ่นหลงัในการสานต่อมรดกวฒันธรรมไทย  
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(2) การสร้างเครือข่ายนวตักรรมทางสังคมของผูสู้งวยัอยา่งต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ในการดึงศกัยภาพของผูสู้งวยั เนน้การสร้างกิจกรรมร่วมกนั การระดมความคิดในการสร้างสรรคกิ์จกรรมใหก้บั 

ผูสู้งวยั จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรืองคก์รต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ควรมีหน่วยงานไปสาํรวจ ติดตาม  

และจดักิจกรรมชมรมผูสู้งวยั เช่น การจดัการท่องเท่ียว (ไปเท่ียวดว้ยกนั) หรือไปไหวพ้ระดว้ยกนั เพ่ือให้ผูสู้งวยั

ไม่เกิดภาวะเบ่ือหน่าย ไม่เหงา ควรมุ่งมัน่สร้างนวตักรรมทางสังคมของผูสู้งวยั ร่วมสร้างการเปล่ียนแปลง                   

การพฒันา การเห็นคุณค่าท่ีแทจ้ริงให้กบัสังคมผูสู้งวยั และท่ีสาํคญัผูสู้งวยัไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองใชชี้วิตใน

สงัคมไดอ้ยา่งเตม็ภาคภูมิ และเป็นประโยชน์กบัตนเองและชุมชนรวมถึงช่วยพฒันาความเขม้แขง็ของชุมชนต่อไป  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือใช้สมการสร้างลวดลายตวัละครในส่ือการสอน ดว้ยโปรแกรม 

Desmos 2) เพ่ือสร้างส่ือการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนกชนิดของมุม ดว้ยโปรแกรม GSP 3) 

เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของครูและนกัเรียนต่อส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนกชนิดของมุม 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

อนุบาลเกา้เล้ียว จาํนวน 46 คนและครูจาํนวน 7 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมี

ต่อส่ือการเรียนการสอน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจยัพบว่า ผูว้ิจยัสามารถสร้างลวดลายตวัละครในส่ือการสอน โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์

ผ่านโปรแกรม Desmos ได ้และสามารถสร้างส่ือการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนกชนิดของมุม 

ดว้ยโปรแกรม GSP ได ้กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การจาํแนกชนิดของมุม 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยท่ีความพึงพอใจของครู อยู่ในระดบัมากท่ีสุด     

(x� = 4.87, S.D. = 0.32) และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 4.95, S.D. =  0.16) 

 

คาํสําคญั: การพฒันาส่ือการสอนคณิตศาสตร์, สร้างส่ือการเรียนการสอน, สมการทางคณิตศาสตร์, ชนิดของมุม 
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ABSTRACT 

The objectives of this research to 1) To use the equation to create character patterns in teaching media 

with Desmos program. 2) to create mathematical teaching materials on the classification of angles by GSP 

program. 3) To survey the satisfaction of teachers and students towards mathematics teaching materials on the 

classification of angles for 4th grade students. The sample group used in this research consisted of 46 students 

in grade 4 at Kao Liao Kindergarten and 7 teachers. The research instrument was a satisfaction questionnaire. 

The statistics used to analyze the data were mean and standard deviation. 

The results of the research were: math equations is used to create character patterns in materials through 

Desmos program, GSP program is used to create materials on the concept of the classification of angles.  The 

sample group was satisfied with mathematics teaching materials on the classification of angles.  For grade 4 

students, it is the highest level. which the satisfaction of the teachers At the highest level  (x� = 4.87, S.D. = 0.32) 

and the satisfaction of Grade 4 students at the highest level (x� = 4.95, S.D. =  0.16) 

 

Keywords: Development of Mathematics Teaching Materials, Create Teaching Materials, Math Equations,   

 Classifying Angles 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัยิ่งต่อความสาํเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ช่วย

ให้มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ

สถานการณ์ไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม

และสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดา้น

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้ทดัเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี

เจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวตัน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561 : 1) ในการจดัการเรียนการสอนสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นสาระหน่ึงท่ีมีความสาํคญั แต่ยงัพบปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนท่ี

ไม่ไดใ้ห้ความสนใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ อาจสืบเน่ืองมาจากครูผูส้อนขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีเร้าความสนใจ

ของผูเ้รียน การนาํเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จึงมีความสาํคญั ดว้ยเหตุผล

หลายประการ อาทิ เทคโนโลยช่ีวยใหเ้น้ือหาท่ีเป็นนามธรรมมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึนช่วยจดัการกบัขอ้มูลและ

วเิคราะห์ขอ้มูล ช่วยใหก้ารคิดคาํนวณถูกตอ้งแม่นยาํ ส่งผลใหรู้ปแบบการเรียนการสอนเปล่ียนแปลงไป และเพ่ิม

ขีดความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน (NCTM, 2000) จากการศึกษาวิจยัของ พรไพลิน เฉิดลออ และอจัฉรีย ์

พิมพิมูล (2562) เร่ือง การพฒันาส่ือการสอนมลัติมีเดีย วิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1                

ผลการศึกษาคุณภาพส่ือการสอนมลัติมีเดีย วชิาคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความเหมาะสมใน

ระดบัมากท่ีสุด และ จากการศึกษางานวิจยัของ อมรรัตน์ ทองดี และ ศิวนิต อรรถวฒิุกุล (2558) เร่ือง ผลการใช ้                            

ส่ือมัลติมีเดียในการแก้โจทยปั์ญหา เร่ือง การบวกเลข ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน                       

บา้นหนองสองห้อง (อินทปัญญาราษฎร์นุกูล) อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบวา่ ส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การบวกเลข 
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ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียน             

มีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดียในการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ืองการบวกเลข อยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษา

งานวิจัยของ รวีพร จรูญพนัธ์เกษม (2563) เร่ือง การประเมินผลส่ือไฮบริดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชา

คณิตศาสตร์ พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนดว้ยส่ือไฮบริด สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือไฮบริด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (x� = 2.86, S.D. = 0.16)  

 ผูว้ิจัยได้ตระหนักถึงความสําคญัของการพฒันาส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจโดยให้มีตวัละคร                            

ตวัการ์ตูน หรือภาพต่างๆ ท่ีมีความหมายสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ วฒันธรรมของคนไทย ซ่ึงคนไทยทุกคนมี

ความเช่ือในราศีประจาํเดือนเกิดของตนเอง ในรอบหน่ึงปี มี 12 เดือน ทาํให้มีสัญลกัษณ์ประจาํเดือนเกิดทั้งหมด 

12 แบบ ไดแ้ก่ แกะ ววั คนคู่ ปู สิงโต หญิงสาว คนัชัง่ แมงป่อง คนยิงธนู แพะทะเล คนแบกหมอ้นํ้ า และปลาคู่ 

สญัลกัษณ์เหล่าน้ีมีความสวยงาม มีลายเสน้ท่ีผูว้จิยัมองเห็นวา่สามารถใชส้มการทางคณิตศาสตร์สร้างได ้ผูว้จิยัจึง

ได้ศึกษางานวิจัยของ ภูมิ อินภูมี และคณะ (2563) เร่ือง การสร้างรูปแบบอกัษรภาษาองักฤษดว้ยสมการทาง

คณิตศาสตร์ ซ่ึงงานวิจยัช้ินน้ี ไดส้ร้างรูปแบบอกัษรภาษาองักฤษด้วยโปรแกรม Desmos พบว่ารูปแบบอกัษร

ภาษาองักฤษตวัเขียนพิมพ์เล็กท่ีสร้างด้วยโปรแกรม Desmos ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ทั้ งหมด 162 สมการ 

สะทอ้นให้เห็นวา่เราสามารถใชส้มการทางคณิตศาสตร์สร้างลวดลายได ้ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงจะทดลองสร้างตวัละคร 

12 ราศี โดยใชส้มการทางคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรม Desmos เพ่ือนาํตวัละครเหล่าน้ีไปใชป้ระกอบในการสร้าง

ส่ือการเรียนการสอนโดยใชโ้ปรแกรม GSP ซ่ึงเป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชใ้น

วิชาคณิตศาสตร์ เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลสั โปรแกรม GSP เป็นส่ือเทคโนโลยีท่ีช่วยใหผู้เ้รียน 

มีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็นการเรียนโดยเน้น

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Learner-Centered Learning) ตลอดจนเป็นส่ือท่ีช่วยให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะของการนึกภาพ 

(Visualization)  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือใชส้มการสร้างลวดลายตวัละครในส่ือการสอน ดว้ยโปรแกรม Desmos  

2. เพ่ือสร้างส่ือการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนกชนิดของมุม ดว้ยโปรแกรม GSP  

3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนก

ชนิดของมุม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

ในการดาํเนินการศึกษาวิจยัเร่ือง ผลการพฒันาส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การจาํแนกชนิดของมุม 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คณะผูจ้ ัดทําได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวข้องโดยลาํดับเน้ือหาท่ีเป็น

สาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 1) ส่ือการเรียนการสอน ความหมายของส่ือการเรียนการสอน ประเภทของส่ือการเรียนการสอน 

และประโยชน์ของส่ือการเรียนการสอน 2) เน้ือหาทางคณิตศาสตร์ เร่ืองชนิดของมุม สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) แบ่งออกเป็น 5 เร่ือง (1) จุด เส้นตรง รังสี และส่วนของ 

เสน้ตรง (2) มุม ส่วนประกอบของมุม และการเรียกช่ือมุม (3) มุมฉาก มุมตรง มุมแหลม มุมป้าน (4) การวดัขนาด

ของมุม และการจาํแนกชนิดของมุม (5) การสร้างมุมโดยใชโ้พรแทรคเตอร์ 3) สมการทางคณิตศาสตร์ กราฟ 
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ความหมาย และรูปทัว่ไปของสมการเชิงเส้น สมการวงกลม สมการวงรี และสมการพาราโบลา 4) โปรแกรมทาง

คณิตศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรม Desmos และโปรแกรม GSP 5) โปรแกรมปรับแต่งภาพ โปรแกรม Ibis Paint                     

6) สญัลกัษณ์และกลุ่มดาวประจาํ 12 ราศี 

3.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 จุมพล รัตนคุณูประการ (2562) ไดศึ้กษา การสร้างบทเรียนทบทวนแบบโปรแกรมเร่ือง ชนิดของมุม  

สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 (Title AlternativeConstruction of the review programmed lesson) ผลการศึกษา

พบวา่ บทเรียนทบทวนแบบโปรแกรมท่ีสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 95.66/90.32 นัน่คือ นกัเรียนสามารถตอบคาํถาม

ในบทเรียนไดถู้กตอ้งโดยเฉล่ียร้อยละ 95.66 ของจาํนวนคาํตอบทั้งหมด และนักเรียนทาํขอ้ทดสอบหลงัเรียน

บทเรียนไดถู้กตอ้งโดยเฉล่ียร้อยละ 90.32 ของคะแนนทั้งหมด ซ่ึงสูงกวา่มาตรฐานร้อยละ 90 ทั้งสองอยา่ง 

อมรรัตน์ ทองดี และ ศิวนิต อรรถวฒิุกุล (2558) ไดศึ้กษา ผลการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการแกโ้จทยปั์ญหา 

เร่ือง การบวกเลข ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นหนองสองหอ้ง (อินทปัญญาราษฎร์นุกลู) 

อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ผลการศึกษาพบวา่ ส่ือมลัติมีเดีย เร่ือง การบวกเลข ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดีย

ในการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ืองการบวกเลข อยูใ่นระดบัมาก  

อนัญญา อินทรภักด์ิ และคณะ (2558) ได้ศึกษา ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดียแบบแก้ปัญหาท่ีมีต่อ

ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่า 

บทเรียนมลัติมีเดียแบบแกปั้ญหา เร่ือง โจทยปั์ญหา ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ชั้นปีท่ี 5 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (t = 6.10) และนกัเรียนมีความพึงพอใจ

ต่อบทเรียนมลัติมีเดียแบบแกปั้ญหา เร่ือง โจทยปั์ญหา อยูใ่นระดบัปานกลาง (x� = 2.40, S.D. = 0.64) 

สุรีรัตน์ แสนนอก (2559) ไดศึ้กษา ผลการใชบ้ทเรียนมลัติมีเดีย เร่ือง ปริมาตรของปริซึม วิชาคณิตศาสตร์

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย 

เร่ือง ปริมาตรของปริซึมสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

 

 

ส่ือการเรียนการสอนทาง

คณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนก

ชนิดของมุม  

  

ความพึงพอใจของครูและนกัเรียน 

ลวดลายตวัละครท่ีสร้างจากสมการ 

ทางคณิตศาสตร์ 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การศึกษาวิจยั เร่ือง ผลการพฒันาส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง การจาํแนกชนิดของมุม ของนกัเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  คณะผูจ้ดัทาํไดมี้วธีิการดาํเนินงาน โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. สร้างลวดลายตวัละครในส่ือการสอนโดยใชส้ญัลกัษณ์ประจาํราศี 12 ราศี 

 1.1 คดัเลือกรูปภาพท่ีเหมาะสมสาํหรับรูปภาพสญัลกัษณ์ประจาํ 12 ราศี 

 1.2 นาํรูปท่ีคดัเลือกแลว้มาทาํการวาดลงบนกระดาษสเก็ตภาพใหค้รบทั้ง 12 ราศี 

 1.3 ประชุมเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของลวดลายสญัลกัษณ์ประจาํราศีทั้ง 12 ราศี 

 1.4 ปรับปรุงและแกไ้ขลายสัญลกัษณ์ประจาํราศีทั้ง 12 ราศี เพ่ือให้สามารถใชส้มการต่างๆ สร้าง

ลวดลายดว้ยโปรแกรม Desmos ได ้

 1.5 สร้างลวดลายสัญลกัษณ์ประจาํราศีทั้ ง 12 ราศี ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ จากโปรแกรม 

Desmos  

 1.6 ปรับปรุงแกไ้ขลวดลายใหมี้ความสมบูรณ์และละเอียดมากข้ึน 

 1.7 ส่งออกไฟลก์ราฟลวดลายสญัลกัษณ์ประจาํราศีทั้ง 12 ราศี จากโปรแกรม Desmos เป็นไฟลท่ี์มี

นามสกลุเป็น .png 

 1.8 นาํลวดลายสัญลกัษณ์ประจาํราศีทั้ง 12 ราศีท่ีไดจ้ากโปรแกรม Desmos มาลงสีโดยโปรแกรม 

Ibis Paint 

 1.9 นาํลวดลายสญัลกัษณ์ประจาํราศีทั้ง 12 ราศีท่ีไดจ้ากโปรแกรม Desmos มาสร้างกลุ่มดาวประจาํ

ราศี ดว้ยโปรแกรม GSP 

2. การสร้างส่ือการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนกชนิดของมุม ดว้ยโปรแกรม GSP 

 2.1 ศึกษาเทคนิคเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างส่ือการสอน 

 2.2 สร้างส่ือการสอนดว้ยโปรแกรม GSP ตามลาํดบัสัดส่วนต่อไปน้ี หนา้ท่ี 1 ปกช่ือเร่ืองการสอน 

หน้าท่ี 2 บอกชนิดของมุม หน้าท่ี 3 บอกท่ีมาของรูปภาพประจาํราศี หน้าท่ี 4 บอกท่ีมาของรูปภาพประจาํราศี 

หนา้ท่ี 5 บอกท่ีมาของรูปภาพประจาํราศี หนา้ท่ี 6 เน้ือหามุมแหลม หนา้ท่ี 7 สร้างแบบฝึกของมุมแหลม หนา้ท่ี 8 

สร้างแบบฝึกของมุมแหลม หนา้ท่ี 9 เน้ือหามุมฉาก หนา้ท่ี 10 สร้างแบบฝึกของมุมฉาก หนา้ท่ี 11 สร้างแบบฝึก

ของมุมฉาก หน้าท่ี 12 เน้ือหามุมป้าน หน้าท่ี 13 สร้างแบบฝึกของมุมป้าน หน้าท่ี 14 สร้างแบบฝึกของมุมป้าน 

หนา้ท่ี 15 เน้ือหามุมตรง หนา้ท่ี 16 สร้างแบบฝึกของมุมตรง หนา้ท่ี 17 เน้ือหามุมกลบั หนา้ท่ี 18 สร้างแบบฝึกของ

มุมตรง หน้าท่ี 19 สร้างแบบฝึกของมุมกลบั หน้าท่ี 20 การแยกมุม หน้าท่ี 21 การแยกมุม หน้าท่ี 22 การแยกมุม 

หนา้ท่ี 23 - 31 เกมเก่ียวกบัเร่ืองมุม 

3. การประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อผลการพฒันาส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เร่ืองการ

จาํแนกชนิดของมุม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 3.1 ออกแบบวดัความพึงพอใจท่ีมีประเด็นการวดัความพึงพอใจ 2 ดา้น คือ 1) ดา้นเน้ือหาของส่ือ

การเรียนการสอน 2) ดา้นองคป์ระกอบของส่ือการเรียนการสอน โดยใชเ้กณฑก์ารวดัความพึงพอใจ ตามระบบ 

Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดบั กาํหนดช่องคะแนน ดงัน้ี 
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  เกณฑก์ารวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจ 

  คะแนนคาํตอบ ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 

  คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แปลวา่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แปลวา่ มีความพึงพอใจมาก 

  คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แปลวา่ มีความพึงพอใจปลางกลาง 

  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แปลวา่ มีความพึงพอใจนอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แปลวา่ มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 3.2 นาํแบบประเมินท่ีไดอ้อกแบบไว ้ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินพิจารณาความเหมาะสมกบัเน้ือหา                

เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) เท่ากบั 0.67   

 3.3 นําส่ือการสอนท่ีสร้าง ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง แลว้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่ม

ตวัอยา่งต่อส่ือการสอน  

 3.4 วเิคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของส่ือการสอน โดยใช ้ค่าเฉล่ีย (x�) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 

5. ผลการวจัิย 

1. ผูว้ิจัยสามารถสร้างลวดลายตวัละคร ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม Desmos ได้ดงัน้ี                  

รูปแกะใช ้192 สมการ รูปววัใช ้ 174 สมการ รูปคนคู่ใช ้313 สมการ รูปปูใช ้177 สมการ รูปสิงโตใช ้500 สมการ 

รูปหญิงสาวใช ้236 สมการ รูปคนัชัง่ใช ้67 สมการ รูปแมงป่องใช ้233 สมการ รูปคนยงิธนูใช ้192 สมการ รูปแพะ

ทะเลใช ้147 สมการ รูปคนแบกหมอ้นํ้ าใช ้288 สมการ และรูปปลาคู่ใช ้178 สมการ ดงัภาพตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

ภาพที ่2 ตวัอยา่งการสร้างแกะสญัลกัษณ์ประจาํราศีเมษ ผา่นโปรแกรม Desmos 
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ภาพที ่3 ตวัอยา่งการสร้างสิงโตสญัลกัษณ์ประจาํราศีสิงห์ ผา่นโปรแกรม Desmos 

2. ผูว้จิยัสามารถสร้างส่ือการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนกชนิดของมุม ดว้ยโปรแกรม 

GSP ได ้1 ชุด ประกอบดว้ย 31 หนา้ โดยมีเน้ือหาดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

ภาพที ่4 ตวัอยา่งแบบฝึกหดัตามเน้ือหาสาระของมุมแหลม ดว้ยโปรแกรม GSP 

 

 

ภาพที ่5 ตวัอยา่งแบบฝึกหดัตามเน้ือหาสาระของมุมป้าน ดว้ยโปรแกรม GSP 
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3. ผลการสาํรวจความพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การจาํแนกชนิดของมุม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

 

ตารางที ่1 ความพึงพอใจของครูตอ่ส่ือการสอน  ดา้นเน้ือหา และส่ือการเรียนรู้ 

ผู้ประเมิน 
ด้านเน้ือหา และส่ือการเรียนรู้ 

ค่าเฉลีย่ (𝐱𝐱�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ครูท่านท่ี 1 4.88 0.30 

ครูท่านท่ี 2 4.88 0.30 

ครูท่านท่ี 3 4.94 0.24 

ครูท่านท่ี 4 4.81 0.40 

ครูท่านท่ี 5 4.88 0.30 

ครูท่านท่ี 6 4.88 0.30 

ครูท่านท่ี 7 4.81 0.40 

 

ตารางที ่2 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อส่ือการสอน  ดา้นเน้ือหา และส่ือการเรียนรู้ 

ผู้ประเมิน 
ด้านเน้ือหา และส่ือการเรียนรู้ 

ค่าเฉลีย่ (𝐱𝐱�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 1 4.96 0.18 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หอ้ง 2 4.94 0.13 

 

ตารางที ่3 ความพึงพอใจของครูและนกัเรียนต่อส่ือการสอน  ดา้นเน้ือหา และส่ือการเรียนรู้ 

ผู้ประเมิน 
ด้านเน้ือหา และส่ือการเรียนรู้ 

ค่าเฉลีย่ (𝐱𝐱�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ครู 4.87 0.32 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  4.95 0.16 

 

6. อภิปรายผล  

 1. ผูว้ิจยัสามารถสร้างลวดลายตวัละคร ดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์จากโปรแกรม Desmos ได ้โดยนาํ

สมการเชิงเส้น สมการวงกลม สมการวงรี และสมการพาราโบลา ท่ีศึกษาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาออกแบบ                

ตวัละครในส่ือการสอนผ่านโปรแกรม Desmos ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูมิ อินภูมี และคณะ (2563) เร่ือง 

การสร้างรูปแบบอกัษรภาษาองักฤษดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์ พบวา่ใชส้มการทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด 162 สมการ 

งานวิจัยของ ธีระยุทธ พิมเสน และคณะ (2561) เร่ือง Equations of Dragon โดยใช้ Web Application Desmos  

สร้างลวดลายของมงักรนครสวรรค์ดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ย่างสวยงาม และงานวิจัยของ มนัสชนก                 

ชาประเสริฐ (2560) เร่ือง การสร้างกราฟฟังก์ชนัของท่ารําวงมาตรฐานโดยใช ้Desmos ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวทิยาลยัพิษณุโลก  

2. ผูว้จิยัสามารถสร้างส่ือการเรียนการสอนทางคณิตศาสตร์ เร่ืองการจาํแนกชนิดของมุม ดว้ยโปรแกรม 

GSP ได้ 1 ชุด ประกอบด้วย 31 หน้า ได้ เน่ืองจากการใช้ส่ือการสอนคณิตศาสตร์ท่ีสร้างจากโปรแกรมทาง
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เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในการเรียนการสอน ทาํให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ และช่วยพฒันาการสังเกต

ชนิดของมุมจากภาพไดดี้ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรไพลิน เฉิดลออ และ อจัฉรีย ์พิมพิมูล (2562) เร่ือง 

การพฒันาส่ือการสอนมลัติมีเดีย วชิาคณิตศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ มีความเหมาะสมใน

ระดบัมากท่ีสุด 

3. ผลการสาํรวจความพึงพอใจของครูและนกัเรียนท่ีมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอนคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การจาํแนกชนิดของมุม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครู 

คือ 4.87 และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 คือ 4.95 เน่ืองจากส่ือการสอนทางคณิตศาสตร์ท่ีพฒันานั้นเป็นส่ือการสอน

ท่ีมีการนาํเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาใชซ่ึ้งเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่สาํหรับผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะ

เรียนรู้ ทาํให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานไม่น่าเบ่ือ มีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจหรือ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้อยา่งอิสระและสนใจในเน้ือหาท่ีเรียนมากกวา่การเรียนในชั้นแบบเดิมๆ ท่ีเรียน

โดยการใชบ้ริบทท่ีมีอยู ่เช่นหนงัสือเรียน แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือการเรียนรู้ท่ีผูจ้ดัทาํสร้างข้ึน เหมาะท่ีจะนาํมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือเสริมใหแ้ก่กระบวนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การจาํแนกชนิดของมุม เน่ืองจากการเรียนรู้

เช่นน้ีจะสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและเกิดความสนุกสนานไปกบัการเรียนรู้                  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมรรัตน์ ทองดี และ ศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2558) เร่ือง ผลการใชส่ื้อมลัติมีเดียใน                 

การแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง การบวกเลข ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ ส่ือมลัติมีเดีย 

เร่ือง การบวกเลข ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน

เรียน และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดียในการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ืองการบวกเลข อยูใ่นระดบัมาก  

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 1) เพ่ือให้การใชส่ื้อการสอนมีประสิทธิภาพ ครูผูส้อนควรศึกษาและเตรียมการสอนมาเป็นอยา่งดี

ก่อน เนน้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีวตัถุประสงค ์คือ ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนรู้ 

 2) ครูผูส้อนควรช้ีแจงทาํความเขา้ใจกับนักเรียนในแต่ละเร่ือง ควรมีความรอบคอบและควรมี                  

การจดบนัทึกกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนเพ่ือเป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์วิจารณ์และนาํไปปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ต่อไป 

 3) เม่ือสอนเสร็จในแต่ละวนั ควรมีการสนทนาร่วมกนั สรุปถึงการจดักิจกรรมในแต่ละคร้ังเป็น

อยา่งไร รู้สึกอยา่งไรในกิจกรรม เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความรู้สึก 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

   1) ในการลงไปเก็บขอ้มูลหรือการนาํส่ือออกไปทดลองใช ้ควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลนกัเรียนและสภาพ

โรงเรียนให้ดีก่อนวา่ โรงเรียนท่ีไปมีความพร้อมท่ีจะจดักิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องโครงงานเสียก่อนถึงจะทาํ

การนาํส่ือไปทดลองใช ้

   2) ในการทําโครงงานคร้ังต่อไปควรสร้างส่ือการสอนในเร่ืองอ่ืนๆ ตามเน้ือหาของรายวิชา

คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นอ่ืนๆ นอกเหนือจากเร่ืองการจาํแนกชนิดของมุม 

   3) ควรนาํส่ือการสอน ไปทดลองใชก้บันกัเรียนหลายๆ โรงเรียนเพ่ือจะไดข้อ้สรุปผลของการศึกษา

ท่ีกวา้งข้ึน 

   4) ควรมีการเปรียบเทียบการใชส่ื้อการสอนน้ี กบัส่ือเกมอ่ืนๆ ในเน้ือหาเดียวกนั เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงพฒันาส่ือการสอนของตนเอง ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การจดัทาํวิจยัเร่ือง ผลการสร้างส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยโดยใชโ้ปรแกรม Spark AR Studioในคร้ังน้ีมี

จุดประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือสร้างส่ือการสอนภาคตดักรวยโดยใชโ้ปรแกรม Spark AR Studio (2) เพ่ือเผยแพร่และ

สาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผา่น Instagram ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

ผูใ้ชส่ื้อการสอนภาคตดักรวยผ่าน Filter Instagram จาํนวน 100 คน เคร่ืองมือการวิจยัท่ีใชคื้อ แบบสาํรวจความพึงพอใจ

ของผูใ้ชส่ื้อการสอนภาคตดักรวยผา่น Filter Instagram วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่โปรแกรม  Spark AR Studio สามารถสร้างส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยได ้โดยได ้1 

ชุดการสอน ซ่ึงแบ่งเป็น Filter 7 Filter ไดแ้ก่ ส่วนประกอบวงกลมและวงรี ส่วนประกอบพาราโบลา ส่วนประกอบ 

ไฮเพอร์โบลา สมการวงกลม สมการวงรี สมการพาราโบลา และสมการไฮเพอร์โบลา และความพึงพอใจของผูใ้ช้

ส่ือการสอนภาคตดักรวยผ่าน Filter Instagram อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.56, S.D.=0.57) จาํนวนผูใ้ชส่ื้อการสอน

ภาคตดักรวยผา่น Filter Instagram จาํนวน 178 คน จากผูเ้ขา้ชม 1600 คน 

 
 

คาํสําคญั: ส่ือการสอน, ภาคตดักรวย, ฟิลเตอร์ไอจี 
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ABSTRACT 

 The purpose of The result of creating teaching materials on conic section with Spark AR Studio were 

( 1)  to create  materials on conic section by Spark AR Studio program.  ( 2)  To disseminate and survey the 

satisfaction of materials user on conic section via Filter Instagram. The sample group of this study was 100 users 

of teaching media in the conic section through Filter Instagram.  The tools used were questionnaire on user 

satisfaction of teaching media in conic section via Filter Instagram. 

 The results showed that Spark AR Studio can create 1 set of materials about conic, which is divided 

into 7 Filters:  circle and oval components.  parabolic components Hyperbola components, circular equations, 

elliptical equations, parabolic equations and the hyperbola equation.  and the satisfaction of the conic section 

media users via Filter Instagram was at the highest level ( �̅�𝑥 = 4. 56, S. D. = 0. 57) .  the person use media on the 

conic section via Filter Instagram amounted to have 178 from 1,600 visitors. 

 

Keywords: Materials, Conic Section, Instagram Filters 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

ตั้งแต่สมยัโบราณมนุษยรู้์จกัประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใชห้รือคิดวิธีการเพ่ือช่วยแกปั้ญหา หรือสนองความ

ตอ้งการในการดาํรงชีวิต ซ่ึงส่ิงของเคร่ืองใชห้รือวิธีการนั้นไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองให ้เหมาะสมกบัแต่ละ

ยคุสมยั ผลิตภณัฑห์รือวิธีการต่าง ๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั หากศึกษายอ้นกลบัไปในอดีตจะพบวา่มีการเปล่ียนแปลง

ไปในหลายดา้น เช่น วธีิการใชง้าน ความสะดวกสบายในการใชง้าน  วสัดุและวิธีการผลิต ตวัอยา่งเช่น จอแกว้ขาวดาํ

ท่ีถูกพฒันาให้เป็นโทรทศัน์สี ตามดว้ยจอแบน  จนกระทัง่เป็นจอ LCD/LED ในปัจจุบนั พร้อมทั้งพฒันาให้มี

ขนาดหน้าจอและความละเอียดท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ มีทั้ งจอ 3D และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ หรือแมก้ระทั่ง                 

แอปพลิเคชันต่างๆ ก็ยงัใช้งานกับโทรทัศน์ได้ จนปัจจุบันยงัสามารถเช่ือมต่อกับทั้ งโทรศัพท์มือถือและ

คอมพิวเตอร์ไดท้าํให้สะดวกสบายมากข้ึน หรือแมแ้ต่มือถือขนาดเท่ากระติกนํ้ าในอดีต ท่ีผูผ้ลิตเร่ิมพฒันาให้

ขนาดมนัเลก็ลงจนพกพาไดส้ะดวกมากข้ึน และเลก็ลงเร่ือยๆ รวมทั้งพฒันาจอขาว-ดาํใหเ้ป็นหนา้จอสี แต่เม่ือเร่ิม

เขา้สู่ยคุ 2000 Smart phone ก็เร่ิมพฒันาให้หนา้จอใหญ่ข้ึนเร่ือยๆ การใชแ้อปพลิเคชนัผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได ้ 

นิธิดา แสงสิงแกว้ (2661) ไดก้ล่าวถึงทิศทางการส่ือสารเร่ืองการเรียนรู้สาํหรับเด็กศตวรรษท่ี 21 ในโลกออนไลน์

วา่ ส่ือเฟซบุ๊กทาํหนา้ท่ีเป็นสะพานเช่ือมร้อยโลก สร้างประสบการณ์ผ่านส่ือใหพ้่อแม่ไดเ้ห็นขอ้มูลท่ีหลากหลาย

ในปัญหาเดียวกัน แต่ในบริบทสังคมโลกและการส่ือสารประเด็นการพฒันาเด็กในส่ือเฟซบุ๊ก เป็นทางเลือก

สําหรับพ่อแม่ชนชั้นกลางในระบบทุนนิยม ท่ีผสมผสานกันระหว่าง การส่ือสารภายในบุคคล (intrapersonal 

communication) การส่ือสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication) และการส่ือสารระหว่างกลุ่ม (group 

communication) เปิดโอกาสใหพ้่อแม่ไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กนักบัผูเ้ช่ียวชาญและกบักลุ่มเครือข่ายออนไลน์ ในสังคม

ปัจจุบนัเม่ือแอปพลิเคชนัต่างๆ มีการเขา้ถึงไดง่้ายข้ึน Social  Media จึงเขา้มามีบทบาทและมีอิทธิพลค่อนขา้งสูง 

โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีการใช ้Social Media ในการติดต่อส่ือสารกนัอย่างแพร่หลาย การใช ้                

ส่ือออนไลน์เป็นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร โดยการเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงในปัจจุบนั คงไม่มีใคร

ปฏิเสธวา่ส่ือเหล่าน้ีไดก้า้วเขา้มามีบทบาทต่อ ทุกแวดวงอาชีพ และแทรกซึมในชีวิตประจาํวนัของผูค้น ทุกเพศ 

ทุกวยั เรียกไดว้า่ ทุกคนใชส่ื้อออนไลน์กนัแทบจะตลอดเวลา ตั้งแต่ต่ืนนอนจนกระทัง่ก่อนนอน ทั้งใชพู้ดคุยกบั             
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คู่สนทนา คน้ควา้หาขอ้มูลข่าวสารรอบตวั ใชใ้นอาชีพการงาน รวมทั้งการใชใ้นการเรียนการสอน ส่ือออนไลน์ยงั

มีประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เช่น ให้นักเรียนสร้างส่ือการเรียน ถ่ายรูป ทําวีดิโอ

อปัโหลดลงเฟซบุ๊ก ผลิตเป็นหนงัสั้นเขา้ประกวดในวนังานมธัยมศึกษา การเป็นช่องทางส่งการบา้นและงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย (เมธาว ีจาํเนียร และกรกฎ จาํเนียร, 2561)  

จากการศึกษางานวิจัยของสันติ สุขสัตย์ (2558) เร่ือง การพฒันาบทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต วชิานาฏศิลป์โขน สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่ ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน

มลัติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชานาฏศิลป์โขน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคุณภาพด้าน

เน้ือหาและดา้นเทคโนโลยมีีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และบทเรียนมลัติมีเดียผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

มีประสิทธิภาพ 90.00/92.92 การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้ไดบ้ทเรียนมลัติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชานาฎศิลป์

โขน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปเผยแพร่ให้ผูส้นใจไดศึ้กษา

คน้ควา้บทเรียนมลัติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ผูจ้ดัทาํมีความสนใจท่ีจะนาํ Social Media มาเป็นตวัช่วย

ในการทบทวนบทเรียนของผูเ้รียน และเป็นแรงเสริมให้ผูเ้รียนสนใจในเน้ือหาสาระวิชามากยิ่งข้ึน และจาก

การศึกษาส่ือการสอนของ กฤษณะ ทุ่งจนัทร์ นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีท่ี 5 ท่ีไดบู้รณา

การ Social Media กบัเน้ือหาเร่ือง รูปเรขาคณิตสามมิติโดย Social Media ท่ีใชคื้อ Filter Story Instagram โดยใช้

ส่ือการสอนน้ีกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค ์ซ่ึงผูเ้รียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

และต่ืนเตน้ท่ีจะไดใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือเล่นแอปพลิเคชนัท่ีตนเองสนใจในคาบเรียนคณิตศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะใชแ้ค่

ในหอ้งเรียน สามารถเล่นท่ีบา้น หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ไดทุ้กเวลา และยงัมีผูอ่ื้นนอกเหนือจากผูเ้รียนไดใ้หค้วามสนใจ

กนัอยา่งมาก โดยตรวจสอบจากจาํนวนการใชง้าน Filter ท่ีทาง Instagram มีให้ จาํนวน 10,000 คน โดยประมาณ 

และสุนทร ชนะกอก (2524, หน้า 26) ได้กล่าวถึง หลกัการสอนคณิตศาสตร์ ว่าการสอนนั้นจาํเป็นจะต้องมี                   

การเปล่ียนแปลงเพ่ือให้เหมาะสมกบักาลเวลา และสภาพของส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงไม่สามารถจะช้ีบ่งไดอ้ย่าง

ชัดเจนว่าวิธีการไหนดีท่ีสุด ในการสอนคณิตศาสตร์ก็เช่นกัน เน้ือหาหน่ึงๆ อาจจะสอนได้หลายวิธีตาม

ความสามารถของผูเ้รียน สภาพห้องเรียน ความพร้อมในดา้นวสัดุอุปกรณ์ แต่เน่ืองจากวิชาคณิตศาสตร์เกือบทุก

แขนงมีส่วนคลา้ยคลึงกนัอยู่มาก ฉะนั้นในการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเป็นหัวขอ้เน้ือหาใหม่ จึงพอจะวางหลกัการ

ใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี การสอนเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจ การสอนเพ่ือให้เกิดการดูดซึมและคงอยู่ไดน้าน และการสอน

เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอด จากการศึกษาหลกัการสอนขา้งตน้ทางคณะผูจ้ดัทาํสนใจหลกัการสอนเพ่ือให้เกิดการดูดซึม

และคงอยู่ไดน้าน ซ่ึงเหมาะกบัเน้ือหาสาระเร่ืองภาคตดักรวยท่ีจะนาํมาบูรณาการกบั Social Media เพราะเป็น

เน้ือหาท่ีใชก้ารจาํส่วนต่าง ๆ ของกราฟ ซ่ึงมีความใกลเ้คียงกนั ทาํใหเ้กิดความสบัสน โดยอาศยัจากประสบการณ์

ของผูจ้ดัทาํ ซ่ึงมีแนวทางท่ีจดัทาํ Filter Story Instagram โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop สร้างโจทยใ์หอ้ยูใ่นรูปแบบ

ของไฟลภ์าพ และดาํเนินการสร้าง Filter โดยใชโ้ปรแกรม  Spark AR Studio ซ่ึงปรับแต่งใหใ้ชง้านง่าย และสร้าง

ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือสร้างส่ือการสอนภาคตดักรวยโดยใชโ้ปรแกรม  Spark AR Studio 

(2) เพ่ือเผยแพร่และสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผา่น Filter Instagram 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

  การดาํเนินการศึกษางานวิจยัเร่ือง ผลการสร้างส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยโดยใชโ้ปรแกรม 

Spark AR Studio คณะผูศึ้กษาไดค้น้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ลาํดับเน้ือหาท่ีเป็นสาระสําคญัดงัต่อไปน้ี                 

1) โปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ GeoGebra, GSP 2) เน้ือหาคณิตศาสตร์ เร่ือง ภาคตดักรวย สาํหรับนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

ไดแ้ก่ วงกลม วงรี พาลาโบลา ไฮเพอร์โบลา 3) โปรแกรมท่ีใชส้ร้างและเผยแพร่ Filter Instagram ไดแ้ก่ 

โปรแกรม Photoshop Spark AR studio Instagram Facebook 3) หลกัการออกแบบส่ือ ผูอ้อกแบบจะตอ้ง

คาํนึงถึงองคป์ระกอบ  เพ่ือใหไ้ดส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยยดึ

ลาํดบัขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้น ตาม “The Events of Instruction” ของ กาเย ่(Gagne, 1992) 

ดงัน้ี  ขั้นตอนท่ี 1 เร้าความสนใจ (Gain Attention) ส่ือการเรียนรู้ ตอ้งมีลกัษณะท่ีเร้าความสนใจและดึงดูด

ความสนใจของผูเ้รียน เพ่ือเป็นการกระตุน้และเกิดแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมีความตอ้งการท่ีจะเรียน ขั้นตอนท่ี 

2 บอกวตัถุประสงค ์(Specify Objectives) การบอกวตัถุประสงคแ์ก่ผูเ้รียน เพ่ือเป็นการให้ผูเ้รียนไดท้ราบ

ถึงเป้าหมายในการเรียน หรือส่ิงท่ีผูเ้รียนสามารถทาํไดห้ลงัจากท่ีเรียนจบบทเรียน ขั้นตอนท่ี 3 ทวนความรู้เดิม 

(Activate Prior Knowledge) ลกัษณะของการทวนความรู้เดิมของผูเ้รียน เป็นการทบทวนหรือการเช่ือมโยง

ระหว่างความรู้เดิม เพ่ือเช่ือมกับความรู้ใหม่ ขั้นตอนท่ี 4 การเสนอเน้ือหา (Present New Information)               

การเสนอเน้ือหาใหม่เป็นการนาํเสนอเน้ือหาโดยใชต้วักระตุน้ท่ีเหมาะสม เป็นส่ิงสาํคญัสาํหรับการเรียน

การสอนเพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนท่ี 5 ช้ีแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning)                 

เป็นการใชใ้นชั้นเรียนตามปกติ ซ่ึงผูส้อนจะยกตวัอยา่งหรือตั้งคาํถามช้ีแนะแบบกวา้งๆ ใหแ้คบลง เพ่ือให้

ผูเ้รียนวิเคราะห์เพ่ือคน้หาคาํตอบ ขั้นตอนท่ี 6 กระตุน้การตอบสนอง (Elicit Responses) การกระตุน้ให้

เกิดการตอบสนองจากผูเ้รียน เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการช้ีแนวทางการเรียนรู้แลว้ ตอ้งมีการกระตุน้ให้เกิด               

การตอบสนองโดยกิจกรรมต่างๆ ขั้นตอนท่ี 7 ให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) หลงัจากท่ีผูเ้รียน

ไดรั้บการทดสอบความเขา้ใจของตนในเน้ือหารวมทั้งการกระตุน้การตอบสนองแลว้ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบั หรือการใหผ้ลกลบัไปยงัผูเ้รียนเก่ียวกบัความถูกตอ้ง การใหผ้ลยอ้นกลบัถือเป็น

การเสริมแรงอย่างหน่ึง ขั้นตอนท่ี 8 ทดสอบความรู้ (Access Performance) เพ่ือเป็นการประเมินผลว่า

ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ขั้นตอนท่ี 9 การจําและนําไปใช้ (Promote 

Retention and Transfer) ส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการจาํ ขอ้มูลความรู้ ตอ้งทาํใหผู้เ้รียน

ตระหนักว่าขอ้มูลความรู้ใหม่ท่ีได้เรียนรู้ไปนั้นมีความสัมพนัธ์กับความรู้เดิม หรือประสบการณ์เดิม                  

โดยการจดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ระยุกต์ใชค้วามรู้ เพ่ือการเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้เดิมกบั

ความรู้ใหม่ รวมทั้ งการนําไปใช้กับสถานการณ์ 4) ทฤษฎีความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างไดส้งัเกตโดยการแสดงออกท่ีค่อนขา้งสลบัซบัซอ้นและตอ้งมี

ส่ิงเร้าท่ีตรงต่อความตอ้งการ (กาญจนา อรุณสุขรุจี, 2546) และระดบัของความพึงพอใจ เป็นผลมาจาก

ความสนใจของบุคคลท่ีมีต่องานของเขา (Good, 1973 : 384) “ความรู้สึกท่ีมีความสุขเม่ือไดรั้บผลสําเร็จ

ตามความมุ่งหมายของความตอ้งการ หรือแรงจูงใจ” (Wolman, 1973 : 333) เท่าท่ีความรู้สึกหรือทศันคติ

ในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน โดยผลตอบแทนท่ีไดรั้บรวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติังานจะเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจต่องานท่ีปฏิบติั (ปริญญา จเรรัชต ์และ คณะ, 2546)  
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

ผูจ้ดัทาํไดว้างแผนการดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ศึกษาการสร้างส่ือการสอนโดยการใชโ้ปรแกรม Spark AR studio  

1.1 ศึกษาการใชโ้ปรแกรม Photoshop, Spark AR studio, GeoGebra, GSP เพ่ือให้เขา้ใจการทาํงาน

ต่าง ๆ ของโปรแกรม 

1.2 ศึกษาเน้ือหาเร่ืองภาคตดักรวย 

1.3 ออกแบบส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวย โดยใชโ้ปรแกรม GeoGebra, GSP 

1.4 นาํภาพส่ือท่ีออกแบบในโปรแกรม GeoGebra / GSP มาตกแต่ง โดยใชโ้ปรแกรม Photoshop 

1.5 นาํไฟลภ์าพท่ีตกแต่งแลว้มาทาํ Filter โดยใชโ้ปรแกรม Spark AR studio 

2) การเผยแพร่ส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผา่น Filter Instagram 

2.1 นาํ Filter ส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวย อพัโหลดลงในเวบ็ Spark AR Hub 

2.2 รอการอนุมติัจาก Instagram 

3) การสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผา่น Filter Instagram 

3.1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผ่าน Filter Instagram 

โดยประเด็นการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นส่ือ ด้านภาพและภาษา และด้านคุณค่าของส่ือการสอน                 

โดยใชเ้กณฑก์ารวดัความพึงพอใจ ตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดบั กาํหนดช่องคะแนน ดงัน้ี 

    เกณฑก์ารวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจ 

    คะแนนคาํตอบ ช่วงคะแนนเฉล่ีย ระดบัความพึงพอใจ 

   คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 แปลวา่ มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

    คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 แปลวา่ มีความพึงพอใจมาก 

    คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 แปลวา่ มีความพึงพอใจปลางกลาง 

    คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 แปลวา่ มีความพึงพอใจนอ้ย 

    คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 แปลวา่ มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

3.2 นําแบบประเมินท่ีได้ออกแบบไว ้ให้ผูเ้ช่ียวชาญประเมินพิจารณาความเหมาะสมกบัเน้ือหา               

เพ่ือหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) 

หลกัการออกแบบส่ือ 

ภาคตดักรวย 

ทฤษฎีความพึงพอใจ 

ส่ือการสอน เร่ือง  

ภาคตดักรวย โดยใช้

โปรแกรม Spark AR studio 

-  ส่ือการสอนเร่ือง ภาค

ตดัรวย 

-  ความพึงพอใจต่อ               

ผูท้ดลองใช ้
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3.3 นาํส่ือการสอนท่ีสร้างและเผยแพร่ใน Instagram ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง แลว้ประเมิน

ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวย จาํนวน 100 คน 

3.4 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของส่ือการสอน โดยใช ้ค่าเฉล่ีย (�̅�𝑥) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

 

5. ผลการวจัิย 

5.1 ผลการสร้างส่ือการสอนภาคตดักรวยโดยใช้โปรแกรม  Spark AR Studio 

ผูจ้ดัทาํไดท้าํการสร้างส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยประกอบดว้ย 7 Filter ไดแ้ก่ ส่วนประกอบวงกลม

และวงรีจาํนวน 10 เฟรม ส่วนประกอบพาราโบลาจาํนวน 4 เฟรม ส่วนประกอบไฮเพอร์โบลาจาํนวน 8 เฟรม 

สมการวงกลมจาํนวน 14 เฟรม สมการวงรีจาํนวน 14 เฟรม สมการพาราโบลาจาํนวน 14 เฟรม และสมการ

ไฮเพอร์โบลาจาํนวน 14 เฟรม ซ่ึงในแต่ละ Filter จะมีเน้ือหาในแต่ละเฟรมดงัตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

1) ส่วนประกอบของวงกลมและวงรี 

ภาพที ่1 ตวัอยา่ง Filter ส่วนประกอบของวงกลมและวงรี 

 

2) ส่วนประกอบของพาราโบลา 

ภาพที ่2 ตวัอยา่ง Filter ส่วนประกอบของพาราโบลา 

 

3) ส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลา 

ภาพที ่3 ตวัอยา่ง Filter ส่วนประกอบของพาราโบลา 
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4) สมการของวงกลม 

ภาพที ่4 ตวัอยา่ง Filter มการของวงกลม 

5) สมการของวงรี 

ภาพที ่5 ตวัอยา่ง Filter สมการของวงรี 

6) สมการของพาราโบลา 

ภาพที ่6 ตวัอยา่ง Filter สมการของวงรี 

7) สมการของไฮเพอร์โบลา 

ภาพที ่7 ตวัอยา่ง Filter สมการของวงรี 

 

5.2 ผลการเผยแพร่และผลการสํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้ส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผ่าน Filter 

Instagram 

1) จากการเผยแพร่ส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผา่น Filter Instagram พบวา่มีจาํนวนผูเ้ขา้ชม

ทั้งส้ิน 1,600 คน ซ่ึงในจาํนวนผูเ้ขา้ชมเหล่าน้ีมีผูใ้ชง้านจาํนวน 178 คน  

2) จากการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชส่ื้อการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผา่น Filter Instagram จาํนวน 

100 คน พบวา่ผูใ้ชส่ื้อการสอนเร่ืองภาคตดักรวยมีความพึงพอใจต่อส่ือการสอนโดยแยกตามประเด็นการสาํรวจ ดงัน้ี 
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ประเดน็การประเมิน ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ การแปรผล 

ด้านความเป็นส่ือ 

1. สอดคลอ้งกบักิจกรรมและการเรียนการสอน 4.64 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ความสามารถในการใชง้าน 4.43 มีความพึงพอใจมาก 

3. ความแปลกใหม ่ทนัสมยั 4.66 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4. เร้าความสนใจให้เกิดการใฝ่รู้ 4.34 มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นความเป็นส่ือ 4.52 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านภาพและภาษา 

5. ภาพประกอบมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.43 มีความพึงพอใจมาก 

6. ภาพประกอบมีความคมชดั 4.23 มีความพึงพอใจมาก 

7. ภาษาท่ีใชเ้หมาะสมและเขา้ใจง่าย 4.46 มีความพึงพอใจมาก 

8. รูปแบบและขนาดของตวัอกัษรชดัเจน อ่านง่าย 4.46 มีความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นภาพและภาษา 4.39 มีความพึงพอใจมาก 

ด้านคุณค่าของส่ือการสอน   

9. มีประโยชน์ต่อครูคณิตศาสตร์ 4.74 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

10. มีประโยชน์ต่อการสอนคณิตสาสตร์ 4.81 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นคุณค่าของส่ือการสอน 4.78 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.56 มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 

6. อภิปรายผล  

 จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าส่ือการสอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถนํามาประยุกต์เข้ากับ Social Media                     

โดยคณะผูว้ิจัย นําเน้ือหาเร่ืองภาคตัดกรวยมาออกแบบส่ือการสอนเร่ืองภาคตัดกรวยด้วย Filter Instagram                       

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตามหลกัการออกแบบส่ือเพ่ือการเรียนรู้ โดยสร้างส่ือดว้ยสมการทางคณิตศาสตร์เป็นรูปภาพผ่าน 

GeoGebra และโปรแกรม GSP เพ่ือสอนนกัเรียนเก่ียวกบัส่วนประกอบ และสมการของวงกลม วงรี พาราโบลา 

และไฮเพอร์โบลา เม่ือคณะผูว้จิยัออกแบบส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยและเผยแพร่แลว้พบวา่ ผลของการสาํรวจ

ความพึงพอใจดา้นความเป็นส่ือ ดา้นภาพและภาษา และดา้นคุณค่าของส่ือการสอน โดยใชเ้กณฑก์ารวดัความพึงพอใจ 

ตามระบบ Likert Scales พบวา่ระดบัความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด นัน่เป็นผลสะทอ้นให้เห็นแลว้ว่าส่ือการสอน

คณิตศาสตร์สามารถผนวกกบัเทคโนโลยสีร้างสรรค ์เป็นช้ินงานอนัเป็นเอกลกัษณ์มีความเป็นมา มีคุณค่า สะทอ้น

ให้เห็นความสําคญัของการประยกุต์ศาสตร์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกนัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลวิจัยของพรวิภา แสงสว่าง และสิทธิชัย ลายเสมา (2561) ซ่ึงพบว่า                 

การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์แบบสถานการณ์จาํลองร่วมกบัเทคนิค KWDL เร่ืองโจทยปั์ญหาเก่ียวกบั

เงิน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทาํให้นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก (�̅�𝑥 = 2.84, S.D. = 0.37) และงานวิจยัของภคพร สารรักษ ์(2556) เร่ือง การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดีย

ออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง หลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม ซ่ึงพบวา่บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เร่ือง หลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี5 มีประสิทธิภาพ 

81.67/80.39 ความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังการใช้ส่ือการสอนเร่ืองภาคตัดกรวยผ่าน Filter 

Instagram   

(2) Filter เป็นเพียงส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยเท่านั้น ทั้งน้ีผูท่ี้นาํไปใชค้วรดูคาบเรียนท่ีเหมาะสม

กบัการใชง้าน 

(2) การสาํรวจความพึงพอใจต่อส่ือการสอนเร่ืองภาคตดักรวยผ่าน Filter Instagram ข้ึนอยูก่บักลุ่ม

บุคคล หรือกลุ่มผูท่ี้ทดลองใชง้านจริงเท่านั้น ซ่ึงอาจไดผ้ลท่ีแตกต่างในการสาํรวจความพึงพอใจ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) Filter ควรสามารถเลือกตอบได ้ 

(2) Filter ควรมีเฉลยคาํตอบท่ีถูกตอ้งของขอ้คาํถามนั้น ๆ  

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จข้ึนไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารยห์ลายท่านและผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา 

แนะนาํช้ีแนะในการศึกษาคน้ควา้ แนะนาํขั้นตอนและวิธีจดัทาํ จนสําเร็จลุล่วงดว้ยดีคณะผูจ้ดัทาํ จึงขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีใหก้าํลงัใจในการศึกษาคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 ทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากตวัอย่าง จาํนวน 420 คน โดยกาํหนดขนาดตวัอย่าง

เท่ากบั 30 เท่าของจาํนวนตวัแปรอิสระ และใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสองขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) การสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง

ชั้นภูมิสาํหรับการกาํหนดขนาดตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิ และ 2) การสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่มสาํหรับการเลือกหน่วย

ตวัอยา่งในแต่ละชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามออนไลน์ ท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง

ของน้ือหา (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 ทุกขอ้ และค่าความน่าเช่ือถือของค่าครอนบาคอลัฟ่าเท่ากบั 0.863 สถิติท่ี

ใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น

พหุคูณโดยใชว้ธีิการคดัเลือกตวัแปรอิสระดว้ยวธีิขั้นบนัได 

                ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 อยู่ในระดับ                

มากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย = 4.47, S.D. = 0.75) แต่มีความรู้เก่ียวกบัเช้ือไวรัส COVID-19 ในระดบัน้อย ส่วนผล              

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 

ปัจจยัดา้นการรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส COVID-19 และกลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี

 

คาํสําคญั:  เช้ือไวรัสโคโรนา, โควดิ-19, พฤติกรรมการป้องกนัตนเอง 
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ABSTRACT 

 This research aimed to study of self- protective behavior of COVID- 19 and factor affecting self-

protective behavior of COVID- 19 for Undergraduate students in Khon Kaen university.  The population was 

undergraduate students who studied in Khon Kaen university, academic year 2020.  The sample size  

was 420 students that determined from 30 observations per variable, and sampling technique was two- stage 

sampling; 1) stratified sampling was used for determining the sample size in each stratum and 2) cluster sampling 

was used for selecting sample unit. A tool for collecting data was online questionnaire with content validity (IOC) 

of 0. 67- 1. 00 and reliability of Cronbach alpha of 0. 863.  The statistical analysis consisted of frequency, 

percentage, mean standard deviation and multiple regression analysis with stepwise method as a variable selection 

method.  

