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บทความนี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาของผูส้ ูงวัย 2) ศึกษา
ประเภทของภูมิปัญญาผูส้ ู งวัย จากฐานข้อมูลของกรมกิ จการผูส้ ู งอายุ โดยสรุ ปการนําเสนอเป็ น 2 ส่ วน การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาและสาขาภูมิปัญญาผูส้ ู งวัย ซึ่ งวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูส้ ู งวัยที่ นิยมใช้กนั มากที่ สุด
ได้แก่ การบอกเล่า บรรยายด้วยวาจา การสาธิ ต และการปฏิบตั ิจริ งตามลําดับ นอกจากนี้ ยังใช้แหล่งเรี ยนรู ้ หรื อ
เรี ยนรู ้ จากสื่ อด้วยตนเอง รวมถึ งการบันทึ กองค์ความรู ้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร การแสดงพื้นบ้านเป็ นสื่ อ ส่ วน
ประเภทภูมิปัญญาของผูส้ ู งวัยจากการรวบรวมข้อมูลของกรมกิ จการผูส้ ู งอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นภูมิปัญญา
เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอทอป รองลงมา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และการเกษตร ส่ วน
ด้านเกี่ ยวกับการเมืองการปกครอง สถาปั ตยกรรม วิศวกรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และด้าน
ต่างประเทศยังมี จาํ นวนน้อย เมื่ อนํามาพิจารณาภูมิปัญญาของผูส้ ู งวัย ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผูส้ ู งวัยมีภูมิ
ปั ญญาด้านศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี , อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอทอป, การเกษตร, การศึ กษา,
การแพทย์และสาธารณสุ ข, พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์ จัดสวัสดิ การสังคม, ภาษา วรรณคดี วรรณศิ ลป์ /
วาทศิลป์ , ศาสนา จริ ยธรรม, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และพาณิ ชย์และการบริ การ ตามลําดับ
ดังนั้น การศึ กษาเชิ งลึกจากการปฏิบตั ิจริ ง และมีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาผ่าน Social Media
เพื่อให้เยาวชนและบุคคลทัว่ ไปเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
คําสําคัญ: การถ่ายทอดองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาผูส้ ูงวัย ศักยภาพผูส้ ูงวัย
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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

การพัฒนาแนวทางในการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งวัยเป็ นวิธีการที่ทาํ ให้
ผูส้ ูงวัยที่แข็งขัน (Active aging) เป็ นผูน้ าํ ชุมชนด้านการอนุรักษ์และสื บสานภูมิปัญญา เสริ มสร้างความเป็ นเจ้าของ
ชุ ม ชน (Sense of belonging) ผ่ า นภู มิ ปั ญ ญาและวัฒ นธรรมเกิ ด ความอิ่ ม เอมใจในคุ ณ ค่ า หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาอัน
สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองที่มิได้สูญหายไป นอกจากนี้ กิจกรรมที่ดึงผูส้ ู งวัยเข้ามามีส่วนร่ วมแสวงหา
แนวทางสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่ นเป็ นการสนับสนุ นให้เกิ ดเครื อข่ายทางสังคมและการสนับสนุ นทางสังคม
ระหว่างผูส้ ู งวัยด้วยกันเอง คนต่างวัย ประชาชนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งวัยเห็นคุณค่า
ในตนเอง (Self-esteem) หรื อ “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยุโรปที่เกี่ ยวกับ
ศักยภาพผูส้ ูงวัย
วิสัยทัศน์สําหรั บศักยภาพของผูส้ ู งวัยในยุโรป (Walker & Maltby, 2012) มี หลักการพื้นฐานสําหรั บ
กลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งวัย 7 ด้าน ดังนี้ 1) กิจกรรมสําหรับผูส้ ู งวัยต้องมีความหมายและเน้นการมีส่วน
ร่ วมให้ผูส้ ู งวัยรายบุคคลอยู่ร่วมกันอย่างผาสุ ก ได้แก่ อาสาสมัครที่ มีคุณค่า ที่ มีรายได้บา้ งแต่ตอ้ งไม่ติดเงื่อนไข
เรื่ องอายุหรื อขัดแย้งกับกฎหมายต่างๆ 2) แนวคิดในการป้ องกันผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทุกกลุ่มตลอดกระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงวัย ในบริ บทการป้ องกันสุขภาพและจัดการวิถีชีวติ 3) ควรครอบคลุมผูส้ ูงวัยทุกคน ทั้งคนที่
เจ็บป่ วยและสุ ขภาพดี ไม่เน้นเฉพาะผูส้ ู งวัยที่ยงั อายุไม่มาก จะทําให้สูญเสี ยประสบการณ์ ศักยภาพที่เพิ่มขึ้นอย่าง
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ยัง่ ยืน 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในแต่ละช่วงวัยที่ ให้ความสําคัญกับผูส้ ู งวัย 5) แนวคิดควรมีการกําหนด
ทั้งสิ ทธิและข้อห้าม ทั้งนี้ สิ ทธิในการปกป้ องจากสังคม การศึกษาตลอดชีวติ และการฝึ กอบรมจากหน่วยงานต่างๆ
และการทํางานในรู ปแบบอื่นๆ 6) กลยุทธ์การชะลอวัยควรใช้แนวทางนโยบายจากจากหน่วยงานระดับสูงสู่ ระดับ
ล่าง ส่วนโอกาสในการดําเนิ นการควรใช้แนวทางจากผูป้ ฏิบตั ิสู่หน่วยระดับสูง และให้อิสระในการมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงสร้างชุมชนและรวมทรัพยากรตามที่ตอ้ งการ 7) โมเดลนี้ จะมีความสําคัญสําหรับผูส้ ู งวัยที่มี
ความแตกต่างของเชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่ งในยุโรปมีความหลากหลายมากในรู ปแบบบรรทัดฐานและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น การสร้างคุณค่าให้ผสู ้ ู งวัยในการดํารงชีวิต ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ (ทักษิกา ชัชวรัตน์ และ
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, 2560) คือ 1) การส่งเสริ มความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ ได้แก่ เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
มีทศั นคติที่ดีต่อชี วิตและโลก มีความเชื่ อมัน่ ในความสามารถของตนเอง มีความเบิ กบานและสดชื่ นมีชีวิตชีวา
มีความสงบสุข ยอมรับ รวมถึงเป็ นที่เคารพรักของคนทัว่ ไป 2) การส่งเสริ มสุขภาพทางด้านร่ างกาย ได้แก่ อาหาร
นํ้า อากาศ การขับ ถ่ า ย การออกกํา ลัง กาย การนอนหลับ การป้ อ งกันการเกิ ดอุ บัติเหตุ และการดู แ ลสุ ขภาพ
3) การส่ งเสริ มกิ จกรรมทางสังคม ได้แก่ แสวงหาเพื่อนต่างวัย เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น ทําในสิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อครอบครัว สังคมและตนเอง ออกสังคมเป็ นครั้งคราว และเข้าร่ วมงานในชุมชน ตลอดจนเข้าร่ วม
ชมรมผูส้ ูงอายุที่ใกล้บา้ น
ดั้งนั้น ในการศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นสร้ างคุ ณค่าให้กับผูส้ ู งวัยด้วย การศึ กษาการถ่ายทอดองค์ความรู ้และ
ภูมิปัญญาที่อยูใ่ นตัวผูส้ ูงวัย รวมถึงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ภูมิปัญญาตามศักยภาพของผูส้ ูงวัยในประเภทต่างๆ
ข้อมูลจากกรมกิจการผูส้ ูงอายุ ในภาพรวม เพื่อนําไปศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับภูมิปัญญาผูส้ ูงวัยในจังหวัดปทุมธานี

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึ กษาวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาของผูส้ ู งวัย และ (2) เพื่อศึ กษาประเภทของ
ภูมิปัญญาผูส้ ูงวัย จากฐานข้อมูลของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ

3. การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และภูมิปัญญา

การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาผู ้สู ง วัย เป็ นการค้น หาศัก ยภาพที่ เ กิ ด จากองค์ค วามรู ้ การปรั บ ตัว ในสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ด้วยประสบการณ์อนั ยาวนานของผูส้ ูงวัย และมีการถ่ายทอดจาก
รุ่ นสู่รุ่ น จึงได้มีนิยามที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา ดังนี้
ภูมิปัญญามาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom เป็ นความรู ้ ความสามารถ ความเชื่อ ของมนุษย์ที่เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ์ การปรับตัวในสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมโดยมีการสื บสานกัน
ต่อมา (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544) โดยภูมิปัญญาเป็ นการใช้สติ ปัญญาปรั บตัวกับสภาวะต่ างๆ ที่ มีพ้ืนที่ และมี
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอื่นๆ ที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กนั และนํามาปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์หรื อ
แก้ปัญหาตามบริ บทของสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มชน รวมถึงประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ การศึกษา
เล่าเรี ยนที่ถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่ นอีกด้วย
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โดยหลักการการถ่ายทอดความรู ้ (Transfer of Learning) เป็ นการนําความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิมมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
1) การถ่ายโอนความรู ้ชนิดบวก (Positive Transfer) หมายถึงความรู ้ก่อน ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ใหม่ที่
สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
2) การถ่ายโอนความรู ้ชนิดลบ (Negative Transfer) หมายถึงความรู ้ครั้งก่อน ไม่ส่งเสริ มให้การเรี ยนรู ้
ใหม่สะดวกและรวดเร็ วขึ้น
3) การถ่ า ยโอนความรู ้ ชนิ ด ศู นย์ (Zero Transfer) หมายถึ ง ความรู ้ ห รื อ กิ จกรรมครั้ งก่ อน ไม่ มี
ผลกระทบต่อกิจกรรมหรื อการเรี ยนรู ้ใหม่ ไม่วา่ ด้านบวกหรื อด้านลบ
วิธีการหรื อกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาผูส้ ูงวัย (Wisdom of The Aging) อันทรงคุณค่าจากการศึกษา
พบว่ามี 7 วิธี ได้แก่ 1) การบอกเล่า บรรยายด้วยวาจา 2) การสาธิ ต 3) การปฏิบตั ิจริ ง 4) วิธีถ่ายทอดโดยให้เรี ยนรู ้
จากสื่ อด้วยตนเอง 5) วิธีถ่ายทอดโดยจัดในรู ปของแหล่งเรี ยนรู ้ 6) วิธีการถ่ายทอดโดยการแสดงพื้นบ้านเป็ นสื่ อ
และ 7) วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการบันทึกองค์ความรู ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ (สมปอง
สุวรรณภูมา, 2560)
ตารางที่ 1 วิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาผูส้ ูงวัย
วิธีการ
1. การบอกเล่า บรรยายด้วยวาจา