The results revealed that students were at the highest level of self- protective behaviors of COVID-19 

(Mean = 4.47, S.D. = 0.75) whereas they were at low level of COVID-19 knowledge. Multiple regression analysis 

showed that factors that affected self-protective behavior of COVID-19 at significance level of 0.05 consisted of 

self-protective attitudes of COVID-19, COVID-19 awareness and group of science and technology. 

 

Keywords:  Coronavirus, COVID-19, Self-Protective Behavior 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 โคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัสท่ีทาํให้ผูป่้วยมีอาการปอดอกัเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได ้เช้ือไวรัสน้ี

สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านการ ไอ จาม หรือสัมผสักบัสารคดัหลัง่ของผูป่้วย ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุ

ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ถูกพบและมีการระบาดคร้ังแรกเกิดข้ึนท่ีเมืองอู่ฮัน่ มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน และ

ในขณะน้ีไดเ้กิดการแพร่ระบาดข้ึนในหลายประเทศทัว่โลก สาํหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย 

ทางรัฐบาลไดมี้การจดัตั้งศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 หรือ ศบค. เพ่ือทาํ

หน้าท่ีกาํหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วน เตรียมความพร้อมป้องกนั และแกไ้ขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

แห่งชาติ ช้ีแจงและประชาสัมพนัธ์แก่ประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 

และมาตรการการป้องกนัส่วนบุคคลท่ีกระทรวงสาธารณสุขใช ้คือ ลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยนํ้ าและสบู่นานประมาณ  

15-20 วินาทีข้ึนไปหรือเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอลต์ั้งแต่ 70% ข้ึนไป ไม่ใชข้องส่วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้น 

หากรับประทานอาหารร่วมกับผู ้อ่ืนควรใช้ช้อนกลาง หมั่นทําความสะอาดบริเวณท่ีพักอาศัยสมํ่ าเสมอ                             

สวมหน้ากากอนามยัหรือหน้ากากผา้ทุกคร้ังเม่ือออกไปขา้งนอก ควรมีการเวน้ระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย                  

1-2 เมตร (Social Distancing) เม่ือมีอาการไอหรือจามควรใชก้ระดาษชาํระปิดปาก เป็นตน้ (กระทรวงสาธารณสุข, 

2563) การแพร่กระจายของเช้ือไวรัส COVID-19 สามารถแพร่กระจายไดอ้ยา่งรวดเร็วและอาจควบคุมไดย้ากหาก

มีการติดเช้ือพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีมีคนรวมตวักัน ซ่ึงการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีถือเป็นส่ิงท่ีช่วย

เสริมสร้างภูมิคุม้กนัของร่างกายให้สามารถต่อสู้กบัโรคภยัได ้หากทุกคนมีพฤติกรรมในการป้องกนัตนเองท่ี

ถูกตอ้ง มีการปฏิบติัตนอย่างเคร่งครัดและปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอก็จะช่วยให้ยบัย ั้งหรือลดการแพร่กระจายของ            

เช้ือโรคได ้  
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มหาวิทยาลยัขอนแก่นถือเป็นสถาบนัอุดมศึกษาขนาดใหญ่ท่ีมีบุคคลรวมตวัทาํกิจกรรมร่วมกันเป็น

จาํนวนมาก สามารถเป็นแหล่งแพร่กระจายเช้ือไวรัส COVID-19 ได ้แมว้า่ทางมหาวิทยาลยัมีมาตรการระยะยาว

ในการรับมือกบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

มาตรการการป้องกนัส่วนบุคคล เพ่ือลดและควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 แต่สถานการณ์                

การแพร่ระบาดนั้นยงัคงเกิดข้ึนได ้รวมถึงในปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ไดท้วี

ความรุนแรงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และเช้ือไวรัส COVID-19 ไดมี้การกลายพนัธ์ุหลากหลายมากยิ่งข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึง

ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการศึกษาพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

COVID-19 ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นขอ้มูลสนบัสนุนเพ่ือเป็นแนวทางใน

การควบคุม ป้องกนั และลดความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือโรคในกลุ่มของนกัศึกษาท่ีจะตอ้งตระหนกัถึง

การป้องกนัตนเองใหห่้างไกลจากเช้ือไวรัส COVID-19   

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ของนักศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

             โรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สาเหตุเกิดจากการติดเช้ือไวรัส 

COVID-19 สามารถติดเช้ือไดท้ั้งในมนุษยแ์ละสัตว ์ก่อให้อาการป่วยตั้งแต่โรคไขห้วดัธรรมดาไปจนถึงโรคท่ีมี

ความรุนแรงมาก องค์การอนามยัโลกไดป้ระกาศให้เช้ือไวรัส COVID-19 เป็นภาวะท่ีมีการระบาดไปทัว่โลก  

(Pandemic Coronavirus) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2563 สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นสถานการณ์วิกฤตระดับโลกท่ี 

แต่ละประเทศตอ้งเผชิญหน้าและสร้างมาตรการในการรับมือ ดงันั้น จึงมีงานวิจยัท่ีทาํการศึกษาถึงพฤติกรรม 

ทศันคติ ความรู้ รวมถึงการรับรู้ในการเผชิญโรคเกิดข้ึน เพ่ือทาํให้ทราบขอ้มูลและเป็นแนวทางในการป้องกนั

ตนเองจากการเกิดโรค โดยในงานวิจยัท่ีผ่านมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและการปฏิบติัตนเก่ียวกบัการติดเช้ือไวรัส 

COVID-19 พบวา่ ธานี กล่อมใจ และคณะ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง ความรู้และพฤติกรรมของประชาชนกบัการป้องกนั

ตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 ของประชาชนในเขต ตาํบลบา้นสาง อาํเภอเมือง จงัหวดั

พะเยา ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20-60 ปี ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เร่ืองการป้องกนัตนเองจากการติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยดา้นพฤติกรรมการป้องกนัโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พบวา่ ภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก ความรู้กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 พบว่ามี

ความสมัพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลาง นภชา สิงห์วรีธรรม (2563) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั การรับรู้และพฤติกรรม

การป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทนัตาภิบาล สังกดักระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษา 

พบวา่การรับรู้โอกาสเส่ียงจากการปฏิบติังานและการรับรู้ความรุนแรงของโรค COVID-19 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ส่วนการรับรู้ของหน่วยงานต่อการดําเนินงานควบคุมโรคอยู่ในระดับมาก นอกจากน้ียงัพบว่า การรับรู้มี

ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ่ามากกบัพฤติกรรมการป้องกนัโรค COVID-19 Bao-Liang Zhong et al. (2020) 

ไดศึ้กษาเร่ือง ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตนต่อสถานการณ์ COVID-19 ของชาวจีนในช่วงท่ีมีการระบาดอยา่ง

รวดเร็วของ COVID-19 ผลการวจิยัพบวา่ ดา้น เพศ กลุ่มอาย ุสถานภาพ การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั จะมี
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ความรู้เก่ียวกบั COVID-19 ท่ีแตกต่างกนั และ Wanqiu Tan et al. (2020) ไดว้ิเคราะห์การถดถอยเก่ียวกบัสุขภาพจิต

และมาตรการการป้องกนัโรคของแรงงานชาวจีนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 พบวา่ มาตรการการป้องกนั

ส่วนบุคคลรวมไปถึงการปฏิบติัตามสุขอนามยัในการลา้งมือและการสวมหน้ากากอนามยัเป็นประจาํตลอดจน

มาตรการขององค์กรในการปรับปรุงสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานและความกังวลของบริษทัเก่ียวกับสุขภาพ

ร่างกายท่ีมีต่อพนกังานสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัการเกิดอาการทางจิตเวชได ้

               3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

    ในงานวิจยัน้ีไดท้บทวนวรรณกรรมและพิจารณาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจาก

เช้ือไวรัส COVID-19 โดยแสดงกรอบแนวคิดการวจิยัดงัภาพท่ี 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

เพศ อายุ ชั้นปี รายได้ต่อเดือน การมีโรคหรือไม่มีโรคประจาํตวั กลุ่มสาขาวิชา การทาํงานพาร์ทไทม์ 

ทัศนคติต่อการป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ความกังวลต่อเช้ือไวรัส COVID-19 ความรู้เก่ียวกับ                 

เช้ือไวรัส COVID-19 และการรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

ตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

3.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิยั 

ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยปฐมภูมินกัศึกษามหาวทิยาลยัขอนแก่น และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือใหห้น่วยงานสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือควบคุมการป้องกนัตนเอง รวมถึงเป็นแนวทางในการวางแผน

ส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา 

 

ข้อมูลทัว่ไป 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ชั้นปี 

4. รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

5. การมีโรคหรือไม่มีโรคประจาํตวั 

6. กลุ่มสาขาวชิา 

7. การทาํงานหรือไม่ทาํงานพาร์ทไทม ์
 

พฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจาก

เช้ือไวรัส COVID-19 

ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 

1. ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 

2. ปัจจยัดา้นความกงัวลต่อเช้ือไวรัส COVID-19 

3. ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัเช้ือไวรัส COVID-19 

4. ปัจจยัดา้นการรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส COVID-19 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือ

ไวรัส COVID-19 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยตวัแปรท่ีนํามาศึกษาได้มาจาก                   

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์แพทย์และพยาบาลจากหน่วยปฐมภูมินักศึกษา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2563 

ไม่รวมวทิยาเขตหนองคาย 

ตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศึกษา 2563  

ไม่รวมวิทยาเขตหนองคาย จาํนวน 420 คน โดยกาํหนดขนาดตวัอย่างสําหรับการวิเคราะห์การถดถอยเท่ากับ                

30 เท่าของจาํนวนตวัแปรอิสระ (Pedhazur and Schmelkin, 1991) และดาํเนินการสุ่มตวัอย่างโดยการสุ่มแบบ                  

2 ขั้นตอน (Two-stage Sampling) ดงัน้ี  

ขั้นท่ี 1 : สุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยกาํหนดชั้นภูมิตามกลุ่มสาขาวชิา แบ่งเป็น 

3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยกระจายขนาดตวัอยา่งแบบเป็นสัดส่วน (Proportion Allocation) ซ่ึงไดข้นาด

ตวัอยา่งของนกัศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีจาํนวน 142 คน กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์

สุขภาพ จาํนวน 79 คน และกลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จาํนวน 199 คน 

ขั้นท่ี 2 : สุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยกาํหนดกลุ่ม คือ ชั้นปี/สาขาในแต่ละคณะ และ 

ทําการสุ่มชั้ นปี/สาขาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากนั้ น                     

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากนกัศึกษาในกลุ่มท่ีสุ่มได ้จนกระทัง่ไดจ้าํนวนครบตามท่ีกาํหนดไวใ้นขั้นท่ี 1  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม โดยพฒันาข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาผลงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผ่านการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญทางการวิจยัเชิงสํารวจ ผูเ้ช่ียวชาญ

ทางดา้นการแพทย ์และผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสาธารณสุข มีการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของเน้ือหาโดยมีค่า IOC 

อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุกขอ้ และวดัความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของแบบสอบถามได้ค่า Cronbach’s Alpha 

เท่ากบั 0.863 ซ่ึงถือวา่มีความน่าเช่ือถือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุชั้นปี รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือน 

การมีโรคหรือไม่มีโรคประจาํตวั กลุ่มสาขาวชิาท่ีเรียน และการทาํงานพาร์ทไทม ์

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นและพฤติกรรมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส 

COVID-19 ประกอบไปดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่  

 1) ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19  

 2) ปัจจยัดา้นความกงัวลต่อเช้ือไวรัส COVID-19 ใชแ้บบคดักรองความกงัวลต่อเช้ือไวรัส COVID-19 

ตามกรมสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2563) มีให้เลือก 3 ระดบั คือ ไม่มี ปานกลาง มาก/ประจาํ มีคะแนนตั้งแต่  

5-15 คะแนน  
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 3) ปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัเช้ือไวรัส COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นขอ้มูลเช้ือ

ไวรัส COVID-19 ดา้นลกัษณะอาการทัว่ไปของการติดเช้ือไวรัส COVID-19 และดา้นการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัส 

COVID-19 ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นลกัษณะมีตวัเลือก 2 ตวัเลือก คือ ถูก ผิด และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ ตอบถูก

ให ้1 คะแนน ตอบผิดให ้0 คะแนน มีคะแนนตั้งแต่ 0-14 คะแนน  

 4) ปัจจยัดา้นการรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส COVID-19  

 5) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19  

 โดยปัจจยัดา้นทศันคติต่อการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ปัจจยัดา้นการรับรู้การเผชิญ

อนัตรายต่อเช้ือไวรัส COVID-19 และปัจจยัดา้นพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 มีลกัษณะ

ขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบกราฟิก (Graphic Rating Scale) มีคะแนนความคิดเห็นตั้งแต่ 1-10 

คะแนน โดย 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่/ไม่เคยปฏิบติัเลย และลาํดบัคะแนนไปจนกระทัง่ 10 คะแนน 

หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่/ปฏิบติัทุกคร้ัง 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวจิยัน้ีดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Google form) จากหน่วยตวัอยา่ง

ท่ีสุ่มได ้ระหวา่งวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) 

เวอร์ชนั 25 ดงัน้ี 

 -  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลความคิดเห็นและพฤติกรรมเก่ียวกับปัจจัยท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการแปลผลคะแนนในขอ้ถามปัจจยัดา้นความกังวลต่อเช้ือไวรัส COVID-19 คือ 

คะแนน 5-6 คะแนน หมายถึง มีความกงัวลในระดบัตํ่า ถา้ 7-11 คะแนน หมายถึง มีความกงัวลในระดบัปานกลาง และ 

ถา้ 12 คะแนนข้ึนไป หมายถึง มีความกงัวลในระดบัสูง ส่วนการแปลผลคะแนนปัจจยัดา้นความรู้เก่ียวกบัเช้ือ

ไวรัส COVID-19 แบ่งระดบัความรู้ออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี ถา้มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 ข้ึนไป หมายถึง มีความรู้

ระดบัมาก ถา้ร้อยละ 60-79.9  หมายถึง มีความรู้ระดบัปานกลาง และถา้ร้อยละ 59.9 ลงมา หมายถึง มีความรู้ระดบั

นอ้ย และขอ้คาํถามท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบกราฟิก จะทาํการปรับระดบัคะแนนจาก 1-10 คะแนน 

เป็นมาตราส่วน 1-5 คะแนน โดยแปลผล ดงัน้ี ถา้คะแนน 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด/

ปฏิบัติเป็นประจาํทุกคร้ัง ถา้ 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง เห็นดว้ยมาก/ปฏิบติัแทบทุกคร้ัง คะแนน 2.61-3.40 

หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง/ปฏิบติับางคร้ัง ถา้ 1.81-2.60 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย/ไม่ค่อยปฏิบติั และ                 

ถา้ 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นดว้ย/ไม่เคยปฏิบติัเลย 

 - วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ดว้ยการวเิคราะห์

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) และใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นบันได (Stepwise) 

กาํหนดตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 และกลุ่มของตวัแปรอิสระ 

ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ทศันคติต่อการป้องกนัตนเอง ความกงัวล ความรู้ และการรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส 

COVID-19 โดยมีการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ได้แก่ 1) การตรวจสอบการแจกแจงปรกติของ                   

ความคลาดเคล่ือนดว้ยกราฟ Normal Probability Plot 2) ค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนัโดยใชส้ถิติ Durbin-

Watson ซ่ึงหากมีค่าอยู่ระหว่าง 1.50-2.50 จะสรุปไดว้่า ค่าความคลาดเคล่ือนเป็นอิสระต่อกนั 3) ค่าความคลาด
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เคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ีโดยพิจารณาจากการพล็อตกราฟ ระหวา่งค่า Residuals เทียบกบัค่า Ŷ  และ 4) ตวัแปร

อิสระเป็นอิสระต่อกนั โดยตรวจสอบจากการทดสอบภาวะ Multicollinearity โดยใชก้ารวิเคราะห์องคป์ระกอบ

ของความแปรปรวน (Variance Inflation Factors: VIF) โดยหากพบวา่ตวัแปรอิสระท่ีมีค่า VIF มากกวา่หรือเท่ากบั 

10 หรือค่า Tolerance มีค่าเขา้ใกล ้0 ให้ถือว่าตวัแปรอิสระนั้นเกิดภาวะ Multicollinearity (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2550) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัศึกษา พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 79.29 และเพศ

ชายคิดเป็นร้อยละ 20.71 เป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.95 ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาํตวั                    

คิดเป็นร้อยละ 84.05 ไม่ได้ทํางานพาร์ทไทม์ คิดเป็นร้อยละ 89.52 ทํางานพาร์ทไทม์ คิดเป็นร้อยละ 10.48                    

กลุ่มตวัอยา่งมีอายเุฉล่ีย 20 ปี และมีรายไดโ้ดยเฉล่ีย 6,765.71 บาท/เดือน 

              ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน

ทัศนคติต่อการป้องกันเช้ือไวรัส COVID-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย=4.42, S.D.=0.77)                  

โดยทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ทศันคติต่อการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส 

COVID-19 ในเร่ืองการหลีกเล่ียงการสัมผสั ตา จมูก และปากจะช่วยลดโอกาสในการติดเช้ือไวรัส COVID-19                 

มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย=4.71, S.D.=0.59) ส่วนความคิดเห็นท่ีว่าขอ้มูลเก่ียวกบัเช้ือไวรัส COVID-19 

เป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจ มีคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย=3.47, S.D.=1.33) 

 ปัจจัยด้านความกังวลต่อเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกังวลต่อเช้ือไวรัส 

COVID-19 ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 90.72  

 ปัจจัยดา้นความรู้เก่ียวกบัเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกับเช้ือไวรัส 

COVID-19 ในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 38.33  

 ปัจจยัดา้นการรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส COVID-19 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อปัจจยั

ด้านการรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส COVID-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย =4.61,    

S.D.= 0.66) โดยทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูร่ะดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อ

เช้ือไวรัส COVID-19 มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ในเร่ือง หากคนในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ดกลบัมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง

ควรกกัตวั 14 วนัและเวน้ระยะห่าง (คะแนนเฉล่ีย=4.84, S.D.= 0.50) ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับประทาน

อาหารท่ีไม่สุก หรือไม่ผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อน มีโอกาสในการติดเช้ือไวรัส COVID-19 มีค่าเฉล่ียของ

คะแนนนอ้ยท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย=4.31, S.D.=0.86) 

              ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 พบวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนั

ตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ มีการปฏิบติัเป็นประจาํ (คะแนนเฉล่ีย=4.47, 

S.D.= 0.75) และทุกขอ้มีการปฏิบติัเป็นประจาํ เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง

จากเช้ือไวรัส COVID-19 ในเร่ืองการสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ทุกคร้ังเม่ือออกไปขา้งนอกมากท่ีสุด 

(คะแนนเฉล่ีย=4.83, S.D.= 0.44) ส่วนการหลีกเล่ียงการไปในสถานท่ีแออดั เช่น ตลาด หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้  

มีพฤติกรรมการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด (คะแนนเฉล่ีย=4.10, S.D.= 0.89) 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 โดยใช้                      

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ และใช้วิธีการคดัเลือกตวัแปรแบบขั้นบนัได พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ทศันคติต่อ

การป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 3( )X  การรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส COVID-19 6( )X  และ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 10( )X  โดยตัวแปรอิสระทั้ ง 3 ตัวสามารถอธิบายความผนัแปรของ

พฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (F = 76.6674, p-value < 0.01) 

สามารถทํานายตัวแปรพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ได้ร้อยละ 35.92 (Adjusted R 

Square = 0.3592) ดงัตารางท่ี 1 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตวัแบบ พบวา่ ค่าความคลาดเคล่ือนมีการกระจายรอบ ๆ  ตามแนว

เส้นตรง จึงสรุปไดว้า่ ค่าความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงปรกติ ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากบั 2.0669 ซ่ึงมีค่าอยู่

ระหวา่ง 1.5-2.5 จึงสรุปไดว้า่ ความคลาดเคล่ือนแต่ละค่าเป็นอิสระต่อกนั ค่าความคลาดเคล่ือนมีการกระจายตวั

เป็นไปอย่างสุ่มรอบ ๆ ศูนย ์จึงสรุปได้ว่า ความคลาดเคล่ือนมีความแปรปรวนคงท่ี ในขณะท่ีค่า VIF เท่ากบั 

1.3974, 1.3987, 1.0045 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑท่ี์ถือวา่ตวัแปรอิสระท่ีอยูใ่นสมการไม่มีปัญหาตวัแปรอิสระมีความสมัพนัธ์

เชิงเส้นแบบพหุ (Multicollinearity) ดงันั้น สมการท่ีไดส้ามารถสรุปผลถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนั

ตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ได ้เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี  

   3 6 10
ˆ 2.8028 0.3606 0.3053 0.2834Y X X X= + + +    

 

 

ตารางที ่1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19  

 ดว้ยการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนั

ตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 
b  

Std. 

Error 
t-test p-value 

Tolerance 

(เข้าใกล้ค่า 1) 

VIF 

(< 10) 

Constant 2.8028 0.4042 6.9349 0.0000   

ทศันคติต่อการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส 

COVID-19 3( )X  

0.3606 0.0448 8.0465 0.0000 0.7156 1.3974 

การรับรู้การเผชิญอนัตรายต่อเช้ือไวรัส  

COVID-19 6( )X  

0.3053 0.0492 6.2004 0.0000 0.7149 1.3987 

กลุ่มสาขาวชิา 

วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 10( )X  

 

0.2834 

 

0.0845 

 

3.3523 

 

0.0009 

 

0.9955 

 

1.0045 

R = 0.6033, R Square =  0.3639, Adjust R Square = 0.3592 

Std. Error of Estimate = 0.8051, Durbin-Watson = 2.0669, F = 76.6674**, 

 

6. อภิปรายผล  

  (1) ปัจจยัดา้นทศันคติต่อการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงตรงตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั 

(KPA) นั้น ทศันคติเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมโดยตรง อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2549) ไดก้ล่าววา่ ทศันคติ

เป็นเสมือนเคร่ืองควบคุมการกระทาํของบุคคล พฤติกรรมของคนถูกควบคุมดว้ยทศันคติของเขา ในขณะท่ีปัจจยั

ด้านการรับรู้การรับรู้การเผชิญอนัตรายจากเช้ือไวรัส COVID-19 เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนั

ตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงตรงตามทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือป้องกนัโรค ท่ีไดอ้ธิบายว่า การรับรู้ต่อโอกาส
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เส่ียงของการเป็นโรค (Perceived Probability) เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีสําคญัท่ีนําไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

(Roger, 1975) และตามทฤษฎีแบบแผนความเช่ือดา้นสุขภาพ เช่ือวา่การท่ีบุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ข้ึนอยูก่บั

ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ (Heinze, 1962; Elling et al., 1960)  

  (2) จากการผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีเป็นกลุ่มท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 และจากการพิจารณาคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรม

การป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 พบวา่ กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด 

(คะแนนเฉล่ีย = 4.57, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คะแนนเฉล่ีย = 

4.44, S.D. = 0.54) และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คะแนนเฉล่ีย = 4.40, S.D. = 0.56) อาจด้วยกลุ่ม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ (Lab) จึงส่งผลให้นักศึกษากลุ่มน้ีมี                 

การระมดัระวงัและป้องกนัตนเองเพ่ิมมากข้ึน เม่ือพิจารณาคาํถามรายขอ้ พบวา่ การปฏิบติัตามมาตรการ Social 

distancing โดยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีการปฏิบติัมากกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจเน่ืองด้วย

นกัศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการไดอ้ยา่งเคร่งครัด เพราะมีวิชาเรียนท่ี

ตอ้งปฏิบติัในสถานท่ีท่ีมีผูค้นจาํนวนมาก และมีความจาํเป็นท่ีตอ้งใกลชิ้ดกับผูค้นท่ีหลากหลายจาํนวนมาก                     

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้

  

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) เน่ืองจากงานวิจัยในคร้ังน้ีพบว่านักศึกษา ระดับปริญญาตรี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 โดยมีพฤติกรรมการป้องกนัตนเอง

จากเช้ือไวรัส COVID-19 ดีกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาอ่ืน ดงันั้น ควรมุ่งเน้นให้ความสาํคญักบันักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในกลุ่มอ่ืน ๆ  ซ่ึงไดแ้ก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กบักลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้

มากข้ึนโดยมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ใหม้ากยิง่ข้ึน 

(2) จากผลการวจิยัพบวา่มีปัจจยัดา้นการรับรู้การเผชิญอนัตรายจากเช้ือไวรัส COVID-19 ปัจจยัดา้น

ทศันคติต่อการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส 

COVID-19 และพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัเช้ือไวรัส COVID-19 อยูใ่นระดบันอ้ย ดงันั้น ควรให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดงักล่าว เพ่ือแนะนาํหรือประชาสัมพนัธ์ในรายละเอียดให้เขา้ใจแก่นกัศึกษา ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ี

สาํคญัในการคิด การตดัสิน ในการแสดงพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

       (1) ควรทาํการศึกษาปัจจยัเพ่ิมเติมท่ีไม่ไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ี เช่น ปัจจยัดา้นการรับรู้ข่าวสาร

เร่ืองโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากเช้ือไวรัส COVID-19  

 (2) ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษากลุ่มอ่ืนๆ เช่น อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี เพ่ือทาํการศึกษา

ไดอ้ยา่งครอบคลุมและเป็นประโยชน์มากยิง่ข้ึน  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  (1) สร้างชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํ

ควบกลํ้า สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพ 80 / 80  (2) เปรียบเทียบทกัษะการอ่านคาํควบกลํ้ า

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก ประชากร

ท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทรัพยท์วี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

จาํนวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย  (1) แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือ

พฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า  (2) แบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า มีค่าความเช่ือมัน่ 0.96  

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวจิยัพบวา่ (1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ า 

สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 95.16 / 96.25 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่า
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เกณฑม์าตรฐาน 80/80  (2) นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะการออกเสียงคาํควบกลํ้ าก่อนและหลงัการจดัการเรียน

การสอน โดยใชชุ้ดกิจกรรมบิงโกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน 

 

คาํสําคญั: ทกัษะการอ่านออกเสียง,  คาํควบกลํ้า, เกมบิงโก 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were to 1. )  create the consonant cluster learning activity packages using 

bingo games on grade 2 students in order to meet the efficiency criterion of 80/ 80 ; 2. )  to compare the students 

pronunciation skills of Thai consonant clusters before and after learning with bingo game learning activity 

packages.  The  population were eight of grade 2 students, Suptawee School, Surat Thani.  The instruments used 

for collecting data included  1. )  five lesson plans with bingo game learning activities to practice pronunciation 

skills of consonant clusters  2. )  a Thai pronunciation skills test with the reliability of 0. 96.  Data were analyzed 

by using mean,  standard, deviation  and t-test. 

The results were as follow : (1) the bingo game learning activity packages to practice consonant cluster 

pronunciation skills were efficient (E1/E2) as they gain standard criteria of  95.16/96.25; (2) there were significant 

differences between the average of consonant cluster pronunciation scores before and after using the bingo game 

learning activities at the significant level of . 01.  The average scores of pronunciation skills after learning with 

bingo game learning activities were higher than those before using this technique. 

 

KEYWORDS: Pronunciation Skills , Thai Consonant Clusters,  Bingo Games 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ภาษาไทยมีคุณค่าสําหรับคนไทย เป็นภาษาประจาํชาติท่ีใชใ้นการส่ือสาร เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนั

ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ เสริมสร้างความเป็นไทย เป็นมรดกทางวฒันธรรม จึงควรให้ผูเ้รียนเห็นคุณค่า 

มีความรู้ ทกัษะอนัถูกตอ้ง ภาษาไทยจึงมีความจาํเป็นและสาํคญัยิ่งในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551, หนา้ 37) การใชภ้าษาไทยจึงเป็นทกัษะท่ีผูใ้ชต้อ้งฝึกฝนใหเ้กิดความชาํนาญ ทั้งการอ่าน เขียน พูด ฟัง และ

ควรใชใ้หถู้กตอ้งตามหลกัภาษา  ภาษาไทยมีลกัษณะเฉพาะประการหน่ึง คือมีคาํควบกลํ้า ปัจจุบนัพบวา่เด็กไทยมี

ปัญหาในการออกเสียงคาํควบกลํ้าเป็นจาํนวนมาก การอ่านออกเสียงควบกลํ้าให้ถูกตอ้งเป็นส่ิงสาํคญัในการส่ือสาร  

ถา้อ่านออกเสียงควบกลํ้ าผิด จะทาํให้ผูฟั้งเกิดความสับสนหรือเขา้ใจผิดไดแ้ละยงัติดการอ่านคาํควบกลา้ท่ีผิด

แบบเดิมไปเร่ือยๆ จนเป็นนิสัย ยากท่ีจะแกไ้ข ดงันั้นการจะอ่านคาํควบกลํ้าไดค้ล่อง ชดัเจน และถูกตอ้งควรเร่ิม

ฝึกตั้งแต่ในวยัเด็ก 

 ปัจจุบนัการจดัการเรียนการสอนวชิาภาษาไทยเร่ืองการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า เป็นปัญหาท่ีสาํคญัของ

นกัเรียนไทย จากงานวิจยัของ ทิพลดัดา นิลผาย (2560, หนา้ 15) ไดศึ้กษา “การพฒันาความสามารถดา้นการอ่าน

และการเขียนคาํควบกลํ้ าภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชก้ระบวนการกลุ่มร่วมมือเทคนิค 

CIRC ” พบวา่นกัเรียนไทยมีปัญหาการอ่านเขียนคาํควบกลํ้าไม่ถูกตอ้ง ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านการเขียน
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อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัการจดัการเรียนการสอนในทุกๆ โรงเรียน รวมทั้งเป็นปัญหาท่ี

เกิดข้ึนกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนทรัพยท์วี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ท่ีผูว้ิจยัพบว่านักเรียนมี

ขอ้บกพร่องในดา้นการอ่านคาํควบกลํ้ า สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการขาดการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง จึงทาํให้

นกัเรียนมีทกัษะการออกเสียงควบกลํ้าค่อนขา้งตํ่า  ดงันั้นครูผูส้อนควรหาวธีิแกไ้ขขอ้บกพร่องในดา้นออกเสียงคาํ

ควบกลํ้าของนกัเรียน และควรจดัหาส่ือหรือนวตักรรมท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน 

จากประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนทรัพยท์วี จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ผูว้ิจยั

พบวา่นกัเรียนมีความบกพร่องในดา้นการอ่านคาํควบกลํ้า ประกอบกบัการศึกษางานวจิยัการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใชเ้กม เพ่ือแกปั้ญหาดงักล่าวไดผ้ลดี สามารถแกปั้ญหาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าได ้จึง

สนใจศึกษาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ า โดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก เพ่ือเพ่ิมทกัษะการอ่านคาํควบกลํ้ า 

และสร้างส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  

(1) เพ่ือสร้างชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า สาํหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพ 80 / 80 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านคาํควบกลํ้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการ

จดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

3.1.1 แนวคดิเกีย่วกบัคาํควบกลํา้ 

กรมวชิาการ (2546, หนา้ 168-170) ไดใ้หค้วามหมายของอกัษรควบหรือตวัควบกลํ้าไวด้งัน้ี “อกัษร

ควบ หรือตวัควบกลํ้า” คือ พยญัชนะท่ีควบกบั ร ล ว ประสมสระเดียวกนัออกเสียงควบกลํ้าเป็นพยางคเ์ดียว โดย

ออกเสียงวรรณยกุตต์ามพยญัชนะตวัหน้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 1. อกัษรควบแท ้ไดแ้ก่ อกัษรควบท่ีออกเสียง

พยญัชนะ 2 ตวัควบกลํ้ากนั เช่น กราบ ขลุ่ย ขวกัไขว ่เพลง เป็นตน้ 2. อกัษรควบไม่แทไ้ดแ้ก่อกัษรควบท่ีออกเสียง

พยญัชนะตวัหนา้เพียงตวัเดียวหรือ ออกเสียงเป็นอยา่งอ่ืน เช่น สร้าง จริง ทราบ ทรุดโทรม เป็นตน้ 

3.1.2 แนวคดิเกีย่วกบัการใช้เกมศึกษา 

ทิศนา  แขมมณี (2550, หน้า 365) อธิบายว่า วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้น              

การช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยการใหผู้เ้รียนเล่นเกมตามกติกา และนาํเน้ือหาและ

ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุป                    

การเรียนรู้   

บิงโก (Bingo) เป็นเกมกระดาษ มีจุดเด่นท่ีทาํใหส้นุก สามารถเล่นพร้อมกนัไดห้ลายคน และคน้หา

ผูแ้พช้นะ มีวิธีการเล่นคือ เรียงเบ้ียให้ครบตามรูปแบบของเกมบนบตัรบิงโก ท่ีเรียกวา่ 'แบล็คเอาต'์  ถา้ผูเ้ล่นได ้                

บิงโก 'แบลค็เอาต'์ ภายในจาํนวนท่ีกาํหนดของลูกบอลท่ีหยบิข้ึนมา ถือวา่เป็นผูช้นะและจะไดร้างวลั 
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3.1.3 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

มูนีเราะห์ แวกาปง และจุไรศิริ ชูรักษ์ (2561, หน้า 175) ได้วิจัยเร่ือง ทักษะการอ่านออกเสียง                      

คาํควบกลํ้ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จังหวดัสงขลาโดยใช้                   

แบบฝึกทกัษะร่วมกบัเกมบิงโก พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/5 มีทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ า               

หลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะร่วมกบัเกมบิงโกสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 48.80 

และหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.40 โดยคะแนนร้อยละหลงัเรียนเพ่ิมข้ึน 39.60 

อมรรัตน์  ช่ืนจิต (2561, หนา้ 2) ไดศึ้กษา การใชเ้กมคาํศพัทเ์พ่ือพฒันาการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ พบว่า เกมคาํศพัท์เพ่ือพฒันาการเรียนรู้คาํศพัท์

ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 92.33/93.10 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 

ท่ีตั้งไว ้และ พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัใชเ้กมคาํศพัทภ์าษาไทยสูงกวา่ก่อนใช ้ทาํใหน้กัเรียน

มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

อดิศกัด์ิ เมฆสมุทร (2559, หนา้ 550-551) ไดศึ้กษา “ การพฒันาความสามารถการอ่านคาํควบกลํ้า 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3/5 โรงเรียนวดับางปะกอก ผลการวจิยัพบวา่ การพฒันาหนงัสือส่งเสริมการอ่าน

ร่วมกบัเทคโนโลยีผสานความจริง โดยใชเ้ทคนิคเกมมิฟิเคชนัจดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํควบกลํ้าสาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.11/80.09 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้80/80  2.) ผลสัมฤทธ์ิทาง                  

การเรียนของนกัเรียนท่ีใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านร่วมกบัเทคโนโลยีผสานความจริง โดยใชเ้ทคนิคเกมมิฟิเคชนั

จดัการเรียนรู้ เร่ือง คาํควบกลํ้า มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

อญัชลี สวสัด์ิโสม (2557, หนา้ 44) ไดศึ้กษา ผลสัมฤทธ์ิการอ่านคาํศพัท์ภาษาไทย โดยการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยเกมร่วมกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านคาํศพัท ์สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัวฒันารังษี 

จงัหวดัปราจีนบุรี พบวา่ผลสัมฤทธ์ิการอ่านคาํศพัทภ์าษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้ดว้ยเกม

ร่วมกบัแบบฝึกหดัการอ่านคาํศพัท ์หลงัเรียนและก่อนเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ี

คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

               ตวัแปรอิสระ           ตวัแปรตาม 

 

 

  
แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) ชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ า สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 

(2) นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ า                    

มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 

การจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 

เกมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการออกเสียงคาํควบกลํ้า 
 

ทกัษะการอ่านออกสียงคาํควบกลํ้า 
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4. วธีิดําเนินการวจัิย  

  4.1 แบบแผนการวจิยั  

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบก่ึงทดลอง (Pre - Experimental Research) ดาํเนินการทดลองแบบ One 

Group Pretest-Posttest Design ซ่ึงผูว้จิยัทาํการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ หลงัจากนั้นทาํการจดักิจกรรมการเรียนรู้

โดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก เม่ือการทดลองส้ินสุดแลว้ ทาํการทดสอบหลงัจดัการเรียนรู้ เพ่ือประเมินความแตกต่าง

ของคะแนนเฉล่ียทักษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ าก่อนเรียนและหลังเรียน แบบแผนการวิจัยเขียนเป็น

สญัลกัษณ์แสดงไดด้งัน้ี 
 

                                                           𝑂𝑂1                    x                  𝑂𝑂2 

 

𝑂𝑂1   หมายถึง การทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pretest)        

x      หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการออก

เสียงคาํควบกลํ้า 

𝑂𝑂2   หมายถึง การทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ (Posttest) 

        4.2 ประชากรเป้าหมาย 

  ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนทรัพยท์วี จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2564 นกัเรียน 1 หอ้ง จาํนวน 8  คน 

        4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

  (1) แผนการจดัการเรียนรู้ทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า โดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก 

ขั้นตอนในการสร้างแผน 

  1.1 ศึกษาหลกัสูตรหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตร

สถานศึกษาของโรงเรียนทรัพยท์วี คู่มือการจัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

  1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการอ่านคาํควบกลํ้ าเพ่ือสร้างแผนการจดัการ

เรียนรู้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า  

  1.3 วิเคราะห์หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา ตวัช้ีวดั และ

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 5 แผน ใชเ้วลา 15 ชัว่โมง และรวบรวมคาํควบกลํ้ามาสร้างเป็นเกมบิงโก 

  1.4 นาํแผนการจดัการเรียนรู้ไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 คน คือ 1. ดร.ดวงตา อินทรนาค 2. 

นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ 3. นางดุษฎี บุญส่ง เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของแผน โดยพิจารณาความถูกตอ้ง

เหมาะสม และประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ตามแบบประเมิน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า (Rating 

Scale) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินเป็น 4 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง และนอ้ย นาํผลการประเมินของ

ผู ้เ ช่ียวชาญทั้ ง 3 คน มาหาค่าเฉล่ีย ผลการประเมิน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.46,                      

SD = 0.42) 

  1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ า โดยใช้เกมบิงโกท่ีผ่าน                 

การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปทดลองใชก้ับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
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จาํนวน 10 คน โดยผูว้ิจยัคอยสังเกตอย่างใกลชิ้ด เพ่ือหาความเหมาะสมของเวลาในการทาํกิจกรรม ภาษาท่ีใช ้                

ส่ือท่ีใช้ ความเหมาะสมของกิจกรรม ความยากง่ายของแผนการจดัการเรียนรู้และสํารวจความบกพร่องจาก                   

การทดลองพบวา่ กิจกรรมในแผนการจดัการเรียนรู้ค่อนขา้งยาก ทาํกิจกรรมไม่ทนัเวลา และนกัเรียนในกลุ่มอ่อน

ตอบคาํถามไม่ได ้ซ่ึงผูว้จิยัไดน้าํขอ้บกพร่องท่ีพบมาปรับปรุงแกไ้ข 

  (2) แบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า ขั้นตอนในการสร้างแบบวดัทกัษะ 

  2.1 ศึกษาวิธีการ หลกัเกณฑ์ เทคนิคการสร้างแบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงจากหนงัสือท่ี

เก่ียวขอ้ง 

  2.2 ศึกษาเอกสาร หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 แนวทางการประเมินผล

การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกรมวชิาการ 2551 แลว้นาํมาวเิคราะห์สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการ

เรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

  2.3 สร้างแบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ า จาํนวน 80 ขอ้ โดยสร้างให้ตรงกบัผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและพฤติกรรมท่ีจะวดั เพ่ือวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าของนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

โดยให้นักเรียนอ่านคาํควบกลํ้ าจากแบบวดัทกัษะการอ่านคาํควบกลํ้ าแบบตวัต่อตวักบัผูส้อน เพ่ือประเมินผล 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนคือ อ่านถูกตอ้งได ้1 คะแนน อ่านไม่ถูกตอ้งได ้0 คะแนน 

  2.4 นาํแบบวดัทกัษะเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพ่ือประเมินความสอดคลอ้งระหวา่ง

แบบวดัทกัษะกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

        +1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

            0   เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดต้รงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

        - 1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัไดไ้ม่ตรงกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  

  2.5 นาํแบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าท่ีผา่นการประเมินจากผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณ 

ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้ง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากบั 1  

  2.6 นาํแบบวดัทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าไปใชก้บันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายและ

ผา่นการเรียนเร่ืองน้ีมาแลว้ จาํนวน 10 คน เพ่ือหาค่าความยากและอาํนาจจาํแนก  

  2.7 นําแบบวดัทักษะการออกเสียงควบกลํ้ าสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มาหา                    

ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ดว้ยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าความเช่ือมัน่ 0.96 แสดง

วา่มีความน่าเช่ือถือและสามารถนาํไปศึกษากบักลุ่มเป้าหมายไดจ้ริง 

       4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  (1) ขั้นก่อนการทดลอง ใชแ้บบวดัทกัษะการอ่านคาํควบกลํ้าก่อนเรียน เพ่ือประเมินทกัษะการอ่าน

ออกเสียงคาํควบกลํ้าพ้ืนฐานก่อนการทดลอง 

 (2) ขั้นดาํเนินการทดลอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก โดยให้

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นเวลา 3 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 5 ชัว่โมง รวม 15 ชัว่โมง  

 (3) ขั้นหลังการทดลอง ใช้แบบวดัทักษะการอ่านคําควบกลํ้ าหลังเรียน ฉบับเดียวกับท่ีใช้ก่อน                      

การทดลอง เพ่ือประเมินความแตกต่างของทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเกม

บิงโก 
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       4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  (1) ใชค้่าเฉล่ีย (µ)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  และร้อยละ ในการหาค่าประสิทธิภาพของชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ าโดยใชเ้กมบิงโก ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 

  (2) ใชt้-test  ค่าเฉล่ีย (µ)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เพ่ือเปรียบเทียบทกัษะการอ่านออกเสียง              

คาํควบกลํ้าก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอน โดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก 

 

5. ผลการวจัิย 

(1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 95.16 / 96.25 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 แสดงค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าโดยใช ้

 เกมบิงโก 

คะแนน คะแนนเต็ม µ σ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 80 76.12 1.55 95.16 

ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 80 77.00 2.78 96.25 

 

จากตาราง 1 พบวา่ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าโดยใช้

เกมบิงโก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 95.16 และ

ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 96.25 ดงันั้นประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออก

เสียงคาํควบกลํ้ าโดย จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 95.16 / 96.25  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ถือว่ามี

ความเหมาะสมสามารถนาํไปใชไ้ด ้

(2) นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า ก่อนและหลงัการจดัการเรียนการสอน 

โดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  โดยท่ีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน (ก่อนเรียน µ = 46.63, σ = 4.31 หลงัเรียน µ = 77.00, σ = 2.78) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าก่อนและหลงัการโดยใชชุ้ดกิจกรรม 

 เกมบิงโก ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

คะแนน N µ σ t Sig 

หลงัเรียน 8 77.00 2.78 
16.95 0.00** 

ก่อนเรียน 8 46.63 4.31 
 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา่นกัเรียนมีทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเกม

บิงโกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าหลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียน (ก่อนเรียน µ = 46.63, σ = 4.31 หลงัเรียน µ = 77.00, σ = 2.78)  
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6. อภิปรายผล  

  จากการศึกษาผลของการใช้เกมบิงโกท่ีมีต่อทักษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ าของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนทรัพยท์ว ีมีประเด็นท่ีนาํมาอภิปราย ดงัน้ี   

(1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าโดยใชเ้กมบิงโก ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 95.16 / 96.25 แสดงวา่ชุดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ (E1) 95.16 และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 96.25 หมายความวา่ทกัษะการอ่านออกเสียงคาํ

ควบกลํ้ าของผูเ้รียนหลงัจากทาํแบบฝึกหัดคิดเป็นร้อยละ 95.16  และมีทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ าหลงั

เรียนร้อยละ 96.25  ดงันั้นประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้า 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ถือว่ามีความเหมาะสม

สามารถนําไปใช้ ทั้ งน้ีเป็นเพราะชุดกิจกรรมมีการสร้างอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลกัสูตรมาตรฐาน                    

การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ คาํอธิบายรายวิชา และตัวช้ีวดั ผ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ ทําให้

ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน การวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยั อดิศกัด์ิ เมฆสมุทร 

(2559, หนา้ 550-562) ท่ีพบวา่หนงัสือส่งเสริมการอ่านร่วมกบัเทคโนโลยผีสานความจริง โดยใชเ้ทคนิคเกมมิฟิเค

ชันจัดการเรียนรู้ เ ร่ือง คําควบกลํ้ า สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 

81.11/80.09 เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อมรรัตน์  ช่ืนจิต (2561, หนา้ 2) 

ท่ีพบว่า เกมคาํศพัท์เพ่ือพฒันาการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนอนุบาล               

สุรินท ์มีประสิทธิภาพเท่ากบั 92.33/93.10 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว ้ 

(2) นกัเรียนมีทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโกแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยท่ีทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน (ก่อนเรียน 

µ = 46.63, σ = 4.31 หลงัเรียน µ = 77.00, σ = 2.78) แสดงวา่การใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก ช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะ

การอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ามากข้ึน ทั้งน้ีเพราะมีการฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าบ่อยๆ และสมํ่าเสมอ 

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง เร่ิมตั้งแต่การฟัง อ่าน พดู และเขียน ตลอดถึงการประเมินผล

งานดว้ยตนเอง เรียนรู้ดว้ยความเขา้ใจ ใชส่ื้อท่ีเป็นรูปธรรม ทาํงานร่วมกบัเพ่ือนเป็นกลุ่ม เน้ือหาเหมาะสมกบั

ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา การนาํเกมบิงโกมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน เป็น

กิจกรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการแขง่ขนั ทาํใหมี้ความสนใจ กระตือรือร้น และ

สนุกสนาน มีโอกาสสร้างประสบการณ์ใหก้บัตนเองเพ่ือเรียนรู้ ทาํให้สามารถปรับตวั และเปล่ียนแปลงความคิด 

อยากจะเรียนรู้ในบทเรียน และจดจําเน้ือหาได้ดีข้ึน รวมไปถึงการพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงอีกด้วย                       

ย่อมแสดงว่าเกมบิงโกช่วยในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดดี้ เกมทาํให้นกัเรียนเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน                

มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน ช่วยใหกิ้จกรรมการเรียนท่ีน่าสนใจ  ส่งผลใหท้กัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ าดีข้ึน 

สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ มูนีเราะห์ แวกาปง และจุไรศิริ ชูรักษ์ (2561, หน้า 175-180) ท่ีพบว่านักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6/5 โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นหาดใหญ่) จงัหวดัสงขลา มีทกัษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้าหลงั

เรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะร่วมกบัเกมบิงโกสูงกวา่ก่อนเรียน โดยมีคะแนนหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 88.40 ก่อนเรียน

คิดเป็นร้อยละ 48.80 และสอดคลอ้งกบังานวิจยั อญัชลี สวสัด์ิโสม (2557, หนา้ 44) ท่ีพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

การอ่านคาํศพัทภ์าษาไทย โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ดว้ยเกมร่วมกบัแบบฝึกทกัษะการอ่านคาํศพัท ์หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  มีส่ือการสอนประเภทเกมบิงโก เพ่ือฝึกการอ่านออกสียงคาํควบกลํ้าท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบั

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

7.2  ชุดกิจกรรมเกมบิงโกช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะการออกเสียงคาํควบกลํ้าหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

เป็นขอ้มูลสาํหรับครูนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดเป้าหมาย ในการเรียนรู้ของนกัเรียน 

7.3  ช่วยใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีเจตคติต่อการเรียนวชิาภาษาไทยในเชิงบวก 

7.4  เป็นแนวทางสาํหรับครูในการจดัทาํส่ือการเรียนการสอน โดยการใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโกคาํควบ

กลํ้าประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในระดบัชั้นอ่ืนต่อไป 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ผูส้อนควรวิเคราะห์ผูเ้รียนตามสภาพความเป็นจริง ในการใชชุ้ด

กิจกรรมเกมบิงโก เพ่ือพฒันาทักษะการอ่านออกเสียงคาํควบกลํ้ า ควรคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เน่ืองจากอุปกรณ์และรูปแบบสามารถปรับไดต้ามความเหมาะสม  เพ่ือการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2) การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก ช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องของนกัเรียนในการอ่านคาํ

ควบกลํ้าได ้ผูส้อนควรจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง และตามลาํดบัความยากง่าย 

(3) ในการจดักิจกรรมและฝึกทกัษะผูส้อนควรจดับรรยากาศให้เหมาะสมกบัการจดักิจกรรม และ

เสริมแรงใหก้าํลงัใจเม่ือนกัเรียนออกเสียงถูกตอ้ง 

(4) การวดัผลและประเมินผลการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเกมบิงโก เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านออก

เสียงคาํควบกลํ้ า ผูส้อนควรยึดหลกัการวดัผลตามสภาพความเป็นจริง และควรตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์                 

การเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บ 

8.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการศึกษาพฒันาชุดกิจกรรมเกมบิงโกในวชิาภาษาไทยในระดบัชั้นอ่ืนๆ เพ่ือใหน้กัเรียน

ไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย           

(2) ควรนาํชุดกิจกรรมเกมบิงโกในการฝึกการอ่านออกเสียงไปประยกุตใ์ชใ้น รายวชิาอ่ืน หรือกบั

นกัเรียนระดบัชั้นอ่ืน ๆ 

(3) ควรมีการศึกษาออกแบบนวตักรรมท่ีเสริมสร้างทกัษะในดา้นตา่งๆ ของผูเ้รียน 

 

9. กติติกรรมประกาศ 

  ขอกราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.สุวมิล เด่นสุนทร ซ่ึงไดใ้หค้วามรู้ คาํแนะนาํ สอนกระบวนการทาํงาน 

ให้โอกาสท่ีดีในการทาํงานวิจยั คอยให้คาํช้ีแนะ กาํลงัใจ รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ 

ในการทาํวจิยัดว้ยดีตลอดมา  

  ขอกราบขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวุฒิทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบ

เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ี รวมทั้งใหค้าํแนะนาํเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํวจิยัใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  

  ขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนๆ ท่ีเป็นกําลังใจให้ความช่วยเหลือ ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ รวมถึง

สนบัสนุนผูว้จิยัในการทาํวจิยัฉบบัน้ีใหส้าํเร็จดว้ยดี 
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การสร้างส่ือการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม เร่ือง การบวกและการลบ 

จํานวนสองจํานวนทีม่ผีลลพัธ์และตัวตั้งไม่เกนิ100 

CREATION OF TEACHING MATERIALS WITH PROGRAM ON TITLE 

ADDITION AND SUBTRACTION OF TWO NUMBERS WITH RESULTS 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1. สร้างตวัละครท่ีใช้ในส่ือการสอนเร่ือง การบวกและการลบ

จาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 โดยใชโ้ปรแกรม Desmos 2. สร้างส่ือการสอนเร่ือง การบวกและการลบ

จาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 โดยใชโ้ปรแกรมGSP 3.ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวัละครท่ีใช้

ในส่ือการสอน และ4.ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือการสอน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 

ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลวดัเกา้เล้ียว จาํนวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ 

แบบสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตัวละครท่ีใช้ในส่ือการสอน และแบบสํารวจความพึงพอใจของ                  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือการสอน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาพบวา่  

1. สามารถใช้สมการผ่านโปรแกรม Desmos สร้างตัวละครท่ีใช้ในส่ือการสอนทั้ งหมด 7 ตวั ได้แก่ 

คา้งคาว จาํนวน 51 สมการ ลิง จาํนวน 105 สมการ ลิงเกาะตน้ไม ้จาํนวน 176 สมการ คน จาํนวน 116 สมการ 

แมงป่องแส ้จาํนวน 94 สมการ เสือบอง จาํนวน 122 สมการ และนกยงู จาํนวน 179 สมการ  

2. ไดส่ื้อการสอนเร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 โดยใชโ้ปรแกรม GSP 

จาํนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย 26 เฟรม 

3. ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวัละครท่ีใชใ้นส่ือการสอนอยูใ่นระดบัมาก ( x� = 4.95, �. �. = 0.11) 

4. ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือการสอนอยูใ่นระดบัมาก( x� =  4.74, �. �. = 0.13) 
 

คาํสําคญั: ส่ือการสอนคณิตศาสตร์,การสร้างภาพโดยใชโ้ปรแกรม Desmos,การนาํสมการไปใช ้

mailto:rawin.n@nsru.ac.th
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ABSTRACT 

This study aims for 1. Create a character used in the teaching material.  Addition and subtraction of 

numbers that the result and set does not exceed 100 using Desmos 2. Create teaching materials about Addition 

and subtraction of numbers whose result and number does not exceed 100 using the program GSP 3. Survey the 

opinions of experts on the characters used in the teaching material. and 4. Survey the satisfaction of the sample 

group towards teaching materials.  The sample group used in the study was teachers.  and 23 primary school 

students at Wat Kao Liao Kindergarten School. An expert opinion poll on the characters used in the teaching 

material.  and the satisfaction survey of the sample group towards teaching materials The statistics used to 

analyze the data were mean and standard deviation. 

The results showed that 

1. Able to use equations through Desmos program to create 7 characters used in teaching materials, 

namely bats 51 equations, monkeys 105 equations, tree-clad monkeys 176 equations, people 116 equations, 

whip scorpions number 94 equations. Bong tiger number 122 equations and peacock number 179 equations. 

2. have teaching materials about Addition and subtraction of numbers whose result and number does 

not exceed 100 by using 1 set of GSP program consisting of 26 frames 

3. The opinions of experts on the characters used in teaching materials were at a high level (x� = 4.95, 

S.D. = 0.11). 

4.  The satisfaction of the sample group towards teaching materials was at a high level ( x� =  4. 74,                 

S.D. = 0.13). 

 

Keywords: Mathematics teaching materials, Creating images using the program Desmos, Utilizing equations 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2560 – 2579 ไดช้ี้ให้เห็นถึงความจาํเป็นในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยใหมี้คุณธรรม จริยธรรม และ 

มีทักษะท่ีจาํเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมใหน้กัเรียนมีคุณธรรม มีความรู้ 

และทักษะพ้ืนฐานท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันา

ตนเอง อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต คณิตศาสตร์มีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ทาํให้เกิด 

การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถว้นและตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาได ้               

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

ศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวติ ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ (นิพนธ์ สุขปรีดี, 2531: 52)  

คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นพ้ืนฐานสาํคญั ตามหลกัสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศกัราช 2551 ท่ีผูเ้รียนทุกคนตอ้งเรียนรู้เพ่ือพฒันาความคิดของมนุษย ์มีทกัษะกระบวนการคิด รู้จกัวางแผน 

ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเหมาะสมในการดาํเนินชีวิต โดยกาํหนดสาระหลกัท่ีจาํเป็นกบัผูเ้รียนดงัน้ี คือ จาํนวน

และการดาํเนินการการวดัเรขาคณิตพีชคณิต การวิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็นและทกัษะและกระบวนการ
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ทางคณิตศาสตร์(สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, 2551, หน้า 56-57 ) และจากการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดบัชาติ โดยสถาบันการทดสอบแห่งชาติ(สทศ.)ไดท้ดสอบในระดบัชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 3 ของ

โรงเรียนบา้นเขาตาอ๋ิน ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบวา่ ความสามารถในดา้นคาํนวณอยู่

ในระดบัพอใชร้้อยละ 14.76 มีนกัเรียนเขา้รับการประเมินทั้งหมด 15คน จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า 

ทักษะการคิดคาํนวณอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ ดังนั้ นจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งรีบหาทางแก้ไขและ

ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเร่ิมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี1 ซ่ึงเป็นทักษะขั้นพ้ืนฐาน              

การคิดคาํนวณจะเป็นเร่ืองของการบวกและการลบจาํนวนท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และการนาํไปใช้

ปัจจยัท่ีส่งผลให้การสอนคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ไม่ประสบผลสาํเร็จ สาเหตุอาจเน่ืองมาจากวิธีการสอนของครู

ส่วนใหญ่เป็นการสอน แบบบรรยายถามตอบ มุ่งสอนไปท่ีคาํตอบมากกวา่กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือหา

คาํตอบซ่ึงวธีิสอนท่ีอาศยัความสามารถของผูบ้รรยายถา้บรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายท่ีดึงดูดใจผูเ้รียน ผูเ้รียน

อาจขาดความสนใจและถา้ผูส้อนขาดการเรียบเรียงเน้ือหาสาระอยา่งเหมาะสม ผูเ้รียนอาจไม่เขา้ใจและไม่สามารถ

ซักถามไดแ้ละเป็นวิธีสอนท่ีไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลดว้ย (ทิศนา 

แขมมณี, 2554, หนา้ 329) 

ปัญหาท่ีสําคัญประการหน่ึงของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับครูผู ้สอน และ                    

การ จดัการเรียนการสอนโดยตรง ไดแ้ก่ ปัญหาการขาดส่ือการสอน และเคร่ืองอาํนวยการสอนท่ีสามารถตอบ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน เป็นปัญหาท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขเป็นอยา่งยิ่งโดยครูผูส้อน เน่ืองจากส่ือ

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น มีความสําคญัอยู่หลายประการ เช่น ให้นักเรียนไดเ้รียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน เป็น

ระบบ ท่ีต่อเน่ืองกนั นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ใหน้กัเรียน 

ศึกษาดว้ยตนเองตามความสามารถในการเรียนรู้ ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ช่วยเพ่ิมช่องทางใน

การเรียนรู้ และเป็นช่องทางให้ครูและนักเรียนไดน้ําเสนอแนวคิดของตนเองผ่านส่ือให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได้เป็นตน้

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554, น. 4) นอกจากนั้นการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย ยงัทาํใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่การเรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบบรรยาย

ในชั้นปกติ และนกัเรียนยงัรู้สึกสนุกสนานกบับทเรียนและสนใจเรียนมากข้ึน (อินทิรา ชูศรีทอง. 2541 : 94) ยพิุน 

พิพิธกุล (2549) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสอนคณิตศาสตร์นั้นจะตอ้งเลือกวิธีการสอนให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 

การสอนคณิตศาสตร์ท่ีดีนั้น “ควรเลือกวธีิการสอนให้เหมาะสม และนกัเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดดว้ย

ตนเอง” ซ่ึงปัจจุบนัการนาํคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการสอนแพร่หลายมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่โปรแกรม GSP 

จากหลกัการและเหตุผลขา้งต้น ผูจ้ ัดทําจึงเกิดความสนใจท่ีจะทําโครงงานเพ่ือท่ีจะหาแนวทางใน                  

การแก้ปัญหาการใช้วิธีการสอนท่ีดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียนมากยิ่งข้ึน ผูจ้ ัดทํา

โครงงานจึงไดสื้บคน้ วธีิการสอนโดยใชส่ื้อการสอนให้สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้จากโปรแกรม GSP มาช่วย

ในการสอนเน้ือหาทางคณิตศาสตร์โดยจะเนน้ไปท่ีกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองการบวก

การลบท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 โดยใชต้วัละครท่ีเป็นส่วนหน่ึงของวนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทอง เน่ืองจาก

ในบริบทอาํเภอของผูจ้ดัทาํนั้นมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจท่ีทาํให้ทุกคนนึกถึงไดคื้อ วนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทอง 

วนอุทยานถํ้ าเพชร-ถํ้ าทองมีบรรยากาศท่ีสงบร่มเย็น มีภูเขา ป่าไม ้และสัตวม์ากมายหลายชนิดโดยจากการท่ี

ผูจ้ดัทาํไดเ้ขา้ไปสาํรวจพ้ืนท่ีมาพบวา่ จะมีผูป้กครองพาเด็กๆ และครูท่ีโรงเรียนแถวอาํเภอตาคลีเขา้ไปเท่ียวและ

ศึกษาดูงานอยูบ่่อยๆ ทางผูจ้ดัทาํจึงใชต้วัละครและบรรยากาศท่ีวนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทองเป็นทศันียภาพของส่ือ 

และลวดลายของตวัละครท่ีผูจ้ดัทาํไดอ้อกแบบในทุกส่วนนั้นมีความสัมพนัธ์กบัวชิาคณิตศาสตร์ ทุกลายเส้นทาง
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ผูจ้ ัดทาํได้ใช้สมการคณิตศาสตร์สร้างข้ึนจากโปรแกรม Desmos และตวัละครทั้ งหมดท่ีจัดทาํโดยโปรแกรม 

Desmos ทางผูจ้ดัทาํนาํมาใส่ในส่ือการเรียนการสอนเพ่ือให้น่าสนใจและดึงดูดผูเ้รียนให้ผูเ้รียนสามารถพฒันา            

ผลการเรียนใหดี้ข้ึน และมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์มากยิง่ข้ึน 

 

2. จุดประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างตวัละครท่ีใช้ในส่ือการสอน เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 

100โดยใชโ้ปรแกรม Desmos  

2. เพ่ือสร้างส่ือการสอนเร่ือง การบวกและการลบจํานวนท่ีผลลัพธ์และตัวตั้ งไม่เกิน 100 โดยใช้

โปรแกรม GSP 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวัละครท่ีใชใ้นส่ือการสอน 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อส่ือการสอนเร่ือง การบวกและการลบจาํนวนท่ี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100  

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

ในการดาํเนินวิจยัเร่ืองการสร้าง ส่ือการสอนการบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100

โดยใช้โปรแกรม GSP ผูจ้ ัดทาํไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้สามารถจัดทําวิจยัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปไดด้้วยดี โดยมีรายละเอียดหัวขอ้ดงัต่อไปน้ี 1) ความรู้ทางด้านส่ือการเรียนการสอน                  

2) เน้ือหาทางคณิตศาสตร์  3) สมการและกราฟ 4) สถานท่ีตั้ งและความเป็นมาของวนอุทยานถํ้ าเพชร-ถํ้ าทอง                 

5) โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 6) โปรแกรมปรับแต่งภาพ 7) ความรู้ทางดา้นการประเมินความพึงพอใจของช้ินงาน    

    3.2 งานทีเ่กีย่วข้อง 

มฑาทิพย์ ยอดบุตรดี (2559) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการแปลงเรขาคณิตโดยการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้

โปรแกรม GSP โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั โดยมีจุดประสงค์ดงัน้ี เพ่ือการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการแปลงเรขาคณิตโดยโปรแกรม The Geometer’s 

Sketchpad เป็นเคร่ืองมือประกอบการเรียนรู้ ชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้

คณิตศาสตร์โดยใช้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ท่ีเน้นทักษาการคิดวิเคราะห์ เร่ืองการแปลง

เรขาคณิต นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70 ของจาํนวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป เพ่ือศึกษาทกัษะการคิดวเิคราะห์ จากกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้

โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิตให้นกัเรียนจานวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

70 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมดมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ ผลการศึกษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแปลงเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัไดรั้บการสอนโดยโปรแกรม 

GSP สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนโดยโปรแกรม GSP อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแปลงเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัไดรั้บการสอนโดยโปรแกรม 

GSP เกณฑร้์อยละ 70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

        อารี สัณหฉว ี(2523) ไดศึ้กษา การวจิยัและพฒันาส่ือการเรียนคณิตศาสตร์ประถมศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีมี

จุดประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 เพ่ือนาํมาสร้างแบบทดสอบวนิิจฉัย
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ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ รวมถึงสร้างแบบฝึกหัดและส่ือการเรียนสาํหรับสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ และ

นาํส่ือท่ีสร้างข้ึนไปทดลองพร้อมทั้งศึกษาประสิทธิภาพของส่ือการเรียน ซ่ึงนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง คือ โรงเรียนใน

เมืองหน่ึงแห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนประถมสาธิต มศว. ประสานมิตร กรุงเทพฯ และโรงเรียนในชนบทหน่ึงแห่ง ไดแ้ก่ 

โรงเรียนบา้นหนองหิน นครปฐม โดยผลการวิจยัพบว่า นักเรียนส่วนมากจะสอบผ่านจุดประสงคท่ี์ยงับกพร่อง

หลงัจากการไดเ้รียนบทเรียนซ่อมเสริมในจุดประสงคน์ั้นๆแลว้ และคะแนนการสอบคร้ังหลงัจะสูงกวา่คะแนน

การสอบคร้ังแรกอยา่งมีนยัสาํคญั เป็นการแสดงวา่ บทเรียนซ่อมเสริมสามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องในการเรียนของ

นักเรียนได ้ซ่ึงจะเป็นขอ้ยืนยนัประสิทธิภาพของบทเรียนซ่อมเสริมท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนในการวิจยัคร้ังน้ีวา่ บทเรียน

ซ่อมเสริมน้ีสามารถนําไปใช้ในการสอนในชั้นเรียนปกติ เพ่ือการสอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง

ทางการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

อมรรัตน์ ทองดี และศิวนิต อรรถวฒิุกุล (2558) ไดศึ้กษา เร่ือง ผลการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการแกโ้จทย์

ปัญหา เร่ือง การบวกเลข ของนักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นหนองสองห้อง (อินทปัญญา

ราษฎร์นุกูล) อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบว่า ประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดียเพ่ือฝึกทกัษะการแกปั้ญหา 

เร่ือง การบวกเลข มีค่าเท่ากบั 73.00/73.50 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้และมีคุณภาพส่ือมลัติมีเดียเพ่ือฝึก

ทกัษะการแกปั้ญหา เร่ือง การ บวกเลข อยูใ่นเกณฑดี์ และ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจ

ต่อส่ือมลัติมีเดียในการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง การบวกเลข อยูใ่นระดบัมาก 

  3.3 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

การศึกษาวจิยั เร่ือง การสร้างส่ือการเรียนการสอนเร่ือง การบวกและการลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 คณะผูจ้ดัทาํมีวธีิการดาํเนินงานดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ออกแบบตวัละครท่ีใชใ้นส่ือการสอน 

1.1 ปรึกษากบัสมาชิกภายในกลุ่มเก่ียวกบัตวัละครท่ีจะใชใ้นส่ือการสอนซ่ึงสรุปวา่มีตวัละคร

ทั้งหมด 7 ตวั คือคา้งคาว ลิง ลิงเกาะตน้ไม ้นกยงู แมงป่องแส ้และเสือบอง 

1.2 ออกแบบลายตวัละคร 

ส่ือการเรียนการสอนทาง

คณิตศาสตร์ เร่ืองการบวกและ

การลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 

  

หลกัการออกแบบส่ือ

การเรียนการสอน 

ความพึงพอใจของ

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือ

 

การใชโ้ปรแกรมทาง

คณิตศาสตร์ 

การวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การผลิตส่ือการเรียน

การสอนโดยใช้

โปรแกรม 

ความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญต่อตวัละคร

ท่ีใชใ้นส่ือการสอน 

ตวัละครท่ีใชใ้นส่ือ

การสอน 
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1.3 ปรับปรุงและแกไ้ขลายตวัละคร เพ่ือใหส้ามารถใชส้มการต่างๆ สร้างลวดลายดว้ยโปรแกรม 

Desmos ได ้

1.4 สร้างตวัละครท่ีใชใ้นส่ือการสอนดว้ยโปรแกรม Desmos 

1.5 ปรับปรุงแกไ้ขลวดลายใหมี้ความสมบูรณ์มากข้ึน 

1.6 ส่งออกไฟลก์ราฟลายตวัละครทั้ง7ตวัจากโปรแกรม Desmos เป็นไฟลท่ี์มีนามสกลุเป็น .png  

1.7 ลงสีตวัละครทั้ง7ตวัโดยใชโ้ปรแกรม ibisPaintX  

1.8 ส่งออกไฟลต์วัละครทั้ง7ตวัท่ีลงสีแลว้จากโปรแกรม ibisPaintX เป็นไฟลท่ี์มีนามสกลุเป็น .png 

1.9 ตดัพ้ืนหลงัของตวัละครทั้ง7ตวัท่ีลงสีแลว้ออกโดยใชโ้ปรแกรม Photoshop  

1.10 สาํรวจความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวัละครทั้ง 7 ตวั 

2. การสาํรวจความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวัละครทั้ง 7 ตวั 

   2.1 ออกแบบวดัความคิดเห็นท่ีมีประเด็นการวดัความพึงพอใจ 2 ด้าน คือ 1) ดา้นความสวยงาม                

2) ดา้นความคิดสร้างสรรค ์โดยใชเ้กณฑก์ารวดัความพึงพอใจ ตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดบั 

   2.2 นาํแบบประเมินท่ีไดอ้อกแบบไว ้ใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินพิจารณาความเหมาะสมกบัเน้ือหา เพ่ือ

หาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) 

3. ออกแบบส่ือการสอนเร่ืองการบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 

3.1 ปรึกษากบัสมาชิกภายในกลุ่มเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีใชใ้นการทาํส่ือการสอนและรูปแบบของส่ือแต่

ละหนา้ท่ีจะใชธี้มวนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทอง  

3.2 ออกแบบส่ือแต่ละหนา้ 

3.3 สร้างส่ือการสอนเร่ืองการบวกและการลบจํานวนท่ีผลลัพธ์และตัวตั้ งไม่เกิน100 โดยใช้

โปรแกรมGSP  

4. การสาํรวจความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือ 

  4.1 ออกแบบวดัความคิดเห็นท่ีมีประเด็นการวดัความพึงพอใจ 2 ดา้น คือ 1) ดา้นเน้ือหา 2) ดา้นส่ือ

การสอน เร่ืองการบวกและการลบจํานวนสองจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้ งไม่เกิน100 โดยใช้เกณฑ์การวดั                

ความพึงพอใจ ตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดบั 

  4.2 นาํแบบประเมินท่ีไดอ้อกแบบไว ้ให้ประเมินพิจารณาความเหมาะสมกบัเน้ือหา เพ่ือหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์(IOC) เท่ากบั 0.67 

 

5. ผลการวจัิย 

ในการจดัทาํวจิยัเร่ือง ส่ือการสอนการบวกและการลบจาํนวนท่ีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 ผูจ้ดัทาํวจิยั

สรุปผลการดาํเนินงานตามจุดประสงคไ์ด ้ดงัน้ี   

1. ผลการสร้างตวัละครทีใ่ช้ในส่ือการสอนโดยใช้โปรแกรม Desmos 

จากการสร้างตวัละครท่ีใชใ้นส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรม Desmos ทั้ง 7 ตวั พบวา่มีการใชส้มการท่ีแตกต่างกนั 

ดงัน้ีคา้งคาว จาํนวน 51 สมการ ลิง จาํนวน 105 สมการ ลิงเกาะตน้ไม ้จาํนวน 176 สมการ คน จาํนวน 116 สมการ 

แมงป่องแส้ จาํนวน 94 สมการ เสือบอง จาํนวน 122 สมการ และนกยูง จาํนวน 179 สมการ ดังตัวอย่างภาพ

ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2 ตวัอยา่งผลการสร้างตวัละครลิง 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 ตวัอยา่งผลการสร้างตวัละครคา้งคาว 

2. ผลการสร้างส่ือการสอนโดยใช้โปรแกรมGSP 

คณะผูจ้ดัทาํไดท้าํการสร้างส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรมGSP ซ่ึงนาํตวัละครท่ีสร้างจากโปรแกรม Desmos มาใช ้

จาํนวน 26 หนา้ 

 

 

 

 
 

 

ภาพที ่4 ตวัอยา่งส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรมGSP 

 

3. ผลการศึกษาความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อตวัละครในส่ือการสอน 

จากการการสาํรวจความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ต่อตวัละครในส่ือการสอน พบวา่ได้

  X̅ =  4.95, �. �. = 0.11 จากคะแนนเตม็ 5 ดงัน้ี  
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ตาราง สาํรวจความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญต่อตวัละครในส่ือการสอน 

 

4. ผลการศึกษาความพงึพอใจของกลุ่มตวัอย่างทีม่ต่ีอส่ือการสอน 

จากการสาํรวจความพึงพอใจต่อส่ือการสอนโดยครูจาํนวน 5 คนพบวา่ ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด  

X� =  4.74, �. �.= 0.13 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

ตาราง สาํรวจความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อส่ือการสอน 

ข้อ รายการ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

ด้านความสวยงาม 

1 ความละเอียดสมบูรณ์ 5.00 0 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

2 สีของตวัละคร 5.00 0 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

3 มีรูปแบบท่ีสวยงาม 5.00 0 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

4 มีความเหมาะสมสาํหรับนาํไปใชง้าน 5.00 0 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านความคดิสร้างสรรค์ 

5 มีความแปลกใหม ่ 4.67 0.47 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

6 มีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 5.00 0 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

7 ภาพรวมของตวัละคร 5.00 0 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนรวมเฉลีย่ 4.95 0.11 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

ข้อ รายการ 
ระดบัความเหมาะสม 

ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบั 

ด้านเน้ือหา 

1 ความละเอียดสมบูรณ์ 4.80 0.40 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

2 สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้ 4.80 0.40 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

3 ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม 4.80 0.40 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

4 มีความถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 4.80 0.40 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

5 มีความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 5.00 0 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

6 ลาํดบัขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ 4.60 0.49 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

7 เวลาท่ีใชใ้นการเรียนมีความเหมาะสม 4.80 0.40 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

ส่ือการเรียนรู้เร่ืองการบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกนิ 100 

8 สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 4.80 0.40 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

9 ขนาดของส่ือ 4.60 0.49 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

10 ความคมชดัส่ือ 4.60 0.49 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

11 ความน่าสนใจ 5.00 0 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

12 การใชภ้าษา 4.80 0.40 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

13 รูปแบบตวัอกัษร 4.60 0.49 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

14 ขนาดของตวัอกัษร 4.60 0.49 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

15 สีของตวัอกัษร 4.60 0.80 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

16 ภาพรวมของส่ือ 4.80 0.40 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 

คะแนนรวมเฉลีย่ 4.74 0.13 มีความพ่ึงพอใจมากท่ีสุด 
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6.อภิปรายผล 

 ผลการสร้างส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้ ง             

ไม่เกิน 100 คณะผูจ้ดัทาํได้นําประเด็นท่ีคน้พบมาอภิปราย ดงัน้ีตวัละครท่ีใชใ้นส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรม

Desmos ทั้ง 7 ตวั พบวา่มีการใชส้มการทางคณิตศาสตร์ เช่น สมการพาราโบลา สมการวงกลม สมการวงรีและ

สมการเส้นตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานของ ธีระยุทธ พิมเสน, ปริญญากรณ์ แยม้เบน และสราวุธ กวีวชัรวรรณ 

(2560) ไดท้าํการศึกษา เร่ือง Equations of Dragon โดยใช ้Web Application Desmos คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏันครสวรรค์ ผลการประเมินคุณภาพของช้ินงานจากนกัศึกษาจาํนวน 145 คน พบวา่ คุณภาพของช้ินงาน

เฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด  และจากการสร้างส่ือการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP สอดคลอ้งกับงานวิจัย เร่ือง               

การแปลงเรขาคณิตโดยการจดัการเรียนรู้ท่ีใชโ้ปรแกรม GSP โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั เป็นการใชโ้ปรแกรม GSP 

ของมฑาทิพย ์ยอดบุตรดี (2559) ซ่ึงใช้โปรแกรม GSP ในการสร้างส่ือการเรียนการสอนและทําให้นักเรียน                     

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดี และจากการสร้างส่ือการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP พบว่า                 

ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อส่ือการสอนอยู่ในระดบัมาก รวมถึงผลของการสํารวจความคิดเห็นของ

ผูเ้ช่ียวชาญต่อตวัละครในส่ือการสอน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวจิยัของ อมรรัตน์ ทองดี และศิวนิต 

อรรถวฒิุกลุ (2558) ท่ีไดศึ้กษา เร่ือง ผลการใชส่ื้อมลัติมีเดียในการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง การบวกเลข ของนกัเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นหนองสองห้อง(อินทปัญญาราษฎร์นุกูล) อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อส่ือมลัติมีเดียในการแกโ้จทยปั์ญหา เร่ือง การบวกเลข 

อยูใ่นระดบัมาก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 การทาํวจิยัเพ่ือสร้างส่ือการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรมเร่ือง การบวกและการลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 คณะผูจ้ดัทาํมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

เพ่ือให้การใชส่ื้อการเรียนการสอน เร่ือง การบวกและการลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้ง 

ไม่เกิน 100 มีประสิทธิภาพครูผูส้อนควรศึกษาและเตรียมการสอนมาเป็นอย่างดีก่อนและให้เป็นไปตาม                      

การจัดการเรียนรู้ ซ่ึงนักเรียนจะได้เรียนรู้จากส่ือการสอนท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และ

นกัเรียนสามารถสนุกสนานไปกบัภาพตวัละครในส่ือท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือดึงดูดความสนใจของนกัเรียน แต่ส่ือการสอน

น้ีมีขอ้จาํกดั คือ ตอ้งมีอุปกรณ์ท่ีพร้อม และมีโปรแกรม GSP เท่านั้น 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการพฒันาส่ือคร้ังต่อไป 

 1. ในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรสร้างส่ือในเร่ืองอ่ืนๆ ตามเน้ือหาของรายวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้น

อ่ืนๆ นอกเหนือจากเร่ืองการบวกและการลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 

 2. ควรนําส่ือการเรียนการสอนในเร่ือง การบวกและการลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และ               

ตวัตั้งไม่เกิน100 ไปทดลองใชก้บันกัเรียนหลายๆ โรงเรียนเพ่ือจะไดข้อ้สรุปผลของการศึกษาท่ีกวา้งข้ึน 

 3. ควรมีการเปรียบเทียบส่ือการเรียนการสอนในเร่ือง การบวกและการลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมี

ผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน100 กบัส่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆในเน้ือหาเดียวกนั เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาส่ือการเรียนการสอนในเร่ือง การบวกและการลบจาํนวนสองจาํนวนท่ีมีผลลพัธ์และตวัตั้งไม่เกิน 100 ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจยั เร่ืองการพฒันาบทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง สําหรับ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1) พฒันาบทปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ คือ นักเรียนจาํนวนร้อยละ 60 มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 และ 2) เปรียบเทียบ 

คะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จาํนวน 36 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

คือ บทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดงและแบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์                

โดยเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน คือ t-test for dependent 

sample ผลการวจิยัพบวา่ ก่อนเรียนนกัเรียนมีค่าเฉล่ียของคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์เท่ากบั 15.69 และมีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.86 เม่ือนาํบทปฏิบติัการไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ พบวา่ หลงัเรียนนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย

ของคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึนเป็น 44.86 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 9.93 นอกจากน้ีเม่ือนาํ

ขอ้มูลมาวิเคราะห์พบวา่บทปฏิบติัการมีประสิทธิภาพเท่ากบัร้อยละ 94.44 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชบ้ทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง มีคะแนน

แนวคิดทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

คาํสําคญั: บทปฏิบติัการ, การเกิดสารประกอบเชิงซอ้น, แนวคิดทางวทิยาศาสตร์ 
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ABSTRACT 

             The research was the development of laboratory activities of copper complex formation for high school 

students.  The research goals were 1)  to develop effective laboratory activities, the effect was evaluated by 60% 

of the number of students reached more than 50% of the total score, and 2)  to compare the pre- and post- test 

scientific concept score.  The sample group used in the research was 36 students in Mathayomsuksa 4 in the 

program Special Classroom of Science-Mathematics. The tools that were used in this study, were the laboratory 

direction of laboratory activities of copper complex formation and the scientific concept test. To compare the pre 

and post- test the statistics were used for data analysis were basic statistics, mean and standard deviation (S.D. ) . 

The statistic was used to analyze the hypothesis was a t- test for the dependent sample. The result illustrated that 

the students’ mean score of pre-test was 15.69, and S.D. was 5.86. After the laboratory direction was applied to 

the learning activity, the mean score of post- test was increased to 44. 86, and S. D.  was 9. 93.  Moreover, the 

efficacy of the direction percentage was 94. 44.  As a result, the students who learned this laboratory activity a 

copper complex formation, based on inquiry achieved a higher concept post-test score than pre-test significantly 

at the .05 level. 

 

Keywords: Laboratory, Complex Formation, Scientific Concepts   

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 การพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มีความจาํเป็นต่อการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นกระบวนการ 

แสวงหาความรู้โดยนกัเรียนจะตอ้งมีการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองเพ่ือใหไ้ดรั้บประสบการณ์จริง (ทวิช มณีพนา, 

2563) และสามารถนาํความรู้ท่ีไดม้าสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ซ่ึงในวชิาเคมีเป็นวชิาท่ีทาํการศึกษาเก่ียวอะตอม 

โมเลกุล หรือไอออน รวมทั้งโครงสร้างภายในของสาร การเปล่ียนแปลงของสาร และสมบติัของสาร (พนิดา 

กระทุ่มนอก และ ร่มเกลา้ จนัทราษี, 2561) โดยเฉพาะเน้ือหาสมบติัของธาตท่ีุนกัเรียนจะตอ้งสามารถบอกสมบติั

ของโลหะแทรนซิชนั (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ, 2563) สมบติั

ของธาตุแทรนซิชนัท่ีสาํคญั คือ เม่ือโลหะแทรนซิชนัทาํปฏิกิริยากบัลิแกนดจ์ะเกิดสารประกอบเชิงซอ้นท่ีมีสีซ่ึง

จะสามารถวิเคราะห์หาปริมาณของโลหะแทรนซิชนัไดจ้ากความเขม้ของสีสารประกอบเชิงซ้อนได ้(ศุภมาส                

ด่านวิทยากุล, 2557) ซ่ึงหากนักเรียนไดล้งมือทดลองและสังเกตจะเห็นไดช้ดัเจน แต่ในการจดัการเรียนรู้มกัจะ

เรียนรู้จากทฤษฎีทาํให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของนกัเรียน (Kose, 

2008) ดงันั้นการจดัการเรียนรู้จะใชก้ารสืบเสาะหาความรู้ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะช่วย

ส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Constructivism) ดว้ยการลงมือปฏิบติั (Papert & Harel, 

1991) ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบบทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันา

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แต่ในการจดัการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาเฉพาะสมบติัของธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ

เรพรีเซนเททีฟ จึงทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองสมบติัของธาตุแทรนซิชนัรวมทั้งการเกิดสารประกอบ

ของธาตุแทรนซิชันได้น้อย นอกจากน้ีวิชาเคมีส่วนใหญ่จะมีเน้ือหาในลักษณะนามธรรมจึงยากต่อการทาํ                   

ความเขา้ใจได ้ดงันั้นจึงทาํให้นักเรียนไม่สามารถเขา้ใจแนวคิดทางเคมีไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเคมีท่ีค่อนขา้งตํ่า (อารยา ควฒัน์กุล, 2558) ดงันั้นการจดัการเรียนรู้จะตอ้งช่วย
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ส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถลงมือปฏิบติัหรือมีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

นอกจากนั้นแลว้การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาเคมีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของวิชาเคมีซ่ึงมีระดบัความคิด

ทางเคมี 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัมหภาคเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงและสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้ ระดบั

จุลภาคเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ และระดับสัญลกัษณ์เป็นส่วนท่ี

เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัมหภาพและจุลภาค (Johnstone, 1993) ผูว้ิจยัจึงไดน้าํการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ซ่ึงจะส่งผลให้นกัเรียนสามารถเขา้ใจในเน้ือหาวิชาเคมีและแนวคิด

ทางวทิยาศาสตร์ไดดี้ยิง่ข้ึน  

 ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้ทาํการออกแบบและพฒันาบทปฏิบัติการ เร่ืองการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของ

โลหะทองแดง เ พ่ือพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเ รียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ซ่ึงบทปฏิบติัการท่ีไดพ้ฒันาข้ึนไดใ้ชเ้น้ือหา เร่ืองสมบติัของธาตุแทรนซิชนั เม่ือธาตทุองแดงเกิดเป็นสารประกอบ

กบั 4,4'-[1,2- Ethanediylbis nitrilomethylidyne)] bis[1,3-benzenediol] หรือ Schiff base-benzene-2,4-diol จะได้

สารประกอบเชิงซ้อนสีเหลือง โดยนักเรียนจะสามารถทาํการสังเกตการเปล่ียนแปลงสีของสารดว้ยตาเปล่าได้

อย่างชดัเจน(Kaur; & Kumar, 2011) โดยผูว้ิจยัจะนาํบทปฏิบติัน้ีไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาเคมี ซ่ึงจะ

สามารถพฒันาแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) พฒันาบทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันาแนวคิดทาง

วทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์คือ นกัเรียนร้อยละ 60 

มีคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้โดยใชบ้ทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันาแนวคิด

ทางวทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิทางวทิยาศาสตร์ 

 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการคิดในการแสวงหาความรู้เพ่ือนาํมาใช้ในการอธิบาย หรือ                

การได้มาซ่ึงคาํตอบของปัญหา โดยมีหลกัฐานเชิงประจกัษ ์มีการใช้เหตุผลและมีเจตคติเชิงสงสัย (Schafersman, 

1997) เป็นพ้ืนฐานในกระบวนการคิดเพ่ือให้ได้ความรู้หรือคาํตอบท่ีถูกตอ้งและมีความน่าเช่ือถือ (นันธิดา                    

รัตน์พิทกัษ,์ 2556) ซ่ึงแนวคิดทางวทิยาศาสตร์จะส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาและมีความรู้ในระดบั

ท่ีสูงข้ึน (พิมพป์ภทัร แกว้ดี, 2559) 

 บทปฏิบัตกิารวทิยาศาสตร์ 

 บทปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์เป็นการจดัการเรียนรู้ในวิชาวทิยาศาสตร์โดยอาศยัวิธีการทางวิทยาศาสตร์

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการทดลอง เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

(Hofstien; & Luneeta, 1982) และยงัไดรั้บประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง (ยศวดี ฐิติวร, 2557) 
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ในขณะท่ีทาํการจดัการเรียนรู้ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ ดูแล รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษา เพ่ือให้นกัเรียน

สามารถเขา้ใจในขอ้เท็จจริง กฎ หรือทฤษฎีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ธนวฒัน์ สิงห์ปลอด, 2562) 

 การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

 การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งการพฒันา

ผูเ้รียนแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Learning) เป็นการจดัการ

เรียนรู้ท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 

ดงัน้ี  (อภิญญา ศรีสุข, 2562) 

 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  

 2. ขั้นสาํรวจและคน้หา (Exploration)  

 3. ขั้นการอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation)  

 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  

 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)  

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) บทปฏิบัติการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันาแนวคิด                     

ทางวิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์คือ นกัเรียน

ร้อยละ 60 มีคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 

(2) นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช ้ 

บทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง  

การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 ในวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซ่ึงทาํการทดลองตามแบบแผน 

การทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design เน่ืองจากประกอบไปดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง 1 กลุ่ม  

 

 

 

ตัวแปรต้น 

การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 

โดยใชบ้ทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบ

เชิงซอ้นของโลหะทองแดง 

ตัวแปรตาม 

แนวคิดทางวทิยาศาสตร์  

เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้น 

ของโลหะทองแดง 
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 4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียนมธัยมศึกษา

ขนาดใหญ่พิเศษ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 ในการวิจัยน้ีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยเลือก

มาจากการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 1 หอ้งเรียน จาํนวน 36 คน 

 4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 4.3.1. บทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันาแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย สาํหรับใชใ้นการจดัการเรียนรู้จาํนวน 4 คาบเรียน 

โดยบทปฏิบติัการน้ีเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณของโลหะทองแดงในนํ้ าตัวอย่าง โดยอาศัยสมบัติการเกิด

สารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง 

 4.3.2. แบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง                     

มีลกัษณะคาํตอบ 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 เป็นแบบเลือกถูก-ผิด จาํนวน  15 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน เป็น 15 คะแนน และ

ส่วนท่ี 2 เป็นการอธิบายเพ่ิมเติมว่าเหตุใดจึงตอบถูกหรือผิด จาํนวน 15 ขอ้ ขอ้ละ 3 คะแนน เป็น 45 คะแนน                 

รวมเป็น 60 คะแนน ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่านโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 

ข้ึนไป 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวจิยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ ดงัต่อไปน้ี 

 4.4.1 การเก็บข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เร่ือง การเกิด

สารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.4.2 การใช้บทปฏิบัติการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันา

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยดาํเนินการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ใชเ้วลาทั้งหมด 6 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ซ่ึงจดัการเรียนรู้ในรูปแบบ on site แบบสลบัวนั

มาเรียน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ในบทปฏิบติัการมีสถานการณ์ตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การนาํโลหะทองแดงมาใชใ้นอุตสาหกรรม ใหน้กัเรียนร่วมกนัระบุปัญหาจากสถานการณ์ตวัอยา่ง  

 2. ขั้นสํารวจและคน้หา (Exploration) นักเรียนร่วมกนักาํหนดแนวทางในการสํารวจ คน้หา

ขอ้มูล และทาํการสาํรวจขอ้มูลเพ่ือนาํมาใชใ้นการออกแบบการทดลอง 

 3. ขั้นการอธิบายและลงขอ้สรุป (Explanation) นกัเรียนร่วมกนัทดลองเพ่ือวเิคราะห์หาปริมาณ

โลหะทองแดงในนํ้ าตวัอยา่ง 

 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) นกัเรียนนาํผลการทดลองท่ีไดจ้ากขั้นท่ี 3 มาร่วมกนัอภิปราย

ผลการทดลองรวมทั้งร่วมกนัลงขอ้สรุปเพ่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานปริมาณของโลหะทองแดงในนํ้ า 

 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ผูว้จิยัไดท้าํการซกัถามเก่ียวกบัสมบติัของโลหะแทรนซิชนั

ท่ีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์หาปริมาณของโลหะทองแดง รวมทั้งตั้งคาํถามเพ่ือใหน้กัเรียนร่วมกนัอธิบายโดยใช ้
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(ก) 

 

หลกัการของสมบติัของโลหะแทรนซิชนัประกอบ 

 4.4.3 การเก็บข้อมูลจากการทดสอบหลังเรียน เพ่ือวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเกิด

สารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 4.4.4 การนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่างไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียและ      

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test for dependent sample 

 4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 การวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

 4.5.1 ประสิทธิภาพของบทปฏิบติั เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง 

 สถิตพืิ้นฐาน 

 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลมาวิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน รวมทั้งนาํมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทปฏิบติัการโดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 

นกัเรียนร้อยละ 60 ของจาํนวนนกัเรียนทั้งหมดมีคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของคะแนน

ทั้งหมดท่ีไดจ้ากการทดสอบหลงัเรียน 

 4.5.2 การเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของ

โลหะทองแดง นอกจากใชส้ถิติพ้ืนฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูลแลว้ยงัใชส้ถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

 สถิตทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิาน 

 ผูว้ิจัยได้ใช้สถิติท่ีในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for dependent sample เพ่ือทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนหลงัเรียนและคะแนนก่อนเรียนท่ีไดจ้ากแบบวดัแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีระดบันยัสาํคญั 

ทางสถิติ .05   

 

5. ผลการวจัิย 

1. การหาประสิทธิภาพบทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันา

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยก่อนการจดัการเรียนรู้ไดท้าํการวดั

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง พบวา่ คะแนนเฉล่ียของคะแนน

แนวคิดทางวทิยาศาสตร์มีค่าเท่ากบั 15.69 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.86 และหลงัการจดัการเรียนรู้              

ทาํการวดัแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ พบวา่คะแนนเฉล่ียของคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ มีค่าเท่ากบั 44.86 และ

มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.93  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพ (ก) แผนภูมิการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน 

15.69
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ทางวิทยาศาสตร์ระหวา่งก่อนและหลงัเรียน

ก่อนเรียน หลงัเรียน
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เม่ือนาํขอ้มูลจาํนวนนกัเรียนท่ีมีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านเกณฑร้์อยละ 50 ทั้งก่อนและ

หลงัเรียนมาทาํการวิเคราะห์พบวา่บทปฏิบติัการมีประสิทธิภาพร้อยละ 94.44  ดงัตาราง 1 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่บท

ปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนด 

 

ตารางที ่1 เปรียบเทียบจาํนวนนกัเรียนท่ีมีคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีผา่นเกณฑ ์ทั้งก่อนและหลงัเรียน 

แนวคิดทาง

วทิยาศาสตร์ 

จาํนวนนกัเรียน

ทั้งหมด (คน) 

จาํนวนนกัเรียน 

ท่ีผา่นเกณฑ ์(คน) 
ร้อยละ 

ประสิทธิภาพของ 

บทปฏิบติัการ 

ก่อนเรียน 36 0 0.00 
94.44 

หลงัเรียน 36 34 94.44 

  

2. การเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะ 

ทองแดง ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้บทปฏิบัติการ เร่ือง การเกิด

สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง มาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติแบบ t-test for dependent sample 

พบวา่ มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง หลงัเรียนสูงกวา่

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทปฏิบติัการ เร่ือง 

การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย  

 

ตารางที ่2  เปรียบเทียบคะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ 

 แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใชบ้ทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง  

 เพ่ือพฒันาแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

แนวคิดทาง

วทิยาศาสตร์ 
n คะแนนเตม็ Mean S.D. t df p 

ก่อนเรียน 36 60 15.69 5.864 
-18.097 35 .000 

หลงัเรียน 36 60 44.86 9.932 

 

6. อภิปรายผล  

 ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาบทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันาแนวคิด

ทางวทิยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 การพฒันาบทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง เพ่ือพฒันาแนวคิดทาง

วิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ไดพ้ฒันาขั้นอยา่งเป็นระบบโดยอาศยัความรู้และ

ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีไดจ้ากการทดลอง และบทปฏิบติัการไดอ้อกแบบใหค้รอบคลุมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง โดยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ตวัช้ีวดัและผลการเรียนรู้

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1964 

กบัหลกัสูตรรายวชิาเพ่ิมเติมวทิยาศาสตร์ (สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ, 

2560) นอกจากนั้นแลว้บทปฏิบติัการยงัไดอ้อกแบบใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของวชิาเคมี ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง

ของสารใน 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัมหภาคเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงและสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้ระดบั

จุลภาคเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ และระดับสัญลกัษณ์เป็นส่วนท่ี

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัมหภาพและจุลภาค (Johnstone, 1993) ในขณะนักเรียนทาํการทดลองตาม

บทปฏิบัติการจะสามารถสังเกตเห็นสีของสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดงได้ด้วยตาเปล่าส่งผลให้

นักเรียนมีประสบการณ์ในระดบัมหภาพ จากนั้นจะมีการตั้งคาํถามเพ่ือให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ในระดับ

จุลภาคและสัญลกัษณ์ได ้(พชัรี ร่มพะยอม วิชยัดิษฐ, 2558) หลงัจากการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดย

ใช้บทปฏิบติัการท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทาํให้นักเรียนเกิดการพฒันาความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ และสามารถคน้พบความรู้ดว้ยตนเองได ้(ทิศนา แขมมณี, 2544)  รวมทั้งมีการจดัระบบความคิดและ

แนวทางสืบเสาะหาความรู้ส่งผลให้นักเรียนสามารถจดจาํได้นานข้ึนและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ 

(ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์,2554) ดงันั้นนักเรียนจึงสามารถอธิบายการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดงได ้               

ซ่ึงจะนาํไปสู่การมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบัทวิช มณีพนา (2563) ไดศึ้กษาการพฒันาชุด

การทดลองวิทยาศาสตร์ เร่ือง เสียง เพ่ือส่งเสริมความเขา้ใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และการคิดเชิงคาํนวณของ

นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่าบทปฏิบติัการท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากนักเรียนมี

คะแนนแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ร้อยละ 94.44 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ไดก้าํหนด และในการเปรียบเทียบคะแนนแนวคิด

ทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนทั้งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ พบวา่นกัเรียนมีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยศวดี ฐิติวร (2557) ไดศึ้กษา               

การพฒันาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เร่ือง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิค อิเล็กโทรโฟรีซิส เพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลการเรียนรู้สําหรับนิสิตปริญญาตรี พบว่า นิสิตท่ีเรียนดว้ยบทปฏิบติัการเคมีวิเคราะห์ เร่ือง เทคนิค  

โครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีซิส มีประสิทธิผลการเรียนรู้ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทปฏิบติัการ

เคมีวเิคราะห์ เร่ือง เทคนิคโครมาโทกราฟีและเทคนิคอิเลก็โทรโฟรีซิส หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดบ้ทปฏิบติัการ เร่ือง การเกิดสารประกอบเชิงซอ้นของโลหะทองแดง 

สามารถส่งเสริมและพฒันาแนวคิดทางวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ในการทาํการทดลองในกิจกรรมน้ี เน่ืองจากนกัเรียนมีความแตกต่างระหวา่งบุคคลล ครูผูส้อน

ควรกาํหนดระยะเวลาในการส่งงานใหน้านข้ึน 1-2 สปัดาห์ 

(2) ครูผูส้อนควรจะมีกลวธีิท่ีทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการทาํกิจกรรมตลอดการทาํกิจกรรม 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ครูผูส้อนอาจจะเพ่ิมแบบสังเกตพฤติกรรมเพ่ือบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเป็น

รายบุคคลในระหวา่งทาํการจดัการเรียนรู้  

(2) ครูผูส้อนอาจจะนาํรูปแบบของบทปฏิบติัการไปประยกุตก์บัเน้ือหาอ่ืนๆ ในรายวชิาเคมี  

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1965 

8. กติติกรรมประกาศ 

 การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุล่วงไดดี้ เน่ืองจากผูว้ิจยัไดรั้บการสนับสนุนเงินทุนสําหรับการศึกษาและวิจยั  

จากโครงการ 70 ปี 70 ทุน คืนสู่สงัคม มศว จนสาํเร็จลุล่วงมาไดด้ว้ยดี 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการใช้การสอนแบบบูรณาการและการสอน

ร่วมกัน ท่ีมีต่อความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศึกษา และ (2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ

รูปแบบการสอนดงักล่าว กลุ่มตวัอยา่งท่ีนาํมาใชใ้นการวิจยัน้ีคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสาร

ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม จาํนวน 157 คน ไดม้าจากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยเป็น

ผูเ้ขา้ร่วมในการศึกษาก่ึงทดลองในภาคการศึกษา 2/2563 เป็นเวลา 15 สัปดาห์  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บและวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนาได้จากแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือวดัความสามารถทางด้าน                      

การส่ือสาร เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปิด แสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาใน               

3 ดา้น คือ ดา้นผูส้อน ดา้นการสอน และดา้นทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน นอกจากน้ียงัไดมี้การวิเคราะห์และ

อภิปรายการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั จากการใหน้กัศึกษาบนัทึกคลิปวดีิโอเป็นกลุ่มจากขอ้คาํถาม

ปลายเปิด ผลการวจิยั พบวา่นกัศึกษามีความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษเพ่ิมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05  และคิดเห็นว่าไดพ้ฒันาทกัษะการพูด คาํศัพท์อย่างมาก การทาํงานเป็นทีม และท่ีสําคญัคือนักศึกษารู้สึก                

พึงพอใจจากการท่ีทีมอาจารยผ์ูส้อนให้การดูแล ช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํ อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงช่วยให้นักศึกษามี                 

แรงกระตุน้ มีกาํลงัใจ และความกลา้ท่ีจะใชภ้าษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึน วิจยัในคร้ังน้ีเสนอว่าควรจะมีการทาํวิจยั
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เปรียบเทียบระหว่างการสอนแบบบูรณาการและการสอนนร่วมกนั กบัการสอนแบบปกติ เพ่ือจะไดท้ราบขอ้ดี

และขอ้เสียขอการสอนในแต่ละรูปแบบ 

 

คาํสําคญั: การบูรณาการการสอน การสอนร่วมกนั ความสามารถทางภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

 This study aimed to investigate the implementation of Integrative and Collaborative Instruction to 

improve English ability of third- year students, majoring in English for Business Communication, School of 

Liberal Arts, Sripatum University.  There were 157 third- year students who were purposively selected as the 

participants in the 15 weeks quasi- experimental study.  It was conducted in Semester 2/ 2020 for 4 months.                      

The research instruments used to collect and analyze quantitative data with descriptive statistics were adapted 

from the TOEIC test to measure students’  language proficiency.  The instrument used to collect qualitative data 

was from the open-ended questions from the university’s system. In addition, students were asked to share their 

opinions via a small group VDO clip in three aspects, namely the teacher aspect, the teaching aspect, and the 

English proficiency.   The quantitative findings found that the students' English proficiency increased after 

learning the integrated and collaborative instruction.  Based on their perception, students revealed that their 

speaking skills, vocabulary, and working in team had improved.  Most importantly, students feel satisfied from 

the teaching team.  A team of instructors provided continuous care, assistance, and advice in order to enhanced 

students' motivation, encouragement and courage to use English. This study also suggests that there should be a 

comparative study between this model and the regular traditional teaching model to gain both advantages and 

disadvantages. 