2. การสาธิต

3. การปฏิบตั ิจริ ง

4. วิธีถ่ายทอดโดยให้เรี ยนรู ้ จากสื่ อด้วย
ตนเอง
5. วิ ธี ถ่ า ยทอดโดยจัด ในรู ป ของแหล่ ง
เรี ยนรู ้

6. วิธีการถ่ายทอดโดยการแสดงพื้นบ้าน
เป็ นสื่ อ
7. วิธีถ่ายทอดภูมิปัญญาโดยการบันทึ ก
องค์ความรู ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

รายละเอียด
ผูถ้ ่ายทอดจะเป็ นฝ่ ายบอกเล่า ถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ดว้ ยคําพูด ซึ่ งผูถ้ ่ายทอด
จะเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการให้ความรู ้ แก่ผรู ้ ับการถ่ายทอดเพื่อรับฟั ง จดจําความรู ้
โดยตรง
ผู ้ถ่ า ยทอดความรู ้ จ ะแสดงหรื อกระทํา พร้ อ มกับ การบอก เล่ า อธิ บ ายเพื่ อ ให้ ผูร้ ั บ
การถ่ ายทอดได้รับประสบการณ์ ตรงอย่างเป็ นรู ปธรรม ทําให้สามารถเข้าใจวิธีการ
ขั้นตอน และสามารถปฏิบตั ิได้ ซึ่งเป็ นวิธีการที่นิยมใช้ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ผูร้ ับการถ่ายทอดต้องลงมือกระทําจริ งในสถานการณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง โดยผูถ้ ่ายทอดเป็ น
ผูค้ อยแนะนํา ตรวจสอบแก้ไข เพื่อให้กระบวนการปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามขั้นตอน และ
ได้ผลงานตามที่ตอ้ งการ โดยผูไ้ ด้รับการถ่ายทอดจะได้เรี ยนรู ้และสัง่ สมประสบการณ์
ไปที่ละเล็กละน้อยด้วย
เป็ นการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาในรู ปแบบสื่ อ ประสม ที่ เ อื้ อ ต่ อ
การเรี ยนรู ้ และสามารถทําความเข้าใจด้วยตนเองได้มากที่ สุด ได้แก่ บทเรี ยนแบบ
โปรแกรม ศูนย์การเรี ยนรู ้
เป็ นการจัดแหล่ งเรี ยนรู ้ ในลักษณะต่างๆ เช่ น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ตลาดนัด
ภูมิปัญญา เป็ นต้น เป็ นแหล่งสําหรับถ่ายทอดภูมิปัญญา ที่เปิ ดกว้างสําหรับทุกคนให้
เข้าไปศึกษาหาความรู ้ ได้ทุกเวลา โดยรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู ้ที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร ที่เป็ นตําราหรื อการบันทึกต่างๆด้วย
เป็ นการแสดงที่ ชาวบ้านนิ ยมชมชอบ ใช้เป็ นสื่ อในการถ่ ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
ที่ผรู ้ ับการถ่ายทอดจะได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกับการเรี ยนรู ้
ในรู ปแบบตํารา และรู ปของสื่ ออื่ นๆ เช่ น วีดิทศั น์ เทปเสี ยง หรื อแผ่นบันทึ ก เสี ยง
รวมถึงเว็บไซด์เพื่อให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษาเรี ยนรู ้และสื บสานภูมิปัญญาต่อไปให้คงอยู่
สื บไป
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สรุ ปวิธีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูส้ ู งอายุ ที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ได้แก่ การบอกเล่า บรรยายด้วยวาจา
การสาธิต และการปฏิบตั ิจริ งตามลําดับ โดยองค์ความรู ้และภูมิปัญญาได้ถูกจัดเก็บรวบรวมเพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลัง
ได้ศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีการจัดในรู ปของแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อเรี ยนรู ้จากสื่ อด้วยตนเอง รวมถึงการบันทึกองค์ความรู ้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนี้ ยังใช้การแสดงพื้นบ้านเป็ นสื่ อ หรื อสามารถดําเนินการได้หลายวิธีพร้อมกัน

4. ประเภทของภูมิปัญญาผู้สูงวัย

กรมกิ จการผูส้ ู งอายุ ได้ทาํ การรวบรวมภูมิปัญญาของผูส้ ู งวัยไว้ โดยมี การจัดเป็ นประเภทภูมิปัญญา
สามารถศึ ก ษาค้นคว้า ได้จากคลังปั ญ ญาผูส้ ู ง อายุ และมี ก ารกํา หนดสาขาภู มิ ปัญญาของกรมกิ จการผูส้ ู งอายุ
(www.dop.go.th) จากทัว่ ประเทศ (ข้อมูล ณ 1 ก.ย. 2564) และจําแนกตามประเภทของผูส้ ู งอายุ ซึ่ งภูมิปัญญาส่วน
ใหญ่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอทอป รองลงมาคือด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ด้านการเกษตร ส่วนด้านเกี่ยวกับต่างประเทศยังมีจาํ นวนน้อย มีขอ้ มูลดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงสาขาภูมิปัญญาของผูส้ ูงวัย
สาขาภูมิปัญญา
1. อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสาน
และโอทอป
2. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
3. การเกษตร
4. การแพทย์และสาธารณสุ ข
5. ศาสนา จริ ยธรรม
6. การศึกษา
7. พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์
จัดสวัสดิการสังคม
8. ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์
9. พาณิ ชย์และการบริ การ
10. วาทศิลป์
11. การประชาสัมพันธ์
12. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม

จํานวน คน (ร้ อยละ)
10,486 (26.91)
7,619 (19.55)
4,342 (11.14)
3,823 (9.81)
2,502 (6.42)
1,484 (3.81)
922 (2.37)
803 (2.06)
538 (1.38)
536 (1.38)
528 (1.36)
503 (1.29)

สาขาภูมิปัญญา
13. การเมืองการปกครอง
14. สถาปั ตยกรรม
15. วิศวกรรม
16. บริ หารจัดการและบริ หารธุรกิจ
17. กฎหมาย
18. วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
19. ความมัน่ คง
20. พลังงาน
21. คมนาคมและการสื่ อสาร
22. ต่างประเทศ
23. อื่นๆ
รวม

จํานวน คน (ร้ อยละ)
383 (0.98)
350 (0.90)
262 (0.67)
260 (0.67)
253 (0.65)
192 (0.49)
173 (0.44)
131 (0.34)
78 (0.20)
71 (0.18)
2,726 (7.00)
38,965 (100.00)

จากการศึกษาภูมิปัญญาของผูส้ ู งวัยทัว่ ประเทศ จึงมีขอ้ มูลแนวโน้ม ทิศทางศักยภาพตามความเชี่ยวชาญ
ของ ผูส้ ู งวัย ผูเ้ ขียนจึงได้ทาํ การศึกษาต่อยอดเฉพาะผูส้ ู งวัยในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อนําไปเชื่อมโยงกับ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนําข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า เพื่อไปต่อยอดในการศึกษาวิจยั ต่อไป โดยการถ่ายทอด
องค์ความรู ้และภูมิปัญญา เป็ นมรดกทางปั ญญา ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และเผยแพร่ ให้แก่ เยาวชนรุ่ นหลังต่อไป
ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงของภูมิปัญญาผูส้ ูงวัย ในจังหวัดปทุมธานีกบั งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ด้ านภูมิปัญญาของผู้สูงวัย
จ.ปทุมธานี
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

จํานวน คน
(ร้ อยละ)
18 (17.31)

อุตสาหกรรม หัตถกรรม
จักสานและโอทอป

16 (15.38)

การเกษตร

15 (14.42)

การศึกษา

12 (11.54)

การแพทย์และสาธารณสุข

8 (7.69)

พัฒนาสังคม สังคมสงเคราะห์
จัดสวัสดิการสังคม

6 (5.77)

ภาษา วรรณคดี วรรณศิลป์ /
วาทศิลป์
ศาสนา จริ ยธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม

6 (5.77)

พาณิ ชย์และการบริ การด้านอื่นๆ
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ /
บริ หารจัดการและบริ หารธุรกิจ/
กฎหมาย/การเมืองการปกครอง/
สถาปัตยกรรม/พลังงาน เป็ นต้น

3 (2.88)
10 (9.62)

5 (4.81)
5 (4.81)

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
พัฒนภาณุ ทูลธรรม และคณะ (2563) ทําการวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
แนวทางการมีส่วนร่ วมของผูส้ ุ งอายุในการสื บสารภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่ องเล่า กรณี ศึกษา ตําบลบ้านหนุน อําเภอสอง จังหวัดแพร่
อรยา สุ ขนิ ตย์ และสุ รสิ ทธิ์ ศักดา (2563) ระบบจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาการทอผ้าของผูส้ ู งอายุในเขตภาคใต้ตอนบน
ธี รพัฒน์ วงศ์คุม้ สิ น และเฉลิมขวัญ สิ งห์วี (2564) การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผูส้ ู งอายุ คุณค่าและความท้าทายในสังคมเมืองยุคสมัยใหม่:
กรณี ศึกษาตําบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี
อรยา สุ ขนิ ตย์ และสุ รสิ ทธิ์ ศักดา (2563) ระบบจัดการความรู ้
ภูมิปัญญาการทอผ้าของผูส้ ู งอายุในเขตภาคใต้ตอนบน
เจิมขวัญ รัชชุศาสนติ (2559) ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
รายได้ของกลุ่มผูส้ ู งอายุ จังหวัดเชี ยงใหม่
ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์ และเทียนชัย ทองวินิชศิลป (2564) บทบาท
ของกลุ่มผูส้ ู งอายุต่อการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาล
ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย
มาธุรี อุไรรัตน์ และมาลี สบายยิง่ (2560) ทําการวิจยั เรื่ อง
การเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ ู งวัย: กรณี ศึกษามูลนิ ธิสงเคราะห์
คนชราอนาถาแห่ งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
ธี รพงษ์ บุญรักษา และชูศกั ดิ์ สุ วิมลเสถียร (2559) การจัดการ
วัฒนธรรมชุมชน: ภูมิปัญญาในการเสริ มสร้างความมัน่ คงผูส้ ู งอายุ
กรณี ศึกษา ชุมชนลาหู่ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชี ยงใหม่
ธี รพัฒน์ วงศ์คุม้ สิ น และเฉลิมขวัญ สิ งห์วี (2564) การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผูส้ ู งอายุ คุณค่าและความท้าทายในสังคมเมืองยุคสมัยใหม่:
กรณี ศึกษาตําบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี
เจิมขวัญ รัชชุศาสนติ (2559) ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้าง
รายได้ของกลุ่มผูส้ ู งอายุ จังหวัดเชี ยงใหม่