 

Keywords: Integrative learning, Collaborative instruction, English proficiency 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ตามท่ีมหาวิทยาลยัศรีปทุมมีนโยบายในเร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนเพ่ือเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัและ

เน้น Learning Outcomes ของผูเ้รียน ซ่ึงมีเป้าหมายสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน 

ดงันั้นการพฒันาการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการจดัการเรียนสอนท่ีน่าสนใจจึงตอ้งตอบสนอง และตอบ

โจทย ์กบัการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ดงันั้นการเรียนการสอนในปัจจุบนัจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการออกแบบท่ี

ทาํให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกทกัษะท่ีหลากหลายผ่านการลงมือปฏิบติั (Learning by Doing) โดยมีครูผูส้อนท่ีทาํ

หน้าท่ีให้ความช่วยเหลือผูเ้รียน (Coach/Facilitate) และเช่ือมโยงศาสตร์ความรู้ต่างๆ และท่ีสําคญั ออกแบบ                

การเรียนการสอนให้เกิดการบูรณาการเพ่ือใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ฝึกฝน ทกัษะท่ีหลากหลายนั้นในกิจกรรมเดียวกนั 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งสอนแยกเน้ือหา (ยวุธิดา คาํปวน, 2560)  

 เพ่ือสนบัสนุนนโยบายของมหาวทิยาลยั และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเพ่ือแกปั้ญหาการเรียนของ

นักศึกษาในคณะท่ีนักศึกษาตอ้งเรียนรายวิชาเอก จาํนวนหลายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา โดยรายวิชาเหล่าน้ีมี                  

การจดัการเรียนการสอนท่ีแยกออกจากกนั ทาํให้เป็นการเพ่ิมงาน การบา้นและกิจกรรมในแต่ละรายวิชาจาํนวน
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มาก ทาํให้นกัศึกษาหลายคนไม่สามารถติดตามส่งงานไดท้นั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัการเรียนการสอนในช่วง

ภาวะสถาณการณ์ไม่ปกติ เน่ืองจากการระบาดใหม่ของไวรัส COVID-19  ดังนั้ นคณะศิลปศาสตร์ จึงได้ทาํ                  

การออกแบบการเรียนการสอนในรายวชิาของสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ ท่ีมีการบูรณาการรายวิชาของ

นกัศึกษาโดยใชโ้ครงงานเป็นตวัขบัเคล่ือนการเรียนการสอนในรายวชิาเอกท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยการจดัการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการน้ี ไดมี้การจดัการเรียนการสอนแบบสอนร่วมกนั เป็นทีม เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุน และติดตาม ผูเ้รียนเพ่ือทาํโครงงานไดอ้ย่างประสบความสําเร็จ ในขณะท่ีได้ฝึกและพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษใหดี้มากยิง่ข้ึน  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

            (1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษาก่อนและหลงั การใชก้ารสอนแบบ

บูรณาการและการสอนร่วมกนั  

            (2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อรูปแบบการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบังานวจิยันี ้มดีงัต่อไปนี ้ 

 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Instruction) คือ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนใน

ลกัษณะท่ีมีการเช่ือมโยงเน้ือหาของหลายวิชาเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ เนน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจความรู้จากหลาย

สาขาวชิาเขา้ดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงคข์องการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และต่อยอดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สามารถแบ่งได้หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับจาํนวนผูส้อนและ

ประเภทของการบูรณาการ (ทิศนา แขมมณี, 2548; สุวทิย ์มูลคาํ และอรทยั มูลคาํ, 2546) ไดแ้ก่ 

1. จาํนวนผูส้อน แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ผูส้อนคนเดียว ผูส้อนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป และผูส้อนแบบ

เป็นทีม  

2. ประเภทของการบูรณาการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ การบูรณาการเน้ือหาภายในวิชาหรือจาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เดียวกนั การบูรณาการระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสหวทิยาการ และการบูรณาการแบบ

สอดแทรกหรือพหุวิทยาการ นาํเอาเร่ืองหรือสาระการเรียนรู้ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ไปสอดแทรกในสาระ

การเรียนรู้หรือวชิาท่ีตนเองสอน 

ส่วนการเรียนร่วมกนั (Collaborative Learning) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ 

โดยตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั เป็นการเรียนแบบรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกนั มีการแบ่งปัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนั

และกนั สมาชิกกลุ่มมีการพูดคุยกนัสมํ่าเสมอ ตั้งเป้าหมายในการเรียนไวร่้วมกนั ซ่ึงการเรียนร่วมกนัเนน้ฝึกให้

ผูเ้รียนไดรู้้จกัการเรียนร่วมกบัผูอ่ื้นและเป็นการเรียนรู้แบบแข่งขนักนัฉนัทมิ์ตร 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการในบทความน้ี เป็นรูปแบบการสอนแบบเป็นทีมและเป็น

ประเภทการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ผสมผสานและการพฒันาทกัษะการทาํงานเป็นทีมของผูเ้รียน โดยให้ 

การเรียนการสอนคร้ังน้ีเนน้ภาษาองักฤษเป็นหลกั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดวิเคราะห์ แยกแยะความสัมพนัธ์ของ

เน้ือหาสาระ และพฒันาไปสู่การทกัษะการคิดขั้นสูง ผ่านการทาํโครงการ ท่ีนาํไปสู่การสร้างนวตักรรม สร้างมุมมอง

ใหม่ๆ โครงงาน (Project Based Learning) ถูกนํามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการและ                    
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การสอนร่วมกนั เพ่ือใหผู้เ้รียนไดร้วบรวม วเิคราะห์ และสงัเคราะห์ความรู้จากชั้นเรียน และนาํมาสร้างผลงานดว้ย

ตนเอง เนน้การทาํงานเป็นกลุ่ม และการผลิตโครงงานท่ีมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นการเรียนรู้

ท่ีเช่ือมโยงหลกัการพฒันาทกัษะการคิดของระดบัขั้นการใชค้วามคิดดา้นพทุธิพิสัย (Cognitive Domain) (อญัชลี 

ทองเอม, 2561)  ในงานวิจัยน้ี กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัในทุกขั้นตอนของ                      

การเรียนรู้ เร่ิมตั้งแต่การวางแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิต และ                 

การประเมินผลงาน โดยผูส้อนมีบทบาทเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้ ขั้นตอนท่ีสาํคญัในการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน  

 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาทบทวนงานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปประเด็นสาํคญัได ้ดงัน้ี 

ดรุณนภา (2559) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชก้รณีศึกษา

ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ผลการวจิยัพบวา่ นกัศึกษามีความสามารถดา้นการคิดอยา่งมีวจิารณญาณหลงัเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 และการคิดแก้ปัญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 ส่วนความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก (X� = 4.41,                       

S.D. = 0.37) และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานดว้ย             

การเรียนรู้ร่วมกนัโดยใชก้รณีศึกษาอยูใ่นระดบัมาก (X� = 4.09, S.D. = 0.54) 

จิรชพรรณ (2563) ศึกษาการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือพฒันาทกัษะการคิดขั้นสูง ไดก้ล่าววา่ 

การเรียนการสอนแบบบูรณาการถือเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มุ่งเนน้การลงมือปฏิบติั

มากกวา่การเรียนการสอนแบบบรรยาย กิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรการสาระการเรียนรู้ผา่นการผสมผสาน

เน้ือหาสาระภายในศาสตร์หรือสาขาวิชา หรือผสมผสานเน้ือหาระหว่างศาสตร์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น

กระบวนการเรียนรู้มากกว่าการผลิต นอกจากนั้ น การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการยงัช่วยพฒันา

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผูส้อนในกลุ่มสาระต่างๆ ในการร่วมกนัพฒันาแผนการสอนใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์รือ

ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวงั 

Lake (1993) ไดศึ้กษาวิจยัเอกสารและงานวิจยั สรุปความโดยรวมไดว้่า หลกัสูตรบูรณาการสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนไดอ้ย่างแทจ้ริงในทุกระดบัการศึกษา นอกจากนั้นยงัพบว่า ผูเ้รียนท่ีไดรั้บ              

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถพฒันาความสามารถในการทาํงานเป็นทีม มีทัศนคติและ

แรงจูงใจในการเรียนสูงข้ึนเม่ือได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านปัญหาท่ีแท้จริง (Real Problem) ร่วมกับ

รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ อีกทั้งผูส้อน มีความพึงพอใจต่อหลกัสูตรบูรณาการและมีเจตคติท่ีดีต่อการสอน

ของตนเอง ในขณะเดียวกนั การวางแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผูส้อนจะตอ้งใชเ้วลาและทกัษะการทาํงาน

ร่วมกนัเป็นทีมดว้ย 

 จากการทบทวนและสรุปงานวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัเช่ือวา่ การจดัการเรียนการสอบแบบบูรณาการและการ

สอนร่วมกนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและทาํให้การเรียนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึง

นาํมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัในหัวขอ้ถดัไป ซ่ึงงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเนน้การวิเคราะห์ทั้งผลความสามารถ

ของผูเ้รียนและความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนัของผูเ้รียน 
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3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) ผูเ้รียนมีความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษเพ่ิมมากข้ึน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

(2) ผูเ้รียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกัน ในประเด็น 

ผูส้อน วธีิการสอนและผลสมัฤทธ์ิของการเรียน ในระดบัมาก  

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง ทดลองกบันกัศึกษากลุ่มเดียวโดยวดัก่อนและหลงัการทดลอง เพ่ือ

ศึกษาความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศึกษาจากการใชรู้ปแบบการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาน้ี คือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ                  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม โดยกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 จาํนวน 157 คน ไดม้า

จากการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 2/2563 เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน 

มกราคม - เมษายน พ.ศ.2564 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ แบบทดสอบความรู้ทางภาษาองักฤษท่ีดดัแปลงจากขอ้สอบ

มาตรฐาน TOEIC ซ่ึงเป็นแบบทดสอบท่ีใชก่้อนและหลงัการใชว้ิธีการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั 

และแผนการเรียนรูปแบบการสอนแบบบูรณาการรายวิชาท่ีสอนในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บ

ขอ้มูลเชิงคุณภาพคือแบบสอบถามปลายเปิด แสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาใน 3 ดา้น คือ ดา้นผูส้อน ดา้นการสอน 

และดา้นทกัษะภาษาองักฤษของผูเ้รียน  

ในส่วนของกระบวนการวจิยั ทีมผูส้อนไดแ้บ่งกระบวนการออกเป็น 2 ระยะ คือ (1) ระยะวางแผน และ 

(2) ระยะนาํวธีิการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนัไปใช ้ โดยในส่วนของการวางแผนนั้น ทีมผูว้จิยัไดท้าํ

การวางแผนในส่วนของการบูรณาการรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา 2/2563 โดยพิจารณาจากผลลัพธ์                  

การเรียนรู้ จากรายวิชา 5 รายนวิชา คือ EBC341 การเขียนงานทางวิชาการ EBC411 การเตรียมตวัเพ่ือสอบวดั



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1972 

ความสามารถทางภาษาองักฤษ EBC412 สัมมนาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ EBC431 ภาษาองัเพ่ือการเจรจาทาง

ธุรกิจ และ EBC441 การส่ือสารทางธุรกิจขา้มวฒันธรรม                              

  หลงัจากนั้น ทาํการออกแบบเน้ือหาและกิจกรรมท่ีจะใช้โครงงาน (แผนภาพท่ี 3) ในการขบัเคล่ือน                  

การเรียนการสอน โครงงานท่ีทีมผูส้อนไดอ้อกแบบให้กบันกัศึกษาไดท้าํคือ Language Investigation Exhibition  

ท่ีไดน้าํกระบวนการการทาํโครงงานมาจากงานวิจยัการเรียนการสอน ของ ไพบูลย ์สุขวิจิตร บาร์ (2018) ผ่าน

กระบวน 7 ขั้นตอน คือ เตรียม (Prepare) สืบคน้ (Research) วิเคราะห์ (Analyze) สร้างตน้แบบ (Produce prototype) 

ทดสอบ (Test) ปรับแกไ้ข (Adjust) และ สะทอ้นกลบั (Reflect) โดยการเนน้ทกัษะการหาขอ้มูล การคิดวิเคราะห์ 

และนาํเสนอ โดยนกัศึกษาเลือกท่ีจะสาํรวจ คิดวิเคราะห์เก่ียวกบัภาษาองักฤษท่ีจาํเป็นตามทกัษะและประเด็นท่ี

นกัศึกษาสนใจ   

 

                                     

แผนภาพที ่2 การออกแบบกระบวนการทาํโครงงาน 

 

ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้ี ไดมี้การสอนแบบร่วมกนั โดยทีมผูส้อนจาํนวน 4 ท่าน โดยแบ่ง

ผูเ้รียน ออกเป็น 2 กลุ่ม เท่าๆ กนั โดยเรียนกบัอาจารยก์ลุ่มละ 2 ท่าน ประกอบดว้ย อาจารยค์นไทย 1 ท่านและ

อาจารยช์าวต่างชาติ 1 ท่าน เหมือนกนัทั้ง 2 กลุ่ม เพ่ือไม่ใหจ้าํนวนผูเ้รียน ใน 1 กลุ่มมีมากจนเกินไป หนา้ท่ีของทีม

ผูส้อนคือร่วมกนัออกแบบกิจกรรม ออกแบบเน้ือหาการสอน ร่วมกนัสอน และร่วมกนัวดัผลประเมินผลผูเ้รียน 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

งานวจิยัน้ีเร่ิมเก็บขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เมษายน 2564 โดยคณะผูว้จิยัไดว้างแผนการเรียน

การสอนกบัสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ และทาํการเสนอแนวทางการสอนกบัมหาวิทยาลยั เพ่ือขออนุมติั

ให้ทาํการทดลองการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนเป็นทีม ทั้งน้ีทีมผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลท่ีแบ่ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ ท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบท่ีดัดแปลงมาจากขอ้สอบมาตรฐาน

ภาษาองักฤษ TOEIC โดยสามารถเก็บรวบรวมคะแนนสอบท่ีนกัศึกษาสอบครบทั้ง 2 คร้ัง คือก่อนเรียนและหลงั

เรียน จาํนวน 100 คน จาก 157 คน คิดเป็นร้อยละ 63.70% นอกจากน้ี ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ทีมผูส้อนไดท้าํการให้

นกัศึกษาเขา้ประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบการประเมินการเรียนการสอน Online ในระบบ SCMS ของ

มหาวิทยาลยั โดยมีนกัศึกษาเขา้ทาํการประเมินการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 85 และทีมผูส้อน ยงัไดใ้หผู้เ้รียน

ส่งคลิปสั้น เพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั 
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4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

  วิจยัน้ีใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (frequency) 

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) ไดแ้ก่ สถิติ t-test เพ่ือรายงานความสามารถทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา  

 

5. ผลการวจัิย 

กระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนันั้น สามารถสรุปได ้เป็นประเด็น

ท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1. จากการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาความสามารถทางภาษาองักฤษของ

นกัศึกษาจากคะแนนทดสอบก่อนและหลงัวดัความสามารถทางภาษาองักฤษ คะแนนเต็ม 50 ตามท่ีเก็บขอ้มูลท่ี

สมบูรณ์จากนกัศึกษาท่ีไดท้าํการสอบก่อนและหลงัจาํนวน 100 คน ผลการวจิยัการใชก้ารสอนแบบบูรณาการและ

การสอนร่วมกนั ความสามารถของผูเ้รียนทางภาษาองักฤษ แสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 คะแนนความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศึกษา (n=100) 

คะแนนวดัความสามารถ

ภาษาองักฤษ 
Min Max X� S.D. ระดบั 

ก่อนเรียน 16.00 48.00 38.30 7.04 ดีมาก 

หลงัเรียน 19.00 50.00 45.29 6.06 ดีมาก 

*การแปลงค่า 1.00-2.75 ปรับปรุง  2.76-4.50  นอ้ย 4.51-6.25 มาก 6.26-8.00 ดีมาก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลคะแนนตํ่าสุดหลงัเรียน เท่ากบั 19.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6.06 โดยใช้

รูปแบบการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั มีค่ามากกวา่ผลคะแนนก่อนเรียน ท่ีผลคะแนนสูงสุด 16.00 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  7.04 ผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาองักฤษเม่ือเปรียบเทียบก่อนเรียน

และหลงัเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั สามารถสรุปไดใ้น ตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2  ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษโดยใชว้ธีิการเรียนการสอนแบบแบบบูรณาการ 

 และการสอนร่วมกนั  (n =100) 

การทดสอบ n X� S. D. t Sig. 

ก่อน 100 38.30 7.04 9.327* 0.00 

หลงั 100 45.29 6.06   

*p < .05 

 

จากตารางท่ี 2 ความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศึกษา โดยการสอนแบบบูรณาการและการสอน

ร่วมกนั พบว่าคะแนนหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าก่อนเรียน (45.29 และ 38.30) อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ 1  

     2. การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอน

ร่วมกนั จากแบบสอบถามในระบบ SCMS ของมหาวทิยาลยั แสดงผลในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3 ผลการประเมินการเรียนการสอนผา่นระบบ SCMS ของภาคการศึกษา 2/2563  (n=126) 

 

จากผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 3 นกัศึกษามีความคิดต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอน

ร่วมกนั ทั้งดา้นผูส้อน วิธีการสอนและความสามารถทางภาษาองักฤษ ในระดบัมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานใน

ขอ้ 2 โดยในด้านผูส้อนเป็นปัจจยัท่ีนักศึกษาคิดเห็นว่าทาํให้ช่วยพฒันาทักษะทางภาษาองักฤษของนักศึกษา 

ทางดา้นการส่ือสารกบันักศึกษายุคใหม่ และดา้นวิชาชีพอาจารย ์และ ความเช่ียวชาญในหลกัสูตรและเน้ือหา                   

(X� = 4.43) รองลงมาคือ การประเมินผลการเรียนรู้เน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ (X� = 4.42) และ เทคนิคการวางแผน               

การสอน (X� = 4.39) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบการสํารวจทาง Zoom Poll แลว้มีผลการประเมินเป็นในทิศทางไกลเ้คียงกนั 

ดงัน้ี 

 

ตารางที ่4 ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั (n = 149)  

ประเดน็ความคดิเห็น 
จํานวนนักศึกษาที่ตอบ Poll 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

1. นกัศึกษาเห็นดว้ยกบัระบบการสอนเป็นทีมหรือไม่ 89% 11% 

2. การสอนเป็นทีม ช่วยพฒันาทกัษะภาษาให้ดีข้ึน 86.5% 13.5% 

3. นกัศึกษาเห็นดว้ยกบัรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ ท่ีใชโ้ครงงาน 70% 30% 

4. การสอนแบบบูรณาการ ช่วยพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัศึกษา 78.5% 21.5% 

 

จากตารางท่ี 4 ทีมผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นแบบกลุ่มยอ่ย ประเด็นเดียวกนักบัทาง Zoom 

poll โดยนกัศึกษาทาํการอดัวดีีโอคลิป เพ่ือแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเดน็ โดยภาพรวม นกัศึกษาเห็นดว้ยกบั

การสอนเป็นทีมหรือสอนร่วมกนัและรูปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพราะช่วยพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของ

นักศึกษาให้ดีข้ึน นอกจากน้ีการเรียนแบบบูรณาการโดยใชโ้ครงงาน ทาํให้นักศึกษาได้ฝึกทกัษะการส่ือสาร 

โดยเฉพาะการนาํเสนอ และ soft skills เช่น การทาํงานเป็นทีม การคิดวเิคราะห์ และนกัศึกษาเห็นดว้ยกบัการไม่มี

การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ (Summative assessment) ทาํใหน้กัศึกษาไม่กลวั รู้สึกเครียด  

 

6. อภิปรายผล  

 ผลการวิจยัคร้ังน้ี มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัอ่ืนท่ีทาํในลกัษณะเดียวกนั กล่าวคือ การจดัการเรียน               

การสอนในรูปแบบดงักล่าวน้ีมีประโยชน์กบัทั้งผูเ้รียนและผูส้อนอยา่งมาก โดยอาจารยท์าํหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้ใหค้วามรู้ 

ทฤษฎีท่ีจาํเป็น เป็น Facilitator และ Coach ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษ พูด ฟัง อ่าน และเขียน ผ่านการทาํ

โครงงาน Project-based Learning ภายใตก้ารให้คาํช้ีแนะ ช่วยเหลือ ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากทีมอาจารยผ์ูส้อน ทาํให้

ด้าน X� S.D. แปลความหมายระดบั 

1. ความเช่ียวชาญในหลกัสูตรและเน้ือหา 4.43 0.75 มากท่ีสุด 

2. เทคนิคการวางแผนการสอน 4.39 0.75 มากท่ีสุด 

3. การประเมินผลการเรียนรู้เนน้ผลลพัธ์การเรียนรู้ 4.42 0.72 มากท่ีสุด 

4. การจดัส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ 4.25 0.82 มากท่ีสุด 

5. การสร้างความเป็นมืออาชีพแก่นกัศึกษา 4.37 0.84 มากท่ีสุด 

6. การส่ือสารกบันกัศึกษายคุใหม่ และดา้นวิชาชีพอาจารย ์ 4.43 0.74 มากท่ีสุด 

รวม 4.39 0.77 มากที่สุด 
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ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ ผ่านคาํช้ีแนะ ช่วยเหลือ ดูแลอยา่งใกลชิ้ดจากอาจารยผ์ูส้อน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูเ้รียนใน

ดา้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ อีกทั้งยงัใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงของการเรียนรู้ และแสวงหาขอ้มูลเพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่  การจัดการเรียนการสอนแบบทีมผู ้สอน เช่น สอนร่วมกัน 2 ท่าน ในหน่ึงชั้ นเรียนนั้ น                             

เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเน่ืองจากได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ อย่างเต็มท่ี นักศึกษามีความจูงใจในการใช้

ภาษาองักฤษมากยิ่งข้ึน นกัศึกษาไดฝึ้กภาษาองักฤษอยา่งตลอดเวลา และเม่ือเขา้ใจส่วนไหน ก็สามารถสอบถาม

ใหอ้าจารยค์นไทยไดอ้ธิบายเป็นภาษาไทยไดด้ว้ย อยา่งไรก็ตามการสอนเป็นทีมใหป้ระสบความสาํเร็จไดน้ั้นเป็น

ส่ิงท่ีทา้ทาย 

            ทั้งน้ีโดยภาพรวม การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั เป็นประโยชน์มากกบันกัศึกษา

ในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ ทาํให้จาํนวนนกัศึกษาเรียนผา่นเกณฑม์ากข้ึน แต่ทั้งน้ี การส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง

กบันกัศึกษาเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเพ่ือไม่ใหน้กัศึกษาสบัสนวธีิการบูรณาการ และการเรียนการสอนได ้ 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่วมกนั ดงัน้ี  

1. ทีมผูส้อนควรเป็นทีมงานท่ีมีอาจารยท่ี์มีความสามารถทางดา้น IT และการผลิตส่ือ electronic 

และสามารถทาํงานเป็นทีมได ้และตอ้งการเวลาในเตรียมความพร้อมการสอนอยา่งเพียงพอ 

2. ในรายวิชาทางด้านภาษา แนะนําให้อาจารย์ท่ีสอนมีความสามารถทางภาษาเป็นอย่างดีใน                  

การส่ือสารเป็นภาษาองักฤษ 100% กบัผูเ้รียน เพ่ือพฒันาภาษาทั้ง 4 ทกัษะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. แนะนําการเรียนการสอนแบบบูรณาการรายวิชาในชั้ นปี ต้นๆ เช่น ปี 1 และ 2 อาจจะถึง                     

ภาคการศึกษาท่ี 1 เทอม 3 เน่ืองจากรายวชิาท่ีบูรณาการจะเนน้ทกัษะ พดู ฟัง อ่าน เขียน ไม่เนน้เน้ือหา  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

วิจัยในคร้ังน้ีเสนอว่าควรจะมีการทาํวิจัยเปรียบเท่ียบระหว่างการสอนแบบบูรณาการเป็นทีมโคช้                  

กบัการสอนแบบปกติ หรือศึกษาเปรียบเทียบทีมผูส้อนท่ีมีคุณลกัษณะท่ีหลากหลาย เพ่ือจะไดท้ราบขอ้ดีและ

ขอ้เสียขอการสอนในแต่ละรูปแบบ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

 การจดัการเรียนการสอนโดยการเนน้ในรูปแบบการสอนท่ีครูเป็นศูนยก์ลาง  การเรียนลกัษณะน้ีเนน้

เร่ืองของการท่องจาํแต่ยงัทาํใหผู้เ้รียน ขาดทกัษะดา้นความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงส่งผลต่อความมัน่ใจในการส่ือสาร

และการใชชี้วติในศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัแนวคิดของวริิยะ ฤาชยัพาณิชย ์ท่ีกล่าวถึง เป็นการนาํหลกัการสอน 

Active Learning มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ ร่วมดว้ยโครงสร้างหลกัท่ีพฒันามาจากวิธีการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น

ฐาน (PBL) และแนวทางการพฒันาความคิดแนวขนาน (Parallel Thinking )ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน สังเคราะห์

เป็นกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นกระตุน้ความสนใจ  2)ขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่ม 3) ขั้นการคน้และ

คิด 4) ขั้นนําเสนอ 5) ขั้นประเมินผล จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

สามารถช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีทกัษะการศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเองทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการส่ือสาร และ

นาํเสนอ ทกัษะการทาํงานเป็นทีมและทกัษะดา้นสร้างสรรค ์นวตักรรม  

 

คาํสําคญั:  ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 

 

ABSTRACT 

Teaching and learning management often emphasizes a teacher3centered teaching style. Especially in 

teaching and learning emphasizes memorization but also lacks creative skills. This affects confidence in 

communication and life in the 21st century, Wiriya Ruechaipanich said that it is the use of active learning teaching 

principles in learning management, Together with the core structure developed from the problem based teaching 

(PBL) method and Edward de Bono’s Parallel thinking approach, it synthesizes a five step learning process; 

1)Step arouse interest 2) Problem solving and grouping 3) Research and thinking stage 4) Presentation stage                    

5) Evaluations stage. It can be seen that learning management using creative teaching methods is the basis can 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1978 

provide learners with self-study skills, problem solving skills communication and presentation skills, teamwork 

skills and creativity and innovation skills. 

 

Keywords: 21st Century Learning Skills Creativity-Based Learning (CBL) 

 

1. บทนํา 

 ปัจจุบนัโลกกา้วเขา้สุ่ยคุของการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การเปล่ีบนแปลงของ

โลกส่งผลกระทบในดา้นต่างๆ สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเมืองของทุก

ประเทศ โดยะเฉพาะความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีทาํให้โลกเช่ือมโยงถึงกนัอยา่งรวดเร็ว เป็น

โลกไร้พรมแดน การศึกษาเป็นเสาหลักของการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน (UNESCO,2011 cited in office of education 

council,2014) การจดัการเรียนรู้ การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพ่ือให้บรรลุผลลพัธ์ท่ีสาํคญัและจาํเป็น

ต่อตวันกัเรียนอยา่งแทจ้ริง มุ่งไปท่ีให้นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ตอ้งกา้วขา้มสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้

เพ่ือการดาํรงชีวิต ในศตวรรษท่ี 21 ครูตอ้งสอนคนให้เป็นมนุษยท่ี์เรียนรู้การใช้ทักษะเพ่ือการดาํรงชีวิตเป็น

ผูอ้อกแบบการเรียนรู้และการอาํนวยความสะดวก (Facilitate)ในการเรียนรู้ให้นกัเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบ            

ลงมือทาํ โดยมีประเด็นคาํถามอยากรู้เป็นตวักระตุน้สร้างแรงบันดาลใจให้อยากเรียน ผ่านระบบการเรียนรู้    

(สาํนกับริหาร งานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สพฐ) 

 
ท่ีมา : สาํนกับริหาร งานการมธัยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. 

 

จากผลการวิจยัของสํานักงานเลขาธิการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการศึกษา การวิเคราะห์

ปัจจยัเชิงสาเหตุเพ่ือพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนรองรับโลกศตวรรษท่ี 21 เก่ียวกบับทบาทของสถานศึกษาท่ีตอ้ง

พฒันาเปล่ียนแปลง ในการจดักิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพฒันารูปแบบของการสร้างค่านิยม หรือสร้างเจตคติต่อ
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สมรรถนะ ทั้ง 3 ดา้น เพ่ือเสริมสร้างใหมี้เจตคติท่ีดี นาํไปสูการสร้างชีวติ พฒันาความรู้ของครูผูส้อนในการจดัการ

เรียนการสอน ให้ห้องเรียนป็นแหล่งการเรียนรู้ วางรากฐานอยา่งเป็นระบบ ดว้ยการกาํหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มุ่งการเรียนการสอนเร่ืองทกัษะ

กระบวนการคิดเป็น  กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะใหผู้เ้รียนทุกระดบัการเรียนรู้สมยัใหม่ตอ้ง

กาํหนดเป้าหมายเปล่ียนจากการเรียนรู้ในระดบัรู้เน้ือวิชา และการเรียนรู้ท่ีประยกุตใ์ชค้วามรู้ไปประกอบอาชีพ 

ไปสู่การเรียนท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในตน จนมีทกัษะในการนาํการเปล่ียนแปลง ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ

การดํารงชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21 (ขวญัชัย ขัวนา และทีม, 2561)หลักสูตรท่ีใช้ในยุคใหม่น้ีจะตอ้งเป็น

หลกัสูตรสหวิทยาการท่ีมียืดหยุน่ เนน้หัวขอ้จาํนวนไม่มาก ความคิดอนัยิ่งใหญ่ท่ีถ่ายทอดโอนได ้คาํถามสาํคญั

เชิงวิชาการ การเรียนรู้ การคิดความเขา้ใจเชิงลึกให้มากข้ึน การเรียนการสอนในยคุศตวรรษท่ี 21 ความกา้วหนา้

ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การดาํเนินชีวิต ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีทาํให้ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเน้ือหาสาระของ

หลกัสูตรควบคู่กบัการพฒันาทกัษะใหม่ๆ ท่ีจาํเป็น สาํหรับการเรียนรู้ ปัจจุบนัสาระการเรียนรู้สาระวิชา ควรเป็น

การเรียนจากการคน้ควา้ของศิษย ์โดยครูทาํหนา้ท่ีคอยแนะนาํ และช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนแต่ละคน

สามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นั้น มีหลกัของ                  

การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือจดัการเรียนรู้จากสภาพท่ีเป็นจริง  ส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 และทกัษะ

การคิดต่างๆได ้ช่วยสร้างแรงจูงใจภายในการเรียนรู้ วิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมทกัษะใน                

การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้เท่ากนักบันานาชาติ การจดัการ

เรียนรู้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL) ได้สอดแทรกเน้ือหาแกนหลกัดา้น              

การเรียนรู้และนวตักรรม เพ่ือเป็นตวักาํหนดความพร้อมของผูเ้รียนเขา้สู่โลกของการทาํงานท่ีมีความซบัซอ้นมาก

ข้ึนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ความริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรม ( การคิดอย่างสร้างสรรค์ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น และ               

การสร้างนวตักรรม ) รูปแบบการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน วิริยะ ฤาชยัพาณิชย ์(2556) การจดัการเรียนรู้แบบ

บูรณาการเป็นกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ หรือเน้ือหาท่ีมี

ความสมัพนัธ์กนัเขา้มาไวด้ว้ยกนั และจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะท่ีเป็นองค์

รวม สามารถนําไปประยุดต์ใช้ในชีวิตจริงได้ การเรียนรู้แบบบูรณาการทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสได้ใช้ความคิด 

ประสบการณ์ความสามารถและทกัษะดา้นต่าง ๆอยา่งหลากหลาย ซ่ึงจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ทกัษะกระบวนการ

และเน้ือหาสาระ 

 

2. วตัถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษากระบวนการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

2) เพ่ือศึกษากระบวนการพฒันาผูเ้รียนดว้ยรูปแบบการสอนสร้างสรรคเ์ป็นฐาน CBL Creativity-Based 

Learning 

 

3. ทกัษะการเรียนรุ้ในศตวรรษที ่21  

 การจดัการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้ความสาํคญักบัการปลูกฝัง “ทกัษะและกระบวนการ” มากกว่า

ความรู้ โดยทกัษะท่ีสาํ คญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (Learning Skill) จึงตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้

เพ่ือใหเ้ด็กมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํเนินชีวติ ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะท่ีสาํคญัท่ีสามารถ

จดัให้บูรณาการกนัได ้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) การเรียนรู้ตอ้งไม่ใช่สถานการณ์สมมติในห้องเรียน แต่ตอ้งออกแบบ



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1980 

การเรียนรู้ให้ไดเ้รียนในสภาพท่ีใกลเ้คียงชีวิตจริงท่ีสุด และควรเป็นบริบทหรือสภาพแวดลอ้มในขณะเรียนรู้               

เกิดการสั่งสมประสบการณ์ใหม่เอามาโตแ้ยง้ความเช่ือหรือค่านิยมเดิม ทาํให้ละจากความเช่ือเดิมหันมายึดถือ

ความเช่ือ หรือคาํานิยมใหม่ ท่ีเรียกวา่กระบวนทศันใ์หม่ ทาํใหเ้ป็นคนท่ีมีความคิดเชิงกระบวนทศันท่ี์ชดัเจน และ

เกิดการเรียนรู้เชิงกระบวนทศันใ์หม่ได ้ทั้งน้ีจาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการรับรู้ขอ้มูลหลกัฐานใหม่ และนาํมา

สงัเคราะห์เป็นความรู้เชิงกระบวนทศัน์ใหม่ ขอ้สาํคญัสาํหรับคนท่ีจะเรียนรู้ไดต้อ้งเกิดประเด็นคาํถามอยากรู้ก่อน

จึงจะอยากเรียน ไม่ใช่ครูอยากสอนเพียงฝ่ายเดียวแต่นักเรียนยงัไม่มีประเด็นท่ีไม่อยากรู้ ดังนั้นการออกแบบ               

การสถานการณ์การเรียนรู้จึงควรใชบ้ริบทสภาพแวดลอ้มท่ีนกัเรียนคุน้เคยและรู้จกั ซ่ึงก็คือสภาพของครอบครัว 

ชุมชน และท้องถ่ินของนักเรียนนั่นเอง ส่ิงท่ีไดจ้ากคาํถามอยากรู้ของนักเรียนจะทาํให้ครูเห็นความแตกต่าง                 

ของพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานประสบการณ์เดิมของนักเรียนได้เป็นรายบุคคลปรากฏการท่ีมีบทบาทต่อ                      

การเปล่ียนแปลงทักษะการดําเนินชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 (Global Megatrends, 2009; Canton, 2006; ยอร์ซ  

ฟรีดแมน, 2011; วิจารณ์ พานิช, 2555) ใน 7 เร่ือง ซ่ึงทุกคนต้องตระหนักท่ีจะนําไปสู่เหตุผลและประเด็น                      

การปรับเปล่ียนบทบาทครู วิธีการเรียนของนักเรียน การจดัหลกัสูตรสถานศึกษาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ และ

บทบาทชองชุมชน ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย โลกเทคโนโลยี โลกเศรษฐกิจและการคา้ โลกาวภิวฒัน์กบัเครือข่าย 

ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน ความเป็นเมือง คนจะอายุยืนข้ึน และอยู๋กบัตวัเอง (สํานักบริหาร งานการมธัยมศึกษา

ตอนปลาย สพฐ.) 

 

 
 

 การเรียนตอ้งเรียนโดยการลงมือปฏิบติั learning by doing การเรียนโดยปฏิบติัเป็นวิธีหน่ึงท่ีเป็น Active 

learning ก็คือเรียนโดยการทาํโครงงาน Project Based Learning โดยเรียนเป็นทีมมีการฝึกการคน้หาความรู้ และ

เวลาคน้จะพบความรู้หลายชุด จะเอาอนัไหนดีและเอามาใชง้านอยา่งไร ตอ้งเรียนโดยฝึกเอาความรู้มาใชก้ารเรียน

สมยัใหม่ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งเรียนเอาความรู้มาใชไ้ม่ใช่เรียนตวัเน้ือความรู้เท่านั้น ตอ้งเลยจากเน้ือความรู้และเอามา

ใชใ้ห้เกิดทกัษะในการใชค้วามรู้เท่ือโครงานทาํแลว้สาํเร็จเกิดผลลพัธ์เป็นอะไรก็ไดเ้ป็นผลงานออกมาไม่ไดจ้ะ

เรียนรู้ (วิจารณ์ พานิช) งานวิจัยของ Dede,2014 ทาํการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับทักษะศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นไปท่ี

คาํถามเก่ียวกบัทกัษะท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือทกัษะท่ีมีการเปล่ียนแปลงและการนาํเสนอองคค์วามรู้ใหม่ ดงันั้น

จึงเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะรวมทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขา้กับการศึกษาในโดเมนหลกัได้แก่ การรู้หนังสือ การคิด



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1981 

สร้างสรรค ์การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ และการรู้ในส่ิงจาํเป็น หมายถึงความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในดา้นพลเมืองและวฒันธรรม (Punia, 2012) สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ ระพีพฒัน์ และคณะ, 2020 ท่ีศึกษาการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจยั พบวา่ 

การเปล่ียนแปลง องคค์วามรู้ใหม่ และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึน คือเปล่ียนจากเนน้ครูเป็นศูนยก์ลางเป็น

เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เปล่ียนการสอนเป็นการจดัการเรียนรู้เปล่ียนจากเนน้เน้ือหาเป็นเนน้กระบวนการเรียนรู้

เปล่ียนจากเน้นบอกความรู้เป็นเน้นฝึกทกัษะ เปล่ียนบทบาทครูท่ีมีหน้าท่ีสอน เป็นผูอ้อกแบบการเรียนรู้ และ

อาํนวยความสะดวกในการจดักระบวนการเรียนรู้การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศ การเลือกใช้

เทคโนโลยีสมยัใหม่ การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี และสําหรับผลการพฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 พบว่า                     

มีองคป์ระกอบท่ีสมัพนัธ์กนัระหวา่งผูเ้รียน ผูส้อน เน้ือหาวชิา และส่วนสาํคญัที ส่งผลใหเ้กิดการพฒันา คือ กลวิธี

ในการสอนหรือการจดัการเรียนรู้ซ่ึงข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของกิจกรรม เน้ือหาวิชา เวลา และกลุ่มเป้าหมาย 

(ผูเ้รียน) 

 

4.  การพฒันาผู้เรียนในศตวรรษที ่21 กบัการจัดการการการเรียนรู้การสอนรูปแบบสร้างสรรค์              

เป็นฐาน 

รูปแบบการสร้างสรรคเ์ป็นฐาน (CBL) หมายถึงการสอนท่ีเป็นกระบวนการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ให้

ผูเ้รียนท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้ไดศึ้กษาคน้ควา้หาความรู้ กระตุน้ใหเ้กิดทกัษะ การคิด ทกัษะการนาํเสนอ ทกัษะ

การทาํงานเป็นกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 

1. ขั้นกระตุน้ให้เกิดการคิดสร้างสรรค ์ครูนาํเสนอดว้ยส่ือรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ รูปภาพ คลิปวิดีโอข่าว 

เหตุการณ์ในชีวติประจาํวนั ส่ิงของ และเกม 

2. ขั้นตั้งปัญหารายบุคคล นักเรียนแต่ละคนตั้งปัญหาจากส่ือท่ีครูไดน้ําเสนอ โดยครูทาํการสุ่มเพ่ือ

ซกัถาม สนทนา พดูคุย ใชส้ถานการณ์ต่างๆ เพ่ือนาํไปสู่การแกปั้ญหา 

3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม นกัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาชุดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างผลงานสร้างสรรค์

โครงงาน หรือในรูปแบบต่างๆ ท่ีหลากหลาย 

4. ขั้นนาํเสนอผลงาน นักเรียนแต่ละกลุ่มมานาํเสนอผลงานต่อชั้นเรียนโดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์ใน

รูปการแข่งขนั หรือนาํเสนอในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

5. ขั้นประเมินผล ดว้ยรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลาย เช่น การเขียนความรู้สึกของตวัเอง เกม การทาํ

แบบทดสอบ การแสดงบทบาทสมมติ การทาํแผ่นพบัและการประเมินด้วยส่ือท่ีหลากหลาย เป็นตน้ (มงคล                

เรียงณรงค,์ 2558) 

การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) เป็นหน่ึงในวิธีของ                 

การจดัการเรียนการสอนโดยมีผูเ้รียนเป็นสาํคญั โครงสร้างหลกัของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็น

ฐานออกแบบตามทฤษฎีดา้นการวดัความคิดสร้างสรรคข์องศาสตราจารยอี์ พอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance) 

แนวทางการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์บบความคิดแนวขนานของเอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) และ

พฒันามาจากกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ซ่ึงเป็นแนวทาง                  

การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางซ่ึงไดผ้ลดีในหลายประเทศ และทฤษฎีความคิดสร้างสรรคถู์กนาํมาสร้าง

รูปแบบการเรียนแบบใหม่ซ่ึงเป็นการเรียนแบบ Active Learning คือ การจดัการเรียนการสอนใหน้กัเรียนต่ืนตวัใน

การคน้ควา้แทนท่ีจะรอรับการบรรยายแบบเดิม นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์                    
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1982 

คิดสร้างสรรค ์การส่ือสารและการทาํงานเป็นทีมของนกัเรียนมีเพ่ิมมากข้ึน การใหก้ารศึกษาสาํหรับศตวรรษท่ี 21 

ตอ้งเปล่ียนแปลงทศันะ (Perspectives) กระบวนทศัน์แบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทศัน์ใหม่ 

(New Paradigm) ท่ีให้โลกของนกัเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนยก์ลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ท่ี

ไปไกลกวา่การไดรั้บความรู้แบบง่าย ไปสู่การเนน้การพฒันาทกัษะและทศันคติ ทกัษะการคิดทกัษะการแกปั้ญหา 

ทกัษะองคก์าร ทศันคติเชิงบวก เคารพตนเอง 

นวตักรรม ความคิดสร้างสรรคท์กัษะการส่ือสาร ทกัษะและค่านิยมทางเทคโนโลย ีความเช่ือมัน่ตนเอง 

ความคิดยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่าง

สร้างสรรค ์(วิพรพรรรณ ศรีสุธรรม, 2562)  ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งมุ่งพฒันาใหเ้กิดข้ึนกบั

ผูเ้รียนในทุกระดบั และควรกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ จดักิจกรรมใหมี้การพฒันาสมองทั้งสองซีกไปในเวลาเดียวกนั 

เกิดความสมดุลในการคิดและคิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพปัจจุบนัอยุใ่นยคุศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุห่งการแข่งขนัทาง

สังคมท่ีค่อนขา้งสูงตอ้งปรับตวัไดท้ดัเทียมและเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มมี

แนวโนม้ท่ีจะทวีความซบัซอ้นมากข้ึน ทุกคนตอ้งใชค้วามรู้ ทกัษะดา้นต่าง ๆ และความคิดสร้างสรรคใ์นการจดัการ

ทุกเร่ือง การจดัการศึกษาจึงตอ้งปรับกลวิธีในการสอนและพฒันาผูเ้รียนไปสู่ทิศทางท่ีสังคมตอ้งการ โดยบูรณาการ

สาระความรุ้ดา้นต่างๆ จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน จดัสภาพแวดลอ้ม สร้าง

บรรยากาศ และอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียนในการใช้กระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง การฝึกปฏิบติั กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การแกปั้ญหา ซ่ึงทกัษะหรือกระบวนการ

ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแต่สอดคลอ้ง สมัพนัธ์และเช่ือมโยงกบัความคิดสร้างสรรคท์ั้งส้ิน (สิริพชัร์ เจษฏาวโิรจน์) โดยมี

กระบวนการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ตามวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) กระบวนการพฒันา

ความคิดสร้างสรรค ์มดังัน้ี  

1. สร้างแรงบนัดาลใจ กระตุน้ความอยากรู้ (Inspiration)  

2. เปิดโอกาสใหค้น้หา รวบรวมขอ้มูล แยกแยะ และนาํมาสร้างเป็นองคค์วามรู้ (Self-study)  

3. สอนเม่ือมีการถาม โดยส่วนมากจะเป็นการสอนแบบรายคนหรือรายกลุ่มในช่วงเวลาท่ีผูส๎อนเดินให้

คาํปรึกษา มากกวา่สอนรวม (Coaching)  

4. เปิดโอกาสและใหเ้วลาผูเ้รียนหาทางแกปั้ญหาดว้ยตนเอง (Individual Problem Solving)  

5. ใชเ้กมเป็นตวัช่วยเร่ืองการเรียนรู้ในหอ้งเรียน (Game-Based Learning : GBL)  

6. แบ่งกลุ่มทาํโครงงานในเวลาเรียน (Team Project)  

7. ใหน้าํสนอผลงานดว้ยวธีิการต่างๆ ท่ีหลากหลาย (Creative Presentation)  

8.  ใ ช้ก า ร วัด ผ ล แ บบไ ม่ป็น ทางก ารแ ละ ก าร วัดผล แ บบหล ายมิ ติ  ( Informal Assessment and 

Multidimensional Assessment)  

การสร้างทกัษะในการเรียน (Learning Skills) ท่ีตอ้งการใหเ้ด็ก เพ่ือใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง จาก

งานวจิยัของ กฤษณา ทิมสี ไดท้าํการศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคห์ลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการ

สอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีสอนแบบ

สร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)ผลการวิจยัพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์หลงัการจดัการเรียนรู้                

โดยใช้วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สามารถสร้างให้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน ซ่ึงจากการศึกษาผูว้ิจัยไดใ้ห้

ขอ้เสนอแนะ วา่วธีิการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานในขั้นกระตุน้ความสนใจ ถา้ใชเ้ป็นเกม นกัเรียนจะสนุกและ

ชอบมาก เพราะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และส่งเสริมทกัษะการคิดจึงทาํให้มีความต่ืนตวัท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาต่อไป
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ส่วนขั้นตน้และคิด ครูผูส้อนควรเดินไปทุกกลุ่มเพ่ือให้คาํปรึกษาและขอ้สเนอแนะ ถา้มคาํถาม ครูควรตอบดว้ย

คาํถาม เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิด และเม่ือนกัเรียนถาม ครูควรให้ความสนใจต่อคาํถามแปลกๆ 

ของนกัเรียนดว้ยการตอบคาํถามอยา่งมีชีวิตชีวา โดยให้คาํช่ืนชมต่อความคิดท่ีแปลก แตกต่าง และครูไม่ควรเนน้

คาํตอบท่ีคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียงอยา่งเดียว และควรจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน  

(CBL) เพ่ือพัฒนาด้านอ่ืนๆ เช่น การส่ือสารและการนําเสนอ การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ควรทดลองใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบผสมผสาน เช่น วธีิสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานร่วมกบัการสอนแบบระดมสมอง หรือวธีิ

สอนอ่ืนในการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์เป็นตน้  

 

5. สรุป 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน  Creative Based Learning จึง

สามารถในการพฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยรูปแบบการสอนน้ีได้ทาํการวิจัยต่อยอดมาจาก 

Problem Based Learning PBL ซ่ึงเป็นหน่ึงในแนวทางการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางซ่ึงได้ผลดีในหลาย

ประเทศ เป็นการสอนแบบ Active Learning คือ การจัดการสอนให้ผูเ้รียนต่ืนตัวในการคน้ควา้แทนท่ีจะรอ                  

การบรรยายแบบเดิม การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL) เคร่ืองมิอท่ีใช้สะท้อนกลับการประเมินผล

ปฏิบติัการไดแ้ก่ แบบบนัทึกการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู แบบสังเหตพฤติกรรมการสอนของครูโดยผูช่้วย

วจิยั แบบสมัภาษณ์นกัเรียน และแบบทดสอบทา้ยวงจร เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมินผลปฏิบติัการไดแ้ก่ แบบวดั

ทกัษะการเรยนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

 

6.ข้อเสนอแนะ 

 การจดัการเรียนรู้โดยการพิจารณาการเรียนรูปกบั การจดัเรียนในแบบ Active Learning ในแบบอ่ืน อาทิ 

เช่น PBL Problem Based Learning, CBL Cased Problem Learning  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุค

ดิจิทลัตามความคิดเห็นของครู 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การทาํงานของครูต่อระดบั               

การรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั และ 3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายขุองครูต่อ

ระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ 

ครูโรงเรียนมธัยมศึกษาตน้แบบแห่งหน่ึง จาํนวน 64 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการวจิยัพบวา่ 1) คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั 

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 2) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งประสบการณ์การทาํงานของครูต่อระดบั

การรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 
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3) เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายขุองครูตอ่ระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั 

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to:  1)  study the level of perceived characteristics of educational 

school administrators in the digital era according to the teachers’  opinions, 2)  compare the difference between 

teachers’  years of work experiences and the characteristics of school administrators in the digital era, and 3) 

compare the difference between teachers’ ages and the characteristics of school administrators in the digital era.  

Data collection was used questionnaire with 64 teachers from a model secondary school.  The statistical data 

analysis was conducted using the descriptive statistics including frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and f-test used as the inferential statistics. The data of the study revealed that: 1) the perceived characteristics of 

educational school administrators in the digital era according to the teachers’  opinions were at the highest level, 

2)  the comparative study in difference between teachers’  years of work experiences and the characteristics of 

school administrators in the digital era found that the respondents were not significantly different at the statistical 

significantly at a level of . 05, and 3)  the comparative study in differences between teachers’  ages and the 

characteristics of school administrators in the digital era found that the respondents were not statistical 

significantly different at a level of .05. 

 

Keywords:  Characteristics, School Administrators, Teaching and Learning in the Digital Era 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลท่ีกล่าวกันว่าเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดน่ิง 

เน่ืองจากความกา้วหน้า การพฒันาดา้นเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดจากความรู้ความสามารถของมนุษย ์

(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) กระทรวงศึกษาธิการ ภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์จึงได้มีแนวคิดในการยกระดบัการศึกษาไทยโดยการนาํเทคโนโลยีและ

นวตักรรมดิจิทลัมาใชเ้พ่ือการศึกษา ส่งผลใหส้ถานศึกษาตระหนกัถึงความสาํคญัในการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ทั้งน้ีความพร้อมในการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมดิจิทลัของสถานศึกษาอาจมี

ความแตกต่างกนัไปตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง แต่อยา่งไรก็ตามดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในปีพ.ศ. 2563 ส่งผลให้สถานศึกษาทุกแห่ง

จาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยสาํนกังานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดก้าํหนดรูปแบบการเรียนการสอน

ไว ้5 รูปแบบ ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน คือ 1) ON-AIR 2) ONLINE 3) ON–DEMAND 

4) ON-HAND และ 5) ON–SITE (สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2564) ซ่ึงถือเป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบ                 

การเรียนการสอนเขา้สู่ยคุดิจิทลัของสถานศึกษาอยา่งฉับพลนั ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งประสบปัญหาใน
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ด้านความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจส่งผลต่อคุณภาพ                 

การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

ผู ้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลสําคัญในการกําหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษา                             

โดยนโยบายดงักล่าวถือเป็นปัจจยัสําคญัในการนาํการเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับตวัเขา้สู่การเป็นสถานศึกษาในยคุ

ดิจิทลั การกระตุน้และการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคญัและการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีนวตักรรม

ดิจิทลั ผลกัดนัให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานและการจดัการเรียนการสอนในยคุดิจิทลั โดยผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตอ้งมีความเขา้ใจ สามารถสร้างสรรค ์เขา้ถึง และนาํเทคโนโลยีนวตักรรมดิจิทลัมาใชใ้นการบริหาร

โรงเรียน (ทินกร บัวชู และคณะ, 2562) โดยภาวะผูน้ํา (Leadership) เป็นคุณลกัษณะและคุณสมบัติของผูน้ํา                  

เป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารจะใหอิ้ทธิพลต่อพฤติกรรมผูอ่ื้น โดยเฉพาะการใชศิ้ลปะในการโนม้นา้วจูงใจใหผู้ต้าม 

มีขวญั และกาํลงัใจในการปฏิบติังานดว้ยความพอใจ นกับริหารการศึกษา/ผูบ้ริหารสถานศึกษา จะตอ้งมีทกัษะ 

ประสบการณ์ เพ่ือให้การปฏิบติังานบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) ภาวะผูน้าํเป็นทั้ง

ศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art) เป็นเพราะภาวะผูน้าํตอ้งมีความรู้และทกัษะ มีหลกัการ และเทคนิควธีิการเฉพาะ 

มีกระบวนการบริหารจดัการ (Management Process) ท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้การดาํเนินงานต่างๆ บรรลุสําเร็จตาม

เป้าหมาย กา้วทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลก  

 ภาวะผูน้าํดิจิทลัของผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จหรือความลม้เหลว

ของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ําดิจิทลัสูง ก็จะได้เปรียบในการแข่งขนัท่ีจะ

นาํไปสู่การบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งย ัง่ยืน สามารถบริหารการศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดรับ

กบัเป้าหมายและทิศทางการเปล่ียนแปลง (จนัทนา แสนสุข, 2559) ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคญัใน                 

การขบัเคล่ือนและพฒันาสถานศึกษาสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็น

ต้นแบบท่ีดีในการปรับตัวให้เหมาะสมกับบริบทของการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ต้องก้าวทัน                       

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สร้างวฒันธรรมใหม่ในโรงเรียน เป็นผูบ้ริหารท่ีมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั

ในการบริหารจดัการเพ่ือยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนและบุคลากรใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง (Sheninger, 2014)  

 ดว้ยเหตุผลน้ี ผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาการเรียน                  

การสอนยุคดิจิทัล กรณีศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษาตน้แบบแห่งหน่ึง เพ่ือให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูจะ

สามารถนาํผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์ดา้นการพฒันาภาวะผูน้าํดิจิทลัของตนเอง สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้น

การจดัการเรียนรู้ดว้ยเทคโนโลยดิีจิทลั มีการวางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จดัการซ่ึงจะส่งผลเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาและการพฒันาทกัษะแห่งอนาคตของผูเ้รียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. ศึกษาระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลัตามความคิดเห็นของครู 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งประสบการณ์การทาํงานของครูต่อระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั   

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายขุองครูต่อระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในยคุดิจิทลั 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยของนักวิชาการทั้ งในและต่างประเทศ สามารถกําหนด

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษายคุดิจิทลั ดงัน้ี 

         เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ (2559) ไดเ้สนอคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษายคุดิจิทลั วา่จะตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบั

เทคโนโลยีการส่ือสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อการบริหารจดัการสถานศึกษา

เพ่ือการใช ้ICT ให้เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุม้ค่าแทจ้ริง มีวิสัยทศัน์ดา้น ICT มีการบริหารจดัการ

โครงสร้างพ้ืนฐานใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างวฒันธรรมการทาํงานและบรรยากาศสถานศึกษาให้

มีการใช ้ICT อบรมพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถดา้น ICT อยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ ส่งเสริม สนบัสนุน 

สร้างแรงจูงใจครูและบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาใหน้าํความรู้ ความสามารถดา้น ICT และเทคโนโลยมีาสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ ทาํตนให้เป็นตวัอย่างท่ีดี สามารถใช ้ICT ในการปฏิบติังานไดอ้ย่างเหมาะสม จดัให้มีระบบ             

การกาํกบัติดตามและการใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัการใช ้ICT ของสถานศึกษาให้สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามนโยบายอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

       เอกรัตน์ เช้ือวงัคาํ และ วลัลภา อารีรัตน์ (2564) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบของภาวะผูน้าํดิจิทลัของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํดิจิทลัของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 3 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 1) การเป็น

พลเมืองดิจิทลั ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั 3 ตวั คือ การรู้และใชดิ้จิทลั การส่ือสารดิจิทลั และจริยธรรมในการใชดิ้จิทลั 

2) ความเป็นมืออาชีพด้านดิจิทัล ประกอบด้วยตัวช้ีวดั 3 ตัว คือ ความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                    

การบริหารจดัการเทคโนโลยี และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดิจิทลั และ 3) วิสัยทศัน์ดิจิทลั ประกอบดว้ย

ตวัช้ีวดั 3 ตวั คือ การสร้างวิสัยทศัน์ท่ีมุ่งดิจิทลั การมีส่วนร่วมในการวางแผน และการสร้างวิสัยทศัน์ท่ีส่งเสริม

การพฒันาและสร้างนวตักรรม 

       ชัยยนต์ เพาพาน (2559) ได้สรุปว่า ผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลในศตวรรษท่ี 21 ควรมี

คุณลกัษณะ คือ เป็นนกัสร้างสรรค ์(Creative) นกัการส่ือสาร (Communicator) นกัคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker) 

สร้างชุมชน (Builds Community) การมีวสิยัทศัน์ (Visionary) การสร้างความร่วมมือ และการติดต่อ (Collaboration 

and Connection) สร้างพลงัเชิงบวก (Positive Energy) ความเช่ือมัน่ (Confidence) ความมุ่งมัน่ และความพากเพียร 

(Commitment and Persistence) ความเตม็ใจท่ีจะเรียนรู้ (Willingness to Learn) เป็นนกัประกอบการคิดสร้างสรรค์

และนวตักรรม (Entrepreneurial, Creative and Innovative) นักริเร่ิมงาน (Intuitive) มีความสามารถในการสร้าง

แรงบนัดาลใจ (Ability to Inspire) เป็นตน้แบบท่ีดี (Good model) เม่ือตอ้งการส่งเสริมทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ตอ้ง

รู้และฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค ์ฝึกการส่ือสารท่ีดีและคิดวิเคราะห์ ใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

การปลูกฝังดา้นการสร้างสรรคน์วตักรรม 

 ชีวิน อ่อนละออ (2563) กล่าวว่า นักบริหารการศึกษา ต้องมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ                            

1) ส่งเสริมการส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเช่ือมัน่ในทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี2) มีความคิด

ต่อองคค์วามรู้ใหม่สร้างสงัคมแห่งปัญญา และพฒันาความสามารถใหม่ๆ 3) เตม็ใจทดลอง ดว้ยความอยากรู้อยาก

เห็นทางปัญญา และคิดคน้นวตักรรม เพ่ือให้เกิดการบริการใหม่ๆ 4) พฒันาความคล่องตวั ความเช่ียวชาญสู่ความ

เป็นมืออาชีพทางดิจิทลั และ 5) การสร้าง ปรับเปล่ียนวิสัยทศัน์ และแผนกลยทุธ์ให้กา้วทนัการเปล่ียนแปลงของ

โลกอนาคต 

       Sheninger (2014) อธิบายเก่ียวกบัเจ็ดเสาหลกัของผูน้าํดิจิทลั (The Pillars of Digital Leadership) ไดแ้ก่  

1) การส่ือสาร (Communication) 2) การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) 3) การสร้างภาพลกัษณ์ (Branding)               
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4) การมีส่วนร่วมของนกัเรียน (Student Engagement/ Learning) 5) การพฒันาสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional 

Growth/ Development) 6) การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ (Re - envisioning 

Learning Spaces and Environments) และ 7) การใหโ้อกาส (Opportunity)  

       จากการศึกษาและสังเคราะห์คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาการเรียนการสอนยคุ

ดิจิทลั สามารถสรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลัจะตอ้งมีคุณลกัษณะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 1 ความรู้และ

ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ดา้นท่ี 2 การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน ดา้นท่ี 3 การบริหาร

จดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นท่ี 4 ทศันคติและบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร และ ดา้นท่ี 5 การส่งเสริมการมี 

ส่วนร่วม 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั  

การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end 

Questionnaire) โดยมีแบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มตวัอยา่งเดียว       

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาต้นแบบแห่งหน่ึง ในจังหวดันนทบุรี  

ปีการศึกษา 2564  จาํนวนทั้งส้ิน 68 คน 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

แบบสอบถาม จาํนวน 2 ตอน ประกอบดว้ย ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง ประสบการณ์

การทาํงาน และอาย ุตอนท่ี 2 ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จาํแนกเป็น 

5 ด้าน ตรวจสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้ งฉบับ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ                  

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.951 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ดาํเนินการรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 68 คน ระหว่างวนัท่ี  

1 – 30 มิถุนายน 2564 ไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 64 ชุด คิดเป็นร้อยละ 94.11 จากแบบสอบถามทั้งหมด 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

วิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ F-test (One Way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบ                        

ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล จาํแนกตามตาํแหน่ง ประสบการณ์การทาํงาน อายุ กบัระดบัการรับรู้

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั  
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5. ผลการวจัิย 

 งานวจิยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาการเรียนการสอนยคุดิจิทลั สามารถสรุป

ผลการวจิยั ดงัน้ี 
 

ตาราง 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายขุองครู  

อายุของครู จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 ปี 35 54.69 

31 – 40 ปี 22 34.38 

41 – 50 ปี 5 7.81 

51 – 60 ปี 2 3.13 

มากกวา่ 60 ปี 0 0.00 

รวม 64 100.00 

  

จากตาราง 1 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุของครู พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 54.69 รองลงมาคือ อาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 

22 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 อายุ 41 – 50 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 และอายุ 51 – 60 ปี จาํนวน 2 คน               

คิดเป็นร้อยละ 3.13 ตามลาํดบั 
 

ตาราง 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานของครู 

ประสบการณ์ทํางาน จํานวน ร้อยละ 

มากกวา่ 10 ปี 5 7.81 

5 – 10 ปี 17 26.56 

1 - 5 ปี 27 42.19 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 15 23.44 

รวม 64 100.00 

   

จากตาราง 2 แสดงจาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงานของ

ครู พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การทาํงาน 1 – 5 ปี จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.19 

รองลงมาคือ 5 – 10 ปี จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 ถดัมาคือ นอ้ยกวา่ 1 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.44 และมากกวา่ 10 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.81 ตามลาํดบั 
 

ตาราง 3  แสดงจาํนวน ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 

 การพฒันาการเรียนการสอนยคุดิจิทลั (n=64) 

ด้านที ่ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

1. ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 4.36 0.59 มาก 

2. การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 4.66 0.50 มากท่ีสุด 

3. การบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 4.61 0.54 มากท่ีสุด 

4. ทศันคติและบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร 4.54 0.59 มากท่ีสุด 

5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 4.60 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.50 มากที่สุด 
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   จากตาราง 3 พบวา่ การรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลัตามความคิดเห็นของครู  

ในภาพรวมทั้ง 5 ดา้น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X� = 4.55, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด คือ ดา้นท่ี 2 การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน แปลผลอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และดา้น

ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นท่ี 1 ความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั แปลผลอยู่ในระดบัมาก (X �= 4.36, 

S.D. = 0.59) 
 

ตาราง 4  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งประสบการณ์การทาํงานของครู ต่อระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของ 

  ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาการเรียนการสอนยคุดิจิทลั (n=64) 

ด้านที ่ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ความรู้และทกัษะ             

การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.274 2 0.137 0.389* 0.679 

ภายในกลุ่ม 21.476 61 0.352   

รวม 21.750 63    

2. การส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดัการ

เรียนการสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 0.689 2 0.345 1.412* 0.252 

ภายในกลุ่ม 14.890 61 0.244   

รวม 15.579 63    

3. การบริหารจดัการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 1.013 2 0.507 1.803* 0.174 

ภายในกลุ่ม 17.146 61 0.281   

รวม 18.160 63    

4. ทศันคติและบุคลิกภาพ

ของผูบ้ริหาร 

ระหวา่งกลุ่ม 1.320 2 0.660 1.940* 0.152 

ภายในกลุ่ม 20.750 61 0.340   

รวม 22.070 63    

5. การส่งเสริมการมี              

ส่วนร่วม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.916 2 0.458 1.441* 0.245 

ภายในกลุ่ม 19.388 61 0.318   

รวม 20.304 63    

ภาพรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.723 2 0.362 1.445* 0.244 

ภายในกลุ่ม 15.264 61 0.250   

รวม 15.987 63    

* p ≥ .05 

  

  จากตาราง 4 พบวา่ ความแตกต่างระหวา่งประสบการณ์การทาํงานของครูต่อระดบัการรับรู้คุณลกัษณะ 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ทั้ งภาพรวมและรายดา้น พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 
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ตาราง 5  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายขุองครู ต่อระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  ในการพฒันาการเรียนการสอนยคุดิจิทลั (n=64) 

ด้านที ่ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ความรู้และทกัษะการใช้

เทคโนโลยดิีจิทลั 

ระหวา่งกลุ่ม 0.761 3 0.254 0.725* 0.541 

ภายในกลุ่ม 20.989 60 0.350   

รวม 21.750 63    

2.  การส่งเสริมและ

สนบัสนุนการจดัการ

เรียนการสอน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.055 3 0.352 1.453* 0.236 

ภายในกลุ่ม 14.524 60 0.242   

รวม 15.579 63    

3. การบริหารจดัการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ระหวา่งกลุ่ม 0.461 3 0.154 0.520* 0.670 

ภายในกลุ่ม 17.699 60 0.295   

รวม 18.160 63    

4. ทศันคติและบุคลิกภาพ

ของผูบ้ริหาร 

ระหวา่งกลุ่ม 0.930 3 0.310 0.880* 0.457 

ภายในกลุ่ม 21.140 60 0.352   

รวม 22.070 63    

5. การส่งเสริมการมี               

ส่วนร่วม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.934 3 0.311 0.965* 0.415 

ภายในกลุ่ม 19.370 60 0.323   

รวม 20.304 63    

ภาพรวม 

ระหวา่งกลุ่ม 0.513 3 0.171 0.664* 0.578 

ภายในกลุ่ม 15.474 60 0.258   

รวม 15.987 63    

* p ≥ .05 

   

 จากตาราง 5 พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุของครูต่อระดับการรับรู้คุณลักษณะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในยคุดิจิทลั ทั้งภาพรวมและรายดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

อภิปรายผล  

  งานวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาการเรียนการสอนยุคดิจิทลั สามารถ

อภิปรายผลได ้ดงัน้ี  

  1. คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั มีคุณลกัษณะ 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความรู้และทกัษะ

การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 2) ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 3) ดา้นการบริหารจดัการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 4) ด้านทัศนคติและบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร และ 5) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั Sheninger (2014) ไดน้าํเสนอเสาหลกัของภาวะผูน้าํในยคุดิจิทลั คือ

แนวทางการนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นสถานศึกษายคุดิจิทลัท่ีสาํคญั ประกอบดว้ยการนาํเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

สาํหรับนกับริหารการศึกษา ไดแ้ก่ 1) การส่ือสาร 2) การประชาสมัพนัธ์ 3) การสร้างภาพลกัษณ์ 4) การพฒันาสู่

ความเป็นมืออาชีพ และ 5) การปรับวิสัยทศัน์เก่ียวกบัพ้ืนท่ีการเรียนรู้ และสภาพแวดลอ้ม และงานวิจยัของไชยา 

ภาวะบุตร และคณะ (2561) ไดศึ้กษาองคป์ระกอบภาวะผูน้าํเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั 

พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้าํเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั 5 องค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่                
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1) โรงเรียนแห่งนวตักรรม 2) การสร้างนวตักรรมเทคโนโลยดิีจิทลั 3) บูรณาการเทคโนโลยแีละนวตักรรมการจดั 

การเรียนรู้ในยคุดิจิทลั 4) จริยธรรมการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลั 5) บูรณาการเทคโนโลยเีพ่ือการวดัและประเมินผล   

 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดา้นท่ี 2 การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียน

การสอน แปลผลอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ทั้งน้ี เน่ืองมาจากส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดในการบริหาร

จัดการสถานศึกษาคือการพฒันาคุณภาพในด้านการจดัการเรียนการสอนของครู การพฒันาหลกัสูตร รวมถึง                

การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของครูเพ่ือการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ผูบ้ริหารจะตอ้งส่งเสริม

ให้ครูและบุคลากร ใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ให้กบั

ผูเ้รียน มีการอบรมพฒันาความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีดิจิทลัสําหรับครู สนบัสนุนงบประมาณในการจดัหา 

ส่ือนวตักรรม เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือนาํมาใชใ้นการจดัการศึกษา ในขณะท่ี ดา้นท่ี 1 ความรู้และทกัษะการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั แปลผลอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแต่ก็ยงัถือว่าอยูใ่นระดบัสูงเม่ือเทียบมาตรฐาน 

ทั้งน้ีเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีทกัษะในระดบัปฏิบติัการหรือการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือ              

การจดัการเรียนการสอนดว้ยตนเองมากเท่ากบัครูผูส้อน แต่ในทางกลบักนัผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งมีทกัษะ

ในดา้นการบริหารจดัการ (Skills in organizational management) เป็นสาํคญั ในการสนบัสนุน จดัหาวสัดุ อุปกรณ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัครูผูส้อนซ่ึงถือเป็นผูใ้ชง้าน รวมถึงบทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพฒันาความรู้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัให้กบัครูผูส้อน เพ่ือให้ครูผูส้อนมี

ความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีวสัดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอและเหมาะสม สามารถนําไปใช้ใน                       

การจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั Klein (2020) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในยคุดิจิทลั คือ ผูบ้ริหารควรพฒันาตนเองเพ่ือใหส้ามารถวเิคราะห์ผลดี ผลเสีย จากการใชเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลในสถานศึกษาได ้มีการกาํหนดนโยบายและทิศทางขององค์กรโดยมีการนาํเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้น

สถานศึกษา สามารถปรับเปล่ียนวสิยัทศัน์และแผนกลยทุธ์ใหก้า้วทนัการเปล่ียนแปลงของโลกอนาคต  

   2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งประสบการณ์การทาํงานของครู ต่อระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลัไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี เน่ืองมาจากครูทุกคน

รับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความสําคญัในการพฒันาดา้น

เทคโนโลยีดิจิทลัในดา้นต่างๆ เช่น การจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือ

อาํนวยความสะดวกต่อการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ ความสาํคญัของคุณลกัษณะผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั 

จะช่วยขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั 

ยวุดี นามนิล และคณะ (2564) ไดท้าํงานวิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารต่อการบริหารงานบุคลากรยคุดิจิทลัของ

สถานศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์การทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็น

เก่ียวกับบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารงานบุคลากรยุคดิจิทัลของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน                 

ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั มานนท ์จนัทร์เจียม (2558) ไดท้าํการวจิยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงาน

สถานศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา จาํแนกตาม 

เพศ และประสบการณ์การปฏิบติังาน ผลการวิจยัพบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์การปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็น

ของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง 

  3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งอายขุองครู ต่อระดบัการรับรู้คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในยคุดิจิทลั ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก ครูผูส้อนรับรู้ไดว้า่ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาให้ความสําคญักับการพฒันาสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ครูทุกช่วงอายุเห็นความสําคญัของการใช้
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เทคโนโลยดิีจิทลัในการจดัการศึกษาและการบริหารจดัการสถานศึกษา โดยท่ีผูบ้ริหารเป็นผูส้นบัสนุนและอาํนวย

ความสะดวกในดา้นส่ือ เทคโนโลยีดิจิทลั ซ่ึงปัจจยัสาํคญัในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษา

ยุคดิจิทลั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรสวรรค์ บุญณกรณ์ชยั (2561) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนทวีธาภิเศก ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 จาํแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทาํงาน พบว่า  

ทั้งโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาคุณลักษณะทั้ ง 5 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพฒันาความรู้และแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับ

เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เน่ืองจาก        

การจะส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนให้กบัครูผูส้อนในยุคดิจิทลัไดน้ั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา

จาํเป็นจะตอ้งมีวิสัยทศัน์ สามารถกาํหนดนโยบาย พฒันาระบบการบริหารจดัการเพ่ืออาํนวยความสะดวกและ

สนับสนุนให้ครูผูส้อนเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล รวมถึงการพฒันา

เครือข่ายและการมีส่วนร่วม เพ่ือการพฒันาการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

ควรมีการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลทั้งเชิงกวา้งและเชิงลึกไดอ้ยา่งละเอียด โดยการมี

การทาํวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ไดข้อ้มูลนาํมาสนับสนุนผลการวิจัย 

มากข้ึน  

 

8. เอกสารอ้างองิ 

จนัทนา แสนสุข. (2559). ภาวะผู้นาํ. กรุงเทพฯ: ทริปเพิล้ กรุ๊ป. 

ชยัยนต ์เพาพาน. (2559). แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานการเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21. 

วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 12(1), 1-9. 

ชีวนิ อ่อนละออ, สุชาติ บางวเิศษ, กานนท ์แสนเภา, สวติา อ่อนละออ. (2563). ภาวะผูน้าํยคุดิจิทลั สาํหรับ 

 นกับริหารการศึกษา. วารสารวิทยาลยับัณฑิตเอเซีย, 10(1), 119-108. 

ไชยา ภาวะบุตร, สุรัตน์ ดวงชาทม, สุมทันา หาญสุริย.์ (2563). รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้าํเชิงเทคโนโลยขีอง 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุดิจิทลั. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นาํ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

 สกลนคร, 9(33) ตุลาคม - ธนัวาคม 2563. 

ทินกร บวัชู และ ทิพภาพร บวัชู. (2562). ภาวะผูน้าํดิจิทลัของผูบ้ริหารสถานศึกษา. วารสารครุศาสตร์สาร,  

 13(2), 286-294. 

มานนท ์จนัทร์เจียม. (2558). ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มภูเกลือใต้ 

 อาํเภอบ่อเกลือ สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2. สืบคน้จาก http://www.edu- 

 journal.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/111.ru. (30 กรกฎาคม 2564). 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1995 

ยวุดี นามนิล, ศิริพงษ ์เศาภายน, และ อุไร สุทธิแยม้. (2564). บทบาทของผูบ้ริหารต่อการบริหารงานบุคลากร              

ยคุดิจิทลัของสถานศึกษาในอาํเภอบางบวัทอง สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 2. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(2), 15-30. 

วโิรจน์ สารรัตนะ. (2557). ภาวะผู้นาํ ทฤษฎ ีและนานาทัศนะร่วมสมยัปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: ทิพยว์สุิทธ 

ศรสวรรค ์บุญณกรณ์ชยั. (2561). ภาวะผู้นาํของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนทวธีาภิเศก 

 สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1. การศึกษาคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรศึกษาศาสตร- 

 มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเกริก. 

สาํนกังานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2564). สพฐ. แจงเลือกวิธีเรียนได้หลายแบบหากไม่พร้อมเรียนออนไลน์ 

(ออนไลน์). สืบคน้จาก https://www.obec.go.th/archives/377135 (9 กนัยายน 2564). 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2561). สภาวะการศึกษาไทยปี 2559/2560 แนวทางการปฏิรูป 

 การศึกษาไทยเพ่ือก้าวสู่ยคุ Thailand 4.0. กรุงเทพฯ: บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั. 

เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์. (2559). การบริหารสถานศึกษายคุดิจิทัล (School Management in Digital Era). สืบคน้จาก 

https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content./52232/-edu-teaartedu-teaart-teaartdir.                      

(30 มิถุนายน 2564). 

เอกรัตน์ เช้ือวงัคาํ และ วลัลภา อารีรัตน์. (2564). องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํดิจิทลัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ คร้ังท่ี 22, 25 มีนาคม 2564: 886-893. 

Klein, M. (2020). Leadership Characteristics in The Era Of Digital Transformation, BMIJ, 8(1): 883-902  

 doi: http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1441. 

Sheninger, E. (2014). Pillars of digital leadership. International Center for Leadership in Education. 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1996 

การใช้แนวการสอนภาษาทีเ่น้นเน้ือหาวทิยาศาสตร์ 

เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษและความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ 

ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5 

THE USE OF SCIENCE CONTENT-BASED LANGUAGE INSTRUCTION TO 

PROMOTE ENGLISH READING ABILITY AND SCIENCE KNOWLEDGE 

AMONG GRADE 11 STUDENTS 

 

ชลดา  สุมา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

E-mail: chonlada.su@yupparaj.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความรู้          

ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังจากการเรียนตามแนวการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์         

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวดัเชียงใหม่    

จาํนวน 35 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนว              

การสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์ จาํนวน 4 แผน แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

และแบบทดสอบวดัความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ จากนั้นนาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ โดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และค่าร้อยละ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

นักเรียนหลงัจากการเรียนตามแนวการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียน มีความสามารถใน                

การอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึนจากระดบัคุณภาพพอใชเ้ป็นระดบัคุณภาพดี  2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ดา้น

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัจากการเรียนตามแนวการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนมี

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์สูงข้ึนจากระดบัคุณภาพดีเป็นระดบัคุณภาพดีเยีย่ม 

 

คาํสําคญั:  แนวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ   

 ความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to compare students’  English reading ability, and to compare 

students’ science knowledge after learning through the content-based instruction. The sample group was 35 grade 

11 students at a school in Chiang Mai Province, during the second semester of the academic year 2019.                             

The experimental instruments were four lesson plans using the science content- based instruction.  The data 

collecting instruments were the English reading ability test, and the science knowledge tests.  The obtained data 

were analyzed by using mean, standard deviation, and percentage.  The findings of this study were as follows:                  
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1.  The comparison scores of after having learned through the science content- based instruction, the students’ 

English reading ability scores were higher from a fair level to a good level, and 2.  after having learned through 

the science content- based instruction, the students’  science knowledge scores were higher from a good level to 

an excellent level. 

 

Keywords: Science Content-Based Language Instruction, English Reading Ability, Science Knowledge 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก

แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนงานสําคญัท่ีจะตอ้งผลกัดนั       

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม คือ การยกระดับภาษาอังกฤษให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารใน

ชีวิตประจาํวนัได ้โดยสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา เนน้การเรียนการสอนสาํหรับนาํไปใชส่ื้อสารจริงมากกวา่

หลกัไวยากรณ์ (สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2559) การเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษก็มีปัญหามา               

โดยตลอด ส่งผลใหน้กัเรียนไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะทกัษะการอ่าน เพราะในปัจจุบนั

ถึงแมว้า่ผูส้อนหลายท่านไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของเทคนิคการอ่านและเร่ิมท่ีจะสอนเทคนิคการอ่านให้กบั

ผูเ้รียน แต่ผูส้อนส่วนใหญ่ยงัใชเ้วลากบัการใหผู้เ้รียนอ่านเร่ืองและผูส้อนจะแปลเร่ืองท่ีอ่านและถามคาํถามเพ่ือวดั

ความเขา้ใจของผูเ้รียนในห้องเรียน ผูส้อนจึงขาดความเขา้ใจในการสอนการอ่านรวมทั้ง การถ่ายทอดเทคนิค                

การอ่านใหก้บัผูเ้รียน (อรุณี วริิยะจิตรา และคณะ, 2555) ถา้นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอย่าง

เหมาะสมจากเน้ือหาและทาํกิจกรรมท่ีผูเ้รียนสนใจและเก่ียวขอ้งกบัความรู้เดิมของผูเ้รียน น่าจะช่วยให้ผูเ้รียน

สามารถส่ือสารเป็นภาษาองักฤษไดดี้ข้ึน เกิดการเรียนรู้ท่ีสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตจริงและเพ่ือเป็นการเตรียม

ผูเ้รียนใหพ้ร้อมท่ีจะใชภ้าษาองักฤษเชิงวชิาการในอนาคต โดยใชแ้นวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหา งานวจิยัเก่ียวกบั

แนวการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาของ Mohan (1986) พบว่าการฝึกทกัษะทางภาษาร่วมกบัวิชาต่างๆ ในชั้นเรียน 

สําหรับนกัเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา เพ่ือเน้นความสามารถทาง

วิชาการและการส่ือสารและใชเ้วลาเรียนท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้นกัเรียนตั้งใจเรียนจนประสบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปรับวิธีเรียนให้เขา้กบัองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความยากง่ายของเน้ือหาวิชา เวลาเรียน 

ความรู้เดิมในเร่ืองท่ีเรียน จุดประสงค์และความสําคญัของความรู้ เพ่ือนําเสนอประสบการณ์ใหม่ ตลอดจน                 

การสมัภาษณ์เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมานาํเสนอ 

 ดังนั้นผูว้ิจัยจึงได้นําแนวคิดการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษอนัจะเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้และ

ทกัษะทางภาษา ตลอดจนส่งเสริมความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กนั 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการเรียนตาม

แนวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการเรียนตามแนวการสอน

ภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์ 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

1998 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาอาศยัทฤษฎีทางภาษาหลายๆ ทฤษฎีประกอบกนั เช่นเดียวกบัการสอนภาษา

เพ่ือการส่ือสารท่ีเป็นท่ีนิยมในการเรียนการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศในปัจจุบนั การสอนภาษาท่ีเนน้

เน้ือหามีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผูเ้รียนฝึกใช้ภาษาองักฤษเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเน้ือหาพร้อมกับการพฒันา

ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ โดยผูส้อนจะใช้เน้ือหาเป็นตวักาํหนดรูปแบบของภาษา อนัได้แก่ เสียง ศัพท์ และ

โครงสร้างต่างๆ และความหมายท่ีจาํเป็นตอ้งฝึกให้ผูเ้รียนมีความรู้เป็นพ้ืนฐานเพ่ือท่ีจะสามารถใชภ้าษาองักฤษ

ตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งตน้ ดังนั้นทฤษฎีทางภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวการสอนดงักล่าวคือ แนวคิดของ

ภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้าง ซ่ึงมีแนวคิดว่า การเรียนรู้ภาษาคือ การเรียนรู้องค์ประกอบของภาษา อนัได้แก่               

หน่วยของเสียง หน่วยของโครงสร้างและหน่วยของความหมาย ถา้ผูเ้รียนเรียนรู้องคป์ระกอบของภาษาดงักล่าว 

จะสามารถใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการทาํความเขา้ใจสาระของเน้ือหาและสามารถใชอ้งคป์ระกอบของภาษาเหล่านั้นใน

ทกัษะการพดูหรือทกัษะการเขียนเชิงวชิาการได ้

 นอกจากการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาจะอาศัยแนวคิดภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้าง ซ่ึงยงัคงคาํนึงถึง

ความสําคัญขององค์ประกอบของภาษาหรือรูปแบบของภาษาท่ีจะสอนแล้ว Brinton, Snow, Wesche (1989)       

ไดอ้ธิบายวา่แนวการสอนดงักล่าว ใชเ้น้ือหาเป็นตวักาํหนดหนา้ท่ีของภาษาโดยใชท้กัษะทั้ง 4 คือ ฟัง พดู อ่านและ

เขียนในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Richards and Rodgers (2001) วา่ การสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาควรบูรณาการ

ทักษะทางภาษาต่างๆ และกิจกรรมการเรียนรู้ จะทําให้ผูเ้รียนได้ทักษะการเรียนภาษาจากสถานการณ์จริง          

ผ่านกิจกรรมการอ่าน การจดบนัทึก ฟังและเขียนสรุปความ หรือการโตต้อบจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ ตลอดจนการเรียน

โครงสร้างทางภาษาผา่นเน้ือหาและเป็นส่วนประกอบจากการเรียนทกัษะต่างๆ เช่น เม่ือผูเ้รียนไดฟั้งข่าวหรืออ่าน

บทความจากเอกสารจริงแลว้ ผูเ้รียนสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการอ่านและสามารถพูด

โตต้อบ หรือเขียนเชิงวิชาการได ้เป็นตน้ นอกจากผูเ้รียนจะไดพ้ฒันาทกัษะภาษาเชิงวชิาการแลว้ ผูเ้รียนยงัพฒันา

ทกัษะการเรียนอีกดว้ย ฉะนั้นการสอนดงักล่าวยงัไดอิ้ทธิพลของแนวคิดเก่ียวกบัหนา้ท่ีของภาษา ซ่ึงมีความเช่ือวา่

ภาษาเป็นเคร่ืองมือแสดงออกซ่ึงความหมาย ในการจดัการเรียนการสอนดงักล่าวนอกจากผูเ้รียนจะไดเ้รียนเน้ือหา

ความรู้ตามความตอ้งการและความสนใจแลว้ ผูเ้รียนยงัฝึกใชภ้าษาตามหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีตนตอ้งการอีกดว้ย 

 จากทฤษฎีทางภาษาดงักล่าวขา้งตน้ สรุปได้ว่าแนวการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาเป็นการสอนท่ีอาศยั

หลกัการของทฤษฎีทางภาษาหลายๆ ทฤษฎี ไดแ้ก่ แนวคิดของภาษาศาสตร์กลุ่มโครงสร้างท่ีคาํนึงองคป์ระกอบ

หรือรูปแบบของภาษาท่ีเช่ือมโยงกบับริบทของเน้ือหา แมว้า่แนวการสอนดงักล่าวจะไม่เนน้การสอนรูปแบบของ

ภาษาก็ตาม แต่ยงัคงเนน้ถึงการใหเ้น้ือหาเป็นตวักาํหนดรูปแบบของภาษาท่ีจะสอนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ เพ่ือผูเ้รียน

จะไดใ้ชค้วามรู้ในรูปแบบของภาษาทาํความเขา้ใจสาระของเน้ือหาและใชใ้นทกัษะเพ่ือการส่ือสารได ้นอกจากน้ี

วิธีสอนดงักล่าวยงัอาศยัแนวคิดเก่ียวกบัภาษาวา่ภาษามีหนา้ท่ีในการส่ือความหมาย ในการเรียนการสอนผูเ้รียน              

จะฝึกใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารตามหน้าท่ีต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการ ในส่วนของแนวคิดเชิงปฏิสัมพนัธ์ท่ีใช้เป็นหลกั                 

ในการจดักิจกรรมของวิธีสอนน้ี กล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาเกิดจากการท่ีผูเ้รียนร่วมมือ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกัน      

ซ่ึงส่งเสริมกิจกรรมปฏิสมัพนัธ์ทั้งในการพดูและการเขียน 

 ประกายเพชร พรมแสง (2553) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ                         

การส่ือสาร โดยใชว้ิธีการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาวิชา สาํหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทาง         
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การเรียนภาษาองักฤษหลงัใชกิ้จกรรมการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียน และผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใชว้ธีิการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวชิาอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ศรีวิมล วงศ์ชมภู (2555) ทําการวิจัยเร่ือง การสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพ่ือ

เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษและศึกษาความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บ 

การสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์ พบวา่คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนสูงข้ึนจาก

ระดบัไม่ผา่น เป็นระดบัดีหลงัจากไดรั้บการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์ นอกจากนั้นผลการศึกษาคะแนน

ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวิทยาศาสตร์ พบวา่ผูเ้รียนมีความรู้

ทางวทิยาศาสตร์ผา่นเกณฑอ์ยูใ่นระดบัดี 

3.2 สมมตฐิานการวจิยั 

(1) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัจากการเรียนตามแนวการสอนภาษาท่ี

เนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์สูงข้ึน 

(2) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลงัจากการเรียนตามแนวการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหา

วทิยาศาสตร์สูงข้ึน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ท่ีเรียนวชิาภาษาองักฤษอ่าน

เชิงวเิคราะห์ 4 (อ 32214) จาํนวน 234 คน  

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ

อ่านเชิงวเิคราะห์ 4 (อ 32214) โดยมีการเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตวัอยา่ง รวมจาํนวน 35 คน  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ 

 2.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีใชแ้นวการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหา

วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นนําเขา้สู่บทเรียน 2. ขั้นก่อนอ่าน 3. ขั้นระหว่างอ่าน และ                         

4. ขั้นหลงัอ่าน (Post-reading) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน       

เป็นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง ความเหมาะสม ความเท่ียงตรงของเน้ือหา จุดประสงค ์และขั้นตอนการจดัการ

เรียนรู้ และนาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ จาํนวน 4 แผน แผนละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 20 คาบ   

 2.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

  2.2.1 แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เป็นแบบทดสอบปรนยัเลือกตอบ 

4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ท่ีวดัความสามารถในการอ่านตามตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) พุทธศกัราช 2551 และระดบัการเรียนรู้ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากนั้ นนําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนท่ีมีความสามารถใกล้เคียงกับ                  

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 45 คน ผูว้ิจยัหาคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการนาํแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย  

ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ซ่ึงมีค่า ตั้งแต่ 0.22-0.89 และค่าความยากง่าย (p) 

ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 0.22-0.78 โดยใชสู้ตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ผลปรากฏวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ

เท่ากับ 0.79 จากนั้ นนําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน                          
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กลุ่มตัวอย่างมาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ และเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพของ         

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2551) 

2.2.2 แบบทดสอบวดัความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แบบปรนัย 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ ผูว้ิจัย                 

นาํแบบทดสอบไปทดลองกบันกัเรียนท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 45 คน โดยหาคุณภาพ

ของเคร่ืองมือโดยการนาํแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือมัน่ ดงัน้ี      

ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 0.27-0.91 และค่าความยากง่าย (p) ซ่ึงมีค่าตั้งแต่ 0.23-0.77 โดยใชสู้ตร KR-20 

ของ Kuder-Richardson ผลปรากฏว่าค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั  0.72  จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดจ้าก 

การวดัความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างมาหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ   

และเทียบเกณฑร์ะดบัคุณภาพของสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา (2551) 

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 3.1 นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษและแบบทดสอบ        

วดัความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ ก่อนการเรียน 

 3.2 ดาํเนินการสอนกลุ่มตวัอยา่งตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหา 

จาํนวน 4 แผน แผนละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 20 คาบ 

 3.3 หลงัจากท่ีดาํเนินการสอนครบทั้ง 4 แผน นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษและแบบทดสอบวดัความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นขอ้สอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

 3.4 นาํคะแนนท่ีไดไ้ปวเิคราะห์เพ่ือแปลผลต่อไป 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 4.1 หาค่าความยากง่าย ค่าอาํนาจจาํแนก และค่าความเช่ือมัน่ ของแบบทดสอบความสามารถใน 

การอ่านภาษาองักฤษและแบบทดสอบวดัความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 

 4.2 หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าสถิติทดสอบ t ของคะแนนความสามารถใน

การอ่านภาษาองักฤษและความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ ก่อนและหลงัเรียน 

 

5. ผลการวจัิย 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนก่อนและหลังจาก              

การเรียนตามแนวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์ 

 

ตาราง 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ระดบัคุณภาพ และสถิติทดสอบ t ของคะแนน 

            ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการเรียนตามแนวการสอนภาษา 

            ท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์  

การวัด X� SD % ระดบัคุณภาพ คะแนนพฒันาการ t-value p-value 

ก่อนเรียน 26.09 4.95 65.23 พอใช ้ 4.57 
10.084** 0.000 

หลงัเรียน 30.66 4.52 76.65 ดี 11.13% 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั 0.05 
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 จากตาราง 1 จะเห็นวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อนเรียน 

เท่ากบั 26.09 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.95 คิดเป็นร้อยละ 65.23 อยูใ่นระดบัคุณภาพพอใช ้ส่วนค่าเฉล่ีย

ของคะแนนหลงัเรียน เท่ากบั 30.66 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.52 คิดเป็นร้อยละ 76.65 อยูใ่นระดบัคุณภาพดี 

ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใชแ้นวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหา

วิทยาศาสตร์มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาคะแนน

พฒันาการของนกัเรียนพบวา่  ในภาพรวมนกัเรียนมีคะแนนพฒันาการเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 11.13 

ของคะแนนเตม็  

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลงัจากการเรียนตามแนว

การสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์ 

 

ตาราง 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ระดบัคุณภาพ และสถิติทดสอบ t ของคะแนนความรู้ 

ดา้นวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนและหลงัจากการเรียนตามแนวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวทิยาศาสตร์  

การวัด X� SD % ระดบัคุณภาพ คะแนนพฒันาการ t-value p-value 

ก่อนเรียน 31.40 3.07 78.50 ดี 2.80 
8.551 0.000 

หลงัเรียน 34.20 2.68 85.50 ดีเยีย่ม (7.00%) 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบั .05 

  

จากตาราง 2 จะเห็นวา่ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนก่อนเรียน เท่ากบั 31.40 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.07 คิดเป็นร้อยละ 78.50 อยู่ในระดับคุณภาพดี ส่วนค่าเฉล่ียของคะแนน                   

หลงัเรียน เท่ากบั 34.20 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.68 คิดเป็นร้อยละ 85.50 อยู่ในระดบัคุณภาพดีเยี่ยม 

ค่าเฉล่ียของคะแนนความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนหลงัการใชแ้นวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวิทยาศาสตร์  

มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาคะแนนพฒันาการ    

ของนกัเรียนพบวา่ ในภาพรวมนกัเรียนมีคะแนนพฒันาการเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของคะแนนเตม็  

 

6. อภิปรายผล 

(1) การเรียนการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษสูงข้ึน สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

ประการแรก การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหามีเน้ือหา

น่าสนใจ และเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน นอกจากนั้นเน้ือหาท่ีใชส้อนยงัมีความสาํคญั

และเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน ผูว้ิจยัปรับแผนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลายเหมาะสมกบั

ความรู้ความสามารถของผูเ้รียน สอดคลอ้งกับ Richard & Roger (2001) ท่ีว่า ผูเ้รียนจะประสบความสําเร็จใน               

การเรียนภาษาท่ีสองได ้ต่อเม่ือขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีไดรั้บเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ มีประโยชนแ์ละทาํใหก้ารเรียนรู้บรรลุ

จุดหมายตามความตอ้งการ เน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์ เก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัหรือเป็นรูปธรรมเป็นพ้ืนฐาน

สาํหรับการเรียนภาษาไดดี้กวา่และมีประสิทธิภาพ  

 ประการท่ีสอง ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสนบัสนุนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยผ่าน

กระบวนการการเรียนการสอนท่ีใชเ้น้ือหาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และการสอนภาษาทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2002 

อ่าน และเขียน ลกัษณะกิจกรรมจะเน้นความสําคญัของนักเรียนผ่านกิจกรรมความร่วมมือและการใช้ภาษา          

เพ่ือการส่ือสาร จะช่วยส่งเสริมความสามารถและทักษะทางภาษาองักฤษไดดี้ยิ่งข้ึน แนวการสอนภาษาท่ีเน้น

เน้ือหาเป็นแนวการสอนท่ีมีหลกัการในการเรียนรู้ภาษาสอดคลอ้งกับแนวคิดในการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ของ 

Krashen (1982) ท่ีมีความเช่ือวา่ นกัเรียนเรียนรู้ภาษาท่ีสองเพราะไดรั้บขอ้มูลทางภาษาท่ีสามารถเขา้ใจได ้ไม่ใช่

เพราะนักเรียนจดจาํศัพท์หรือฝึกทาํแบบฝึกหัดทางไวยากรณ์ วิธีสอนใดก็ตามท่ีเน้นการให้ขอ้มูลทางภาษา                       

ท่ีนักเรียนสามารถเขา้ใจได ้จะช่วยให้นกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ภาษา ตลอดจนการใชกิ้จกรรม

กลุ่มเพ่ือนาํเขา้สู่บทเรียนให้กบันกัเรียน จะใหน้กัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการส่ือสาร การใชค้วามรู้พ้ืนฐาน

เดิมและทกัษะการใชภ้าษาต่างๆ ท่ีจะทาํให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ อีกทั้งยงัช่วยให้นักเรียน                

มีการพฒันาและมีความภาคภูมิใจในตนเองสู่ระดบัท่ีสูงข้ึน นกัเรียนจะไดรั้บประโยชน์ท่ีสาํคญัท่ีสุด คือไดเ้รียนรู้

การใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารไปพร้อมๆ กับทักษะการเรียนท่ีสามารถนําไปใช้ในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม      

และมีความพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดบัสูง นอกจากน้ีส่ิงท่ีสําคญัท่ีสุดคือ การสอนแนวน้ีช่วยพฒันานักเรียน     

ให้คิดเป็น วิพากษว์ิจารณ์เป็นและพร้อมท่ีจะใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือศึกษาดว้ยตนเองในการแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือเป็นบนัไดสู่ความสาํเร็จในอนาคต ในระหวา่งการทาํกิจกรรมนกัเรียนมีความตั้งใจ ความกระตือรือร้น

และความพยายามท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ นกัเรียนสามารถทาํงานกิจกรรมกลุ่มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและแบ่งงาน

กนัทาํตามระดบัความสามารถ ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนการสอนสนบัสนุนใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้โดย

ผ่านกระบวนการการเรียนการสอนท่ีใชเ้น้ือหาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และการสอนภาษาทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง 

พดู อ่านและเขียน ลกัษณะกิจกรรมจะเนน้ความสาํคญัของนกัเรียนผา่นกิจกรรม ความร่วมมือและการใชภ้าษาเพ่ือ

การส่ือสาร จะช่วยส่งเสริมความสามารถและทกัษะภาษาองักฤษไดดี้ยิง่ข้ึน  

(2) การเรียนการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาวิทยาศาสตร์ช่วยใหน้กัเรียนมีความรู้ในดา้นวิทยาศาสตร์สูงข้ึน 

สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

นกัเรียนไดท้าํแบบทดสอบความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนบทเรียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษา 

ท่ีเนน้เน้ือหา และเม่ือนกัเรียนไดเ้รียนบทเรียนภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหา มีความเหมาะสม

กบัระดบัความรู้ความสามารถกบันักเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Brinton et al. (1989) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญัของ             

การจดัการเรียนการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหา วา่เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาความสามารถทางภาษาของนกัเรียน

วิธีหน่ึง คือ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เน้ือหา ทกัษะทางภาษา กระบวนการคิด เจตคติและวฒันธรรม และ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่นกัเรียนดา้นต่างๆ ตลอดจนเป็นการประสานเน้ือหาเขา้กบัวตัถุประสงคข์องการสอนภาษา

เพ่ือการส่ือสารท่ีนักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาองักฤษในการเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาเน้ือหา และการทาํกิจกรรม 

เน้ือหาของบทเรียนเหล่าน้ีนกัเรียนมีความคุน้เคยและมีพ้ืนฐานความรู้เดิมอยูบ่า้งแลว้ นกัเรียนจะสามารถเรียนรู้

ภาษาไดดี้ เม่ือมีโอกาสใชภ้าษาในสถานการณ์ท่ีเหมือนจริงและนกัเรียนจะใชภ้าษา มากข้ึนถา้มีความสนใจใน

เน้ือหาท่ีเรียน ดงันั้นผูส้อนจึงตอ้งนาํเน้ือหาท่ีเป็นจริงและสถานการณ์การเรียนรู้ ท่ีสมจริงมาใหน้กัเรียนไดฝึ้กใช้

ภาษามาเช่ือมโยงกบัเน้ือหาของวชิาในภาษาองักฤษ และท่ีสาํคญัท่ีสุด คือการสอนในแนวน้ีฝึกใหน้กัเรียนคิดเป็น 

สามารถวิพากษ์วิจารณ์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเน้ือหาท่ีเรียนและใชท้กัษะทางภาษา เป็นเคร่ืองมือ ในการคน้ควา้ขอ้มูล

เพ่ิมเติมได ้(สถาบนัภาษาองักฤษ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 สรุปได้ว่าการใช้แนวการสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาวิทยาศาสตร์ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษสูงข้ึนและนักเรียนมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สูงข้ึนตรงตามสมมุติฐานท่ีตั้ งไว ้เน่ืองจาก การจัด



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2003 

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหาส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะทางดา้นภาษาและเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้ต่อไป 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ควรมีการช้ีแจงรูปแบบและประโยชน์การสอนภาษาท่ีเน้นเน้ือหาก่อนทาํการเรียนการสอน 

เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความตระหนกัและความสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน 

(2) ควรใชเ้วลาในขั้นก่อนอ่านให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือให้ตวัป้อนทางภาษาท่ีเพียงพอ และให้เวลา กบั

ผูเ้รียนในการทาํกิจกรรมการสอนตลอดจนระยะเวลาในการสอนแต่ละบทเรียน 

(3) ควรแนะนาํให้นักเรียนทาํสมุดบนัทึกคาํศพัท์หรือสํานวนในแต่ละบทเรียนเพ่ือให้นักเรียน

สามารถอ่านทบทวนได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) ควรกาํหนดค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษและคะแนนของความรู้

ดา้นวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละคนก่อนและหลงัจากไดรั้บการสอนภาษาท่ีเนน้เน้ือหา วา่ควรเพ่ิมข้ึนเท่าไร 

เน่ืองจากโดยปกติแลว้คะแนนหลงัเรียนมกัจะสูงกว่าก่อนเรียนเสมอ แต่อาจจะเพ่ิมไม่มาก  จึงไม่ค่อยเห็นได้

ชดัเจน 

 (2) ควรมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ให้มากข้ึน เพ่ือให้นกัเรียน

ไดฝึ้กทกัษะและเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ อย่างเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั และร่วมมือกบัผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ               

ในการกาํหนดแนวทางในการจดักิจกรรมเพ่ือลดภาระงานของนกัเรียน 

 (3) ควรมีการศึกษาและวิจยัตวัแปรตามอ่ืนๆ เช่น ความสามารถในการฟัง การพูด และการเขียน

ภาษาองักฤษ  

 

8. เอกสารอ้างองิ 

ประกายเพชร พรมแสง. (2553). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร โดยใช้วิธีการสอน

ภาษาท่ีเน้นเนือ้หาวิชา สาํหรับผู้ เรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3. (สารนิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต). 

มหาวทิยาลยันเรศวร.  

ศรีวมิล วงศช์มภู. (2555). การสอนภาษาท่ีเน้นเนือ้หาวิทยาศาสตร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน

ภาษาอังกฤษและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6. (วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต). มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12                     

(พ.ศ. 2560 - 2564). สืบคน้เม่ือ 8 พฤษภาคม 2561, จาก http://www.bps.sueksa.go.th/ 

สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 

(2551). แนวปฏิบัติการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พทุธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2004 

สถาบนัภาษาองักฤษ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวการจัด 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมธัยมศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พทุธศักราช 2551. นนทบุรี: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

อรุณี วริิยะจิตรา และคณะ. (2555). เหลยีวหลงัแลหน้าการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ: ส.เอเชียเพรส (1989). 

Brinton, D.M., Snow, M.A., and Wesche, M.B. (1989). Content-Based Second Language Instruction. Boston: 

Heinle& Heinle. 

Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon. 

Mohan, B.A. (1986). Language and Content. Reading. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company. 

Richards, J. C. and Rodger T. S. (2001). Approaches and Methods in Language teaching Second Edition.                

New York: Cambridge University Press. 

 

 

 

 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2005 

การออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคดิผู้เรียนเป็นสําคญัเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทลั 

DESIGN OF A DIGITAL GAME ON A STUDENT-CENTRED APPROACH  

TO ENHANCE THE DIGITAL QUOTIENT 
 

อมรพงศ์  สุขเสน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

E-mail: suksen.am@gmail.com 

นัทธีรัตน์  พรีะพนัธ์ุ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

E-mail: nutteerat@g.swu.ac.th 

นฤมล  ศิระวงษ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

E-mail: naramon@g.swu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสําคญั และ 2) ศึกษา

คุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั การออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็น

สําคญัประเมินคุณภาพโดยผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

คอมพิวเตอร์ศึกษา เกมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 ท่าน และผูท้รงคุณวุฒิดา้นการสอนสังคมศึกษา จาํนวน 2 ท่าน                

การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย   

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการออกแบบเกมดิจิทัลตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสําคญั ผูว้ิจัยได้ออกแบบ                   

โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่อประสานระหวา่งเกมกบัผูเ้ล่น และสถานการณ์ภายในเกม 2) คุณภาพของการออกแบบ

เกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 5 ท่าน พบวา่ การออกแบบเกมดิจิทลัมีความสอดคลอ้ง

สามารถนาํไปใชไ้ด ้(ค่าดชันีความสอดคลอ้งทั้งฉบบั เท่ากบั 0.85)  
 

คาํสําคญั: เกมดิจิทลั, แนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to design and studying the effectiveness of a digital game on a student-

centered approach.  The sample group consisted of 5 experts following:  3 experts in educational technology,                              

2 experts in social studies teachers. The data were analyzed using arithmetical mean.  