สรุ ปจากตารางที่ 3 พบว่า งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับภูมิปัญญาท้ องถิ่น ด้ านศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ของ พัฒนภาณุ ทูลธรรม และคณะ (2563) พบว่า แบ่งออกเป็ น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการละเล่น ด้านการอนุรักษ์ป่า
ภูมิดา้ นภาษาล้านนา ด้านประเพณี พิธีกรรม ด้านการทําสมุนไพร และด้านงานฝี มือ ซึ่ งมีอุปสรรคในการรื้ อฟื้ น
และสื บสานภูมิปัญญา และสอดคล้องกับธี รพงษ์ บุ ญรั กษา และชู ศักดิ์ สุ วิมลเสถี ยร (2559) เรื่ อง การจัดการ
วัฒนธรรมชุมชน: ภูมิปัญญาในการเสริ มสร้างความมัน่ คงผูส้ ู งอายุ กรณี ศึกษา ชุมชนลาหู่ อําเภทแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ความมัน่ คงของผูส้ ู งอายุชาวลาหู่ ขึ้นอยูก่ บั การธํารงอยูข่ องวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจาก
รุ่ นสู่ รุ่ น ภูมิปัญญาสําคัญได้แก่ การจัดการวัฒนธรรมชุมชนให้มีความยัง่ ยืน จากการถ่ายทอดความเชื่ อดั้งเดิ ม
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เกี่ ยวกับความกตัญ�ูกตเวที ผ่านภู มิปัญญาด้ านศาสนา จริ ยธรรม โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ได้แก่
วาทกรรมคําสั่งสอน ผูน้ าํ ความเชื่อ ศาสนสถาน ระบบการปกครอง ผีบรรพบุรุษ พิธีกรรม ครอบครัวและชุมชน
จนกลายเป็ นค่านิยมกตัญ�ูกตเวที บรรทัดฐานสังคมและระบบเกื้อกูล
ในขณะที่ อรยา สุ ขนิ ตย์ และสุ รสิ ทธิ์ ศักดา (2563) ทําวิจยั เรื่ อง ระบบจัดการความรู ้ภูมิปัญญาการทอผ้า
ของผูส้ ู งอายุในเขตภาคใต้ตอนบน ทําระบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาการทอผ้าฯ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนผูใ้ ช้ (ผูใ้ ช้ ผูก้ รอกข้อมูล) และผูด้ ูแลระบบ ส่ วนโมดูล มี 5 โมดูล ซึ่ งได้รับการยอมรับอยูใ่ นระดับมาก และ
เจิมขวัญ รัชชุศาสนติ (2559) ศึกษารู ปแบบการจัดการภูมิปัญญาของผูส้ ู งอายุ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการเสริ มสร้ าง
รายได้ สร้ า งอาชี พ และต้อ งการความช่ ว ยเหลื อ จากภาครั ฐ โดยการถ่ า ยทอดภู มิ ปั ญ ญาเปลี่ ย นแปลงตาม
สถานการณ์ เกี่ยวข้องกับภูมปิ ัญญาด้ านการศึกษา และอุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอทอป
สําหรับภู มิปัญญาด้ านการเกษตร ของธี รพัฒน์ วงศ์คุม้ สิ น และเฉลิมขวัญ สิ งห์วี (2564) การศึ กษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผูส้ ูงอายุ คุณค่าและความท้าทายในสังคมเมืองยุคสมัยใหม่: กรณี ศึกษาตําบลบางรักน้อย จังหวัด
นนทบุรี พบว่า 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สาํ คัญของชุมชน ได้แก่ ทุเรี ยนนนท์ มะม่วงพันธ์ยายกลํ่า กล้วยอบแผ่น และ
อาหารไทยโบราณ 2) คุณค่าของผูส้ ุ งอายุ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ,ผูอ้ นุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, ปราชญ์ผูร้ อบรู ้,
ผูธ้ าํ รงรักษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าทางความคิดและสติปัญญา 3) ความท้าทายของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของผูส้ ูงอายุในสังคมเมืองยุคสมัยใหม่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสู่ สงั คมเมือง โครงสร้างประชากร สิ่ งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ สูญหายภูมิปัญญาท้องถิ่น และการละเลยผูส้ ูงอายุในชุมชน สําหรับ ธรรศพงศ์ วงษ์สวัสดิ์
และเที ยนชัย ทองวินิชศิ ลป (2564) เป็ นการศึ กษาภู มิปัญญาด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ข เรื่ อง บทบาทของ
กลุ่มผูส้ ู งอายุต่อการมีส่วนร่ วมพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัย พบว่า
บทบาทของกลุ่ม ผูส้ ู งอายุต่อ การมี ส่ ว นร่ ว มพัฒนาสังคม ชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น ในภาพรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง
2) เปรี ยบเทียบบทบาทของกลุ่มผูส้ ูงอายุต่อการมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของกลุ่มผูส้ ูงอายุต่อการมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นกับการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการรับรู ้ภาวะสุ ขภาพของตนโดยรวม มีความสัมพันธ์
ในระดับมาก อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทิศทาง
เมื่อนําข้อมูลจากศึกษาค้นคว้ามาสรุ ป พบว่า ภูมิปัญญาผูส้ ูงวัยในจังหวัดปทุมธานี ที่น่าสนใจมีจาํ นวน
มากว่าร้ อยละ 10 แบ่ งเป็ น 4 ด้าน ดังต่อไป คื อ 1) ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ด้านศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่
ตักบาตรพระร้ อย ประเพณี ลาํ พาข้าวสาร ผีกระจาด และศิ ลปะปี่ พาทย์มอญ ลําตัด เป็ นต้น 2) อุตสาหกรรม
หัตถกรรม จักสานและโอทอป ประกอบด้วย ผ้าสไบมอญ หัตถกรรมดอกบัว ดินเผาทรงเครื่ องเบญจสิ ริ เครื่ องจักสาน
จากผักตบชวา ข้าวแช่ เป็ นต้น (สํานักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี , 2564) 3) การเกษตร ได้แก่ กล้วยหอมทอง
ปทุ มธานี ข้าวหอมปทุ มธานี (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2564) และ 4) การศึ กษา ได้แ ก่
การเป็ นที่ปรึ กษา ผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยากรให้ความรู ้ถ่ายทอดภูมิปัญญา (วิภาส ทองสุทธิ์, 2558) ดังภาพที่ 1
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ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น ด้ าน
ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี

อุตสาหกรรม
หัตถกรรม จัก
สานและโอทอป

การเกษตร

การศึกษา

ภาพที่ 1 ภูมิปัญญาผูส้ ูงวัย ในจังหวัดปทุมธานี

5. สรุ ป

การถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูส้ ู งอายุ (Wisdom of The Aging) ที่นิยมใช้กนั มากที่สุด ได้แก่ การบอกเล่า
บรรยายด้วยวาจา การสาธิ ต และการปฏิ บตั ิจริ งตามลําดับ โดยองค์ความรู ้และภูมิปัญญาได้ถูกจัดเก็บรวบรวม
เพื่อให้เยาวชนรุ่ นหลังได้ศึกษาค้นคว้า ด้วยวิธีการจัดในรู ปของแหล่งเรี ยนรู ้ หรื อเรี ยนรู ้จากสื่ อด้วยตนเอง รวมถึง
การบันทึกองค์ความรู ้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนี้ ยังใช้การแสดงพื้นบ้านเป็ นสื่ อ หรื อสามารถดําเนิ นการได้
หลายวิธีพร้อมกัน
ประเภทภูมิปัญญาของผูส้ ู งวัยจากการรวบรวมข้อมูลของกรมกิ จการผูส้ ู งอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ น
ภูมิปัญญาเกี่ ยวกับ อุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอทอป รองลงมา ศิ ลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
การเกษตร มากกว่า 10% ส่วนด้านเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สถาปั ตยกรรม วิศวกรรม กฎหมาย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และด้านต่างประเทศยังมีจาํ นวนน้อย เมื่อนํามาพิจารณาภูมิปัญญาของผูส้ ูงวัย ในจังหวัดปทุมธานี
พบว่า ผูส้ ูงวัยมีภูมิปัญญา ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ได้แก่ ตักบาตรพระร้อย ประเพณี
ลําพาข้าวสาร ผีกระจาด และศิลปะปี่ พาทย์มอญ ลําตัด เป็ นต้น ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม จักสานและโอทอป
ประกอบด้วย ผ้าสไบมอญ หัตถกรรมดอกบัว ดิ นเผาทรงเครื่ องเบญจสิ ริ เครื่ องจักสานจากผักตบชวา ข้าวแช่
เป็ นต้น ด้านการเกษตร ได้แก่ กล้วยหอมทองปทุมธานี ข้าวหอมปทุมธานี และ ด้านการศึ กษา ได้แก่ การเป็ น
ที่ปรึ กษา ผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยากรให้ความรู ้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ตามลําดับ
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องการถ่ายทอดองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาของผูส้ ู งวัย
ทําให้มีทิศทางในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจง และใช้ขอ้ มูลในการเตรี ยมการศึกษาลงพื้นที่ภูมิปัญญา
ตามเป้ าหมายและทําการรวบรวมองค์ความรู ้จากผูส้ ู งวัยในจังหวัดปทุมธานี เพื่อนําองค์ความรู ้และภูมิปัญ ญา
ที่จดั เก็บไว้ไปเผยแพร่ สู่เยาวชนในช่องทางต่างๆ ต่อไป
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6. ข้ อเสนอแนะ

จากข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1. ควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมภูมิปัญญาเฉพาะด้านจากฐานข้อมูลของกรมกิจการผูส้ ูงอายุ ที่สอดคล้องกับ
บริ บทของประเทศไทยและบริ บทเฉพาะของพื้นที่ ในแต่ละจังหวัด รวมถึงภูมิปัญญามีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที่
แตกต่างกันตามพื้นที่ และขยายผลโดยการศึกษาเชิงลึกจากการปฏิบตั ิจริ ง
2. ควรส่ งเสริ มการใช้ Social Media มาช่ วยในการเผยแพร่ องค์ความรู ้ และภูมิปัญญา ได้แก่ การใช้
Facebook, YouTube, Line เป็ นต้น เพื่อให้เยาวชนรุ่ นใหม่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และรวดเร็ ว
3. ควรมี การจัดเก็บความรู ้ โดยใช้ Technology มาช่ วยสนับสนุ น ได้แก่ Website Blog Webpage หรื อ
หลากหลายรู ปแบบเพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึ กษาค้นคว้า และเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในสถานศึ กษา และบุคคล
ทัว่ ไปที่สนใจได้อย่างเหมาะสม
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แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญของครู
กลุ่มสาระสั งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
THE GUIDELINES FOR DEVELOPING LEARNER-CENTERED LEARNING
MANAGEMENT OF TEACHERS IN SOCIAL STUDIES, RELIGION AND
CULTURE DEPARTMENT PRIVATE SCHOOLS,
IN MAHA SARAKHAM PROVINCE
พูมภควัฒฐ์ ภูนาฤทธิ์
นักศึกษาหลักสู ตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
E-mail: pachara_phunarit@hotmail.com
อรัญ ซุยกระเดื่อง
อาจารย์ ประจําคณะครุศาสตร์ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ 2) เพื่ อศึ กษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ประชากรที่ ศึกษา ได้แก่
ครู ผูส้ อนในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดมหาสารคาม ทั้งหมดจํานวน 82 คน
และกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ จาํ นวน 12 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ สถิตที่ ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
และการประเมินความต้องการจําเป็ น (Modified Priority Needs Index (PNI Modified))
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทั้ง 4 ด้านปรากฏ
ดังนี้ ด้านการเตรี ยมการสอน จัดทําแผนการสอนที่ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และความเหมาะสมของ
ผูเ้ รี ยน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนฝึ กกระบวนการคิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหา ด้านสื่ อและนวัตกรรม มีการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน และด้านวัดและประเมินผล ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนเอง 2) ข้อเสนอแนวทาง
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทั้ง 4 ด้านดังนี้ ด้านการเตรี ยมการสอน ควรเตรี ยมการสอนให้
สอดคล้องกับหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุ ง 2561) และมี ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ในช่วงชั้น วัย ความถนัด และให้สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมที่ได้ลงมือ
ปฏิบตั ิ ได้มีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในห้องเรี ยน ในระดับชั้น หรื อระดับของชุมชน ด้านสื่ อ และนวัตกรรม ครู ผสู ้ อน
สร้าง และพัฒนาสื่ อ และอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน มีการจัดอบรม พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้ครู ผสู ้ อนมีความเชี่ยวชาญขึ้น ด้านวัด และประเมินผล ครู ผสู ้ อนต้องให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมต่างๆ
ในการวัด และประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนเอง
คําสําคัญ: การประเมินความต้องการจําเป็ น การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โรงเรี ยนเอกชน
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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

กระแสการเปลี่ ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ส่ งผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และการเมืองของทุกประเทศ โดยเฉพาะความก้าวหน้า สารสนเทศ และการสื่ อสารอันไร้ขีดจํากัดที่
เกิ ด ขึ้ น ทํา ให้ โ ลกทั้ง โลกเชื่ อ มโยง และสื่ อ สารถึ งกัน ได้อ ย่างรวดเร็ ว เป็ นโลกไร้ พ รมแดน ทุ ก ประเทศใน
ประชาคมโลกให้ความสําคัญ และเร่ งพัฒนาเพื่อให้กา้ วทันกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขัน
กับประเทศต่างๆ ในโลก จึงจําเป็ นต้องมีการเตรี ยมความพร้อม หลายด้านโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่
ผ่านมาประเทศไทยเห็นความสําคัญของการศึกษาโดยกําหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไว้ในกฎหมาย และ
นโยบายต่างๆ ของประเทศ อาทิ 1) แผนการศึกษาแห่ งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) กําหนดวิสยั ทัศน์ให้
คนไทยได้เรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต อย่า งมี คุ ณ ภาพ โดยพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการเรี ย นรู ้ อ ย่า งเป็ นระบบ
2) ยุทธศาสตร์ประเทศ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) กําหนดยุทธศาสตร์ หลักในการพัฒนาประเทศ
โดยให้ความสําคัญของการศึ กษาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม และโลก ยกระดับสถานศึกษา
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คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชี พของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษา พัฒนาหลักสู ตร การเรี ยนการสอน
และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริ มการเรี ยนรู ้ 3) นโยบายรัฐบาลด้านการศึ กษา และนโยบายของกระทรวง
ศึ ก ษาธิ การ ให้ค วามสําคัญ กับ การศึ ก ษาในหลายประเด็ น โดยอัน ดับ แรกเร่ งพัฒ นา คุ ณ ภาพการศึ กษา และ
การเรี ยนรู ้ท้ งั ระบบให้สมั พันธ์เชื่อมโยงกัน เรื่ องสําคัญต่อมา คือ ปฏิรูปครู ทั้งระบบ ผลิต และพัฒนาครู ยกฐานะ
ครู ให้เป็ นวิชาชีพชั้นสู ง เพิ่ม และกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เร่ งนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่ อสารมาใช้ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เอกชน และทุกภาคส่ วนเข้ามาร่ วมจัด
และสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น
ปั จ จุ บัน สั งคมไทยมี ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงด้านต่ างๆ เกิ ด ขึ้ น อย่างรวดเร็ ว มากจนส่ ง ผลให้ เกิ ด
วิกฤติการณ์หลายรู ปแบบขึ้นในสังคมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นอกจากนั้นยังส่ งผลให้เกิ ดกระแส
เรี ยกร้ องการปฏิ รูปการศึ ก ษาขึ้ นเพื่อให้การศึ กษาเป็ นเครื่ องมื อในการพัฒ นา เศรษฐกิ จ สังคม การเมื องของ
ประเทศอย่างแท้จริ ง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คือ วิธีการสําคัญที่สามารถสร้าง และพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เกิด คุณลักษณะต่างๆ ที่ ตอ้ งการในยุคโลกาภิวตั น์ เนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่ ให้ความสําคัญ
กับผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนในเรื่ องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการ
ของตนเอง และได้พฒั นาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดการจัดการศึกษานี้ เป็ นแนวคิดที่มีรากฐานจาก
ปรัชญา การศึ กษา และทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ต่างๆ ที่ ได้พ ฒ
ั นามาอย่างต่อเนื่ องยาวนาน และเป็ นแนวทางที่ ได้รับ
การพิสูจน์ ว่าสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะตามต้องการอย่างได้ผล การจัดการเรี ยนรู ้วิชาสังคมศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 นั้นต้องส่ งเสริ มการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ โมเดลประเทศไทย 4.0 (สุ วิทย์ เมษินทรี ย,์ 2559) ที่ มี
เป้ าหมายจะพัฒนาประเทศให้เป็ นประเทศในโลกที่ หนึ่ งภายในปี 2579 (กนก จันทร์ ทอง, 2558) และต้องปรับ
ระบบการศึ กษา ให้เป็ น “การศึ กษาไทย 4.0” ที่ จะต้องปรั บ ปรุ งตําราเรี ยน และเปลี่ ยนระบบการประเมิ น ให้
สอดคล้อง กับหลักสูตรเน้นการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การสอนวิชาสังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้นจึงจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจนเกิดทักษะ
การเรี ยนรู ้เพื่อให้บรรลุจุดหมายของหลักสู ตร พร้อมที่ จะเป็ นพลเมืองของประเทศในการก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0
ซึ่ งครู ผสู ้ อนวิชาสังคมศึกษา และผูเ้ รี ยนต้องร่ วมมือกันจัดการเรี ยนรู ้ที่สามารถนําประสบการณ์การเรี ยนรู ้ไปใช้
ในชี วิตจริ งได้ และการจัดการเรี ยนการสอนโดยยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์กลาง คื อ การจัดโดยมี จุด เน้นให้ผูเ้ รี ยนมี
บทบาทสําคัญ ในการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งดู ได้จากการมี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมการ เรี ยนรู ้ ข องผูเ้ รี ยน ที่ มี ส่ วนร่ วมอย่าง
กระตือรื อร้น มีใจจดจ่อผูกพัน และมีปริ มาณการมีส่วนร่ วมใน กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่มากขึ้น โดยต้องสามารถช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ และสามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองได้
สํานักงานศึกษาธิ การจังหวัดมหาสารคาม ได้ดาํ เนิ นการส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้โรงเรี ยนเอกชนใน
สังกัดจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยสังเกตได้จากสํานักงานศึ กษาธิ การจังหวัดมหาสารคาม
ได้ดาํ เนิ นการจัดอบรมครู ในสังกัดให้มีความรู ้ความสามารถเกี่ ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ ในรายวิช าต่ างๆ ครบทุ กกลุ่ม สาระการเรี ยนพร้ อ มกับ แจกเอกสารที่ เป็ นคู่มื อ เกี่ ยวกับ การจัด กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญให้กบั ครู ผสู ้ อนของแต่ละโรงเรี ยนได้ศึกษาเพิ่มเติม พร้อมทั้งยังมีการดําเนินงาน
ติดตามโดยเข้านิเทศการสอนของครู ผสู ้ อนในแต่ละห้วงหลังจากอบรมเสร็ จสิ้น
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ และเห็ นความสําคัญในศึกษา เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการจัด
การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของครู ผูส้ อนกลุ่มสาระสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชน
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จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั เล็งเห็ นว่าผลการวิจยั ในครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลเพื่อเปรี ยบเทียบสภาพความเป็ นจริ ง
และความคาดหวังเพื่อได้ทราบถึงความต้องการจําเป็ นที่ครู ผสู ้ อนนั้นอาจจะไม่ทราบถึงปั ญหา และความต้องการ
จําเป็ นที่ แ ท้จริ งเพื่ อที่ จ ะได้นําข้อ มูล มาปรั บ ใช้กับ การจัด การเรี ยนการสอน และสามารถใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาบทบาทหน้าที่ของครู สงั คมศึกษาอย่างเต็มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลต่อไป

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึ กษาความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู ผูส้ อนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
(2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม

3. วิธีดําเนินงานวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพความเป็ นจริ ง ความคาดหวัง และความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
แบบแผนการวิจยั การวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั ประเภทเชิงปริ มาณ
ประชากร ครู ผูส้ อนกลุ่ม สาระสังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ในโรงเรี ยนเอกชนจังหวัด
มหาสารคาม ปี การศึกษา 2563 จํานวนทั้งหมด 82 คน
เครื่ องมื อวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพจริ ง และความคาดหวังในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรี ยนเอกชน จังหวัดมหาสารคามทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรี ยมการสอน ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อและนวัตกรรม และด้านการวัดผลประเมินผล
ซึ่งค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป็ นรายข้อโดยใช้เทคนิค (Item-Total Correlation) และหาความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าวิธีสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการประเมิน
ของผูเ้ ชี่ยวชาญอยูร่ ะหว่าง .60-1.00 ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทุกข้อ ผลการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามมีค่า
เท่ากับ .92 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถใช้เก็บข้อมูลได้จริ ง (ไพศาล วรคํา, 2559, น. 288)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู ้วิจัย ชี้ แ จงให้ ป ระชากรจํา นวน 82 คนทราบถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องการทําวิจิ ยและการตอบ
แบบสอบถาม
2. ประชากรทําแบบสอบถาม ทั้งหมด 2 ตอน จํานวน 40 ข้อ
3. นํา แบบสอบถามที่ ไ ด้จ าการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ตรวจสอบความถู ก ต้อ งครบถ้าย และได้
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จาํ นวน 82 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคระห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถาม ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์การสอน ใช้การวิเคราะห์ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสภาพความเป็ นจริ ง และคาดหวังในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม
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3. วิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู ผสู ้ อนกลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม
ระยะที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
แบบแผนการวิจยั การวิจยั ในระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั ประเภทเชิงคุณภาพ
กลุ่มตัวอย่ าง ครู ผูส้ อนกลุ่มสาระสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 12 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็ น ผูบ้ ริ หาร 4 คน
จากโรงเรี ยนทั้ง 4 ขนาด ครู 8 คนจากโรงเรี ยนทั้ง 4 ขนาด
เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ (interviews)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั จากแบบสัมภาษณ์โดยขออนุ ญาตใช้เครื่ อง
บันทึกเสี ยง และสมุดบันทึก การสัมภาษณ์น้ นั เป็ นการสัมภาษณ์แบบทางการผูส้ มั ภาษณ์เตรี ยมคําถาม
การวิเคระห์ ข้อมูล นําผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วนําไปทําเป็ นแนวทางการพัฒนา และ
เพิ่มศักยภาพ ในพัฒ นาแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของครู ผูส้ อนกลุ่มสาระสังคมศึ กษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชน จังหวัดมหาสารคาม

4. สรุ ปผลการวิจัย

จากการศึกษา เรื่ องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า
1. สภาพความเป็ นจริ ง และความคาดหวังในการจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของครู ผูส้ อน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความต้องการจําเป็ นในแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ ของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัด
มหาสารคามตามโครงสร้างซีท ทั้ง 4 ด้าน
ด้าน
การเตรี ยมการสอน
การจัดการเรี ยนรู้
ด้านสื่ อและนวัตกรรม
การวัดและประเมินผล

สภาพที่ควรจะเป็ น

การดําเนิ นการ
จัดทําแผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ และความเหมาะสมของผูเ้ รี ยน
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนฝึ ก
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
มีการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงานของ
ผูเ้ รี ยนเอง

สภาพที่เป็ นอยู่

ค่า
PNI

4.65

0.53

3.04

1.11

0.52

4.65

0.50

3.06

0.97

0.51

4.45

0.57

2.88

0.98

0.54

4.34

0.63

2.73

1.00

0.58

จากตารางที่ 1 พบว่าสภาพความเป็ นจริ ง และความคาดหวังในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ความต้องการ
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จําเป็ น PNI Modified ทั้ง 4 ด้าน ที่ มี ล าํ ดับ สู งสุ ด ในแต่ ล ะด้านมี ดังนี้ ด้านการเตรี ยมการสอน คื อ จัด ทําแผน
การสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และความเหมาะสมของผูเ้ รี ยน มีค่า PNI อยูท่ ี่ 0.52 ด้านการจัดการ
เรี ยนรู ้ คือ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู ้ รี ยนฝึ กกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีค่า PNI อยูท่ ี่
0.51 ด้านสื่ อและนวัตกรรม คือ มีการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
มีค่า PNI อยูท่ ี่ 0.54 ด้านวัดและประเมินผล คือ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนเอง มีค่า PNI
อยูท่ ี่ 0.58
ตารางที่ 2 การจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของความต้องจําเป็ นในแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ ของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัด
มหาสารคามทั้ง 4 ด้าน
ด้าน
การเตรี ยมการสอน
การจัดการเรี ยนรู้
ด้านสื่ อและนวัตกรรม
การวัดและประเมินผล

สภาพที่ควรจะเป็ น

4.67
4.61
4.54
4.59

0.50
0.53
0.56
0.53

สภาพที่เป็ นอยู่

3.10
3.5
3.32
3.55

0.68
0.82
0.84
0.82

ค่า PNI

ลําดับ

0.37
0.32
0.37
0.30

1
3
1
4

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของความต้องจําเป็ นในแนวทางการพัฒนาการจัด
การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของครู ผูส้ อนกลุ่มสาระสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชน
จังหวัดมหาสารคามทั้ง 4 ด้าน โดยค่าดัชนี การจัดเรี ยงลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็ น (PNI) สู งสุ ด
มี 2 ด้าน คือ ด้านการเตรี ยมการสอน และด้านสื่ อและนวัตกรรม ลําดับถัดมา คือ ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ และด้าน
การวัดและประเมินผล ตามลําดับ จะเห็นได้วา่ ค่า PNI ทั้ง 4 ด้านมีค่าตํ่ากว่า .05 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลยังพบว่า
สภาพที่เป็ นอยูม่ ีค่าเฉลี่ยนที่ต่าํ กว่าสภาพที่ควรจะเป็ นทุกข้อ แสดงว่าให้เห็นว่าการดําเนินการทั้ง 4 ด้านถือว่าเป็ น
ความต้องการจําเป็ นทุกด้าน

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากเรื่ องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ในแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการเตรี ยมการสอน ข้อค้นพบจากการศึ กษาในด้านการเตรี ยมการสอนพบว่า ความต้องการ
จําเป็ นในด้านการเตรี ยมการสอน คือ การจัดทําแผนการสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และความเหมาะสม
ของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากการที่ ผสู ้ อนนั้นได้ศึกษาถึงหลักสู ตรของการจัดการเรี ยนรู ้แล้วนั้นการเตรี ยมการสอนก็ควร
เตรี ยมแผนการสอนให้สอดคล้องทั้งจากหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560)
แผนการสอนนั้น ควรมี ค วามเหมาะสมกับ ผูเ้ รี ยนในระดับ ของช่ ว งชั้น วัย และความถนัดของผูเ้ รี ยน ต้อ งให้
สอดคล้องกับบริ บทของชุ มชนด้วย ฉะนั้นการเตรี ยมการสอนจึ งมี ความจําเป็ นที่ สําคัญมาก ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กี รติ ภฒ
ั น์ ศรี ทะหา (2562) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ องการพัฒ นาแนวทางการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น
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ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสําหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี พบว่าหลักสู ตรต้องเอื้อประโยชน์ของผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญเพื่อให้ตรงตามความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รี ยน เป็ นหลักสูตรสู่อนาคต มีเนื้อหาสําหรับการเรี ยนรู ้
ระดับสากล ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น เหมาะสมกับความต้องการของผูเ้ รี ยน รวมไปถึงทักษะอาชีพและการ
ดํารงชีวติ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ตรงตามความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
1.2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ข้อค้นพบจากการศึ กษาในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า ความต้องการ
จําเป็ นในด้านการจัดการเรี ยนรู ้ คือ จัดกิจกรรมหรื อสถานการณ์ให้ผูเ้ รี ยนได้ปฏิ บตั ิจริ ง และได้มีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ครู ผสู ้ อนต้องจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเกิ ด
ความสนใจในการจัดกิจกรรมไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมในห้องเรี ยน หรื อการจัดกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนนั้นได้ลงมือปฏิบตั ิ
ได้มีการปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน ในห้องเรี ยน ในระดับชั้น หรื อระดับของชุมชน เพราะผูเ้ รี ยนจะเกิดความสนุกแล้วมี
ความสนใจในการเรี ยนรู ้ จนกระทั้งทําให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญชลี ภูคงคา (2561)
ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาแนวทางการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสําหรับโรงเรี ยน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 2 พบว่าการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ท้ งั ใน
และนอกสถานที่ มี ปฏิ สัมพัน ธ์ที่ ดีระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในบรรยากาศของการเอื้ ออาทรและเป็ นมิ ต รจัด
กิจกรรมฝึ กทักษะให้ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิจริ งด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้
เกิดการเรี ยนรู ้ได้ทุกที่ทุกเวลาจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรี ยงจากง่ายไปยากและส่ งเสริ มกระบวนการคิดอย่าง
หลากหลายตามที่หลักสูตรกําหนด
1.3 ด้านสื่ อและนวัตกรรม ข้อค้นพบจากการศึกษาในด้านสื่ อและนวัตกรรมพบว่าความต้องการ
จําเป็ นในด้านสื่ อและนวัตกรรม คือ การใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้นการใช้สื่ อ และนวัตกรรมมี ความจําเป็ นมากในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ครู ผูส้ อนควรสร้าง และพัฒนาสื่ อ และอุปกรณ์ เทคโนโลยีให้เพียงพอต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน สถานศึกษาควรมีการจัดอบรม พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีให้ครู ผสู ้ อน ได้มีความเชี่ยวชาญ
มากขึ้ น เพราะในปั จจุ บันการใช้สื่อ ที่ เป็ นเทคโนโลยีมีค วามสําคัญ ในการจัดการเรี ยนการสอนค่อนข้างมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิ ดพงศ์ บาทชารี (2561) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ อง สภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญของครู สงั คมศึกษาในโรงเรี ยนเอกชนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสิ นธุ์ พบว่าการนําสื่ อสมัยใหม่
มาเป็ นส่วนช่วยในการเรี ยนการสอนรวมไปถึงการฝึ กให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากสถานการณ์ที่จริ ง หรื อประสบการณ์
จริ งเพื่อช่วยให้ผูเ้ รี ยนเห็นภาพหรื อรับทราบถึงสิ่ งที่เรี ยนมาในตําราได้อย่างเป็ นรู ปธรรมและเข้าใจในเนื้ อหาของ
สิ่ งที่เรี ยนนั้นมากยิง่ ขึ้น
1.4 ด้านวัดและประเมินผล ข้อค้นพบจากการศึกษาในด้านวัดและประเมินผล พบว่า ความต้องการ
จําเป็ นในด้านวัดและประเมินผล คือ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนเอง ในด้านการวัด และ
ประเมิ น ผล ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ นั้นครู ผูส้ อนต้องให้ผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมต่างๆ
ในการวัด และประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนเอง ซึ่ งครู ผสู ้ อนต้องชี้ แจงและอธิ บายให้ผูเ้ รี ยนนั้นเกิ ดความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ที่ให้ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนเองสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุทยั วรรณ
ทองคํา (2562) ซึ่ งได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้ที่ เน้น ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู โรงเรี ยนสังกัดเทศบาลเมื อง
มหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม พบว่าการประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายนอกเหนื อจากการทดสอบประเมิน
สิ่ งที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากการจัดกิ จกรรมซึ่ งได้จากการสรุ ป การทดสอบ การบันทึ ก การตรวจผลงานการประเมิ นผล
อาจเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเพื่อนผูป้ กครองหรื อชุมชนร่ วมประเมินผลได้ และสอดคล้องกับ
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2. แนวทางทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญของครู ผูส้ อนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ของครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม
ด้านการเตรี ยมการสอน แนวทางพัฒนานั้นครู ผสู ้ อนต้องปรับแผนการสอนให้สอดคล้องกับทั้งจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ และให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนด้วย อาจมีการลดบางกิจกรรมที่ ผเู ้ รี ยนนั้นไม่เหมาะสมกับวัย หรื ออาจจะ
เป็ นกิจกรรมที่ค่อนข้างไกลตัวผูเ้ รี ยน และให้ครู ผสู ้ อนเพิ่มเติมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับวัย และจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้องกับบทเรี ยน หรื อให้ครู ผสู ้ อนนั้นจัดทําแผนการสอนขึ้นเองโดยยึดจากหลักสูตรแกนกลาง
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และความเหมาะสมของ
ผูเ้ รี ยนตามบริ บทของผูเ้ รี ยน และบริ บทของท้องถิ่น
ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ แนวทางพัฒนาครู ผสู ้ อนจะต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ และกระตุน้
ให้ผูเ้ รี ยนนั้น เข้าร่ ามกิ จ กรรมอย่างทั่วถึ ง ครู ผูส้ อนต้อ งจัดการเรี ยนรู ้ ที่ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ และลงมื อ ปฏิ บัติจริ ง
มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัว และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัด
ของผูเ้ รี ยน จึงจะทําให้ผูเ้ รี ยนนั้นเกิดความสงสัยกับเหตุการณ์ หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เมื่อผูเ้ รี ยนนั้นมีความสงสัย
ก็จะแสดงความอยากรู ้ อยากเห็น อยากลงมือเพื่อหาคําตอบ ครู ผูส้ อนต้องเปิ ดช่องว่างตรงนี้ ให้ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วม
กิจกรรมอย่างทัว่ ถึง
ด้านสื่ อและนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาครู ผูส้ อนควรจะเปลี่ยนวิธีการสอน และการเรี ยนลดการบรรยาย
ในห้องเรี ยน เพิ่มกิจกรรมที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ถ้าเป็ นในระดับชั้นมัธยม หรื อประถมตอนปลาย การที่ให้ผเู ้ รี ยน
ใช้เทคโนโลยีในการสื บ ค้น ข้อ มู ลทางอิ น เตอร์ เน็ ตผ่านโทรศัพ ท์ถื อ ว่าเป็ นการใช้สื่ อ ทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี
ความใกล้ตวั กับผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก เพราะผูเ้ รี ยนเกือบทั้งหมดมีโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อต่ออินเตอร์ เน็ตได้ ครู ก็
เปลี่ยนบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวนความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน ส่วนระดับประถมตอนต้นนั้น ครู ผสู ้ อนต้อง
ทําสื่ อที่ เป็ นกิ จกรรมที่ ผูเ้ รี ยนได้เล่น หรื อดูไปพร้อมๆ กัน เช่น สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้ดูและ
ทํากิจกรรมผ่านโทรทัศน์ภายในห้องเรี ยนไปพร้อมๆ กัน
ด้านวัด และประเมินผล แนวทางการพัฒนาด้านวัด และประเมินผลครู ผูส้ อนต้องอธิ บายกิ จกรรมใน
การวัดและประเมินผลงานของผูเ้ รี ยนว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้าง และอาจจะมี กิจกรรมให้เพื่อนในห้องเรี ยน
ร่ ว มตัด สิ น และมี ส่ วนร่ วมในการวัด และประเมิ น ผลของผูเ้ รี ย นด้วยเองตามเกณฑ์ ที่ ไ ด้ต กลงกับ ผูเ้ รี ย นใน
ห้องเรี ยน ว่าจะใช้เกณฑ์ในการวัดและประเมินผลอย่างไรบ้างให้มีขอบเขต และมาตราฐานที่ชดั เจน และใช้หลัก
ของความซื่อสัตย์ในการวัดและประเมินผลนั้นด้วย