The research finding following:  ( 1)  a game design of a digital game on a student- centered approach 

including user interface and gaming situation; and ( 2)  a game design of a digital game on a student- centered 

approach had an Index of Item-Objective Congruence was at 0.85. 
 

Keywords: Digital game, Student-centred 
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1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 โลกในปัจจุบนัภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และการกา้วเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 ทาํใหเ้ทคโนโลยเีกิดการพฒันา

ไปอย่างรวดเร็ว ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อวิถีการดาํรงชีพของมนุษยใ์นสังคมโลกอย่างทั่วถึง                

มีการนาํเทคโนโลยีมาประยกุต์ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ผูเ้รียนจึงถูกหลอมรวมกบัโลกดิจิทลัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้            

เด็กส่วนใหญ่ใชพ้ื้นท่ีบนโลกออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน (Smart 

phone) รวมไปถึงแท็บเลต็ (Tablet) ทาํใหจ้าํนวนพลเมืองในโลกดิจิทลัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

สงัคมในยคุท่ีมีการผสมผสานดิจิทลัจึงกลายเป็นพลเมืองดิจิทลัอยา่งเต็มตวั ผูใ้ชง้านตอ้งมีความสามารถ

ในการใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือดิจิทลัไดอ้ยา่งปลอดภยัอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถเอาตวัรอดและใชชี้วติอยูบ่นโลก

ยุคดิจิทลัได ้รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อการกระทาํของตนเอง และตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูอ่ื้น

อย่างชาญฉลาด ซ่ึงหากขาดความฉลาดทางดิจิทลัก็จะส่งผลเสียทั้งต่อตนเองและสังคม จึงทาํให้เกิดปัญหากบั

ตนเองและผูอ่ื้น และหากปัญหาน้ีเกิดข้ึนในวยัเด็กจะส่งผลให้เด็กไม่สนใจในการเรียน ใชเ้วลาอยูบ่นโลกออนไลน์

มากกวา่การพูดคุยและสร้างปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้ง ทาํให้ขาดทกัษะการพูดคุยกบัผูอ่ื้น ขาดมนุษยสมัพนัธ์ 

และไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มรอบตวั จึงจาํเป็นตอ้งจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนตามความตอ้งการและ

ความถนัดของตนเอง เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดคิ้ดและแสดงออก ปฏิบติัอย่างอิสระ และไดแ้ลกเปล่ียนความรู้

ร่วมกับผูอ่ื้น ดังนั้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั จึงมีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี              

ส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยครูผูส้อนจะตอ้งลดบทบาทและปรับเปล่ียนจากผูบ้อกความรู้ให้แก่ผูเ้รียน มาเป็น

ผูส้นบัสนุน ผูช้ี้แนะ ท่ีปรึกษาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล (ศศิธร เวยีงวะลยั, 2556)  

ทั้ งน้ีการส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทัล จึงเป็นการส่งเสริมความฉลาดทั้ งทางด้านความรู้ ทักษะ  

และเจตคติ เพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการดาํรงชีวิตภายใตส้ังคมยคุดิจิทลัใหก้บัผูเ้รียน ดว้ยการจดัการเรียนรู้

โดยใชส้ถานการณ์จาํลองหรือกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (Conflict Situation Skills) เป็นกระบวนการการเรียนรู้

อยา่งหน่ึงท่ีฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง ไดมี้โอกาสสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

และสามารถนาํประสบการณ์จากการเรียนรู้นั้น มาเป็นแนวทางในการเลือกและตดัสินใจ ผ่านการวิเคราะห์และ

ประเมินค่า เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า                

มีการนาํเกมท่ีสร้างข้ึนมาเพ่ือใชเ้ล่นบนอุปกรณ์ดิจิทลั ซ่ึงเกมช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเพลิดเพลินขณะเรียน เป็นส่ิงเร้า

ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดแรงจูงใจในการเรียน ก่อให้เกิดการเรียนรู้จากการเล่น สามารถฝึกทกัษะการคิดขั้นสูง ทกัษะทาง

ภาษา และทกัษะทางสงัคม ฝึกการวางแผน การทาํงานเป็นทีม รู้จกัแบ่งหนา้ท่ี ฝึกความรับผิดชอบ และการปฏิบติั

ตามกฎท่ีตั้งไว ้รวมถึงช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการประจกัษด์ว้ยตนเอง ทาํให้การเรียนรู้นั้นอยูค่งทน และ

สามารถเช่ือมโยงการเล่นเกมไปสู่ชีวติประจาํวนัได ้(ทิศนา แขมมณี, 2559; ศยามน อินสะอาด, 2557) 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นความสาํคญัของการออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็น

สําคญัเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทลั ว่าควรประกอบดว้ยขั้นตอนใดบา้งท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความฉลาด             

ทางดิจิทลั รวมทั้งศึกษาคุณภาพของเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม

ความฉลาดทางดิจิทลัของผูเ้รียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

(2) เพ่ือศึกษาคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนบทบาทผูส้อนใหเ้ป็นผูอ้าํนวยการ

เรียนรู้ โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อความสามารถและความแตกต่างของผูเ้รียน อีกทั้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้

เกิดการคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิบติั ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้จากการลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง เกิดความสุข

สนุกสนานในการเรียน เพ่ือพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บ

มาประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ ทั้งน้ี สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (กรมวิชาการ, 2543) ไดเ้สนอ

แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไวด้งัน้ี 

1. สมองมนุษยมี์ศกัยภาพในการเรียนรู้สูงสุด สมองของมนุษยมี์ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด 

สามารถเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง ธรรมชาติ และทุกส่ิงรอบตวั สามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ได้ผ่านสมองและระบบ

ประสาทสมัผสั ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ดงันั้น กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูส้อนควรใหผู้เ้รียน

พฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งสมอง จิตใจ มือ และสุขภาพองคร์วม 

2. ความหลากหลายของสติปัญญาของแต่ละคน มีความสามารถท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลและส่ิงแวดลอ้มท่ีจดัให้ผูเ้รียน ดงันั้น การจดักระบวนการเรียนรู้จึงควรมีความหลากหลาย เพ่ือ

ส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน 

3. การเรียนรู้ประสบการณ์ตรงท่ีมีประสิทธิภาพ ผูส้อนควรลดการถ่ายทอดเน้ือหาวิชาลง โดยเนน้ให้

ผูเ้รียนและผูส้อนมีบทบาทร่วมกนัในการแสวงหาความรู้ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้

จากสถานการณ์จริงท่ีเป็นประโยชน์และสัมพนัธ์กบักิจกรรม โดยไดเ้รียนในแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ผูส้อนมี

หนา้ท่ีเตรียมการจดัส่ิงเร้า ใหค้าํปรึกษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผลการพฒันาการของผูเ้รียน 

สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันั้น จะตอ้งมีการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยให้ผูเ้รียนเผชิญกบัประสบการณ์ตรง 

ได้ฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ ด้วยตนเอง โดยผู ้สอนเป็นผู ้อาํนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และร่วมคิด                        

ร่วมสร้างสรรค ์และสร้างสมัพนัธ์อนัดีร่วมกบัผูเ้รียน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

คาํวา่ “เกม” ไดรั้บการบญัญติัความหมายโดยสาํนกังานราชบณัฑิตยสภา (สาํนกังานราชบณัฑิตยสภา, 

2554) วา่ เกม หมายถึง การแข่งขนัท่ีมีกติกากาํหนด เช่น เกมกีฬา หรือการเล่นเพ่ือความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ 

สอดคลอ้งกบั เทพฤทธ์ิ สินธาํรงรักษ ์(2556) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของเกมไวว้า่ เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความสมคัร

ใจภายใตข้อ้กาํหนดท่ีแน่นอน โดยระยะเวลาและสถานท่ีถูกกาํหนดไว ้มีลกัษณะเป็นเง่ือนไขหรือขอ้ผกูมดัท่ีผูเ้ล่น

ยอมรับ อีกทั้งยงัตอ้งสร้างความรู้สึกร่วมใหผู้เ้ล่นได ้เช่น ความเครียด ความสนุกสนาน หรือความคิดในการวางแผน 

นอกจากน้ี ศยามน อินสะอาด (2557) ไดเ้สนอเพ่ิมเติมวา่ เกมเป็นส่ิงเร้าท่ีก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยความสนุกสนาน 

ช่วยฝึกทกัษะความพร้อมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสงัคม และดา้นสติปัญญา  

ในปัจจุบันเกมได้เปล่ียนแปลงการแสดงผลโดยใช้อุปกรณ์ท่ีเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เช่น                            

เกมคอมพิวเตอร์ เกมบนสมาร์ทโฟน เกมบนแท็บเล็ต รวมไปถึงเกมออนไลน์ท่ีใชร้ะบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน

การเล่นจึงทาํให้รูปแบบของเกมน่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจผูเ้ล่นไดม้ากข้ึน เรียกวา่ เกมดิจิทลั โดยมี

ผูใ้ห้ความหมายของเกมตามลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแสดงผล เช่น เกมคอมพิวเตอร์ เป็นเกมท่ีถูกสร้าง

ข้ึนมาเพ่ือเล่นบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ (Online Game) คือ วิดีโอเกมท่ีเล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์มีส่วนท่ีคล้ายคลึงกับเกมหลายผูเ้ล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้ งน้ี                     
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เกมดิจิทลัจะตอ้งมีกติกาการเล่นแน่นอน ชดัเจน และเขา้ใจง่าย โดยการออกแบบส่วนต่อประสานนั้นจะตอ้ง

สามารถดึงดูดความสนใจในการเล่นเกม เช่น ความสวยงาม ทา้ทายความสามารถดา้นต่างๆ ของผูเ้ล่น แสดงขอ้มูล

ยอ้นกลบัให้แก่ผูเ้รียนได้อย่างชัดเจน โดยสรุปคะแนนจากการประเมินผล เพ่ือใช้ในการพฒันาขอ้ผิดพลาด 

ทบทวนความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถของตนเองท่ีไดห้ลงัจากการเรียนดว้ยบทเรียน รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีใช ้             

ในการเล่นจะต้องใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการนําไปใช้ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน และราคาไม่สูงมาก                       

เพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สามารถเล่นไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

เกมดิจิทลัเป็นส่ือสมยัใหม่ท่ีสามารถสร้างความบนัเทิง และส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกนั 

ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ความเขา้ใจ มีความสนุกสนาน ช่วยฝึกทกัษะการคิดขั้นสูง 

ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับประเภทและจุดประสงค์ของเกมท่ีผู ้สร้างได้กําหนดไว ้ เกมดิจิทัลจึงเป็นเกมท่ีเหมาะกับ                            

การนาํเสนอเน้ือหาประเภททฤษฎี ทกัษะ และพฤติกรรม จะช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการใหผู้เ้รียน

ลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท ขอ้มูล และกติกาการเล่น พร้อมมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มท่ีผูส้ร้างเกม

ได้กาํหนดไวต้ามวตัถุประสงค์ จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีไดจ้ากการเล่นเกมมา

ประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวติจริงได ้ทั้งน้ี ขอ้จาํกดัของเกมท่ีอาจตอ้งใชเ้วลาในการจดัการเรียนรู้

มาก ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบวิธีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน โดยมีการวดัผลการเรียนรู้เป็นระยะ    

บวกกับการเสริมแรงทั้ งทางบวกและทางลบ เช่น การให้รางวลั หรือการเสียชีวิตในเกม เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิด                    

การกระตือรือร้นและความพยายามในการเล่นเกมมากข้ึน 

ดงันั้น เกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั จึงเป็นเกมท่ีมีกติกาการเล่นแน่นอน ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 

โดยการออกแบบส่วนต่อประสานนั้นจะตอ้งสามารถดึงดูดความสนใจในการเล่นเกม เช่น ความสวยงาม ทา้ทาย

ความสามารถด้านต่าง ๆ ของผูเ้ล่น แสดงขอ้มูลยอ้นกลบัให้แก่ผูเ้รียนได้อย่างชัดเจน โดยสรุปคะแนนจาก                    

การประเมินผล เพ่ือใชใ้นการพฒันาขอ้ผิดพลาด ทบทวนความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถของตนเองท่ีไดห้ลงัจาก

การเรียนดว้ยบทเรียน  รวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่นจะตอ้งใชง้านไดง่้าย สะดวกต่อการนาํไปใชใ้นชั้นเรียน

และนอกชั้นเรียน และราคาไม่สูงมาก เพ่ือตอบสนองต่อแนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั สามารถ

เล่นไดทุ้กท่ีทุกเวลา 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

 4.1.1 การหาคุณภาพของเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางดิจิทลั 

ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิในระดบัปริญญาเอกหรือผูมี้ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านเทคโนโลยี

การศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา เกมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 ท่าน และด้านการสอนสังคมศึกษา จาํนวน 2 ท่าน                   

โดยการเลือกอยา่งเจาะจง (Purposive Sampling) 

4.2 การออกแบบเกมดจิทิลัตามแนวคดิผู้เรียนเป็นสําคญั  

  4.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยั แหล่งขอ้มูลในเวบ็ไซต์ ท่ีมี              

ช่ือไทยประกอบดว้ย คาํวา่ “เกมดิจิทลั” และ “การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั” ช่ือภาษาองักฤษประกอบดว้ย            

คาํวา่ “Game” และ “Student-centered learning” ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2563 

  4.2.2 วเิคราะห์องคป์ระกอบของเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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 4.2.3 สังเคราะห์องคป์ระกอบของเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสําคญั มีองค์ประกอบในการ

ออกแบบ ดงัน้ี 

  4.2.3.1 การออกแบบการนาํเสนอ  

      1) เป้าหมายของการเล่นเกม  

      2) กฎ กติกาการเล่น  

      3) ปฏิสมัพนัธ์กบัเกม 

- มีการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

- เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

- ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง  

- ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกตดัสินใจ ดว้ยตนเอง  

- ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้  

- การเรียนรู้เกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

   4) ความทา้ทาย อุปสรรค และการแข่งขนั 

   5) การสรุปและอภิปรายผลการเล่น 

  4.2.3.2 การออกแบบส่วนต่อประสาน 

1) ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้

2) ตวัละคร 

3) ฉากประกอบ  

4) รางวลั 

 4.2.4 ออกแบบร่าง (Story board) เน้ือหาของเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยคาํนึงถึง 

องคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัน้ี 

  4.2.4.1 องคป์ระกอบของเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพ่ือการส่งเสริมความฉลาด

ทางดิจิทลั โดยกาํหนดเป็นกรอบกิจกรรมในเกม ประกอบดว้ยหนา้ต่าง จาํนวน 12 หนา้ต่าง ดงัน้ี 

1) หนา้เมนู 

2) หนา้เวลิด ์ช่ือหนา้ต่างในเกม “โรงเรียนร้าง” 

3) ด่าน 1 ช่ือหนา้ต่างในเกม “หอ้งเรียน” 

4) ด่าน 2 ช่ือหนา้ต่างในเกม “หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์” 

5) ด่าน 3 ช่ือหนา้ต่างในเกม “หอ้งพยาบาล” 

6) ด่าน 4 ช่ือหนา้ต่างในเกม “หอ้งวศิวกรรมยานยนต”์ 

7) ด่าน 5 ช่ือหนา้ต่างในเกม “หอ้งดนตรี” 

8) ด่าน 6 ช่ือหนา้ต่างในเกม “หอพกันกัเรียน” 

9) ด่าน 7 ช่ือหนา้ต่างในเกม “หอ้งวทิยาศาสตร์” 

10) ด่าน 8 ช่ือหนา้ต่างในเกม “โรงอาหาร” 

11) หนา้ลาสบอส ช่ือหนา้ต่างในเกม “หอ้ง ผอ.” 

12) บทสรุป ช่ือหนา้ต่างในเกม “โรงเรียน” 
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   4.2.4.2 ตาํแหน่งและสดัส่วนการนาํเสนอเน้ือหาและฉาก ของหนา้ต่างในเกม ดงัภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ตาํแหน่งและสดัส่วนการนาํเสนอเน้ือหาและฉาก ของหนา้ต่างในเกม 

 

  4.2.4.3 การออกแบบการนาํเสนอ ไดแ้ก่ เป้าหมายของการเล่นเกม กฎ กติกาการเล่น ปฏิสัมพนัธ์ 

กบัเกม ความทา้ทาย อุปสรรค การแข่งขนั และการสรุปและอภิปรายผลการเล่น โดยกาํหนดการดาํเนินเร่ืองในเกม 

แสดงดงัภาพประกอบ 2 

 

 

ภาพประกอบ 2 แผนผงัการนาํเสนอเกมดิจิทลั 

   จากภาพประกอบ 2 เม่ือผูเ้ล่นเขา้สู่เกมแลว้ ผูเ้ล่นจะเขา้สู่หนา้เมนู เพ่ือเลือกเมนู เม่ือผูเ้ล่นเลือก

เมนูเร่ิมเกม ผูเ้ล่นจะเขา้สู่หนา้ต่างโรงเรียนร้าง ซ่ึงภายในหนา้ต่างน้ีจะประกอบไปดว้ยการเช่ือมโยงไปยงัด่านต่างๆ 

ทั้งหมด 8 ด่าน ซ่ึงจาํลองจากสถานท่ีภายในโรงเรียน ไดแ้ก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล             

ห้องวิศวกรรมยานยนต ์ห้องดนตรี หอพกันกัเรียน ห้องวิทยาศาสตร์ โรงอาหาร และห้อง ผอ. โดยกาํหนดภารกิจ

ใหผู้เ้ล่นเพ่ือรวบรวบไอเทมเม่ือชนะในแต่ละด่าน และมีการใหร้างวลัเม่ือผูเ้ล่นชนะทุกด่าน ถือเป็นการจบเกม 

 4.2.5 ประเมินคุณภาพเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยใชแ้บบประเมินท่ีปรับปรุงแกไ้ข

ตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุในระดบัปริญญาเอกหรือผูมี้ประสบการณ์เก่ียวขอ้ง 
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ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ในดา้นเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา เกมคอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 ท่าน และดา้นการสอน

สังคมศึกษา จาํนวน 2 ท่าน  เพ่ือตรวจสอบดว้ยแบบประเมินคุณภาพของเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของเกมดิจิทัลตามแนวคิดผู ้เรียนเป็นสําคัญท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน ท่ีมีลักษณะเป็น                   

การประเมินความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) ใช้เกณฑ์ 0.5 ข้ึนไป ถือว่ามี                 

ความสอดคลอ้งอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้(ธีระ กลุสวสัด์ิ, 2558) 

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 4.3.1 แบบร่างเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 4.3.2 แบบประเมินคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4.4 การวเิคราะห์ข้อมูล  

สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  4.4.1 หาคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน

ความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) พิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกับ

เน้ือหา โดยมีเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาขอ้คาํถามแต่ละขอ้มีรายละเอียดดงัน้ี ดงัน้ี  

   0.50   ถึง 1.00  หมายถึง  ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งสามารถนาํไปใชไ้ด ้ 

   -1.00  ถึง 0.49  หมายถึง  ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้ง ตอ้งปรับปรุงหรือตดัออก 

  4.4.2 สถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (��) และส่วนเบ่ียงเบนมตรฐาน (S.D.) 

 

5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลการออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบโดยแบ่งออกเป็น 1) ส่วนต่อ

ประสานระหวา่งเกมกบัผูเ้ล่น และ 2) สถานการณ์ภายในเกม มีรายละเอียดดงัน้ี 

   5.1.1 ส่วนต่อประสานระหวา่งเกมกบัผูเ้ล่น ผูว้จิยัไดอ้อกแบบใหก้ารใชง้านโปรแกรมเขา้ถึงไดง่้าย

ใชง้านบนอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น แท็บเล็ต เคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีความล่ืนไหล ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่น                  

มีการบันทึกและเรียกกลบัขอ้มูลเกมให้ผูเ้ล่นสามารถกลบัมาเล่นเกมไดใ้นคร้ังต่อไป อีกทั้ งการให้คาํแนะนาํ                 

การใชง้านภายในเกม สญัลกัษณ์นาํทางมีความชดัเจนเขา้ใจง่าย อธิบายกฎ กติกา และวธีิการเล่น ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

สามารถช่วยให้ผูเ้ล่นควบคุมและบงัคบัการเคล่ือนไหวตวัละครไดง่้าย ประกอบกบัฉากมีความสวยงาม เสียงพ้ืน

หลงัและเสียงเอฟเฟกต์เหมาะสมกบัสถานการณ์ ไม่น่าเบ่ือ ทาํให้ผูเ้ล่นเกิดความรู้สึกต่ืนเตน้และสนุกสนาน                

ขณะเล่นเกมในหน้าต่างต่างๆ นอกจากน้ี รูปแบบ ขนาด สีตัวอักษรของขอ้ความในเกมเหมาะสมกับผูเ้ล่น                      

โดยการแบ่งเน้ือหาแต่ละกล่องขอ้ความมีความเหมาะสม ชัดเจน เขา้ใจง่าย อกัทั้ งยงัมีการแสดงสถานะของ                     

ตวัละคร เช่น ช่ือตวัละคร ค่าชีวิต และไอเทมท่ีไดรั้บ ทาํให้ผูเ้ล่นสามารถเห็นพฒันาการของตวัละครท่ีตนเอง

กาํลงัสวมบทบาทอยู ่ทั้งน้ี ไดมี้ผนวกการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยเกมนบัวา่เป็นการจดัการ

เรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ใหม่ดว้ยตนเอง โดยให้

ผูเ้รียนเผชิญกบัสถานการณ์ในเกม ทาํใหไ้ดฝึ้กคิด ฝึกตดัสินใจ ดว้ยตนเอง โดยผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใน

การจดัการเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

 5.1.2 สถานการณ์ภายในเกม ผูเ้ล่นจะตอ้งสวมบทบาทเป็นนกัเรียนของโรงเรียนแห่งหน่ึง ซ่ึง ผอ.

ของโรงเรียนถูกเจา้พ่อเส่ียมาเฟีย หัวหนา้องคก์รมาเฟีย วางแผนท่ีจะลา้งสมองของ ผอ. และใชโ้รงเรียนของพวก

เขาเป็นฐานทพัใหม่ในการสร้างโปรแกรมไวรัสเพ่ือเขา้ควบคุมโลกดิจิทลั ทั้ งการใช้งานอินเทอร์เน็ต การทาํ
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ธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัของพลเมืองดิจิทลัทุกคน ภารกิจในคร้ังน้ี นกัเรียนจะตอ้งบุกเขา้

ไปในโรงเรียนร้าง ซ่ึงเป็นฐานท่ีมัน่ขององคก์รมาเฟีย ปราบมาเฟียทั้ง 8 รวบรวมกญุแจทั้ง 8 ดอกท่ีจะใชเ้ปิดประตู

เขา้ไปช่วย ผอ.โรงเรียน ปราบเจา้พ่อเส่ียมาเฟีย เพ่ือรักษาความสงบสุขของโลกดิจิทลั ซ่ึงการดาํเนินเร่ืองใน

ลกัษณะน้ีกระตุน้ให้ผูเ้ล่นเกิดความพยายามท่ีจะฝ่าฟันอุปสรรคภายในเกม มีความเหมาะสมกับวยัของผูเ้ล่น  

เกิดการเรียนรู้ควบคู่กบัความสนุกสนานระหว่างเล่นเกม นอกจากน้ีการให้รางวลัเพ่ือเสริมแรงระหว่างเล่นเกม 

สามารถช่วยเร้าความสนใจผูเ้ล่นได ้

5.2 ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

การประเมินคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 5 ท่าน 

พบวา่ การออกแบบเกมดิจิทลัมีความสอดคลอ้งสามารถนาํไปใชไ้ด ้(ค่าดชันีความสอดคลอ้งทั้งฉบบั เท่ากบั 0.85) 

 

6. อภิปรายผล  

 การออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีค่าดชันีความสอดคลอ้งทั้งฉบบั เท่ากบั 0.85 ทั้งน้ี

อาจเป็นผลมาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ซ่ึงผูว้ิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เช่ือมโยงขอ้มูล  

องค์ความรู้ พบว่า องค์ประกอบของเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสําคญันั้น ดา้นการออกแบบการนาํเสนอ

จาํเป็นท่ีตอ้งมีการวางแผนหรือวางเร่ืองราวของสถานการณ์เป็นอยา่งดี มีการกาํหนดสถานการณ์ บทบาท กติกา 

เพ่ือให้ผูเ้ล่นรู้สึกสมจริง เม่ือไดเ้ขา้ไปสวมบทบาทในเกม โดยดา้นการออกแบบส่วนต่อประสานของเกมนั้น 

นับว่าเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยให้ผูเ้ล่นสามารถเล่นเกมไดต้่อเน่ือง จดจ่อ และบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การให้

รางวลัเป็นการเสริมแรงอย่างหน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูเ้ล่นเกิดความอยากเล่นต่อเน่ืองและไม่เบ่ือหน่ายต่อการเล่นเกม 

ภาพและเสียงเป็นองคป์ระกอบท่ีช่วยให้ผูเ้ล่นมีอรรถรสขณะเล่นเกม เกิดความสนุกสนาน มีอารมณ์ร่วมในเกม 

และเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบั ศิวนิต อรรถวฒิุกุล (2560) ท่ีไดใ้ห้ความหมายของเกม

ไวว้่า เกม คือ กิจกรรมท่ีมีผูเ้ล่นตั้งแต่ 1 คน โดยผูเ้ล่นจะตอ้งทาํการแข่งขนัจนบรรลุวตัถุประสงค์ตามกติกาท่ี

กาํหนดไว ้ซ่ึงเกมมกัจะจดัทาํข้ึนเพ่ือความบนัเทิง สร้างความสนุกสนาน และอาจใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ได้

อีกดว้ย เกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั จึงเป็นเกมท่ีเหมาะกบัการนาํเสนอเน้ือหาประเภททฤษฎี ทกัษะ 

และพฤติกรรม จะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการให้ผูเ้รียนลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ีมีบทบาท 

ขอ้มูล และกติกาการเล่น พร้อมมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มท่ีผูส้ร้างเกมไดก้าํหนดไวต้ามวตัถุประสงค ์จะช่วย

ให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ ทกัษะ และเจตคติท่ีไดจ้ากการเล่นเกมมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน

ชีวิตจริงได ้นอกจากน้ีออกแบบวิธีการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน โดยมีการวดัผลการเรียนรู้เป็น

ระยะ บวกกับการเสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ เช่น การให้รางวลั หรือการเสียชีวิตในเกม เพ่ือให้ผูเ้รียน 

เกิดความกระตือรือร้นและความพยายามในการเล่นเกมมากข้ึน อีกทั้ง การออกแบบเกมให้สามารถใชท้รัพยากร

ของอินเทอร์เน็ตมาสร้างและออกแบบความรู้อย่างสร้างสรรค์ ทําให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย                        

ซ่ึงการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายเวิล์ด ไวด์ เวบ็ ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง หรืออาจจะออกแบบให้มี

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนและผูส้อน หรือผูเ้รียนกบัผูเ้รียน อีกทั้งยงัสามารถประเมินผลการเรียนรู้ผ่านระบบ

เครือข่ายได ้(ทิศนา แขมมณี, 2559) โดยเล่นบนอุปกรณ์ดิจิทัล สามารถเขา้ถึงได้ทุกท่ีทุกเวลา สอดคลอ้งกับ 

ผลการศึกษาของ Hill Valeri (2015) ไดศึ้กษาการจดัการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทลัดว้ยเกม 

Minecraft พบวา่ การเล่นเกม Minecraft ของนกัเรียน สามารถบรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ของการเป็นพลเมือง
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ดิจิทลั ไดแ้ก่ ทกัษะการร่วมมือ (Collaboration) ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และทกัษะ

การสร้างสรรคส่ิ์งก่อสร้างผา่นเกมโลกเสมือนจริง (Construction of a virtual world game) 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 การออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสําคญันั้น จะตอ้งคาํนึงถึง การเลือกโปรแกรมท่ีใชใ้น               

การพฒันา ซ่ึงโปรแกรมนั้ นจะตอ้งมีความสามารถสร้างเกมดิจิทัลตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสําคญัได้ครบทุก

องค์ประกอบท่ีได้ออกแบบไว ้อีกทั้ งเป็นเกมท่ีผูเ้ล่นรับบทบาทสมมติเป็นตวัละครหน่ึงในเกม และควบคุม                   

ตวัละครดาํเนินการเล่นตามท่ีไดก้าํหนดไว ้ซ่ึงเป็นรูปแบบเกมท่ีนิยมในปัจจุบนั และนําเสนอเกมในรูปแบบ

ออนไลน์ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใชง้านไดบ้นอุปกรณ์ดิจิทลัท่ีหลากหลาย อาทิ สมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือ

คอมพิวเตอร์ สามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ีทุกเวลา ตามหลกัการจดัการเรียนรู้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ทั้ งน้ี เกมดิจิทลัตาม

แนวคิดผู ้เ รียนเป็นสําคัญเหมาะสําหรับผู ้เ รียนในระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้น เ น่ืองจากเป็นวัย ท่ี มี                                     

การเปล่ียนแปลงทั้งดา้นร่างกาย เชาวปั์ญญา บุคลิกภาพ อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดลกัษณะหลายอย่างท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ประจาํตวั และลกัษณะดงักล่าวมีความซบัซอ้นท่ีจะตอ้งทาํความเขา้ใจเป็นพิเศษ ประกอบกบัโลกในยคุ

ดิจิทลัท่ีมีการติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็วดว้ยแลว้นั้น ทาํให้เด็กมธัยมศึกษานั้นเป็นวยัท่ีครูและผูป้กครองควรให้

ความรู้และคาํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ดดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เด็กในการเตรียมตวัเขา้

สู่วยัรุ่นไดอ้ยา่งราบร่ืนและมีความสุข 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

การออกแบบเกมดิจิทลัตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสําคญันั้น ในการออกแบบสถานการณ์ของผูเ้ล่นควร

คาํนึงถึงอาย ุเพศ และความชอบของผูเ้รียน อีกทั้งควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบเกมดิจิทลั

ตามแนวคิดผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่น เพศ ระดบัชั้น ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเล่นเกม ความพร้อมของผูเ้รียน ความพร้อม

ของผูส้อน อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเล่น สภาพแวดลอ้มของผูเ้รียน เป็นตน้ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

  การศึกษาคร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนการวิจยัทุนพฒันาบัณฑิตศึกษาจากสํานักงานการวิจยัแห่งชาติ 

ประจาํปีงบประมาณ 2563 นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณความกรุณาจาก ผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.นทัธีรัตน์ พีระพนัธ์ุ 

และ อาจารย ์ดร.นฤมล ศิระวงษ ์ท่ีใหค้าํแนะนาํ ช้ีแนะแนวทางในการทาํวจิยั ตลอดจนอาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้จนงานวิจยัน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ขอขอบพระคุณบิดามารดา คุณครูมงักร สุขเสน และ  

ดร.พชัร์ชิสา สุขเสน ท่ีสนบัสนุนใหก้าํลงัใจเสมอมา ผูว้จิยัขอนอ้มบูชาพระคุณบิดา มารดาและบูรพาจารยทุ์กท่าน 
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บทคัดย่อ   

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ การคิดวิเคราะห์ 

ก่อนและหลงั ใช ้KWL Plus เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนหลงัการเรียนกิจกรรม  

เค ดบัเบิลยู แอล พลสั ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนผาขวางวิทยา สังกดั

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ท่ีเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2               

ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีใช้

กิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน จาํนวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมดเป็น 

20 คาบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ                  

แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์                       

โดย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ซ่ึงผลวิจัยพบว่าความสามารถใน                 

การอ่านภาษาองักฤษและการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนสูงข้ึนหลงัการเรียนกิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั รวมทั้ง

ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน  อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 หลงัการเรียนกิจกรรม                 

เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั  

 

คาํสําคญั: กิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั, ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษม ความสามารถในการเขียน

ภาษาองักฤษ, การคิดวเิคราะห์ 

 

ABSTRACT 

 The purposes of this research were to compare the students’  English reading and analytical thinking 

abilities and to study the students’  English writing ability after using KWL Plus activities.  The population was 

15 grade 7 students who enrolled in English course in the second semester of the academic year 2018 at Phakwang 

Wittaya school, Chiang Rai province. The research instruments consisted of 5 lesson plans which applied the use 

of KWL Plus activities, an English reading ability test, an English writing ability assessment form, and an 
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analytical thinking abilities test.  The data obtained were analyzed for mean, standard deviation, and percentage. 

The findings of this study are that the students’  English reading ability and analytical thinking abilities were 

higher after using KWL Plus activities. Moreover, the students’ English writing ability passed the pre-set criteria 

of 50% after using KWL Plus activities. 

 

Keywords: KWL Plus activities, English reading ability, English writing ability, Analytical thinking abilities 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 ในปัจจุบันภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสําคญัยิ่ง ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษและ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เป็นปัญหาสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ของการศึกษาไทยมาโดยตลอด ส่งผลไป

ถึงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจากผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน LAS (สถาบนัทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ, 2557) รายวิชาภาษาองักฤษ พบว่า ผูเ้รียนทาํขอ้สอบอตันยัโดยการเขียนอธิบายความไม่ได ้

และไม่สามารถคิดเชิงวเิคราะห์ หรือเขียนขอ้ความยาวๆไม่ได ้จากสภาพปัญหาดงักล่าว จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งหา

แนวทางเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษและความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะมุ่งให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน

ภาษาองักฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นั้นมีแนวทางในการแกปั้ญหาไดห้ลายแนวทาง และแนวทาง

หน่ึงท่ีจะเสนอ พบวา่กิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (KWL Plus) เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียน

เกิดกระบวนการคิดจากการอ่าน วิธีการจัดการเรียนการสอน  ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนวางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบ 

ประเมินและปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยการตั้งคาํถาม สร้างผงัความคิด และการสรุปความ               

ซ่ึงคิดคน้โดย Carr and Ogle (1987) และต่อมาไดพ้ฒันากิจกรรม เค ดบัเบิลยู แอล พลสั ข้ึนดว้ยการเพ่ิมการทาํ

แผนภูมิสัมพนัธ์ทางความหมาย (Semantic mapping) และการสรุปขอ้ความ(Summarizing information) ซ่ึงใน

ส่วนท่ีเพ่ิมน้ีเป็นส่ิงท่ีช่วยนกัเรียนพฒันาทกัษะการถ่ายโอนการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวจดัวา่เป็น

เทคนิคการเรียนรู้อีกแบบหน่ึงท่ีเสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนเป็นอย่างดี ซ่ึงกิจกรรม เค ดบัเบิลยู  

แอล พลสั ประกอบดว้ยขั้นตอน ดงัน้ี  

 1. ขั้น K (What I know) ผูเ้รียนมีความรู้เดิมในเร่ืองนั้นเพียงใด และเขียนคาํตอบลงในช่อง K  

 2. ขั้น W (What I want to know) ผูเ้รียนตั้งคาํถามในส่ิงท่ีผูเ้รียนสนใจอยากรู้เร่ืองนั้นลงในช่อง W  

 3. ขั้น L (What I have learned) ผูเ้รียนอ่านเร่ือง แลว้คน้หาคาํตอบวา่ไดเ้รียนรู้อะไร จากเร่ืองนั้นไปบา้ง 

โดยหาคาํตอบท่ีตนเองไดต้ั้งคาํถามไวล้งในช่อง L พร้อมจดบนัทึกในส่ิงท่ีตนเองไดเ้รียนรู้  

 4. ขั้น Plus ผู ้เ รียนสร้างผังสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic Mapping) และเขียนสรุปความคิด                     

รวบยอดจากผงัสมัพนัธ์ทางความหมาย  

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัเลง็เห็นวา่กิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั เพ่ือพฒันา

ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาองักฤษและความสามารถในการคิดวเิคราะห์  ถือวา่เหมาะสม เพราะเป็น

การจัดการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างให้ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึน ส่งผลให้เกิด                  

การการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผา่นกิจกรรมการอ่านแลว้ถ่ายทอดออกมาทางการเขียนสรุปความ  

เป็นวิธีการท่ีน่าสนใจในการจดัการเรียนการสอนท่ีจะแกปั้ญหาการเรียนการสอนอ่าน การเขียนภาษาองักฤษและ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ เพ่ือผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งแทจ้ริง  



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2017 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรม               

เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

(2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนหลงัการเรียนกิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล 

พลสั 

(3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรม                       

เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

 1. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบักจิกรรมเค ดบัเบิลยู แอลพลสั 

  1.1 ทฤษฎปัีญญานิยม (Cognitive theory) 

  Bruner (1956) ไดก้ล่าววา่พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายในอินทรีย์

เนน้ความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีแวดลอ้มเด็ก ซ่ึงจะพฒันาไดดี้เพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัประสบการณ์

และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเด็ก และช้ีให้เห็นวา่การศึกษาวา่เด็กเรียนรู้อยา่งไร ทฤษฎีขอ้น้ีเนน้หลกัการ กระบวนการคิด 

ซ่ึงประกอบดว้ย ลกัษณะ 4 ขอ้ คือ แรงจูงใจ (Motivation) โครงสร้าง (Structure) ลาํดบัขั้นความต่อเน่ือง (Sequence) 

และการเสริมแรง (Reinforcement)  

  Jean Piaget (1969) ไดก้ล่าววา่ความสาํคญัของความเป็นมนุษย ์อยูท่ี่มนุษยมี์ความสามารถใน

การสร้างความรู้ผา่นการปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้ม 2 ลกัษณะ คือ 

การปรับตวัใหเ้ขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม โดยซึมซบัประสบการณ์และการปรับโครงสร้างสติปัญญา ตามสภาพแวดลอ้ม

เพ่ือใหเ้กิดความสมดุลในโครงสร้างความคิด ความเขา้ใจ  

  1.2 ทฤษฎอีภิปัญญา (Metacognition) 

  Flavell (1979) ไดใ้ห้ความหมายของ อภิปัญญา (Metacognition) ว่าหมายถึง ความสามารถ 

ทางการคิดท่ีบุคคลสามารถรู้เก่ียวกบักระบวนการคิดของตนเอง เป็นการรู้ของบุคคลวา่ตนเองรู้อะไร คิดอยา่งไร 

และคิดถึงการบรรลุเป้าหมายวา่จะทาํไดอ้ยา่งไร  

  O’ Malleyและคณะ (1985) ให้ความหมายว่า อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึง การคิด

เก่ียวกบักระบวนการเรียนรู้ การวางแผน การตรวจสอบผลของการกระทาํ และการประเมินตนเองหลงัจากท่ีทาํ

กิจกรรมนั้นแลว้  

  Beyer (1987) ได้ให้ความหมายว่าอภิปัญญา (Metacognition)เป็นการคิดเก่ียวกับการคิด 

(Thinking about thinking) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการวางแผนในการทาํงาน การสังเกตหรือตรวจสอบความกา้วหนา้               

การประเมินผลงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการปรับปรุงงานหรือกิจกรรมใหส้าํเร็จตามแผนท่ีวางไว ้

  จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่กิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอลพลสัอยูบ่นพ้ืนฐานของ

อภิปัญญา (Metacognition)กบั คือการท่ีบุคคลตระหนกัรู้เก่ียวกบัความรู้กระบวนการคิด และความสามารถของ

ตนเอง และใชค้วามรู้ความเขา้ใจดงักล่าวในการจดัการ การควบคุมกระบวนการคิด และการทาํงานของตน โดยรู้

เลือกใชก้ลวธีิต่างๆ ท่ีเหมาะสม อนัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้และงานท่ีทาํประสบผลสาํเร็จตามท่ีตอ้งการ 
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  1.3 ทฤษฎโีครงสร้างความรู้เดมิ (Schema theory) 

  Rumelhart (1981) ไดอ้ธิบายวา่ การท่ีมนุษยจ์ะเกิดความเขา้ใจในการอ่านไดน้ั้น ผูอ่้านจะตอ้ง

มีความรู้ทางภาษาและความรู้ทัว่ไปมา ช่วยในการทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ือง เพราะขอ้เขียนต่างๆ เป็นเพียงขอ้มูลทาง

ภาษาเท่านั้น ผูอ้่านจะตอ้งพยายามสร้างความหมายข้ึนมาเองโดยนาํประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่เขา้มาสัมพนัธ์กับ

ขอ้เขียน 

  Graves, Juel, & Graves (1998) ระบุวา่ ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ เป็นมโนมติหน่ึงท่ีสาํคญัของ

จิตวิทยาพุทธิปัญญานิยม โดยท่ีทฤษฎีน้ีใหค้วามสนใจทางดา้นความรู้ท่ีมีอยูใ่นสมองของคนเรา และความสาํคญั

ของความรู้เหล่าน้ีท่ีมีต่อการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ โดยเช่ือว่าความรู้จะถูกรวบรวมในโครงสร้างท่ีจัดไวอ้ย่างเป็น

ระเบียบ เรียกวา่ โครงสร้างความรู้ (Schemata) 

  โครงสร้างความรู้เดิม(Schemata) เหล่าน้ีสร้างข้ึนมาจากประสบการณ์เดิมของผูอ่้านและเป็น

เคร่ืองช่วยช้ีแนะผูอ่้านในขณะท่ีตอ้งการเขา้ใจส่ิงต่างๆ ทั้ งยงัช่วยผูอ่้านจะอ่านคาดการณ์ไวล่้วงหน้าเก่ียวกบั

เหตุการณ์ในเร่ืองด้วย ผูอ่้านจะนําโครงสร้างความรู้เดิมน้ีไปใช้ประกอบการอ่านเร่ืองซ่ึงมีบทบาทสําคญัต่อ                

การเขา้ใจมากกว่าโครงสร้างทางภาษา (Language structure) และกระบวนการภาษาท่ีใชใ้นขอ้เขียนแต่อย่างไร                

ก็ตาม ความสามารถในการอ่านตอ้งประกอบข้ึนดว้ยความรู้ทางภาษา (Linguistic knowledge) ความรู้ทัว่ไปและ

ปริมาณท่ีความรู้เดิมเหล่านั้นถูกกระตุน้ใหท้าํงานท่ีกระบวนการทางสมองกาํลงัดาํเนินการอยู ่

  จะเห็นได้ว่ากิจกรรม เค ดับเบิลยู แอลพลัส สอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม 

(Schema theory) ซ่ึงความรู้เดิมของผูอ่้านท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาและรูปแบบของงานเขียนมีอิทธิพลต่อการอ่านของ

ผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก ความรู้เดิมเหล่าน้ีมีประโยชน์ ในการคาดคะเน ตีความและสรุปความของขอ้มูลใหม่เพ่ือท่ีจะ

ปรับขอ้มูลให้เขา้กบัขอ้มูลเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัผูเ้รียนแลว้เก็บขอ้มูลนั้นไวใ้ชต้่อไป ความสามารถของผูเ้รียนใน

การนาํความรู้เดิมมาคาดคะเนขอ้มูลใหม่ได ้เพ่ือท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนอ่านเร่ืองนั้นๆ ไดร้วดเร็วยิ่งข้ึนๆ โดยยึดส่ิงท่ีรู้

แลว้หรือความรู้เดิมเป็นหลกัแลว้ ในการทดสอบากรคาดคะเนในขณะทีอ่านเน้ือเร่ืองนั้นๆ 

  1.4 ทฤษฎกีารจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั (Learner centeredness) 

  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) กล่าววา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้

ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด 

โดยให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และมีปฏิสัมพนัธ์กับบุคคลหรือแหล่งเรียนรู้                           

ท่ีหลากหลาย จนสามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเองและนําความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการดาํรงชีวิตไดโ้ดยครูเป็น                      

ผูว้างแผนร่วมกบัผูเ้รียน จดับรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุน้ ทา้ทาย ให้กาํลงัใจ และช่วยแกปั้ญหาหรือ

ช้ีแนะแนวทางการแสวงหาความรู้ท่ีถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

  ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นสําคญั เป็นการจดัการเรียน 

การสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัผูเ้รียนและประโยชน์สูงสุดท่ีผูเ้รียนควรจะไดรั้บ 

และมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีบทบาทสําคญัในการเรียนรู้ ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม              

การเรียนรู้อยา่งต่ืนตวัและไดใ้ชก้ระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อนัจะนาํผูเ้รียนไปสูการเกิดการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 

  จากความหมายและแนวคิดดังกล่าว กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอลพลสั เป็นการจัดการเรียน                 

การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีบทบาทสําคญัในการเรียนรู้ ไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม               

การเรียนรู้อยา่งต่ืนตวัและไดใ้ชก้ระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เนน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองโดย
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ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง ไดคิ้ดเอง ปฏิบติัเอง และมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลหรือแหล่งเรียนรู้โดยครูเป็นผู ้

คอยอาํนวยความสะดวก คอยช่วยเหลือแนะนาํ รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษาใหก้บันกัเรียนเท่านั้น 

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั  

(1) หลงัการเรียนกิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสัผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษสูงข้ึน 

(2) หลงัจากเรียนกิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสัผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สูงข้ึน 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

4.1 แบบแผนการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบการทดลอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลสั และเพ่ือศึกษา

ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ หลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลยู แอล พลสั จบแต่ละแผนการจดัการ

เรียนรู้ ดงัน้ี 
 

 

 

R1 หมายถึง การทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ก่อนการเรียน 

  กิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

A1 หมายถึง การทาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ก่อนการเรียนกิจกรรม 

  เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

KWL Plus หมายถึง การเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

W1-W5 หมายถึง  การทาํแบบประเมินความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษ หลงัการเรียน 

  กิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสั จบแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 

R2  หมายถึง การทาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ หลงัการเรียน 

  กิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

A2 หมายถึง การทาํแบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ หลงัการเรียนกิจกรรม 

    เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

R1,A1  KWL Plus +W1-W5  R2, A2 

 

กิจกรรม เค ดบัเบิลย ู

แอล พลสั 

ตวัแปรท่ีศกึษา ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

2. ความสามารถในการเขียน

ภาษาองักฤษ 

3. ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ 
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 4.2 ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนผาขวางวิทยา สังกัด

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ท่ีเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน (อ21102) ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวนทั้งหมด 15 คน  

4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

(1) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษท่ีใชกิ้จกรรมเค ดบัเบิลย ู 

แอลพลสัท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน จาํนวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมดเป็น 20 คาบ โดยแต่ละ

แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบด้วยกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลสั และคดัเลือกเน้ือเร่ืองท่ีใช้ในการทดลอง                     

จากเหตุการณ์ เร่ืองท่ีอยู่ใกลต้วัของนักเรียนซ่ึงมีระดบัความยากง่าย วงคาํศพัท์ เน้ือหาท่ีเหมาะสมและอยู่ใน               

ความสนใจของนักเรียน โดยเลือกจากส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 

Restaurant, The Sun, Octopus, Elephant และ Facebook  

(2) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

1. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลือก 

จาํนวน 40 ขอ้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพ่ือวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษมีความเขา้ใจในแต่ละระดบั ไดแ้ก่ 

การจํา การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ และการวิเคราะห์ โดยอ้างอิงกับระดับการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom’s 

taxonomy revised)(2001) 

2. แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ เป็นแบบประเมินท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน               

โดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนน โดยพิจารณาในดา้น การสรุปใจความหลกั การสรุปใจความรอง การเรียบเรียงเน้ือหา

และขอ้มูล การแต่งประโยคใหม่ และการใชภ้าษาซ่ึงมีโดยปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนนจาก Rinehart et.al. (1986) 

3. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัไดน้าํแบบทดสอบ

วดัความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของ วินนา เทพคาํ (2553) มาใช ้ประกอบดว้ยคาํถาม ท่ีวดัความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความสามารถในการจาํแนก แยกแยะเร่ืองราวส่ิงต่าง ๆ ออกเป็นองคป์ระกอบท่ี

สาํคญัได ้สามารถจดัหมวดหมู่ จดักลุ่มองคค์วามรู้ท่ีเป็นประเภทเดียวกนัไดส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มูลต่างๆ อยา่งมี

เหตุผล สามารถสรุปความ จบัประเด็น สร้างขอ้สรุปได ้และสามารถประยกุต ์นาํความรู้มาใช ้คาดการณ์ ทาํนาย

เก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้โดยขอ้สอบเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ 

4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตามลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

 1. วดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน ก่อนการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอลพลสั 

 2. วดัความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน ก่อนการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอลพลสั 

 3. ดาํเนินการทดลองตามแผนการจดัการเรียนรู้ และทาํการประเมินความสามารถในการเขียนสรุป

ความภาษาองักฤษเม่ือจบแต่ละแผนการเรียนรู้ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562 

 4. วดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน หลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอลพลสั

ซ่ึงเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบัก่อนการเรียน 

 5. วดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียน หลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอลพลสัซ่ึง

เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกนักบัก่อนเรียน 
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 6. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพ่ือนาํไปแปลผลต่อไป 

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปเพ่ือหาค่าสถิติ ดงัต่อไปน้ี 

 1. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  1.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

  1.2 หาค่าความยากง่าย และค่าอาํนาจจาํแนกและค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบความสามารถ

ในการอ่านภาษาองักฤษโดยใชสู้ตร KR-21 ของ Kuder-Richardson 

 2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

  2.1 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

  2.2 การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทาํแบบประเมินความสามารถ

ในการเขียนภาษาองักฤษ หลงัจบการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ 

  2.3 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

 

5. ผลการวจัิย 

  1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรม 

เค ดบัเบิลย ูแอลพลสั 

 

ตาราง 1  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดบัคุณภาพของคะแนนความสามารถในการอ่าน 

  ภาษาองักฤษของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอลพลสั (จาํนวนผูเ้รียน 15 คน) 

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉล่ีย ของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ก่อนการเรียน

กิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอลพลสัเท่ากบั 19.67 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.77 คิดเป็นร้อยละ 49.18 มีระดบัคุณภาพ 

ไม่ผ่าน แต่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 23.40 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.81 คิดเป็นร้อยละ 57.50              

มีระดบัคุณภาพ ผา่นสรุปไดว้า่ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ สูงข้ึนหลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ู

แอลพลสัซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

  2. ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษของผูเ้รียน 

 

 

 

 

การทดสอบ 
ค่าเฉล่ีย 

(คะแนนเตม็ 40) 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

ก่อนเรียน 

หลงัเรียน 

19.67 

23.40 

2.77 

3.81 

49.18 

57.50 

ไม่ผา่น 

ผา่น 
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ตาราง 2  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดบัคุณภาพของคะแนนความสามารถในการเขียน 

  สรุปความภาษาองักฤษของผูเ้รียน หลงัการเรียนแต่ละแผนการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม เค ดบัเบิลย ู 

  แอล พลสั (จาํนวนผูเ้รียน 15 คน) 

แผนการเรียนรู้ท่ี 
ค่าเฉล่ีย 

(คะแนนเตม็ 20) 

ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
ร้อยละ ระดบัคุณภาพ 

 

1. Restaurant 

2. The sun 

3. Octopus 

4. Elepant 

5. Facebook 

10.40 1.81 52.00 ผา่น  

10.47 1.81 52.33 ผา่น  

11.27 1.62 56.33 ผา่น  

11.93 1.71 59.67 ผา่น  

12.73 1.62 63.67 ผา่น  

รวม 11.36 1.71 56.80 ผา่น  

    

 จากตาราง แสดงให้เห็นว่าค่าเฉล่ียจากคะแนนความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษหลงั 

การเรียนกิจกรรมเค ดบัเบ้ิลยู แอลพลสัเร่ือง Restaurant, The Sun, Octopus, Elephant และ Facebook มีค่าเฉล่ีย

10.40, 10.47, 11.13, 11.93, และ 12.73ตามลาํดบั มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.81, 1.81, 1.64, 1.71 และ 

1.62 ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 52, 52.33, 56.33, 59.67, และ 63.6749.18 มีระดบัคุณภาพ ผา่นทุกแผน เม่ือพิจารณา

แลว้ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษของผูเ้รียน หลงัการจดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 

1 ถึง 5 มีค่าเฉล่ีย 11.36 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.71 คิดเป็นร้อยละ 56.80มีระดบัคุณภาพ ผ่านเช่นกนั 

ซ่ึงถือไดว้า่ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนมีพฒันาการดีข้ึนตามลาํดบั ผ่านเกณฑก์ารประเมิน

ร้อยละ 50 

  3. ผลการเปรียบเทียบสามารถในการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ู

แอลพลสั 

 

ตาราง  3  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดบัคุณภาพของคะแนนความสามารถในการคิด 

  วเิคราะห์ของผูเ้รียน ก่อนและหลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสั (จาํนวนผูเ้รียน 15 คน) 

การทดสอบ 

ระดบัการคิดวิเคราะห์ 

รวม 

(40) 
ค่าร้อยละ 

ระดบั

คุณภาพ 

การ 

จาํแนก 

 (9) 

การจดั

หมวดหมู่ 

(9) 

การ 

เช่ือมโยง 

(7) 

การ 

สรุปความ  

(7) 

การ 

ประยกุต ์ 

(8) 

ก่อนเรียน 4.93 

(0.70) 

4.40 

(0.74) 

3.07 

(0.70) 

2.87 

(0.64) 

2.87 

(0.64) 

18.13 

(2.36) 

45.33 ไม่ผา่น 

หลงัเรียน 6.40 

(0.51) 

6.53 

(0.64) 

4.53 

(0.92) 

3.67 

(0.90) 

2.93 

(0.46) 

24.13 

(2.45) 

60.33 ผา่น 

   

  จากตารางแสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดวเิคราะห์ของผูเ้รียนก่อนการเรียน

กิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอลพลสัเท่ากบั 18.13 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็นร้อยละ 45.33 มีระดบัคุณภาพ               

ไม่ผ่าน แต่เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 24.13 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.45 คิดเป็นร้อยละ 60.33                 
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มีระดบัคุณภาพ ผ่าน สรุปไดว้า่ผูเ้รียนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนสูงข้ึนหลงัการเรียน

กิจกรรมเค ดบัเบิลย ูแอลพลสั ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวจิยัมีประเด็นสาํคญัท่ีสามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนสูงข้ึนหลงัการเรียนกิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั

สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

ประการแรก คือ กิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสัมีรูปแบบในการจดักิจกรรมเป็นลาํดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน

และกิจกรรมยงัช่วยส่งเสริมให้นักเรียนไดฝึ้กอ่านและลาํดบัความคิดอย่างเป็นระบบตามแนวคิดของ Carr and 

Ogle (1987) ซ่ึง เน้นทกัษะกระบวนการอ่าน โดยนําความรู้เดิมมาเช่ือมโยงกับความรู้ใหม่ ทาํให้นักเรียนเกิด               

การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ซ่ึงสอดคลองกบัทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive theory) ท่ีเป็นกระบวนการทางปัญญา

หรือความคิด เช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดท่ีเกิดจากการสะสมขอ้มูล การสร้างความหมาย และ

ความสมัพนัธ์ของขอ้มูล และการดึงขอ้มูลออกมาใชใ้นการกระทาํและการแกปั้ญหาต่างๆ สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว

ของ Jean Piaget (1969) ท่ีว่ามนุษยมี์ความสามารถในการสร้างความรู้ผ่านการปรับตัวให้เขา้กับส่ิงแวดล้อม 

ความสามารถน้ีคือการปรับตวั โดยการมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัส่ิงแวดลอ้ม 2 ลกัษณะ คือ การปรับตวัใหเ้ขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้ม โดยซึมซบัประสบการณ์และการปรับโครงสร้างสติปัญญา ตามสภาพแวดลอ้มเพ่ือใหเ้กิดความสมดุล

ในโครงสร้างความคิด ความเขา้ใจซ่ึงภายใตท้ฤษฎีปัญญานิยมน้ียงัไดเ้กิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้เดิม (Schema 

theory)  

ประการท่ีสอง คือ กิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั มีกระบวนการในการจดัลาํดบัขั้นตอนในการคิดอยา่ง

มีระบบ เน้นให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการอ่านซ่ึงสอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอย่างรู้ตวัว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิด

อยา่งไร สามารถ ตรวจสอบความคิดของตนไดแ้ละสามารถปรับเปล่ียนวิธีการคิดของตนได ้โดยผูเ้รียนจะไดรั้บ

การฝึกให้ตระหนกัในกระบวนการทาํความเขา้ใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมายตรวจสอบ ความเขา้ใจของตน  

มีการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการดึงมาใช้ภายหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทฤษฎีอภิปัญญา 

(Metacognition Theory)  

ดงัผลของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนสูงข้ึนหลงัการเรียนกิจกรรม เค ดบัเบิลยู 

แอล พลัสอาจเน่ืองจากว่า ขั้นตอนของกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัสมีกระบวนการท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของ                    

อภิปัญญา คือ ผูเ้รียนไดต้ระหนักรู้เก่ียวกบัความรู้กระบวนการคิด และความสามารถของตนเอง และใชค้วามรู้

ความเขา้ใจดงักล่าวในการจดัการการควบคุมกระบวนการคิด และการทาํงานของตน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

Mary and others (1994) ไดท้าํการศึกษากลวธีิเค ดบัเบิลย ูแอล พลสั, SQ4R, และ Schema mapping เพ่ือช่วยเหลือ

การอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียน พบวา่ กลวิธีทั้ง 3 สามารถช่วยทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านไดดี้ข้ึนจาก

ขั้นตอนกิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั  

2. ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียนหลงัการเรียนกิจกรรมเค ดบัเบิลยู แอล พลสั มี

พฒันาการดีข้ึน ผา่นเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 50 จากผลสรุปสามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

ประการแรก การใช้กิจกรรมเค ดบัเบิลยู แอล พลสัพฒันาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ                   

โดยการเขียนสรุปความจาก ผงัความสัมพนัธ์ทางความหมาย เพ่ือสรุปความคิดรวบยอดหลกัของผูเ้รียน สามารถ

ช่วยให้ผู ้เ รียนได้ฝึกทักษะการเขียน ซ่ึงผู ้เ รียนจะได้สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้หลังทํากิจกรรมการอ่านเสร็จส้ิน                            
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ซ่ึงก่อให้เกิดทักษะการเขียนท่ีเป็นระบบ จัดขั้นตอนได้ถูกตอ้ง สามารถเขียนสรุปย่อจากเร่ืองราวท่ีได้อ่าน                   

สรุปใจความสําคญัและการเรียบเรียงประโยคใจความสําคญัท่ีมีความหมายและได้ใจความท่ีสมบูรณ์ ทั้ งน้ี

กระบวนการน้ียงัคงอยูบ่นพ้ืนฐานของอภิปัญญา ท่ี Beyer (1987) กล่าววา่เป็นการวางแผนในการทาํงาน การสังเกต

หรือตรวจสอบความกา้วหนา้ การประเมินผลงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการปรับปรุงงานหรือกิจกรรมให้สาํเร็จ

ตามแผนท่ีวางไวบ้ทบาทของอภิปัญญาในการเขียนสรุปความ คือ ความสามารถในการวางแผน การประเมิน และ

การแกปั้ญหาผ่านกระบวนการเขียน นอกจากน้ีในส่วนของเน้ือหาท่ีมีระดบัความยากง่าย วงคาํศพัท์ เน้ือหาท่ี

เหมาะสมและอยู่ในความสนใจของนักเรียนแลว้ผูเ้รียนไดเ้ขียนผงัความสัมพนัธ์ทางความหมายมีส่วนช่วยให้                

ผูเ้รียนรู้ถึงส่ิงท่ีอ่าน สามารถวเิคราะห์และสรุป จดัระบบประเด็นสาํคญัจากเร่ืองท่ีอ่านอยา่งเป็นระบบ นาํมาเขียน

การสรุปความคิด ซ่ึงก่อใหเ้กิดทกัษะการเขียนท่ีเป็นระบบ จดัขั้นตอนไดถู้กตอ้ง สามารถเขียนสรุปยอ่จากเร่ืองราว

ท่ีไดอ่้าน สรุปใจความสาํคญัและการเรียบเรียงประโยคใจความสาํคญัท่ีมีความหมายและไดใ้จความท่ีสมบูรณ์ 

 จากความหมายดังกล่าว สรุปไดว้่า การใช้กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอลพลสั พฒันาความสามารถใน                  

การเขียนภาษาองักฤษ การเขียนสรุปความจากผงัสัมพนัธ์ทางความหมาย เพ่ือสรุปความคิดรวบยอดหลกัของ

ผูเ้รียนเป็นเทคนิคการนาํเสนอความรู้ความคิด รวบยอดในรูปแผนภูมิ และการจบัใจความของเร่ืองโดยการให้

ผูอ่้าน เขียนแสดงออกมาเป็นผงัความสัมพนัธ์ให้เห็นถึงใจความสําคญัและความสัมพนัธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ 

อาจเน่ืองจากวา่ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการเขียน ซ่ึงผูเ้รียนจะไดส้รุปส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้หลงัทาํกิจกรรมการอ่านเสร็จส้ิน 

ซ่ึงก่อให้เกิดทักษะการเขียนท่ีเป็นระบบ จัดขั้นตอนได้ถูกตอ้งและยงันําเอาความรู้เดิมมาใช้จัดระบบขอ้มูล                  

เป็นประเภทต่างๆ ในรูปแบบของแผนผงั โดยผูเ้รียนนาํเอาความรู้ใหม่มาสมัพนัธ์กบัความรู้ และประสบการณ์เดิม

อีกดว้ย 

ประการท่ีสอง ความสามารถในการเขียนสรุปความภาษาองักฤษของผูเ้รียน หลงัการจดักิจกรรมตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ถึง 5 มีระดบัคุณภาพ ผา่นซ่ึงถือไดว้า่ความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษของผูเ้รียน

มีพฒันาการดีข้ึนตามลาํดบั ผ่านเกณฑก์ารประเมินร้อยละ 50 ซ่ึงอาจเป็นเพราะเร่ืองท่ีอ่านในแต่ละแผน ผูเ้รียนมี

ความคุน้เคย ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วัของนกัเรียนซ่ึงมีระดบัความยากง่าย วงคาํศพัท ์เน้ือหาท่ีเหมาะสมและอยูใ่น

ความสนใจของนกัเรียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเขียนไดเ้น่ืองจากมีความรู้เร่ืองนั้นมาก่อนซ่ึงผูเ้รียนไดฝึ้กทุกคร้ังหลงั

จบการเรียนกิจกรรม เค ดบัเบิล ย ูแอล พลสั ทุกแผน ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนแมใ้นคร้ังแรกจะมีความผิดพลาด จึงจาํเป็นท่ี

ตอ้งมีการฝึกฝนการเขียนสรุปความและทาํอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยใหผู้เ้รียนคุน้ชิน และเกิดการเขียนอยา่งเป็นระบบ

มากข้ึน ดังท่ี Brown and Jones (1983) กล่าวว่า การสรุปความจําเป็นต้องมีการเขียนใหม่หลายๆ คร้ังและ                         

ไดข้อ้ความท่ีสั้น ชดัเจน และสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงตอ้งอาศยัการตดัสินใจท่ีมีความหมาย ความรู้ ประสบการณ์ 

และเทคนิคในการฝึกฝนและพฒันาความสามารถจากการตีความ หลายๆคร้ัง การใชกิ้จกรรม เค ดบัเบิลยู แอล 

พลสั ในขั้นตอนหลงัจากท่ีผูเ้รียนเรียนรู้และเขียนขอ้มูลความรู้ท่ีไดใ้นขั้น W และ L แลว้ ผูเ้รียนไดน้าํขอ้มูลท่ี

ไดม้าเขียนเป็นผงัสมัพนัธ์ทางความหมาย และสรุป เพ่ือนาํเสนอการสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน การใชผ้งัสัมพนัธ์

ทางความหมายประกอบการสรุปเร่ืองท่ีอ่าน โดยเขียนจากผงัสมัพนัธ์ทางความหมาย เป็นกิจกรรมหลงัอ่านท่ีช่วย

ใหน้กัเรียนพฒันาทกัษะการเขียนได ้ 

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนสูงข้ึนหลงัการเรียนกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลสั

สามารถอภิปรายไดด้งัน้ี 

ประการแรก การพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการใชกิ้จกรรม เค ดบัเบิลยู แอล พลสั 

ส่งผลต่อกระบวนการคิด ช่วยให้เกิดการคิด ซ่ึงเป็นผลสะทอ้นของความเช่ือ การคิดเป็นส่วนสาํคญัในการตดัสินใจ
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และรวบรวมการเรียนรู้ จากการศึกษาการใช้กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลสั ตามแนวคิดของ Carr and Ogle 

(1987) ผูอ่้านไดฝึ้กการคิดวนิิจฉยั ตดัสินใจเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงในเร่ืองท่ีไดอ่้าน ไดฝึ้กการคิดท่ีเป็นระบบ ผูอ่้านได้

ฝึกการคิดวเิคราะห์จากกระบวนการตั้งคาํถามการตั้งคาํถามมีทั้งคาํถามเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงตามเน้ือเร่ืองและคาํถาม

เชิงคิดวิเคราะห์ แต่สามารถคิดวิเคราะห์หาคาํตอบตามท่ีตั้ งคาํถามได้ เพราะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของอภิปัญญา                    

ซ่ึงวิธีการทางอภิปัญญาท่ีนิยมใชก้นัไดแ้ก่ ผงัสัมพนัธ์ทางความหมายและเทคนิคกิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั 

ซ่ึงจากผลปรากฏว่า ผูเ้รียนไดท้าํขั้นตอนการเขียนผงัความสัมพนัธ์ทางความหมาย ซ่ึงเป็นเทคนิคการนาํเสนอ

ความรู้ความคิดรวบยอด และการจบัใจความของเร่ืองโดยการให้ผูอ้่าน เขียนสรุปความแสดงออกมาให้เห็นถึง

ใจความสําคญัและความสัมพนัธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างรู้ตวั ว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิด

อยา่งไร  

ประการท่ีสอง จากผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนท่ีสูงข้ึนหลังการเรียนกิจกรรม                      

เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั ทั้ง 5 ทกัษะ คือ การจาํแนก การจดัหมวดหมู่ การเช่ือมโยง การสรุปความ และการประยกุต์

ซ่ึงผูเ้รียนมีความสามารถในการจาํแนก แยกแยะส่วนย่อยต่างๆ ทั้ งเหตุการณ์ เร่ืองราวให้เข้าใจง่ายอย่างมี

หลกัเกณฑส์ามารถบอกรายละเอียดของส่ิงต่างๆได ้ สามารถจดัหมวดหมู่ จดัประเภท จดัลาํดบั จดักลุ่มของส่ิงท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้ดว้ยกนัได ้และเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่างๆ วา่สัมพนัธ์กนัอยา่งไรได ้แต่ใน

การสรุปความ การจบัประเด็นและสรุปผลจากส่ิงท่ีกาํหนดใหร้วมไปถึงการประยกุตน์าํความรู้หลกัการและทฤษฎี

มาใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นยงัไม่สามารถทาํไดดี้เท่าท่ีควร แต่ก็มีการพฒันาข้ึนในทุกระดบัการคิด โดยภาพรวม

แลว้การจาํแนก การจดัหมวดหมู่ และการเช่ือมโยง จะมีการพฒันามากกวา่การสรุปความ และการประยกุต ์ซ่ึงอาจ

เป็นเพราะวา่เป็นทกัษะการคิดท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้นทาํใหเ้ห็นวา่การใชกิ้จกรรม เค ดบัเบิลย ูแอล พลสั ในการพฒันา

ทกัษะคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนมีการพฒันาข้ึนสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวิไลลกัษณ์ วงศ์วจันสุนทร (2551)                

ท่ีนาํเทคนิคกิจกรรมการเรียนแบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสัพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสนัทรายวทิยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชเ้ทคนิคกิจกรรมการเรียน

แบบ เค ดบัเบิลย ูแอล พลสัมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์อยูใ่นขั้นท่ี 3 คือ มีความสามารถในการประเมิน

และ สรุปเหตุการณ์ และขั้นท่ี4 คือมีความสามารถในการประยกุตแ์ละนาํไปใช ้

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) ควรอธิบายถึง หลกัการและกิจกรรม เค ดบัเบิลย ูแอลพลสัเพ่ือให้นกัเรียนเขา้ใจตรงกนัก่อนท่ี

จะมีการเรียนการสอน  

 (2) ควรคาํนึงถึงความต่อเน่ืองในการจดักิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน เพ่ือนกัเรียนจะได้

ทาํกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ควรมีการทาํวิจยัโดยการใชกิ้จกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสัในการพฒันาทกัษะคิดท่ีสูงข้ึนเช่น 

การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

(2) ควรมีการทาํวจิยัโดยการใชกิ้จกรรมเค ดบัเบิลย ูแอล พลสักบัเทคนิคการสอนอ่ืนนอกเหนือจาก 

ผงัสมัพนัธ์ทางความหมาย 
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8. กติติกรรมประกาศ 

  วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รองศาสตรจารย ์ดร.นิธิดา อดิภทัรนนัท ์ประธาน

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตรจารยน์นัทิยา แสงสิน กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาให้

คาํปรึกษา ตรวจสอบ แกไ้ข รวมทั้งใหค้วามรู้และกาํลงัใจในการทาํวทิยานิพนธ์น้ีจนสาํเร็จ ขอกราบขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารยว์ิไลพร ธนสุวรรณ ท่ีให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาอนัมีค่า มาเป็นประธานกรรมการสอบ

วทิยานิพนธ์ รวมถึงใหค้าํแนะนาํ อนัเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมจนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัรู้สึกซาบซ้ึง

ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอย่างสูง ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

คุณครูวีรวลัย ์สิริบุญยะพร คุณครูสุริยนัต ์หน่อคาํหลา้ และคุณครูดวงใจ อินทจกัร์ ท่ีไดใ้ห้ความอนุเคราะห์ใน             

การตรวจดูแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ 

และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวเิคราะห์ พร้อมทั้งใหค้าํแนะนาํท่ีมีประโยชน์ในการวจิยัคร้ังน้ี 
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บทคัดย่อ  

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลงัการใชเ้กม 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยการใชเ้กม ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2564  โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาํนวน 1 ห้องเรียน               

มีนักเรียนจาํนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง

ไดแ้ก่ 1) เกม 4 เกม คือ เกมเปิดแผน่ป้าย เกมจบัคู่ภาพกบัคาํศพัท์ เกมสะกดคาํศพัทแ์ละเกมบิงโก 2) แบบทดสอบ

คาํศพัท์ภาษาองักฤษก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบคาํศพัท์ภาษาองักฤษหลงัเรียน (Post-test) 3) เเผนการจดั 

การเรียนรู้ในการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษ จาํนวน 8 แผน 4) แบบสาํรวจความพึงพอใจในการเรียนรู้คาํศพัท์

ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม สถิติท่ีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ                      

การทดสอบค่า t-test 

 การวิจยัพบวา่ 1) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์ก่อนและหลงัการใชเ้กมออนไลน์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 อาํเภอเวียงสระ จงัหวดั                    

สุราษฎร์ธานี จาํนวน 30 คน หลงัการใชเ้กม หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05                       

2) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีมีต่อการเรียนโดยใชเ้กมออนไลน์ในการพฒันา

ความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 

 

คาํสําคญั: เกมออนไลน,์ ศพัทภ์าษาองักฤษ, การจดัการเรียนรู้โดยการใชเ้กม 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were:  1)  to compare the students’  English vocabulary learning ability 

before and after learning by using game, and 2) to study student’s satisfactions learning for Prathom Suksa 2 by 

using game.  The target group in this study consisted of 30 Pratomsuksa 2 ( Grade 2)  students of Hua Sapan 

Mittraphap Thi 217 School, Wiang Sa District, Surat Thani Province through the cluster random sampling 

technique.  The research instruments were 4 games including Reveal Cards game, Matching game, Spelling 

game, and Bingo game, an English vocabulary test, 8 lesson plans, and a satisfaction survey. The statistics used 

in this study were mean score, standard deviation, and t-test for dependent samples.  

 The research results showed that 1) Students score higher on the post-test than on the pretest after the 

implementation at a significance level of 0.05.  2) There was a high level of satisfaction of Grade 4 students 

towards the improvement of their English vocabulary learning ability through online games. 

 

Keywords: Games, English Vocabulary, Using Games in Teaching  

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 เม่ือโลกกาํลงัหมุนชา้ลงดว้ยวิกฤตจากโรคโควิด-19 ซ่ึงเป็นสถานการณ์อนัตรายทั่วโลก มีคนติดเช้ือ                 

ณ วนัท่ี 14 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นจํานวนกว่าสองล้านคน และมีผูเ้สียชีวิตมากกว่าหน่ึงแสนสองหม่ืนคน                 

(กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2020) เพ่ือป้องกนัและลดอตัราการเพ่ิมผูป่้วย ทัว่โลกจึงรณรงคใ์ชม้าตรการเพ่ิมระยะห่าง

ทางสังคม (Social distancing) (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลยัมหิดล, 2020) โรงเรียนถือ

เป็นสถานท่ีรวมตัวทางสังคมอย่างหน่ึงท่ีทําให้ต้อง Social Distancing ในวงการการศึกษา ทั้ งในไทยและ

ต่างประเทศ มีการนาํระบบการเรียนการสอนออนไลน์เขา้มาปรับใชเ้พ่ือทาํให้การเรียนรู้ของนักเรียนในระบบ

การศึกษาไม่ขาดช่วงตามสถานการณ์  

 การใช้ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นการเช่ือมต่อช่องว่างระหว่างครูผูส้อนและนักเรียนใน                    

การจดัการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดการปรับตัวและมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ี เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว                          

มีเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการเรียนการสอนและการประชุมทางไกลข้ึนมากมาย เพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผู ้ใช้ เช่น Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, Facetime, Facebook เป็นต้น (กาญจนา บุญภักด์ิ, 2563,  

หนา้ 2)  

 เทคโนโลยตี่างๆ ดงักล่าวมีบทบาทสาํคญัยิง่ต่อการเรียนการสอนภาษา เป็นเคร่ืองมือในการฝึกฝนทกัษะ

ทางภาษาท่ีสําคญัของครูในการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษของตนเอง เพ่ือท่ีจะไดต้น้แบบของการฝึกฝนทาง 

ภาษาให้กบัผูเ้รียนสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติของผูเ้รียนการสร้างปฏิสัมพนัธ์การเลียน แบบทาง

ภาษาจากเจา้ของภาษาการพฒันาเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะทางภาษา (Kaewphanngam, 2016)  

 ภาษาต่างประเทศเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและสาํคญัอยา่งยิง่ในชีวติประจาํวนั เน่ืองจากภาษาเป็นตวักลางท่ีใชใ้น

การติดต่อส่ือสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู้ กระทรวงศึกษาธิการตระหนกัถึงความสาํคญั

และปัญหาของการพฒันาความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กไทย จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาองักฤษอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาและไดม้อบหมายให้กรมวิชาการ
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พฒันาหลกัสูตรภาษาองักฤษ พทุธศกัราช 2551 ข้ึน โดยกาํหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถใน

ภาษาองักฤษในระดบัท่ีจะสามารถติดต่อส่ือสารไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในสารสนเทศ อนัจะนาํไปสู่การพฒันา

ประเทศในท่ีสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศปัจจุบนัเป็นแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงมุ่งเน้นการสร้างและ

พฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้นในตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซ่ึงปัญหาพ้ืนฐานของการเรียนทกัษะทั้งส่ี 

คือ ปัญหาคาํศพัท์ เน่ืองจากความรู้ดา้นคาํศพัทไ์ม่เพียงพอเป็นเหตุสาํคญัประการหน่ึงท่ีทาํใหน้กัเรียนไม่ประสบ

ความสําเร็จในการเรียนภาษาองักฤษในโรงเรียน นักเรียนจะตอ้งมีพ้ืนฐานเก่ียวกบัคาํศพัท์ จึงจะสามารถเรียน

ภาษาไดดี้ จึงเป็นท่ียอมรับ วา่ “คาํศพัท”์ เป็นหวัใจสาํคญัในการศึกษาภาษา (มานพ ประธรรมสาร, 2538 : 5) เน่ืองจาก 

คาํศพัท์เป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีสาํคญัส่วนหน่ึงในการเรียนภาษาและเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับการเรียนรู้ทั้ง 4 ทกัษะ 

คือ ทกัษะการฟัง พดู และเขียน ซ่ึงจะสามารถช่วยในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก (กรมวชิาการ, 2551 : 6) 

 เน่ืองดว้ยปัญหาและความสาํคญัของการเรียนรู้คาํศพัท์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้มีผูศึ้กษาวิธีการต่างๆ 

เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสอนคาํศพัท์ไว ้ประนอม สุรัสวดี (2539 : 32) ไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่การเรียนการสอน

ภาษาองักฤษนั้น ครูผูส้อนควรจะทาํใหก้ารเรียนการสอนสนุกสนาน ซ่ึงนาํไปสู่การนาํภาษาไปใชอ้ยา่งไดผ้ลนัน่

คือ การใชกิ้จกรรมเกม เพราะเกมทาํใหน้กัเรียนเรียนอยา่งสนุกสนาน นกัเรียนทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีครู

จดัข้ึนเป็นการช่วยเสริมการเรียนรู้ในเร่ืองของคาํศพัท์ไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคลอ้งกับสันติ แสงสุข (2541 : 1)                 

ซ่ึงไดท้าํการวิจยัพบว่า การสร้างความจาํในการเรียนคาํศพัท์ให้ไดผ้ลนั้น ครูควรจดัการเรียนการสอนให้อยูใ่น             

รูปของเกม ซ่ึงจะทาํใหก้ารเรียนสนุกยิง่ข้ึน 

 จากท่ีมาและความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว ผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้ในการพฒันาความสามารถใน

การเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยการใชเ้กมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 

217 โดยใชรู้ปแบบของส่ือเกมแบบออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์wordwall.net เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ซ่ึงประกอบดว้ย 4 เกม คือ เกมเปิดแผ่นป้าย เกมจบัคู่ภาพกบัคาํศพัท์ เกมสะกดคาํศพัท์

และเกมบิงโก เพราะทั้ง 4 เกมน้ีมีความเหมาะสมกบัสภาวะชั้นเรียนและอายขุองเด็ก (สุภาภรณ์ ทองใบ, 2538 : 2)  

เกมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษให้นกัเรียนเกิดความเขา้ใจและจดจาํคาํศพัท์ไดดี้ยิ่งข้ึน 

(สาํเนา ศรีประมงค,์ 2547)  เป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การพฒันาทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียน อีกทั้ง

เด็กยงัไดรั้บความสนุกสนานในเน้ือหาบทเรียนและยงัสร้างความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษไดดี้อีกดว้ย  

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

ก่อนและหลงัการใชเ้กม 

(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 2 ท่ีเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยการใชเ้กม 

 

3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง  

 คาํศัพท์ภาษาองักฤษ 

 คาํศพัทห์มายถึง กลุ่มเสียงท่ีมีความหมาย เพ่ือแสดงความรู้สึกนึกคิดและเพ่ือใชใ้นการส่ือความหมายให้

รู้วา่ เป็นคน สตัว ์ส่ิงของ หรือลกัษณะอาการ ซ่ึงคาํหน่ึงอาจจะมีหลายความหมาย เช่น ความหมายตามไวยากรณ์ 
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ความหมายตามพจนานุกรม ซ่ึงทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการเรียงลาํดบัคาํซ่ึงสอดคลอ้งกบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พทุธศกัราช 2554 (2554 : 158) ไดใ้หค้วามหมายของคาํศพัทไ์วว้า่ กลุ่มเสียง เสียงพดู หรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีเขียน

ข้ึนหรือพิมพข้ึ์น เพ่ือแสดงความคิด เป็นคาํง่ายหรือคาํยากท่ีตอ้งแปล เป็นกลุ่มเสียงท่ีมีความหมาย 

เกมออนไลน์ 

 เกมท่ีต้องเล่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  โดยผู ้เล่นสามารถเล่นพร้อมกันได้หลายๆ คน โดยผู ้เล่น                        

ไม่จาํเป็นตอ้งอยูท่ี่เดียวกนั สอดคลอ้งกบั ศศิวรรณ จนัทร์เช้ือ (2551, น. 11) กล่าววา่เกมออนไลน์ เป็นเกมท่ีตอ้ง

ใชก้ารเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตอยูต่ลอดเวลา และลกัษณะของเกมออนไลน์ออกแบบมาเพ่ือให้ผูเ้ล่นนั้นเล่นไดท้ั้ ง 

แบบกลุ่มและแบบเด่ียว ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ท่ีรณรงคใ์ชม้าตรการ

เพ่ิมระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) โดยผูเ้ล่นไม่จาํเป้นตอ้งอยูท่ี่เดียวกนั ก็สามารถเล่นเกมเดียวกนัได ้

 การจดัการเรียนรู้โดยการใช้เกม 

 การจดัการเรียนรู้โดยการใชเ้กมสรุปไดว้า่ เป็นกระบวนการท่ีผูส้อน ช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุตามวตัถุประสงค ์

และใชเ้กมเป็นกิจกรรมในการฝึกผูเ้รียน โดยสามารถสงัเกตพฤติกรรมการเล่นเกมและผลของการเล่นเกมมาใชใ้น

การอภิปรายความรู้ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทิศนา  แขมมณี (2550 : 365) อธิบายวา่ วธีิสอนโดยใชเ้กม คือ กระบวนการท่ี

ผูส้อนใชใ้นการช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด โดยการให้ผูเ้รียนเล่นเกมตามกติกา และ

นาํเน้ือหาและขอ้มูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วธีิการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาใชใ้นการอภิปรายเพ่ือ

สรุปการเรียนรู้    

3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

 

แนวคดิ / ทฤษฎ ี

การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์

ภาษาองักฤษโดยการใชเ้กมของนกัเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหวัสะพานมิตรภาพท่ี 217 

เพราะการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยการใชเ้กม 

ช่วยทาํให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไป

อยา่งมีชีวิตชีวาสร้างความเป็นกนัเองระหวา่งครู

และนกัเรียนไดม้ากข้ึน เกมเป็นกิจกรรมท่ีช่วย

ส่งเสริมการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษให้นกัเรียน

เกิดความเขา้ใจและจดจาํคาํศพัทไ์ดดี้ยิ่งข้ึน (สาํเนา 

ศรีประมงค,์ 2547)  เป็นพ้ืนฐานสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่

การพฒันาทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง พดู อ่าน และเขียน 

รวมไปถึงการไดพ้ฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ 

สงัคม และสติปัญญา อีกทั้งเด็กยงัไดรั้บความสนุก 

สนานในเน้ือหาบทเรียนและยงัสร้างความคงทนใน

การเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษไดดี้อีกดว้ย 

ตัวแปรต้น 

เกมเปิดแผน่ป้าย 

เกมจบัคู่ภาพกบัคาํศพัท ์

เกมสะกดคาํศพัท ์

เกมบิงโก 

ตัวแปรตาม 

-  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจาก

การจดัการเรียนการสอนดา้น

การเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ

โดยการใชเ้กม 

-  ความพึงพอใจขอต่อการ                     

การจดัการเรียนการสอนดา้น

การเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ

โดยการใชเ้กม 
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3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 1. ความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยการใชเ้กมของนักเรียนชั้นประถมศึกษา                

ปีท่ี 2 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการพฒันาความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดย

การใชเ้กมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่นระดบัดีมาก 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย  

 4.1 แบบแผนการวจิยั  

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผน 

การทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลงั (one group pretest posttest design) 

 O1 แทน การทดสอบก่อนการใชน้วตักรรมเกม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท ์

 X แทน การจดัการเรียนรู้โดยนวตักรรมเกม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท ์

 O2 แทน การทดสอบหลงัการใชน้วตักรรมเกม เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท ์

      4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 อาํเภอ

เวยีงสระ  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 3 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด  119 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหวัสะพานมิตรภาพท่ี 217 อาํเภอ

เวยีงสระ  จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 1 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด  30 คน ไดม้าดว้ย

การสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

     4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

  1)  เกม 4 เกม คือ เกมเปิดแผน่ป้าย เกมจบัคู่ภาพกบัคาํศพัท ์เกมสะกดคาํศพัทแ์ละเกมบิงโก  

  2)  แบบทดสอบคาํศพัทภ์าษาองักฤษก่อนเรียน (Pre-test) และหลงัเรียน (Post-test)  

  3)  เเผนการจดัการเรียนรู้ในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษจาํนวน 8 แผน  

  4)  แบบสาํรวจความพึงพอใจในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยการใชเ้กม      

     4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง เหตุผลท่ีเลือกการเก็บดว้ยวิธีน้ี

เพราะมีโอกาสท่ีจะไดข้อ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง แม่นยาํ มากกวา่ใชว้ธีิอ่ืนๆ เพราะผูว้ิจยัสามารถท่ีจะใชก้ารสาํรวจ

หรือสงัเกตดว้ยตนเอง มีความคล่องตวัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกวา่วธีิอ่ืนๆ  

 ในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเป็นเวลา 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เร่ิมตั้งแต่

วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 ถึง วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 

 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงในการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. สาํรวจ/ ศึกษาสภาพปัญหาของนกัเรียน 

2. ตั้งปัญหาการวจิยั 

                O1                    X                  O2 
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3. ออกแบบนวตักรรม 

4. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทาํแบบทดสอบ Pre-test 

5. ทดลองใชน้วตักรรม 

6. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการทาํแบบทดสอบ Post-test 

7. ใหน้กัเรียนทาํแบบสาํรวจความพึงพอใจ 

8. นาํผลสาํรวจความพึงพอใจมาวเิคราะห์ทางสถิติ 

      4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นลาํดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

             4.5.1 ศึกษาความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัทก่์อนการใชเ้กมและหลงัการใชเ้กม ดงัน้ี 

  1. เปรียบเทียบคะแนนจากการทาํแบบทดสอบก่อนการใชเ้กม (Pre-test) และแบบทดสอบหลงั

การใชเ้กม (Post-test) โดยใช ้t-test dependent 

 4.5.2 การศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลอง 

  1. ความพึงพอใจ วเิคราะห์ผลโดยใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

5. ผลการวจัิย 

 ในการทาํวจิยัคร้ังน้ี ไดผ้ลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดงัน้ี 

 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1              

ปีการศึกษา 2564 คือ โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 อาํเภอเวียงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1                    

ปีการศึกษา 2564  สรุปไดว้า่ความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์หลงัจากการใชเ้กมสูงกวา่ก่อนใชเ้กมซ่ึงตรงกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้นัน่คือก่อนใชเ้กมมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั  8.37 และหลงัใชเ้กมมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 16.83 

2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยการใชก้ารพฒันาความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์

ภาษาองักฤษโดยการใชเ้กมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 ซ่ึงประกอบดว้ย               

4 เกม คือ เกมเปิดแผน่ป้าย เกมจบัคู่ภาพกบัคาํศพัท ์เกมสะกดคาํศพัทแ์ละเกมบิงโก อยูใ่นระดบัมาก 

 

ตารางที ่1 ผลวเิคราะห์คะแนนจากการทาํแบบทดสอบก่อนใชเ้กมและแบบทดสอบหลงัการใชเ้กม 

การทดสอบ n �̅�𝑥 S.D. t Sig. 

ก่อนใชเ้กม 30 8.37 1.691  

18.746 

 

.000* หลงัใชเ้กม 30 16.83 1.704 

*หมายเหตุ * p < .05  

  

จากตารางท่ี  1 พบว่าผลการทดสอบของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2                  

มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที ่2  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีมีผลต่อการพฒันาความสามารถใน 

 การเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยการใชเ้กม 

รายการ �̅�𝑥 SD ความหมาย 

1. เร้าความสนใจผูเ้รียน 4.43 0.49 มากท่ีสุด 

2. สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ 4.23 0.84 มาก 

3. อธิบายวธีิเล่นชดัเจน 4.16 0.73 มาก 

4. เวลาท่ีใชใ้นการเล่นเกมเหมาะสม 4.26 0.81 มาก 

5.  ลาํดบัขั้นของการเล่นเกมชดัเจน 4.23 0.76 มาก 

6. ระดบัความยากของเกม 4.36 0.70 มาก 

7. ผูเ้ล่นไดใ้ชค้วามคิดในการเล่นเกม 4.33 0.78 มาก 

8. มีความเหมาะสมในการใชส้อนออนไลน ์ 4.30 0.86 มาก 

9. การเรียนโดยใชเ้กมช่วยใหน้กัเรียนมี

ความสุขในการเรียน 

4.40 0.66 มาก 

10. การเรียนโดยใชเ้กมทาํใหน้กัเรียนเรียนรู้

คาํศพัทม์ากข้ึน  

4.33 0.69 มาก 

11. ภาพประกอบในเกมมีความน่าสนใจ   4.43 0.55 มาก 

12. ปริมาณคาํศพัทเ์หมาะสมกบัเวลาท่ีเรียน 4.40 0.66 มาก 

13. คาํศพัทเ์หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.33 0.74 มาก 

14. เกมคาํศพัทช่์วยเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีใน

การเรียน 

4.33 0.78 มาก 

15. คุณภาพดา้นเทคนิคของเกม 4.46 0.71 มาก 

รวม 4.33 0.72 มาก 

  

จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ระดบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช ้

การพฒันาความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาองักฤษโดยการใชเ้กมออนไลน์ ท่ีผูว้จิยัไดพ้ฒันาข้ึนมากท่ีสุด

คือ ขอ้ท่ี 15คุณภาพดา้นเทคนิคของเกม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 1 และ ขอ้ท่ี 11  

เร้าความสนใจผูเ้รียนและภาพประกอบในเกมมีความน่าสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 อยูใ่นระดบัมาก  ขอ้ท่ี 9 และ

ขอ้ท่ี 12 การเรียนโดยใชเ้กมช่วยให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและปริมาณคาํศพัท์เหมาะสมกบัเวลาท่ีเรียน                

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 อยูใ่นระดบัมาก 

 

6. อภิปรายผล  

1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์ก่อนและหลงัการใชเ้กมของ

ผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 อาํเภอเวียงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1                 

ปีการศึกษา 2564  ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัทห์ลงัการใชเ้กมสูงกวา่ก่อนการใชเ้กม 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยคะแนนของการทาํแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนใชเ้กมมีค่าเฉล่ียเป็น 8.37  

และคะแนนของการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนหลงัใชเ้กมมีค่าเฉล่ียเป็น 16.83 
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ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะเกมท่ีผูว้ิจยัได้พฒันาและนํามาใช้กับผูเ้รียนนั้นมีความสนุกสนาน และส่งเสริม

ความสามารถในการเรียนรู้คาํศัพท์ซ่ึงตรงกับ อจัฉรา ชีวพนัธ์ุ (2536 : 27) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเกม คือ                 

เกมก่อใหเ้กิดการพฒันาความคิด ช่วยในการฝึกทกัษะทางภาษา และทบทวนเน้ือหาวิชาต่างๆ และยงัเป็นกิจกรรม

ขั้นนําเขา้สู่บทเรียน เสริมบทเรียน และสรุปบทเรียน ช่วยให้เด็กไดแ้สดงความสามารถของแต่ละบุคคลและ              

ช่วยให้ครูได้เห็นพฤติกรรมของเด็กชัดเจนยิ่งข้ึนอีกทั้ งยงัช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายความ                   

ตึงเครียดในการเรียน 

 2. ความพึงพอใจของผูเ้รียนกลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยการใชก้ารพฒันาความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์

ภาษาองักฤษโดยการใชเ้กมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 อยู่ในระดบั

มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประพฒัน์ ลกัษณธพิสุทธ์ิ (2527 : 17) กล่าวถึงประโยชน์ของเกมคือ เกมทาํให้เด็กไดรั้บ

ความสนุกสนาน ร่าเริง ผ่อนคลายอารมณ์ท่ีตึงเครียดอเด็กทุกคนได้ร่วมกิจกรรมทางกาย เพ่ือเสริมทักษะ                     

ขั้นพ้ืนฐานซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ถึงวธีิการทาํงาน และเล่นร่วมกบัคนอ่ืน ปฏิบติัตามระเบียบ และรู้จกั

ใชค้วามคิดดว้ยตนเองและเปิดโอกาสใหค้รูไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมท่ีแทจ้ริงของเด็ก 

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

 (1) การใชเ้กมในการจดัการเรียนการสอน ควรฝึกและทบทวนคาํศพัท์อยา่งสมํ่าเสมอ คาํศพัท ์และ

ควรฝึกตามลาํดบัขั้นตอน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

 (2) แผนการเรียนรู้การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้กม เร่ืองการใชเ้กมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการเรียนรู้คาํศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/ 2 ผูส้อนสามารถนาํไปใชส้อนและเขียนแผนการจัด            

การเรียนรู้เร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือใหก้ารเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและแกไ้ขปัญหานกัเรียนได ้

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 (1) การเรียนการสอนผ่านการใชเ้กมผูส้อนจะตอ้งอธิบายถึงวิธีการเล่นเกมอย่างละเอียด ชดัเจน             

อีกทั้งยงัตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการเล่นเกม 

 (2) การใชเ้กมในการจดัการเรียนการสอนช่วยฝึกให้นกัเรียนไดศึ้กษาและลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 

ผูส้อนตอ้งฝึกให้นกัเรียนตระหนกัถึงความซ่ือสัตยแ์ละเคารพกติกาการเล่นเกมให้มากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะไดมี้ผลลพัธ์

ในการเรียนรู้ผา่นเกมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในความกรุณาของอาจารย ์รสิดา ไสยรินทร์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวจิยัท่ีได้

อุตส่าห์สละเวลาอนัมีค่ามาเป็นท่ีปรึกษา ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาช่วยเหลือ ให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษา และให้กาํลงัใจ

อยา่งดียิง่ พร้อมทั้งยงัถ่ายทอดความรู้แนวคิด วธีิการ คาํแนะนาํต่างๆ รวมไปถึงความกรุณาท่ีไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง

ของรายงานวจิยัดว้ยความเอาใจใส่ จนทาํใหร้ายงานวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์และทรงคุณค่า 

 ขอขอบพระคุณนายจเร หนูปล้ืม ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 และบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยั ตลอดจน

นกัเรียนทุกคนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเป็นอยา่งดี   
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 ขอขอบพระคุณนางจรรยา ดาํอินทร์ ครูผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้าน               

หวัสะพานมิตรภาพท่ี 217 ท่ีคอยช่วยเหลือใหค้าํแนะนาํและสนบัสนุนการเก็บขอ้มูลวจิยัในคร้ังน้ีดว้ยดีตลอดมา  

 เหนือส่ิงอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผูว้ิจยัท่ีให้กาํลงัใจและให้การสนบัสนุนในทุกๆ 

ดา้นอยา่งดีท่ีสุดเสมอมานอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนาม

ในท่ีน้ีไดห้มด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย  

 คุณค่าและคุณประโยชน์อนัพึงจะมีจากรายงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกๆ ท่าน ผูว้ิจยั

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ งานวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้คาํศพัท์ของนกัเรียนใน

ระดบัชั้นประถมศึกษาไดไ้ม่มากก็นอ้ย แต่หากมี ขอ้ผิดพลาดประการใด ผูว้จิยัยนิดีรับความผิดพลาดและนอ้มรับ

ขอ้เสนอแนะจากกลัยาณมิตรทางวชิาการทุกความคิดเห็น  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถใน                

การเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ

การเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ

การเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพุฒ 

อาํเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 15 คน 

ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยค ร้ังน้ี  ได้แก่                     

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life ชุดกิจกรรมฝึก

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความสามารถ

ในการเขียนภาษาองักฤษ และแบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

เร่ือง English in daily life สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

การทดสอบค่าที  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life หลงัเรียน                

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะ             

การเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

คาํสําคญั: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ, ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to compare English writing learning achievement of Grade 4 students 

before and after learning through the use of a learning activity package for English writing skill on English in daily 

life, and 2) to study the satisfaction of Grade 4 students towards the learning activity package for English writing skill 

on English in daily life. The population consisted of 15 Grade 4 students in the first semester of 2021 academic year, 

at Watput School, Surat Thani. The research instruments were a learning activity package for English writing skill on 

English in daily life, 5 lesson plans, an English writing ability test, and an attitude questionnaire.  The experiment 

lasted four weeks, two hours a week, yielding eight hours of instruction.   Statistical parameters used in this study 

consisted of percentage, mean, standard deviation and t-test for dependent samples.   

 The findings of this study showed that 1)  The posttest score of the students’  English writing ability 

was significantly higher than the pretest score at the .05 level. 2) The satisfaction of Grade 4 students towards 

the learning activity package for English writing skill on English in daily life was at the highest level.  