6. ข้ อเสนอแนะ

6.1 ข้ อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจยั ไปใช้
ผลจากการวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ของครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระ
สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒ นธรรม โรงเรี ยนเอกชนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่ งได้ขอ้ ข้อค้นพบจากการจัดลําดับ
ความสําคัญของความต้องการจําเป็ น โดยความต้องการจําเป็ นในแต่ละด้าน ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อเสนอแนะเพื่อนําไป
เป็ นการพัฒนาในการจัดการเรี ยนการสอนในดังนี้
6.1.1 ด้านการเตรี ยมการสอน การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้น การจัดทําแผนการจัด
การเรี ยนรู ้น้ นั เป็ นสิ่ งที่ ตอ้ งคํานึ งถึงหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระ

1787

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม และต้องให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนอยู่เสมอ จึ งต้องมีการสร้างแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เข้ากับผูเ้ รี ยน และบริ บทของพื้นที่ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด
6.1.2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ครู ผูส้ อนต้องใช้รูปแบบวิธีการสอนให้มีความหลากหลายกับผูเ้ รี ยน
เร้าให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้มีการสอนโดยใช้วธิ ี การสอน เช่น วิธีการสอนโดยแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
นั้นได้มีส่วนร่ วมกับกิจกรรมกันทุกคน และได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง เพื่อจะได้สร้างการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอีกด้วย
6.1.3 ด้านสื่ อ และนวัตกรรม สถานศึ กษาควรมีการจัดอบรมพัฒนาครู ในเรื่ องการจัดทําสื่ อ และ
นวัตกรรมเพื่อให้มีความทันสมัยในการเรี ยนรู ้ หรื อการให้ผเู ้ รี ยนใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูลเพื่อการจัดการ
เรี ยนการสอน ผูเ้ รี ยนจะได้มีความอยากรู ้และต้องการหาคําตอบด้วยตัวเอง
6.1.4 ด้านการวัด และประเมินผล ครู ผูส้ อนควรมี การวัด และประเมิ นที่ หลากหลาย ครอบคลุม
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนในแต่ละช่วงชั้น และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนวัด และประเมินผลงานทั้งของตนเอง และเพื่อนร่ วม
ชั้นเรี ยน เน้นจากผลงานที่ ผเู ้ รี ยนได้สร้างสรรค์ข้ ึนเอง และการได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ครู ผสู ้ อน และผูเ้ รี ยนร่ วมกัน
กําหนดหลักเกณฑ์การวัด ประเมินผลอย่างชัดเจน
6.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อทําการวิจยั ครั้งต่ อไป
6.2.1 งานวิจยั ในครั้งนี้ ได้ทาํ การศึ กษาเฉพาะกลุ่มโรงเรี ยนเอกชน ในจังหวัดมหาสารคามเท่านั้น
ควรมีการศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดอื่นๆ หรื อพื้นที่อ่ืนๆ เพื่อให้ผลการวิจยั มีประโยชน์และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
6.2.2 ควรศึ กษาความต้องการจําเป็ นในการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบอื่นๆ
เพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการจําเป็ นและนําไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบอื่นๆ ต่อไป
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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดา้ นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน สําหรับนักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้หลักสู ตรระยะสั้นแบบห้องเรี ยนกลับด้าน เรื่ อง ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ เว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 2/5 และ 2/6 สาขางานการโรงแรมและ
การท่ องเที่ ยว สาขาอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริ ห ารธุ ร กิ จ ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2563 จํานวน 30 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง และการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent) ผลการศึกษา พบว่า
1. กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน
มีการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับการเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเอง 6 หน่วยการเรี ยนรู ้ บน Google Classroom แบบไม่ประสาน
เวลา และเข้ากิ จกรรมพบผูส้ อน 2 ครั้ งแบบประสานเวลา โดยผูเ้ รี ยนมี การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้าน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน ศึกษาวีดิโอในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ และหลังจากเรี ยนจนเสร็ จสิ้นกระบวนการ
ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ดา้ นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บ
แอปพลิเคชัน พบว่าคะแนนสอบก่อนเรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 8.37 และคะแนนสอบหลังเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ
24.20 ซึ่งคะแนนสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: ห้องเรี ยนกลับด้าน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เว็บแอปพลิเคชัน
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จ จุ บัน การติ ด ต่ อสื่ อ สารข้า มประเทศในยุคโลกาภิ วตั น์มี อตั ราเพิ่ มขึ้ น อย่า งต่อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้
ภาษาอัง กฤษกลายเป็ นภาษากลางสากลที่ แ พร่ ห ลายที่ สุ ด ดัง ที่ Crystal (1997) ที่ ก ล่ า วว่า ภาษาอัง กฤษเป็ น
ภาษาสากล ที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในด้านการสื่ อสารทัว่ ไป รวมไปถึงการถ่ายทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไปสู่
สังคมโลก นอกจากนี้ บณ
ั ฑิตที่สําเร็ จการศึกษา หากมีความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาตรฐานหรื อ
สูงกว่านั้น จะมีโอกาสในการทํางานในหน่วยงานที่มีชื่อเสี ยงหรื อเป็ นที่ยอมรับ (เจนจิรา; สุพิศ, 2561) ในประเทศ
ไทย มีการส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและบรรจุลงในหลักสู ตรแกนกลาง ภายใต้นโยบายของรัฐบาล
17 เรื่ อง โดยข้อที่ 10 เป็ นนโยบาย เรื่ องการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสู ตร ในกลุ่มเป้ าหมายหลัก
นักเรี ยนนักศึกษา ให้มีความรู ้และ สามารถใช้ในการสื่ อสารเพื่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน รวมถึงครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา (ธันนิ กานต์ สู ญสิ้ นภัย, 2563) นอกจากหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว หลักสู ตร
อาชีวศึกษาที่มีบทบาทต่อการสร้างกําลังคนที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งต้องใช้ภาษาอังกฤษที่เป็ นภาษากลางใน
การสื่ อสารกับต่างชาติ
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จากที่ กล่าวมา องค์ความรู ้สําคัญที่ จะช่วยให้ผใู ้ ช้ภาษาอังกฤษสามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามมาตรฐาน คือ ความรู ้เกี่ ยวกับไวยากรณ์ เพราะไวยากรณ์เป็ นกฎเกณฑ์ของภาษา เพื่อใช้อธิ บายว่า คํา หรื อ
กลุ่มคําที่เรี ยงร้อยกันไปมาสามารถใช้ในการสื่ อสารได้อนั เป็ นที่ยอมรับ (Thornbury, 2001) อย่างไรก็ตาม เนื้ อหาวิชา
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรอาชีวศึกษาจะแบ่งตามสาขางาน หรื อเป็ นหลักสู ตรเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ทําให้ผเู ้ รี ยนขาดองค์ความรู ้ไวยากรณ์ที่เพียงพอต่อการทดสอบความรู ้ระดับชาติ
อนึ่ ง จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ส่ ง ผลกระทบต่ อ การจัด การเรี ย น
การสอนเป็ นอย่างมาก ส่ งผลให้เทคนิ คการสอนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน (Flipped Classroom) ถูกนํามาใช้
โดยจัดให้เรี ยนที่บา้ นผ่านวิดีทศั น์ส้ นั ๆ และทําการบ้านหรื อทําโครงงาน และอภิปรายในห้องเรี ยน (Educause, 2012)
การใช้ห้องเรี ยนกลับด้านจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ครู และนักเรี ยนมีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น เนื่ องจาก
การเรี ยนรู ้สามารถเกิดขึ้นทั้งในและนอกห้องเรี ยน (นิชาภา บุรีกาญจน์, 2556) นอกจากนี้ การเข้ามามีบทบาทของ
Google Classroom ซึ่งเป็ นหนึ่งในแอปพลิเคชันใน Google Apps for Education ที่ World Economic Forum (2015)
ชี้วา่ เป็ นแอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้นกั เรี ยนสามารถร่ วมกิจกรรมของชั้นเรี ยนหรื อทํางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
เป็ นปั จจุบนั (อมรรัตน์ เศษฤทธิ์, 2563) ส่งผลให้ ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าเรี ยนได้ตามเวลาที่ตนเองต้องการ ลดข้อจํากัด
ด้านการเดินทาง สามารถเรี ยนผ่านอุปกรณ์ที่ตนเองสะดวก อีกทั้งสามารถทบทวนเนื้อหาได้อย่างไม่จาํ กัด