 

Keywords: Learning Achievement, A Learning Activity Package, English Writing Skill 

 

1. ความสําคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบนั ไดส่้งผลกระทบ

เป็นวงกวา้งต่อการดาํเนินชีวติ การพาณิชย ์การท่องเท่ียว ธุรกิจ ตลอดจนระบบการศึกษาในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

ขณะท่ีประเทศไทยไดรั้บผลกระทบโดยตรงในหลายดา้นดว้ยกนั ทั้งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสาธารณสุข ดา้นการท่องเท่ียว 

ดา้นอุตสาหกรรม ตลอดจนดา้นการจดัการศึกษาในทุกระดบั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปิดภาคเรียนและจดัการเรียน

การสอนในรูปแบบปกติ (On-site) นั้น ยงัคงดาํเนินไปดว้ยความยากลาํบากและยงัทาํให้เกิดความเส่ียงต่อการเพ่ิม

ความรุนแรงของการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มากยิ่งข้ึน ดงันั้น การร่วมมือกนัสร้างระบบการศึกษาท่ีสามารถ

เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ของผู ้เรียนในทุกพ้ืนท่ีให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ ถือเป็นเป้าหมายหลัก 

ในการพฒันาการศึกษาไทยในยคุโควดิ-19 อยา่งแทจ้ริง (สุวมิล มธุรส, 2564) 

ในหลายประเทศทั่วโลกมีการเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนท่ามกลางสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยเลือกใชก้ารสอนแบบออนไลน์ และการเรียนแบบโฮมสคูล 

ทดแทนการเรียนในชั้นเรียน อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยไดก้าํหนดแนวทางในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ

การเรียนรู้ของผูเ้รียนในขณะท่ีไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติ (On-site) ได้ ซ่ึงการจดัการเรียนแบบออนไลน ์               

(On-line) ผ่านแอปพลิเคชนัท่ีเป็นช่องทางในการสอน อาทิเช่น Zoom, Google Meet, โปรแกรม Cisco Webex 

Meeting ท่ีผูเ้รียนสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกในการเรียนรู้ นอกจากน้ี 

โรงเรียนในชนบท และโรงเรียนขนาดเล็ก ไดจ้ดัการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและผ่านสัญญาณโทรทศัน ์

(DLTV) รวมทั้งการจดัการเรียนการสอนแบบ On-hand โดยการเรียนรู้ผา่นแบบฝึกทกัษะ ใบงาน หรือชุดกิจกรรม 

เพ่ือให้ผูเ้รียนท่ีไม่มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์ดิจิทลัท่ีบา้น สามารถเกิดการเรียนรู้ไดข้ณะท่ีไม่สามารถเปิดเรียน

แบบปกติได ้(เสาวรัจ รัตนคาํฟ,ู 2563) 

 ดงันั้น ระบบการศึกษาของไทยจึงควรปรับกระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีมีการคาํนึงถึงความพร้อม

และบริบทในการเขา้ถึงการศึกษา รวมทั้งความสอดคลอ้งกบัพฒันาการและความสามารถในการเรียนรู้ของผูเ้รียน
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เป็นสาํคญั โดยจากผลการสาํรวจปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนออนไลน์ของนกัเรียนไทย พบวา่ นกัเรียนไทยยงั

ขาดแคลนปัจจยัสาํหรับการเรียนออนไลน์ ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีเงียบสงบ, อุปกรณ์สาํหรับเรียนรู้ และอินเทอร์เน็ต 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2563) กรณีของผู ้เรียนท่ีไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและ

อินเทอร์เน็ตท่ีบา้น รวมทั้งไม่มีไฟฟ้าใช ้ครูผูส้อนและโรงเรียนควรนาํวิธีการสอนในโรงเรียนตามปกติผสมกบั

การสอนทางไกลในการจัดการเรียนการสอน เช่น การจดัการเรียนรู้รูปแบบ On-hand, On-demand และการนัดพบ

กลุ่ม เป็นตน้ ซ่ึงมีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

(พงศท์ศั วนิชานนัท,์ 2563) 

 จากสภาพการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาองักฤษนั้น การเขียน

เป็นอีกทักษะท่ีเป็นปัญหาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพุฒ เห็นได้จากผลสัมฤทธ์ิทาง               

การเรียนรายวิชาภาษาองักฤษ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.67 ซ่ึงตํ่ากว่าคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นคะแนน

เฉล่ียร้อยละ 48.9 (โรงเรียนวดัพฒุ, 2563) เห็นไดว้า่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในปีการศึกษาท่ีผา่นมายงัไม่เป็นท่ีน่า

พอใจ ซ่ึงเม่ือมาวิเคราะห์ตามสาระการเรียนรู้  ต 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั                

อยู่ในระดบัตํ่า ซ่ึงตอ้งไดรั้บการปรับปรุง ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจากอารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งปัญหาการขาดส่ือ 

การเรียนการสอนในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม ประกอบกบัการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 เป็น

การเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand โดยการดาํเนินการจดัทาํใบงาน แบบฝึกหัด และใบความรู้ประกอบการทาํ

ใบงาน เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่ขาดความพร้อมดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรียน ดงันั้น การฝึกทกัษะ

การเขียนโดยใชแ้บบฝึกจากใบงาน ถือเป็นส่ิงสาํคญัต่อการพฒันาทกัษะการเขียนของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก  

 ซ่ึงการใชชุ้ดกิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการรู้สามารถพฒันาทักษะการเขียนภาษาองักฤษเป็น

ระบบ เน่ืองจากผูเ้รียนจะไดใ้ชค้วามสามารถในการเขียนจากการศึกษาคน้ควา้แสวงหาความรู้ในชุดกิจกรรมดว้ย

ตนเอง และสรุปความรู้ท่ีไดรั้บอยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งการทาํแบบฝึกทกัษะท่ีอยู่ในชุดกิจกรรมจะทาํให้ผูเ้รียนเกิด

ความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยพฒันาผูเ้รียนในดา้นทกัษะการคิดเป็นและแกปั้ญหาเป็น ดงันั้นกิจกรรมท่ีถูก

ออกแบบไวใ้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชก้บัผูเ้รียนจึงเป็นส่วนท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 

เหมาะกับการทบทวนเน้ือหาบทเรียนและฝึกซํ้ าให้เกิดความชํานาญ อีกทั้ งยงัฝึกให้นักเรียนมีทักษะใน                       

การแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง และเตม็ศกัยภาพ (ศิริพร พรหมนา. 2561: 26)  

 จากปัญหาดังกล่าวผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนําชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง 

English in daily life สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพุฒ มาใช้ในการแก้ปัญหาและพฒันา

ทักษะการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบ On-hand ในสถานการณ์              

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง

และยัง่ยนื รวมถึงทาํใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเขียนเพ่ือนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนั และต่อยอดในอนาคตได ้

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life 

(2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in 

daily life 
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3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 3.1 แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 ชุดกจิกรรม 

 อริยาภรณ์ ขุนปักษี (2561 : 19) กล่าววา่ ชุดกิจกรรม หมายถึง นวตักรรมทางการศึกษาเพ่ือใชป้ระกอบ

ในการเรียนการสอนโดยให้มีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้ ซ่ึงครูผูส้อนเป็นผูส้ร้างข้ึน วางแผน 

กาํหนดเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ เพ่ือใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ และปฏิบติักิจกรรมเกิดการเรียนรู้ดว้ย

ตนเองได ้โดยครูมีหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํเพ่ือส่งเสริมใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จ  

องค์ประกอบของทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  

             สุภาพร พนัเหลา (2560 : 42) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของทกัษะการเขียนซ่ึงมีความสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของแฮริส (Haris) โดยการเขียนนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระ

ท่ีใช้เขียน (Coralizat) การวางรูปแบบ (Form) ไวยากรณ์ (Grammar) ลีลาในการเขียน (Style) ได้แก่ การเลือก

โครงสร้างการเลือกคาํและสาํนวนต่างๆ ของภาษาท่ีใชใ้นการเขียน และกลไกการเขียน (Mechanics) 

 ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)  

 พรพรรณ เจนกระบวน (2557: 24) กล่าววา่ ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นแนวคิดท่ีเช่ือวา่เป็น

กระบวนการท่ีผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยอาศยัการบูรณาการระหวา่งความรู้เดิมท่ีมีอยูก่บัส่ิงท่ีพบเห็น  

ทาํให้ผูเ้รียนมีการปรับเปล่ียนความรู้ ความคิดให้สอดคลอ้งกับประสบการณ์มากข้ึน ในการประเมินผลนั้ น                  

ตอ้งมีการประเมินทั้งทางดา้นผลงานและกระบวนการ ซ่ึงสามารถประเมินไดห้ลากหลายเช่น การประเมินตนเอง  

การประเมินโดยครู และเพ่ือน การสงัเกต การประมินโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน  

  ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  

  สุภาภร ตาตะ (2560 : 43) กล่าวว่า การเขียนคือ การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ทัศนะคติ รวมถึง

ประสบการณ์ ความรู้ในดา้นต่าง ๆ ของผูเ้ขียน โดยอาศยัความรู้ในการเลือกใชค้าํศพัท์ สํานวน และหลกัโครงสร้าง

ไวยากรณ์ เรียบเรียงกระบวนการทางความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเป็นระบบ เพ่ือส่ือให้

ผูอ่้านรับรู้ขอ้มูลท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือ ซ่ึงการเขียนจะตอ้งคาํนึงถึงความชดัเจนทางภาษา อนัประกอบดว้ยความถูกตอ้ง

ของรูปแบบทางภาษา ความเหมาะสมของสาํนวนภาษาและเอกภาพของแก่นเร่ือง และหัวเร่ืองเพ่ือให้ผูอ้่านเขา้ใจ

ตรงตามจุดประสงคข์องผูเ้ขียน  

 การสอนทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

 สุภาภร ตาตะ (2560 : 69) กล่าววา่ การสอนทกัษะการเขียนมี 4 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่  

1. การเขียนแบบคดัลอก (Mechanical copying) คือ การลอกคาํ ขอ้ความ หรือประโยคโดยไม่ตอ้งสร้าง

ภาษาของตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีใชก้บัผูเ้รียนในระดบัตน้ 

2. การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) คือ การเขียนท่ีผูเ้รียนสร้างภาษาของตนเองตามคาํสัง่และ

มีคาํตอบท่ีกาํหนดไว ้  

3. การเขียนแบบมีการช้ีแนะ (Guided Writing) คือ กิจกรรมท่ีผูเ้รียนสร้างภาษาของตนเองตามคาํสั่ง               

แต่มีคาํตอบหลากหลาย เช่น เติมขอ้ความใหส้มบูรณ์ เขียนบรรยายภาพ 

4. การเขียนแบบเสรี (Free Writing) คือ การเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูก้าํหนดเน้ือหาเอง เช่น เขียนความเรียงท่ี

ผูส้อนกาํหนดหวัเร่ือง เขียนบทสนทนา 
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 ทั้ งน้ี ผูว้ิจัยได้เลือกการสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแบบการเขียนแบบคัดลอก (Mechanical 

copying) และการเขียนแบบมีการช้ีแนะ (Guided Writing) เป็นแนวทางในการพฒันาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพฒุ โดยคาํนึงถึงระดบั

ช่วงวยั ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสําคญั เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการเขียนของตนเองจนสามารถ

ถ่ายทอดการเขียนไดดี้ยิง่ข้ึน 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 อริยาภรณ์ ขุนปักษ ์(2561 : 42) กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเรียนการสอนท่ี

จะทาํใหน้กัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและสามารถวดัการเปล่ียนแปลงไดจ้ากคะแนนสอบหรือคะแนน

จากงาน กล่าวคือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนหรือผลการเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ของนกัเรียนดา้น

ความรู้ ความจาํ ความเขา้ใจ ทกัษะการเรียนรู้ทางภาษา รวมไปถึงงานท่ีครูไดม้อบหมายให ้

 3.2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

3.3 สมมตฐิานการวจิยั 

 3.3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily 

life ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3.3.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in 

daily life สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมาก 

 

4. วธีิดําเนินการวจัิย   

 4.1 แบบแผนการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยักลุ่มเดียวท่ีมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง (The One-Group, 

Pretest-Posttest Design) โดยกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งเพียงกลุ่มเดียวท่ีมีการวดัหรือสังเกตตวัแปรตามคือ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนดา้นทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life 2 คร้ัง คือ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรม 

ฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life แลว้นาํผลจากการวดัทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบกนั 

4.2 ประชากรและตวัอย่าง 

ประชากร ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 15 คน โรงเรียนวดัพฒุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 

การสอนทกัษะการเขียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 

ฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  

เร่ือง English in daily life  

สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพุฒ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านความสามารถใน

การเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรม

ฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เร่ือง English   

in daily life สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

 ตวัแปรต้น 

      

 

 ตวัแปรตาม 
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4.3 เคร่ืองมือวจิยั 

 4.3.1 ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เร่ือง English in daily life สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพฒุ   

 4.3.2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ แบบ

ปรนยั จาํนวน 20 ขอ้  

 4.3.3 แบบวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง 

English in daily life เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

 4.4.4 แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 5 

แผนการเรียนรู้ เวลา 5 ชัว่โมง 

 4.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.4.1 ทาํการนดัหมายนกัเรียน โดยใชช่้องทางการติดต่อผา่นโทรศพัท ์และแอพลิเคชนั Line เพ่ือให้

นักเรียนเดินทางมารับชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life ท่ีโรงเรียน เวลา  

9.00 น. รวมถึงการช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาองักฤษ ดา้นทกัษะการเขียน  

4.4.2 ดาํเนินการทดสอบก่อนเรียน ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความสามารถใน                      

การเขียนภาษาองักฤษ จาํนวน 20 ขอ้ โดยดาํเนินการรูปแบบ on-hand 

4.4.3 ดาํเนินการจัดการเรียนรู้แบบ on-hand โดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ 

เร่ือง English in daily life โดยมีการติดตามและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นรายสปัดาห์ 

4.4.4 ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน ด้วยแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความสามารถใน                       

การเขียนภาษาองักฤษ ชุดเดียวกบัท่ีใชก่้อนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน 20 ขอ้ โดยดาํเนินการรูปแบบ on-hand 

4.4.5 ประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง 

English in daily life โดยใชแ้บบวดัความพึงพอใจ จาํนวน 5 ขอ้  

4.4.6 นาํขอ้มูลของคะแนนท่ีไดท้ั้งหมดมาวเิคราะห์ผลทางสถิติต่อไป       

4.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  

       4.5.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดา้นความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง 

English in daily life ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพฒุ ซ่ึงมีการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

1. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน-หลงัเรียน เร่ือง English in daily life ชั้นประถมศึกษา              

ปีท่ี 4 โดยใช ้t-test dependent 

2. การศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีเรียนโดยการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงมีการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

2.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไดแ้ก่ การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. นาํขอ้มูลทั้งหมดมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
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5. ผลการวจัิย 

 5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life ของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 5.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily 

life สาํหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

ตารางที ่1  แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

                 ฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

                 (N=15) 

แบบทดสอบ N 𝜇𝜇 𝜎𝜎 D� t p 

ก่อนเรียน 15 11.00 2.10 
4.13 -10.63* 0.00 

หลงัเรียน 15 15.13 1.51 

* p < .05 

 จากตารางท่ี 1 แสดงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหวา่งก่อนและหลงัการใช ้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ

การเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life มีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 11.00 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากับ 2.10 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เท่ากับ 15.13 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.51 ตามลําดับ และ                       

เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกว่าคะแนน

สอบก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตารางที ่2  แสดงผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน 

                 ภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพฒุ 

 

รายการประเมิน 
N = 15 

การแปลผล 
𝜇𝜇 𝜎𝜎 

1. ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีความแปลกใหม่ 4.43 0.82 มาก 

2. ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีความน่าสนใจ 4.33 0.87 มาก 

3. เน้ือหาท่ีกาํหนดในชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน 4.60 0.71 มากท่ีสุด 

4. ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีภาพประกอบท่ีดี 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

5. ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีขนาดตวัอกัษรท่ีเหมาะสม 4.67 0.60 มากท่ีสุด 

6. เวลาท่ีใชใ้นการทาํชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษเพียงพอและเหมาะสม 4.53 0.72 มากท่ีสุด 

7. นกัเรียนไดรั้บความรู้จากการทาํชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 4.73 0.44 มากท่ีสุด 

8. ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษช่วยให้นกัเรียนเกิดทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษได ้
4.87 0.34 มากท่ีสุด 

9. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 4.47 0.81 มาก 

10. นกัเรียนพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 4.60 0.71 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม 4.60 0.64 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึก

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพุฒ 

พบวา่ 

 1. เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างและพฒันาข้ึนมากท่ีสุดคือ ขอ้ท่ี 8. ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ

การเขียนภาษาอังกฤษช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.87 (μ= 4.87,                     

σ = 0.34) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ 4. ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีภาพประกอบท่ีดี 

(μ= 4.80, σ = 0.40) และขอ้ท่ี 7. นักเรียนได้รับความรู้จากการทาํชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษ                   

(μ= 4.73, σ = 0.44)   

      2. เม่ือพิจารณาในภาพรวมพบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 (μ= 4.60, σ = 0.64) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 

6. อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียน

ภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพฒุสามารถอภิปรายผล 

ไดด้งัน้ี 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English 

in daily life สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย แนะนาํให้อธิบายเพ่ิมเติมในส่วนก่อนหน้าน้ี                 

ท่ีอธิบายเก่ียวกบัชุดกิจกรรมการ ทาํให้เห็นชดัมากยิ่งข้ึน นักเรียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองและปฏิบติัจริง 

รวมทั้ งมีการฝึกทักษะการเขียนภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ือง จึงทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในทักษะการเขียน                  

เกิดการจดจาํ และพฒันาเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนมีความถนดั คล่องแคล่ว และแม่นยาํมากข้ึน จึงทาํใหน้กัเรียนท่ีเรียน

โดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily life สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศิริพร พรหมนา (2561 : 68) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาองักฤษด้วยการจดัการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

รุสนา เจ๊ะเต๊ะ (2562 : 21) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการเขียนคาํศัพท์

ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมทกัษะการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ระดบัชั้นประถม 

ศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการเขียนคาํศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัเรียน

โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยใชชุ้ดฝึกเสริมทกัษะการเขียนคาํศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมทกัษะ 

การเขียน มีคะแนนหลงัเรียบสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั. 01  

 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in daily 

life สําหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศศิธร ล่องเลิศ (2562: 4)  

ไดศึ้กษาการพฒันาชุดกิจกรรมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้น

แสนพนัหมันหย่อน อาํเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุด

กิจกรรมทกัษะการเขียนภาษาองักฤษมีค่า x� = 3.92, S.D = 0.29 อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
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ดวงมณี จินายง (2558: 392) ท่ีได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนโดยใช้การสอนเขียนแบบก่ึง

ควบคุมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการเขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนโดยใชก้ารสอนเขียนแบบก่ึงควบคุมเพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ในการเขียนภาษาองักฤษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก       

 

7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิยัไปใช้ 

(1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เร่ือง English in daily life สําหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เหมาะสาํหรับการใชฝึ้กเขียนภาษาองักฤษ ครูจึงควรนาํไปฝึกนกัเรียนเป็นการสอนเพ่ิมเติม

หรือสอนซ่อมเสริม 

(2) การจดัการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ เร่ือง English in 

daily life สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นลกัษณะแบบเรียนสาํเร็จรูปท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ซ่ึงผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยมีครูทาํหน้าท่ีคอยช่วยเหลือ เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และ

เตม็ท่ี 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) สามารถใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะในการฝึกการเขียนเร่ืองอ่ืนๆ ได ้เช่น การเขียนจดหมาย การเขียน

เรียงความภาษาองักฤษ (Essay) ฯลฯ ลว้นเป็นทกัษะการเขียนเพ่ือการส่ือสาร ซ่ึงนักเรียนสามารถนาํไปต่อยอด

องคค์วามรู้ในระดบัการศึกษาท่ีสูงข้ึน และเปิดโอกาสการเรียนรู้ท่ีเขา้ถึงความเป็นสากลใหก้บันกัเรียนมากยิง่ข้ึน 

(2) ควรสร้างชุดกิจกรรมฝึกทกัษะในทักษะอ่ืนๆ เช่น ทักษะการฟัง พูด และอ่านภาษาองักฤษ              

เพ่ือในกัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะภาษาองักฤษไดค้รบถว้น 

(3) ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียน

ภาษาองักฤษในเน้ือหาอ่ืน และระดบัชั้นอ่ืนๆ 

 

8. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณท่านผูท้รงคุณวฒิุทุกท่าน ท่ีตอบรับการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิยั  

ท่ีให้ความอนุเคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านความสามารถในการเขียนภาษาองักฤษ แผนการจัดการเรียนรู้ 

รวมทั้งใหค้าํแนะนาํเพ่ิมเติมท่ีเป็นประโยชน์ในการทาํงานวจิยัฉบบัน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ขอขอบพระคุณอาจารยค์ณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานีทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาท

วชิาการความรู้ในดา้นวิชาชีพครูและวิชาเฉพาะดา้นภาษาองักฤษ รวมทั้งช้ีแนะแนวทางในการดาํเนินการวจิยัให้

สมบูรณ์ 

 ขอขอบพระคุณ ผูบ้ริหาร คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพุฒ ท่ีช่วยเหลือให้

ความร่วมมือและอาํนวยความสะดวกในการศึกษาและพฒันาอยา่งดียิง่ 
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บทคัดย่อ 

 อาจารยส์อนภาษาองักฤษมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลกัในการจดัการเรียนการสอนดา้นภาษาองักฤษ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจดัการชั้นเรียน พฒันาผูเ้รียน อบรมบ่มนิสัยให้ผูเ้รียนมีวินยั มีคุณธรรม มีจริยธรรม 

และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ พฒันาตนเอง และปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย โดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในดา้นต่างๆ กล่าวคือ ดา้นการจดัการเรียนการสอน นาํผลการวิเคราะห์

หลกัสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทาํรายวิชาและออกแบบหน่วย                

การเรียนรู้ ออกแบบการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพ่ือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะประจาํ

วชิา มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และสมรรถนะท่ีสาํคญั ตามหลกัสูตร จดักิจกรรมการเรียนรู้ อาํนวยความสะดวกใน

การเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เลือกและใช้ส่ือ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้                           

ท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมการเรียนรู้ วดัและประเมินผลการเรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย เหมาะสม และสอดคลอ้งกบั

ตวัช้ีวดัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ดา้นการบริหารจดัการชั้นเรียน บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด 

ทกัษะชีวติ และพฒันาผูเ้รียน ดาํเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน โดยมีการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลผูเ้รียน

รายบุคคลเพ่ือแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รียน อบรมบ่มนิสัยให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

และค่านิยมท่ีดีงาม ดา้นการพฒันาตนเอง พฒันาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ดว้ยวิธีการต่างๆ 

อยา่งเหมาะสม และมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ บทความน้ี ผูเ้ขียนนาํเสนอความหมายของอาจารย์

สอนภาษาองักฤษกบัครูผูช่้วย วิธีการสอนภาษาองักฤษ ปัญหาในการสอนภาษาองักฤษ ความสาํเร็จในการสอน

ภาษาองักฤษ แนวปฏิบติัท่ีดีในการสอนภาษาองักฤษ บทสรุปและขอ้เสนอแนะ ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:  อาจารยส์อนภาษาองักฤษสอนกบัครูผูช่้วย, วธีิการสอนภาษาองักฤษ, ปัญหาในการสอนภาษาองักฤษ,  

 ความสาํเร็จในการสอนภาษาองักฤษ, แนวปฏิบติัท่ีดีในการสอนภาษาองักฤษ 

 

ABSTRACT 

 English instructors have primary duties and responsibilities in teaching and learning, promoting 

learning, classroom management, developing learners to train students to develop discipline, morality, ethics, and 

desirable characteristics; prepare and develop intensively; develop oneself; and perform other tasks as assigned. 

This study has been performed in various fields.  That is, teaching and learning management take the results of 

the course analysis.  Learning standards and indicators or learning outcomes are used in the course preparation 
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and design of the learning unit, and learning management is designed with a learner-centered emphasis. Providing 

learners with knowledge, skills, and subject characteristics.  Desirable attributes and important competencies 

according to the learning activity curriculum facilitate learning and promote learning using a variety of methods 

that focus on students.  Choosing and using media, technology, and learning resources, corresponding to the 

learning activity, measuring and evaluating learning outcomes in a variety of ways, appropriated and aligned with 

learning metrics and objectives.  Classroom management is an atmosphere that promotes learning, thinking, life 

skills and developing learners.  The system operates according to the system to take care of the students by 

studying and collecting information for individual learners to solve problems and develop learners. Training and 

nurturing students to have morals, ethics, desirable attributes, good values, self- development, and developing 

oneself to become knowledgeable, competent, skillful in a range of appropriate methods, and participate in the 

professional learning community. In this article, the author presents the meanings of instructors and an assistant, 

teaching English, English teaching problems, English teaching success, good English teaching practice, 

conclusions and recommendations. 

 

Keywords: English Instructor, Methods in Teaching English, English Teaching Problems, English Teaching  

 Success, Good English Teaching Practice 

 

1. บทนํา 

 สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม นั้น รับผิดชอบการจดัการ

เรียนการสอนดา้นภาษาต่างประเทศทุกวิชา รวมทั้ง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทัว่ไป ต่อมา มหาวิทยาลยัไดจ้ดัตั้งศูนยว์ิชา

การศึกษาทั่วไปข้ึนมารองรับรายวิชาพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย จึงได้แยกกลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร

ภาษาองักฤษ ไปสังกัดศูนยว์ิชาการศึกษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2547 กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสารภาษาอังกฤษ                      

ท่ีสังกัดศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือความเหมาะสมได้ย ้ายมาสังกัดในภาควิชา

ภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลยัไดจ้ดัตั้งสถาบนัภาษาและวฒันธรรมนานาชาติ

ข้ึน กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสารภาษาองักฤษ และวิชาภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ท่ีสาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสาร

ธุรกิจรับผิดชอบอยู่ มหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือความเหมาะสมได้ยา้ยมาสังกัดสถาบันภาษาและวฒันธรรม

นานาชาติ ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัไดป้รับโครงสร้างของคณะศิลปศาสตร์ใหม่ โดยเปล่ียนให้สาขาวิชา                  

การจดัการโรงแรมและการท่องเท่ียว ในสงักดัภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ เป็นวทิยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 

และในส่วนของคณะศิลปศาสตร์ประกอบไปดว้ย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีนส่ือสารธุรกิจ โดยสถาบนัภาษาและวฒันธรรมนานาชาติไดถู้ก

ปรับใหเ้ป็น ศูนยภ์าษาและวฒันธรรมนานาชาติ ซ่ึงอยูภ่ายใตค้ณะศิลปศาสตร์ ในช่วงเวลา 28 ปีท่ีผา่นมาสาขาวชิา

ภาษาองักฤษส่ือสารธุรกิจ มีความเจริญกา้วหนา้มาตามลาํดบัภายใตก้ารบริหารของหัวหนา้สาขาวิชา จาํนวน 10 คน 

ดว้ยมหาวิทยาลยัมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะศิลปศาสตร์จึงเปิดสอนสาขาวิชาภาษาองักฤษ

ส่ือสารธุรกิจ ท่ีวทิยาเขตชลบุรี ในปีการศึกษา 2532 ไดเ้ปิดนอกท่ีตั้ง ขอนแก่น ในปีการศึกษา 2558 และปรับเป็น 

วทิยาเขตขอนแก่น ในปีการศึกษา 2562  
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ในบทความน้ี ผูเ้ขียน นําเสนอสาระเก่ียวกับ ความหมายของอาจารยส์อนภาษาองักฤษกับครูผูช่้วย 

วิธีการสอนภาษาองักฤษ ปัญหาในการสอนภาษาองักฤษ ความสาํเร็จในการสอนภาษาองักฤษ แนวปฏิบติัท่ีดีใน

การสอนภาษาองักฤษ บทสรุป และขอ้เสนอแนะ 

 

2. ความหมายของอาจารย์สอนภาษาองักฤษ กบัครูผู้ช่วย 

โดยปกติ หากเป็นหน่วยงานราชการ อาจารยส์อนภาษาองักฤษ จะเร่ิมจากการเป็นครูผูช่้วย คือ ตาํแหน่ง

ขา้ราชการท่ีไดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการใหม่ และอยู่ระหวา่งเตรียมความพร้อม และพฒันาอยา่งเขม้เป็นเวลา             

2 ปี ผูท่ี้จะสอบแข่งขนัเพ่ือบรรจุเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษได ้ตอ้งมีใบประกอบวชิาชีพครู (Teacher's license) 

หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เน่ืองจาก ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉ.2) 2545 มีผลบงัคบัใช ้โดยท่ีผูท่ี้ไดรั้บการบรรจุใหม่ จะมีช่ือเรียกวา่ ผูช่้วยสอน โดยปกติครูผูช่้วย

สอนจะตอ้งไดรั้บการประเมินอย่างเขม้ขน้ขน้ 8 คร้ัง ในระยะเวลา 2 ปี มีหลายๆ ดา้นในการประเมิน กล่าวคือ 

ดา้นการปฏิบติัตน วนิยัและการรักษาวนิยั คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ การดาํรงชีวติตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะทาํให้ไดค้รูท่ีมีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริงๆ มาสอนเด็กๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะ

ไดรั้บการแต่งตั้งเป็น ครู ค.ศ. 1 จะเป็นครูผูช่้วยสอนตอ้งสอบเพ่ือทดสอบความรู้ ภาค ก ความรอบรู้เหตุการณ์

ปัจจุบนั และกฎหมายการศึกษาต่าง ๆ ตวัเลข ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ฯลฯ ภาค ก วนิยั คุณธรรม มาตฐานวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ สมรรถนะฯลฯ ภาค ข วิชาการศึกษา หลักสูตร วิจัย จิตวิทยา ส่ือ การวดัประเมินผล                       

การจัดการชั้ นเรียนฯลฯ ภาค ข วิชาเอก ซ่ึงจบสาขาใดมาก็สอบความรู้ของสาขานั้ น เช่น จบภาษาไทย 

คอมพิวเตอร์ สังคม ฯลฯ ภาค ค สอบสัมภาษณ์ ในการสอบครูผูช่้วยนั้น ผูส้มคัรสอบตอ้งมีคุณสมบติัเพ่ิมจาก                

การรับราชการในหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงแตกต่างกบัสถาบนัการศึกษาเอกชนในแง่มุมท่ีว่า อาจารยส์อนภาษาองักฤษ

เป็นบุคคลท่ีสาํเร็จการศึกษาดา้นภาษาองักฤษ มีทศันคติท่ีดีต่อการเป็นผูส้อนภาษาองักฤษ มีความรู้ความสามารถ 

มีประสบการณ์ในการสอนภาษาองักฤษ (Mohammaditabar et al., 2019; Dooly & Randall, 2020; Popescu, 2020) 

สาํหรับ การสอบครูผูช่้วยตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30 ไดแ้ก่ มีสัญชาติไทย อายไุม่ตํ่ากวา่ 18 ปี

บริบูรณ์ เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ไม่ได้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ไม่เป็นคนไร้

ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกาํหนดใน กฎ ก.ค.ศ. เช่น โรคเร้ือนในระยะ

ติดต่อ วณัโรคในระยะติดต่อ โรคเทา้ชา้งในระยะ ปรากฎอาการ โรคติดสารเสพติดใหโ้ทษ และโรคพิษสุราเร้ือรัง 

ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไวก่้อนตาม พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 2547 ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีในการเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมืองใดๆ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้จาํคุก ยกเวน้แต่เป็นโทษสําหรับความคิดท่ีไดก้ระทาํโดย

ประมาท หรือลหุโทษ ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะ

กระทาํผิดวินยัตามพ พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอ่ืน ไม่เป็น              

ผูเ้คยกระทาํการทุจริตในการสอบเขา้รับราชการ หรือเขา้ปฏิบติังานในหน่วยงาน ของรัฐ ตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะ 

ตามมาตรฐานตาํแหน่งอาจารยส์อนภาษาองักฤษ คือ ตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือหลกัฐานท่ีใชแ้สดง
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ในการประกอบวชิาชีพครู ตามท่ีคุรุสภาออกใหเ้พ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีสอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 

สําหรับผูเ้ขียน มีเป้าหมายในการเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษในมหาวิทยาลยัเอกชน แมว้่าสําเร็จ

การศึกษาปริญญาตรีหลกัสูตร 4 ปี ไม่ไดเ้นน้การเรียนการสอนเพ่ือเป็นครูผูส้อน มีแผนและเป้าหมายในการศึกษา

เพ่ิมเติมเพ่ือใหมี้คุณสมบติัเป็นไปตามขอ้กาํหนดท่ีมีคุณสมบติัสามารถเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษได ้

 

3. วธีิการสอนภาษาองักฤษ  

ปัจจุบนัมีแนวคิดเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาองักฤษหลายแนวคิด แต่ละแนวคิดช่วยสร้างความคิดท่ี

เป็นระบบให้แก่อาจารยผ์ูส้อน ช่วยให้ทราบการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือกรอบในการพฒันามโนทศัน์เก่ียวกบั

การเรียนการสอนภาษาองักฤษ แนวคิดเหล่าน้ีช่วยอาจารยผ์ูส้อนตดัสินใจวางแผนการจัดการเรียนการสอน                 

การเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน การเลือกส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงแนวคิดในการสอนภาษาองักฤษ บางส่วน 

มีดงัน้ี  

(1) หลกัสูตรภาษาองักฤษทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั (Learner-Centered Language Curriculum) (Santos 

et al., 2018) หลกัสูตรภาษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ในการใชภ้าษา (Language 

Use) และรู้จักกระบวนการเรียนรู้ภาษา (Language Learning Process) ตามความตอ้งการและความสนใจของ

ผูเ้รียนในรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน (Information Instruction Manner) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-

Directed Manner) การพฒันาหลกัสูตรภาษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Planning) 

ประกอบดว้ย การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูเ้รียน การตั้งเป้าหมายและจุดประสงคข์องรายวิชา การเลือกเน้ือหา 

ตอ้งเลือกเน้ือหาท่ีครอบคลุมทั้งส่วนท่ีเป็นทกัษะทางภาษา (Language Skills) และทกัษะการเรียนรู้ (Learning 

Skills) ขั้นดาํเนินการ (Implementation) ประเด็นท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก่ วธีิการสอน การจดักิจกรรมการสอนภาษา

โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Approach) 

แหล่งความรู้ ควรเป็นการตกลงร่วมกนัระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน และเป็นไปเพ่ือสนองความตอ้งการของผูเ้รียนใน

ลกัษณะท่ีเป็นส่ือผสมเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียน ขั้นการวัดและประเมินผล (Evaluation) ควรมี 

การประเมินทั้งรายวชิา และการจดัการเรียนการสอน คือ การประเมินผลรายวชิา (Course Evaluation) เป็นการประเมิน

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของแต่ละวิชาว่าบรรลุจุดหมายของรายวิชานั้นหรือไม่ ซ่ึงการประเมินอาจประเมินโดย

วธีิการวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน การเปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลงัของวชิานั้นๆ ใน

ดา้นความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

(2) การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Communication Language Teaching) การสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

(Communication Language Teaching) เป็นการจดัการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ซ่ึงมุ่งเน้นความสาํคญั

ของผูเ้รียน จดัลาํดบัการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใชค้วามคิดของผูเ้รียน โดยเร่ิมจากการฟังไปสู่การพูด 

การอ่าน การจบัใจความสาํคญั ทาํความเขา้ใจ จดจาํแลว้นาํส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช ้มีความสาํคญั คือ กลุ่มนกัจิตวทิยาการ

เรียนรู้เช่ือวา่ ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุดในการเรียน ผูเ้รียนจะสามารถเรียนไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจ

เป็นสาํคญั เขาจะเรียนไดดี้ถา้เขา้ใจจุดประสงคข์องการเรียน เห็นประโยชน์ในการนาํส่ิงท่ีเรียนไปใช ้โดยสามารถ

เช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ให้เขา้กบัส่ิงท่ีกาํลงัเรียนอยูแ่ละส่ิงท่ีจะช่วยให้เรียนภาษาองักฤษไดดี้ ตอ้งเขา้ใจหลกั

ภาษาท่ีใชใ้นการวางรูปประโยคดว้ย การส่ือสารจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือเราสามารถใชป้ระโยคไดห้ลายชนิดใน

โอกาสต่าง ๆ กนั เช่น การอธิบาย การแนะนาํ การถาม การตอบ การขอร้อง การออกคาํสั่ง เป็นตน้ ความรู้ใน               
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การแต่งประโยคเป็นส่ิงท่ีเราเรียกวา่ ความรู้ความเขา้ใจภาษาเท่านั้น แต่ถา้จะให้เกิดประโยชน์จะตอ้งสามารถนาํ

ความรู้ไปใชเ้ป็นปกติวสิยัไดต้ามโอกาสต่างๆ ของการส่ือสาร แนวทางการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ตามคาํจาํกดั

ความท่ี บราวน์ (Brown, 1993) เสนอไว ้มี 4 ลกัษณะ ท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั คือ เป้าหมายของการสอนเนน้ไปท่ี

องคป์ระกอบทั้งหมดของทกัษะการส่ือสารและไม่จาํกดัอยู่ภายในกรอบของเน้ือหาภาษาหรือไวยากรณ์ เทคนิค

ทางภาษาไดรั้บการออกแบบมาเพ่ือนาํผูเ้รียนไปสู่การใชภ้าษาอยา่งแทจ้ริงตามหนา้ท่ีภาษาและปฏิบติัจริงโดยมี

จุดมุ่งหมายในการพูด รูปแบบโครงสร้างภาษามิใช่ เป้าหมายหลกั แต่ตวัรูปแบบเฉพาะของภาษาต่างหากท่ีจะทาํ

ใหผู้เ้รียนสามารถส่ือสารจนสาํเร็จตามเป้าหมาย ความคล่องแคล่วและความถูกตอ้ง เป็นหลกัการเสริมท่ีอยูภ่ายใต้

เทคนิคการส่ือสาร ผูเ้รียนตอ้งใชภ้าษาอย่างเขา้ใจ และสร้างสรรค์ภายในบริบทท่ีไม่เคยฝึกมาก่อน จากแนวคิด

ดังกล่าว ทาํให้เกิดแนวคิดท่ีว่าควรนําเสนอภาษาใหม่ในรูปแบบภาษาท่ีพบในสถานการณ์จริง เพ่ือนําไปสู่                    

การสอนคาํศพัท์ โครงสร้าง การออกเสียง มีการฝึกฝนจนเกิด ความเขา้ใจในเน้ือหา โครงสร้าง สามารถใชไ้ด้

ถูกตอ้ง แลว้จึงนาํความรู้ท่ีไดไ้ปฝึกใชใ้นสถานการณ์จริง สาํหรับขั้นตอนการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร ประกอบดว้ย 

การนําเสนอเน้ือหา (Presentation) จดัเป็นขั้นตอนสาํคญัขั้นหน่ึง ในขั้นน้ี อาจารยผ์ส้อนจะใหข้อ้มูลทางภาษาแก่

ผูเ้รียน ซ่ึงนบัเป็นการเร่ิมตน้การเรียนรู้ มีการนาํเสนอเน้ือหาใหม่โดยจะมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้และทาํความเขา้ใจ

เก่ียวกบัความหมายและรูปแบบภาษาท่ีใชก้นัจริงโดยทัว่ไป รวมทั้ง วิธีการใชภ้าษาไม่วา่จะเป็นดา้นการออกเสียง 

ความหมาย คาํศพัท์และโครงสร้างไวยากรณ์ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้กฎเกณฑ์  

ขั้นการฝึกปฏิบัติ (Practice) เป็นขั้นตอนท่ีใหผู้เ้รียนไดฝึ้กใชภ้าษาท่ีเพ่ิงจะเรียนรู้ใหม่จากขั้นการนาํเสนอเน้ือหา

ในลกัษณะของการฝึกควบคุมหรือช้ีนาํ (Controlled Practice Directed Activities) โดยมีอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้าํใน

การฝึกไปสู่การฝึกแบบค่อย ๆ ปล่อยให้ทาํเองมากข้ึน ในการฝึกอาจารยผ์ูส้อนจะเร่ิมจากการฝึกปากเปล่า (oral) 

ซ่ึงเป็นการพูดตามแบบง่ายๆ ก่อน จนไดรู้ปแบบภาษาแลว้ค่อยเปล่ียนสถานการณ์ไป ต่อจากนั้น จึงให้ฝึกดว้ย             

การเขียน (Written) เพ่ือเป็นการผนึกความแม่นยาํในการใช ้ขั้นการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร (Production) การฝึก

ใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารเปรียบเสมือนการถ่ายโอนการเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรียนไปสู่การนาํภาษา         

ไปใชจ้ริงนอกชั้นเรียน  

(3)  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (Language for Specific Purpose)  การสอน

ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นการสอนโดยใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรับรู้ศาสตร์นั้นๆ ทั้งดา้นวิชาการ

และด้านอาชีพ เช่น ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว ภาษาองักฤษเพ่ืองานเลขานุการ ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ 

ภาษาองักฤษการโรงแรม ในการเรียนภาษามิใช่เป็นเพียงการเรียนเฉพาะตวัเน้ือหาภาษา แต่ใช้ภาษาเพ่ือเป็น

เคร่ืองมือในการเช่ือมโยงและบูรณาการในศาสตร์อ่ืนๆ ผูเ้รียนมีแรงจูงใจและปัจจยัภายนอกท่ีบงัคบัให้เรียน                 

การจดัสร้างหลกัสูตรการสอนภาษาเพ่ือวตัถุประสงคเ์ฉพาะมีขั้นตอน คือ ศึกษาตน้เหตุความจาํเป็น ความเหมาะสม

และความตอ้งการของสังคมว่ามีความตอ้งการภาษาเฉพาะในด้านใดบ้าง ศึกษานโยบายการศึกษาของชาติ 

เพ่ือท่ีจะไดจ้ดัการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง วิเคราะห์ลกัษณะงาน

การใชภ้าษาในแต่ละอาชีพ เช่น ดา้นเลขานุการมีความจาํเป็นตอ้งใชภ้าษาในขอบข่ายใดบา้งและใชภ้าษาท่ีงานใด 

ในลกัษณะใด กาํหนดระดบัความสามารถของภาษาในทกัษะต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เช่น ภาษาท่ีใชด้า้นการท่องเท่ียวยอ่ม

ใชท้กัษะการฟัง พดูมากกวา่อ่าน เขียน วเิคราะห์คาํและกลุ่มคาํใดบา้ง ท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละประเภทของภาษาเฉพาะดา้น 

(4) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrate Learning) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คือ 

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ซ่ึงเปิดโอกาสให้ใช้วิธีการตั้งคาํถาม (Question) และกระบวนการแก้ปัญหา (Problem 

Solving) มาเป็นตวันํากระบวนการแสวงหาความรู้และทกัษะ โดยไม่ยึดติดในโครงสร้างของสาขาวิชาต่างๆ 



การประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ออนไลน์ คร้ังท่ี 16 ประจาํปี 2564 วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 

2051 

ทางดา้นวิชาการเพ่ือประโยชน์ในการจดัหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบบูรณา

การคือ เปิดโอกาสให้อาจารยผ์ูส้อนทุกวิชาได้ทาํงานร่วมกัน หรือร่วมมือกันบูรณาการความรู้ช่วยให้ผูเ้รียน

ตระหนักถึงคุณค่าในการนาํความรู้ท่ีเรียนไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตจริงช่วยให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจใน

ลกัษณะองค์รวม ภาพรวม มองเห็นความเช่ือมโยงของมวลความรู้และประสบการณ์ ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถ

แสวงหาความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้อย่างมีจุดหมายและมีความหมาย                     

เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนทาํงานเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนอยา่ง               

ไม่จาํกดั ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถใชชุ้มชนเป็นแหล่งวิทยากร และร่วมพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสม ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนได้วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะการเรียนรู้แบบบูรณาการนั้ น เป็นบูรณาการระหว่างความรู้และ

กระบวนการเรียนรู้ บูรณาการระหว่างพฒันาการทางความรู้และพฒันาการทางจิตใจ บูรณาการระหว่างความรู้

และการกระทาํ บูรณาการระหว่างส่ิงท่ีเรียนในโรงเรียนกบัส่ิงท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั บูรณาการระหวา่งวิชาต่างๆ 

การวางแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี 2 วิธี คือ การเลือกแก่นสาระ (Theme) จากประเด็นแนวความคิด

หรือปัญหาแลว้นาํหวัขอ้ เน้ือหาจากกลุ่มวชิาต่างๆ ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้มาสัมพนัธ์กนัและจดักิจกรรม

การเรียนการสอนแบบบูรณาการ การนํามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันของกลุ่มวชิาต่างๆ ที่สัมพันธ์กนัมาสร้างเป็น

แก่นสาระ (Theme) แลว้สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน คือ เลือกมาตรฐานการ

เรียนรู้ช่วงชั้น (Benchmark) ของวิชาต่างๆ ท่ีจะนาํมาบูรณาการ โดยคาํนึงถึงความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัระหว่าง

วิชาและการเสริมการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนักาํหนดเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้จากจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีเลือกมา 

ให้ตั้ งคาํถามต่างๆ ท่ีเป็นคาํถามคิดวิเคราะห์ และสามารถนําไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นๆ 

กาํหนดผลงานของผูเ้รียนใหช้ดัเจน 

(5) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง                

การจัดการเรียนการสอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมผูเ้รียนให้ทาํงานร่วมกันเพ่ือให้ตนเองและ

สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด หรืออาจจะกล่าวไดว้า่เป็นการสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามสภาพวฒันธรรม นัน่คือให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะเป็นประชาธิปไตย

และมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจะมีประสิทธิภาพ มีแนวทางสาํคญั 5 ประการ คือ 

การพ่ึงพาอาศยักนัในทางท่ีดี (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมีหน้าท่ีและความสําคญัเท่ากนั รู้หน้าท่ี

ของตนและรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ เสมอกัน ทุกคนตระหนักดีว่าความสําเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่กับสมาชิก                    

แต่ละคน การสร้างทีมงาน (Team Formation) การพ่ึงพาอาศยักนัและกนัช้ีให้เห็นวา่ ตอ้งมีการจดักลุ่มข้ึนเพ่ือทาํ

กิจกรรม ผูเ้รียนสามารถจัดกลุ่มกันเองได้ หรือ อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูจ้ ัดกลุ่มให้ผูเ้รียนก็ได ้ความรับผิดชอบ 

(Accountability) เป็นส่ิงสาํคญัในการจดัการเรียนแบบร่วมมือ เพ่ือให้ประสบความสาํเร็จ ผูเ้รียนไดรั้บมอบหมาย

ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลใหค้ะแนนหรือจดัลาํดบังานส่วนท่ีรับผิดชอบในโครงการกลุ่ม หรือตามกฎท่ีวา่จะ

ยงัทาํกิจกรรมในกลุ่มทุกคนจนกวา่งานจะเสร็จ ทกัษะทางสังคม (Social Skill) ทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล รวมทั้งการส่ือความหมาย การช่วยสอนและการแกปั้ญหาความขดัแยง้ ช่วยให้รู้จกัการจัดการ

ทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ คือ ช่วยสร้าง

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกๆ คนร่วมมือกนัในการทาํงานกลุ่ม ทุกๆ คนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกนั               

ทาํให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ

กระทาํอย่างเท่าเทียมกนั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ทาํให้รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น               
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การร่วมกนัคิด การระดมความคิด นาํขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกนั เพ่ือหาคาํตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส่งเสริมทกัษะ

การส่ือสาร ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่ม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

 

4. ปัญหาในการสอนภาษาองักฤษ 

จากประสบการณ์การเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษสอนและจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกบัปัญหาใน

การสอนภาษาองักฤษ พบวา่ ปัญหาในการสอนภาษาองักฤษนั้น ถือเป็นปัญหาสาํคญั (Foley, 2012; Hassen, 2016; 

Xayat & Muhamadamin, 2021) ท่ีตอ้งเร่งดาํเนินการให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจาํเป็น กล่าวคือ 

การสอนภาษาองักฤษส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการสอนภาษาองักฤษแบบท่องจาํคาํศพัท์และเน้นการเรียนไวยากรณ์ 

(Grammar Translation Method) มากกวา่การเรียนภาษาเพ่ือนาํไปใชส่ื้อสาร นอกจากน้ี ผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา

ส่วนใหญ่ ไม่สามารถพูดส่ือสารภาษาองักฤษได ้หรือพูดไดแ้ต่พูดไม่คล่อง พูดเป็นคาํ ไม่เป็นประโยค และขาด

ความมั่นใจ เม่ือพูดส่ือสารในชั้ นเรียนภาษาอังกฤษ เน่ืองจากผูเ้รียนไม่มีความรู้เพียงพอเก่ียวกับคาํศัพท์                          

ไม่สามารถเลือกใชค้าํท่ีเหมาะสม ไม่สามารถเรียบเรียงคาํพูด ใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ท่ีเรียนมาได ้ประกอบ

กบัผูเ้รียนมีโอกาสนอ้ยมากในการฝึกฝนทกัษะ ความเขา้ใจในการฟังพูดส่ือสารทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

เป็นการเรียนกาสอนภาษาองักฤษท่ีมุ่งเนน้การทาํขอ้สอบให้ผ่านมากกวา่การเรียนภาษาเพ่ือสามารถส่ือสารและ

นาํไปใชใ้นชีวติจริงได ้

 

5. ความสําเร็จในการสอนภาษาองักฤษ 

ความสาํเร็จในการสอนภาษาองักฤษนบัเป็นเร่ืองซบัซอ้น เพราะทกัษะภาษาองักฤษเป็นทกัษะท่ีตอ้งผา่น

กระบวนการทางความคิดหลายขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมความคิด การลาํดับเร่ือง และเลือกสรรถอ้ยคาํใน                 

การถ่ายทอดออกมาเป็นขอ้ความ เป็นคาํพูดท่ีสามารถส่ือความหมายไดต้รงความตอ้งการ ตอ้งอาศยัความเขา้ใจ

โครงสร้างภาษาอย่างถูกตอ้ง รู้ศัพท์ สํานวน รูปแบบ ประโยค ไวยากรณ์ ผูเ้รียนจะตอ้งหมัน่ฝึกฝนอยู่เสมอ 

นอกจากนั้น ทกัษะภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะเป็นทกัษะท่ีเช่ือมโยงกนั หากผูเ้รียนมีประสบการณ์ในทกัษะการใช้

ภาษาองักฤษมากก็จะไดเ้ห็นรูปแบบวธีิเขียน แนวคิดในการส่ือสารของผูเ้รียน ซ่ึงจะช่วยทาํใหมี้แบบอยา่งสาํหรับ

ทกัษะภาษาท่ีแตกต่างกนัมากข้ึนดว้ย สาํหรับผูเ้รียนนั้นควรจะหาโอกาสในการศึกษาเพ่ิมเติมดว้ยตนเองนอกชั้น

เรียน หาโอกาสในการสนทนา ซกัถามอาจารยผ์ูส้อนโดยตรง อยา่งไรก็ตาม การศึกษาดว้ยตนเองโดยไม่มีชั้นเรียน

ปกตินั้น ผูเ้รียนตอ้งดูแลตนเองใหมี้วินยัในการศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเรียนวิชาภาษานั้นจะตอ้งฝึกฝนเป็น

ประจาํ สมํ่าเสมอ หากไม่ทอ้ถอยในการเรียนเสียก่อน ความสาํเร็จในการศึกษาตอ้งเป็นของผูเ้รียนอยา่งแน่นอน 

 

6. แนวปฏิบัติทีด่ีในการสอนภาษาองักฤษ 

ในยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามามีส่วนผูกผันกับชีวิตประจําวนั 

โดยเฉพาะโทรศพัทมื์อถือทาํให ้การส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว และเป็นเทคโนโลยีท่ีมิไดมี้ไวเ้พ่ือติดต่อส่ือสาร

เพียงอย่างเดียว แต่พฒันาไปมาก สามารถใชไ้ดท้ั้ งการถ่ายภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ดูโทรทศัน์ ฟังเพลงและใช้

อินเทอร์เน็ต ดงันั้น หากผูเ้รียนท่ีใชโ้ทรศพัท์ทาํกิจกรรมเหล่าน้ีมากเกินไป จะส่งผลเสียต่อร่างกายได ้อาจารย์

ผูส้อนจึงใช้โอกาสน้ีให้ผูเ้รียนใช้โทรศัพท์ทาํกิจกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน ตนเองและ 

สามารถออนไลน์ผลงานสู่สังคมผ่านส่ือสังคมต่างๆ ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

เทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารเพ่ือช่วยให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี เป็นการสร้างเสริมทกัษะ
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ภาษาองักฤษโดยผา่นส่ือออนไลน์ เพ่ือใหก้ารพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุผลตามแนวทางดงักล่าว การจดัการเรียนรู้เชิง

บูรณาการโดยการสร้างเสริมทกัษะภาษาองักฤษโดยผา่นส่ือออนไลน์ เป็นการกระตุน้ความสนใจ และสร้างเจตคติ

ท่ีดีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 7. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

  7.1 บทสรุป 

การเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษนั้นไม่ยาก แต่หากตอ้งการเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษท่ีเป็นงาน

ราชการ ตอ้งมีการวางแผนอยา่งดี เร่ิมจาก เตรียมตวัก่อนสอบ ควรออกแบบตารางเตรียมตวัอ่านหนงัสือของตวัเอง 

และลงมือทาํตามตารางอยา่งเคร่งครัด ในการเตรียมตวัอ่านหนงัสือ ใหค้วามสาํคญัในการสร้างสมาธิ คนท่ีมีสมาธิ 

สามารถจดจาํอะไรได้ดี จาํเน้ือหาเพ่ือการสอบได้ดี นอกจากน้ี เม่ือได้ทาํหน้าเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษ                   

การนาํเอาประเด็นต่าง ๆ ท่ีนาํเสนอไวไ้ปประยกุตใ์ชจ้ะช่วยใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ผูส้อนมีความสุขในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นอาจารยส์อนภาษาองักฤษ ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษผ่าน

อาจารยผ์ูส้อนภาษาองักฤษท่ีมีประสบการณ์ซ่ึงจะนาํไปสู่วธีิการเรียนภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

7.2.1 การปฏิบัติกิจกรรมใดๆ ในกระบวนการเรียนการสอน ควรจัดให้ครบกระบวนการ คือ                     

ใชเ้วลาให้หนกัไปในทางคิด วิเคราะห์ สรุปองคค์วามรู้ ส่งเสริมการฝึกปฏิบติั แสดงผลในการปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

และฝึกการประเมินตนเอง รู้ตนเองว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด คุณสมบัติในข้อน้ี ผูเ้รียนต้องได้รับ                         

การส่งเสริมให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้ตนเอง ประเมินตนเอง ควบคู่กบัการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งมี

เหตุผล รู้จกัการพิจารณา ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผลทุกคร้ัง 

7.2.2 เน้ือหาท่ีเตรียมสอนในแต่ละคร้ังของแผนการจัดการเรียนรู้นั้น ตอ้งมีเวลาและเน้ือหาท่ี

เหมาะสม และสอดคลอ้งกนั มีความสอดคลอ้งกนัไปตลอดเวลาของการนาํเสนอในแต่ละคร้ังของการเรียนการสอน 

อาจารยผ์ูส้อนมีความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมในแผนนั้นไดอ้ยา่งครบถว้น หากอาจารยผ์ูส้อนใชเ้น้ือหามาก 

แต่เวลาน้อย ไม่สัมพนัธ์กนั ผูเ้รียนก็จะเรียนแบบหนกั ผูเ้รียนไม่ไดฝึ้กปฏิบติัเท่าท่ีควร จึงไม่มีผลสัมฤทธ์ิทาง              

การเรียนในแต่ละคร้ัง ผู ้เ รียนยงัไม่ได้ฝึกทักษะปฏิบัติ ไม่ได้ฝึกจิตพิสัย ไม่ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และไม่ได้                           

มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องหลกัสูตรอยา่งชดัเจน 

7.2.3 อาจารยผ์ูส้อนควรส่งเสริมผูเ้รียนท่ียงัขาดทกัษะในการคิดและการแสดงความคิดเห็น โดยใช้

กลวิธีหลายอย่าง เช่น วิธีการคิดดงัโดยการพูดแสดงความคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนในตวัอาจารยผ์ูส้อนในขณะท่ีทาํงาน 

หรือ ขณะท่ีขบคิดปัญหาจนกระทั่งได้คาํตอบ หรือ การใช้คาํถาม 2 ระดับ ช่วยแนะแนวทางในการคิด หรือ                   

การแสดงความคิดเห็นในเร่ืองราวต่างๆ รอบตวัอยา่งมีหลกัการและเหตุผล คือ การนาํความรู้ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นหัว 

ออกมาเช่ือมโยงกนัเพ่ือนาํมาใชแ้กปั้ญหาต่างๆ การใชแ้ผนภาพ แผนผงั แผนท่ีความคิด ทาํเร่ืองท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 

หรือ นามธรรมให้เป็นส่ือรูปธรรมจบัตอ้งได ้ระดบัของการตั้งคาํถามมี 2 ระดบั คือ คาํถามระดบัพ้ืนฐาน และ

คาํถามระดบัสูง คาํถามระดบัพื้นฐาน เป็นการถามความรู้ ความจาํ เป็นคาํถามท่ีใชค้วามคิดทัว่ไป คาํถามท่ีใหบ้อก

ความหมายหรือคาํจาํกดัความ คาํถามบ่งช้ีหรือระบุ คําถามระดับสูง เป็นการถามให้คิดคน้ หมายถึง คาํตอบท่ี

ผูเ้รียนตอบตอ้งใชค้วามคิดซบัซอ้น เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละกระตุน้ใหผู้เ้รียนสามารถใชส้มองทั้ง

ซีกซา้ยและซีกขวาในการคิดหาคาํตอบ โดยอาจใชค้วามรู้หรือประสบการณ์เดิมมาเป็นพ้ืนฐานในการคิดและตอบ

คาํถาม ตวัอย่างคาํถามระดบัสูง ได้แก่คาํถามให้อธิบาย คาํถามให้เปรียบเทียบ คาํถามให้วิเคราะห์ คาํถามให้
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ยกตวัอยา่ง คาํถามให ้คาํถามเพ่ือใหป้ระเมินและเลือก คาํถามใหป้ระยกุต ์คาํถามใหส้ร้างหรือคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ หรือ

ผลิตผลใหม่ๆ การตอบคาํถามระดบัสูง อาจารยผ์ูส้อนตอ้งให้เวลาผูเ้รียนในการคิดหาคาํตอบเป็นเวลามากกวา่  

การตอบคาํถามระดบัพ้ืนฐาน เพราะผูเ้รียนตอ้งใชเ้วลาในการคิดวเิคราะห์อยา่งลึกซ้ึงและมีวจิารณญาณในการตอบ  
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