จากสภาพที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั สนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน ให้กบั นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง เพื่อศึกษาว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเกี่ยวกับเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะสูงขึ้นหรื อไม่ และนอกจากนี้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การจัดการเรี ยนการสอนในครั้งต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อศึ กษากระบวนการพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษโดยใช้ห้องเรี ยนกลับ ด้า น
บนเว็บแอปพลิเคชันสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ดา้ นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้หอ้ งเรี ยนกลับ
ด้าน บนเว็บแอปพลิเคชันสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 การสอนไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ
จินตนา สุจจานัน (2553) ที่ได้กล่าวว่า ไวยากรณ์คือกฎเกณฑ์ทางภาษาอย่างถูกต้อง จึงสามารถสรุ ป
ได้วา่ ไวยากรณ์คือ กฎเกณฑ์ของภาษาที่เกี่ยวกับคํา และโครงสร้างประโยคเพื่อใช้ในการสื่ อสารได้อย่างถูกต้อง
ในขณะที่เจ้าของภาษา สามารถรับรู ้ความหมายของการสื่ อสารได้ในทันที
Celce-Murcia (1988) ได้เสนอขั้นตอนในการสอนไวยากรณ์ ไว้ 4 ขั้นด้วยกันคือ 1. ขั้นนําเสนอ
โครงสร้างไวยากรณ์ (Presentation) คือการเลือกวิธีการนําเสนอโครงสร้างหรื อกฏเกณฑ์ใหม่ไปยังผูเ้ รี ยน สามารถ
แบ่งออกเป็ น Deductive Approach และ Inductive Approach 2. ขั้นฝึ กโครงสร้างใหม่ (Focused practice) มีจุดมุ่งหมาย
ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกโครงสร้างใหม่จนชํานาญ 3. ขั้นฝึ กการสื่ อสาร (Communicative practice) ผูเ้ รี ยนจะประยุกต์ความรู ้
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ต่างๆ มาใช้ในบริ บททางการสื่ อสารในสถานการณ์จาํ ลองหรื อในสถานการณ์จริ ง และ 4. ขั้นสะท้อนความคิด
(Teacher feedback) มีจุดประสงค์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของผูเ้ รี ยนในตอนท้าย
3.1.2 การสอนแบบห้ องเรียนกลับด้ าน
Bergmann and Sams (2012) กล่ า วถึ ง ห้อ งเรี ย นกลับ ด้า น (Flipped Classroom) ว่า เป็ นการเรี ยน
การสอนจากที่เรี ยนเนื้อหาในห้องเรี ยน เป็ นการเรี ยนเนื้อหาที่บา้ น และมีการจดบันทึกแบบคอร์เนลล์พร้อมคําถาม
และมาทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน บทบาทของครู เปรี ยบเสมือนโค้ชในชั้นเรี ยน นอกจากนี้ สุรศักดิ์
ปาเฮ (2556) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน มีองค์ประกอบทั้ง 4 ที่ เกิ ดขึ้นได้แก่
1.การกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ 2. การสื บค้นเพื่อให้เกิดมโนทัศน์รวบยอด 3. การสร้างองค์ความรู ้อย่าง
มีความหมาย และ 4. การสาธิ ตและประยุกต์ใช้ จึงสรุ ปได้วา่ ห้องเรี ยนกลับด้าน คือ การเปลี่ยนบทบาทการเรี ยน
การสอนจากเดิมที่ผสู ้ อนจํานําเสนอในชั้นเรี ยน มาเป็ นการเรี ยนเนื้ อหาล่วงหน้าจากที่บา้ น ครู ทาํ หน้าที่เป็ นโค้ช
คอยแนะนํา หรื อเป็ นที่ปรึ กษา คอยตั้งคําถามชวนคิด เน้นการพัฒนาทักษะผ่านการลงมือปฏิบตั ิ และสร้างเสริ ม
ความรับผิดชอบ
3.1.3 เว็บแอปพลิเคชัน
กระทรวงพาณิ ชย์ (2554) ได้ให้ความหมายของเว็บแอปพลิเคชันว่า เป็ นโปรแกรมหรื อกลุ่มของ
โปรแกรมที่ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริ การ www ของระบบเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่าย
อินทราเน็ตโดยใช้ Protocol TCP/IP เป็ นมาตรฐานในการสื่ อสารข้อมูล โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรี ยกใช้งานโปรแกรม
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ในขณะที่สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2554) ได้ให้ความหมายของการเรี ยนการสอน
บนเว็บว่าเป็ นการใช้เครื อข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรี ยนการสอน และนําเอาคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตมาออกแบบ
เพื่อใช้ในการศึกษา ดังนั้น การเรี ยนการสอนบนเว็บเป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนโดยที่ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
3.1.4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
Clark (2015) ศึกษาผลการใช้หอ้ งเรี ยนกลับทางที่มีต่อการมีปฏิสมั พันธ์และการปฏิบตั ิของนักเรี ยน
ห้องเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีส่วนร่ วมหรื อมี ปฏิ สัมพันธ์มากขึ้น
เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิมนักเรี ยนที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับทางเป็ น
การยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
จัน ทวรรณ ปิ ยะวัฒ น์ (2556) ศึ ก ษาผลการใช้ห้อ งเรี ย นกลับ ทางในระบบชั้น เรี ย นออนไลน์
“ClassStart.org” พบว่า ClassStart สามารถช่วยลดภาระงานสอนได้จริ งและผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้มากขึ้นได้
อาลาวียะ๊ สะอะ (2559) ศึ กษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับทางที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนทักษะการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
เบญจมราชู ทิ ศ จัง หวัด ปั ตตานี ผลการวิจัย พบว่า นัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บการจัดการเรี ย นรู ้ แ บบห้อ งเรี ย นกลับทาง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับทางในระดับมาก
อดิศร ภัคชลินท์ (2561) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
โดยวิธีสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับกรณี ศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็ น
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนกรับใหญ่วอ่ งกุศลกิจพิทยาคม ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น
กระบวนการการจัดการเรี ยนรู ้หอ้ งเรี ยน
กลับด้านบนเว็บแอปพลิเคชัน

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ดา้ นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
ผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษจากการเรี ยนโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจัยเรื่ องนี้ เป็ นการวิจัยแผนการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi Experimental Research) เพื่อเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ผู ้วิ จัย ใช้รู ป แบบการวิ จัย แบบกลุ่ ม เดี ย วสอบก่ อ นและสอบหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design)
มีรูปแบบการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 รู ปแบบวิธีวจิ ยั
สอบก่ อนเรียน
T1

ทดลอง
X

สอบหลังเรียน
T2

T1 หมายถึง การสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)
X หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้วธิ ีสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านบนเว็บแอปพลิเคชัน
T2 หมายถึง การสอบหลังเรี ยน (Post-test)
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริ หารธุรกิจ จํานวน 6 ห้อง มีจาํ นวนนักเรี ยน 97 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริ หารธุรกิจ จํานวน 2 ห้อง ได้แก่ ปวส.2/5 และ ปวส. 2/6 สาขางานการโรงแรม
และการท่องเที่ยว สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีจาํ นวนนักศึกษา 30 คน โดยเข้าเรี ยนพร้อมกันทั้ง 2 ห้องด้วย
รายวิชาในหลักสูตรแบบเดียวกัน และได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)
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4.3 เครื่ องมือวิจยั
4.3.1. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการจัดการเรียนรู้
1. แผนการจัด การเรี ยนรู ้ ห ลัก สู ต รระยะสั้ นแบบห้ อ งเรี ยนกลับ ด้า น เรื่ อง ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ โดยมีค่าความเหมาะสมเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 เมื่อเทียบเกณฑ์แล้วอยู่
ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. เว็บแอปพลิเคชัน บน Google Classroom
4.3.2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ ใช้สําหรับทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
มากกว่า 0.50
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1. ขั้นเตรียมการ
1. ผูว้ จิ ยั ลงทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้ าหมายในเว็บแอปพลิเคชัน Google Classroom
2. ผูส้ อนชี้แจงวัตถุประสงค์ อธิ บายขอบเขตเนื้ อหา รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ระยะเวลา
การสอนแก่ผเู ้ รี ยน
4.4.2. ขั้นดําเนินการทดลอง
1. ทําการทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (Pre-test) แบบห้องเรี ยนกลับด้านกับกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจํานวน 30 ข้อ
2. ดําเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนหลักสู ตรระยะสั้น เรื่ องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธี
สอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิเคชัน
3. หลังจากสิ้ นสุ ดการทดลองแล้วทําการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
เครื่ องมือชุดเดียวกับเครื่ องมือที่ใช้ทดสอบก่อนเรี ยน
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง แล้วนําผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ด้วยการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent)

5. ผลการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลและสรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
5.1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนยีบตั รวิชาชีพชั้นสู ง สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สาขาอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ชั้น ปี ที่ 2/5 และ 2/6 ปี การศึ ก ษา 2563 วิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ไ ทยอโยธยา
บริ หารธุรกิจ มีจาํ นวน 30 คน นักเรี ยนชาย 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.67 นักเรี ยนหญิง 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.33
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
จํานวนนักศึกษา (คน)
ชาย
2
เพศ
หญิง
28
30
รวม

ร้ อยละ
6.67
93.33
100.00

5.2. ผลการพัฒนาห้ องเรียนกลับด้ าน เรื่ อง ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ บนเว็บแอปพลิเคชัน
กระบวนการพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ด้า นไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษโดยใช้ห้ อ งเรี ยนกลับ ด้า น บนเว็บ
แอปพลิเคชัน มีการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับการเรี ยนออนไลน์ดว้ ยตนเอง 6 หน่วยการเรี ยนรู ้ บน Google Classroom
แบบไม่ประสานเวลา และเข้ากิจกรรมพบผูส้ อน 2 ครั้งแบบประสานเวลา ทั้ง 2 รู ปแบบมีดาํ เนินการตามขั้นตอน
การจัดการเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน และมีความเชื่ อมโยงกันทางด้านเนื้ อหา โดยผูเ้ รี ยนมีการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษก่ อนเรี ยน ศึ กษาวีดิโอในแต่ละหน่ วยการเรี ยนรู ้ และ
หลังจากเรี ยนจนเสร็ จสิ้ นกระบวนการ ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยนและนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ต่อไป
5.3. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษก่ อ นเรี ย น และหลั ง เรี ย นของ
นักศึกษาโดยใช้ วธิ ีการสอนแบบห้ องเรียนกลับด้ าน บนเว็บแอปพลิเคชัน
ผลการเปรี ยบเที ยบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษโดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บ
แอปพลิเคชัน พบว่าคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 24.20 และคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 8.37 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง
x�
ทดสอบ
คะแนนเต็ม
N
S.D.
ก่อนเรี ยน
30
30
8.37
3.34
หลังเรี ยน
30
30
24.20
2.10
P* < .05

6. อภิปรายผล

t-test

p-value

29.18

.00

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้าน บนเว็บแอปพลิชนั สําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การรวบรวมข้อมูลและสามารถนําไปอภิปรายผลได้ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ น 2 ประเด็นดังนี้
(1) ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านเป็ น 2 แบบ ตามแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ หลักสู ตรระยะสั้น ได้แก่ แบบไม่ประสานเวลา และประสานเวลา ทั้ง 2 แบบใช้ข้ นั ตอนการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้าน และมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เชื่ อมโยงกัน ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน ศึกษาวีดิโอในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ และหลังจากเรี ยนจนเสร็ จสิ้ นกระบวนการ ผูเ้ รี ยน
ทําแบบทดสอบหลังเรี ยนและนําผลที่ ได้มาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทางสถิ ติ ผลการพัฒนายังพบว่า กระบวนการสอน
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แบบห้องเรี ยนกลับด้านที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น แตกต่างกับการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านแบบปกติ ซึ่ งเป็ นลักษณะ
ของการเรี ยนนอกชั้นเรี ยน และมาทํากิจกรรมร่ วมกันกับผูส้ อนที่ โรงเรี ยน แต่สถานการณ์การแพร่ บาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ส่ งผลให้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้สามารถกระทําได้ในแบบออนไลน์ ในหน่ วยการเรี ยนรู ้
เรื่ อ งไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษ หน่ ว ยที่ 1 ถึ ง 6 ผูเ้ รี ย นจะศึ ก ษาเนื้ อ หาบนเว็บแอปพลิ เคชัน Google Classroom
ด้วยตนเองตามคําชี้ แจงของผูส้ อน ผ่านวิดีโอ มีการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนประจําหน่ วยซึ่ งเกิ ดจาก
การที่ผวู ้ จิ ยั ปรับกระบวนการในขั้นตอนที่ 4 ของการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน (สาธิตและประยุกต์ใช้) โดยให้
ผูเ้ รี ยนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ความสามารถด้านไวยากรณ์โดยประยุกต์ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาตลอดทั้ง
หลักสู ตร แทนการทําโครงงาน มีการทบทวนผ่านใบความรู ้ และร่ วมอภิปรายคําตอบนั้น บนเว็บแอปพลิเคชัน
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่า การมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนศึกษาด้วยตนเองหรื อจัดการเรี ยนการสอนแบบไม่ประสาน
เวลาเพี ย งอย่า งเดี ย ว อาจทํา ให้เ กิ ด อุ ป สรรคที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ นหลัก สู ต ร เช่ น ผูเ้ รี ย นขาด
การกระตุน้ ให้เข้าไปเรี ยนเนื้อหา หรื อไม่สามารถทําความเข้าใจเนื้อหาเพียงลําพังได้ ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดให้
มีกิจกรรมพบผูเ้ รี ยน (Encounter) ในรู ปแบบการเรี ยนแบบประสานเวลา เพื่อให้ผสู ้ อนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รี ยน
และเป็ นการทบทวนเนื้อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่ผา่ นมา นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า เมื่อผูเ้ รี ยนได้รับคําปรึ กษา
ให้ขอ้ เสนอแนะ และมีส่วนร่ วมในการอภิปรายตามกิจกรรมที่กาํ หนดให้มากเพียงพอ ความสามารถด้านไวยากรณ์
ของผูเ้ รี ยนส่วนใหญ่มีแนวโน้มดีข้ ึน และพบว่าผูเ้ รี ยนมีทศั นคติที่ดีต่อการเรี ยนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน โดยส่วนใหญ่
ให้เหตุผลว่า ตนมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีความสะดวกในการเรี ยน เรี ยนได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยความเร็ วที่เหมาะ
กับตนเอง และ ช่วยลดความเครี ยดจากการเรี ยนในชั้นเรี ยนปกติ
การวิจยั ในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลของการศึกษาของ จันทวรรณ ปิ ยะวัฒน์ (2556) ที่ได้ศึกษาผลการใช้
ห้องเรี ยนกลับด้านในระบบชั้นเรี ยนออนไลน์ “ClassStart.org” ที่กล่าวว่า ClassStart สามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
มากขึ้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ Bergmann และ Sams (2012) ที่พบว่า การเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้าน
มีส่วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีข้ ึน ช่วยส่งเสริ มการเรี ยบแบบตั้งข้อสงสัยหรื อตั้งคําถาม ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
เพิ่มความร่ วมมือระหว่างผูเ้ รี ยนและความมัน่ ใจใน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Clark (2015) ที่ศึกษาผลการใช้
ห้องเรี ยนกลับทางที่มีต่อการมีปฏิสัมพันธ์และการปฏิบตั ิของนักเรี ยนห้องเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
พบว่า นักเรี ยนมีส่วนร่ วมหรื อมี ปฏิ สัมพันธ์มากขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบดั้งเดิ มนักเรี ยนที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบห้องเรี ยนกลับทางเป็ นการยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
(2) ผลสัมฤทธิ์ ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง ชั้นปี ที่ 2/5 และ 2/6 หลังเรี ยนด้วยวิธีสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านบนเว็บแอปพลิเคชัน มีคะแนน
สอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงแสดงให้เห็นว่าวิธีสอนแบบห้องเรี ยนกลับ
ด้านบน เว็บแอปพลิเคชัน ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้น โดยค่าเฉลี่ยคะแนนที่เพิ่มขึ้นนั้น
เนื่ องมาจาก การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดว้ ยวิธีสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านบน เว็บแอปพลิ เคชัน ที่ มีรูปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบไม่ประสานเวลาและไม่ประสานเวลาที่มีกิจกรรมที่การเรี ยนรู ้ที่เชื่อมโยงกัน ทําให้
ผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาได้ดว้ ยตนเองตามความต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา แต่ยงั ได้รับความเอาใจใส่ และข้อเสนอแนะ
จากผูส้ อน และสามารถค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลผูส้ อนเชื่อมโยงไว้ในระบบเว็บแอปพลิเคชัน
ผลของการวิจยั นี้สอดคล้องกับผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านของ อาลาวียะ๊ สะอะ (2558)
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ และ
ผลการศึกษาของ อดิศร ภัคชลินท์ (2561) ที่ได้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
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นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยวิธีการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับกรณี ศึกษาผ่านเว็บแอปพลิเคชัน
โดยพบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูส้ อนวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริ หารธุ รกิ จ ควรนํากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ห้องเรี ยนกลับด้านร่ วมกับการสอนออนไลน์ บนเว็บแอปพลิเคชันไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยผูส้ อนควรมีการพบผูเ้ รี ยนเพื่อทบทวนการเรี ยนรู ้หลังจากที่ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
(2) ผูส้ อนในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริ หารธุรกิจ ควรนําวิธีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ห้องเรี ยนกลับด้านแบบไม่ประสานเวลาร่ วมกับแบบประสานเวลาไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่เปลี่ยนแปลงไป
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึ กษาเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับด้านแบบปกติ
และห้องเรี ยนกลับด้านบนระบบออนไลน์
(2) ควรศึ กษาการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ห้องเรี ยนกลับด้านบนเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอื่นๆ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็ นต้น
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วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์งานปั้ นประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัวในหน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ องการปั้ น ด้วยเทคนิคการเพิม่ และลดของรายวิชาทัศนศิลป์ โดยใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได
5 ขั้น แบบแผนการวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั ในกลุ่มเดี ยวกันวัดก่อนและหลังเรี ยน และมีการสุ่ มแบบง่ายในนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์ วิทยานุ กูล อําเภอแม่จนั จังหวัดเชี ยงราย
ผูเ้ ข้า ร่ ว มงานวิจัยทั้งหมด 18 คน ข้อ มู ล งานวิจัยถู ก วิเคราะห์ ด้ว ยสถิ ติค่ าทดสอบที (t-test) ค่ า เฉลี่ ย ( x�) และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการศึ กษาพบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและคะแนน
ทักษะความคิดสร้างสรรค์งานปั้ นประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัว หลังการเรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได
5 ขั้นสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99.0 (p < 0.01) ขณะที่ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทักษะความคิดสร้างสรรค์หลังเรี ยนด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบบันได 5 ขั้น เท่ากับ 16.28±2.99 (81.39%) และ 13.11±2.42 (81.94%), ตามลําดับ
คําสําคัญ: ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน งานปั้ นดินเผา การเรี ยนรู ้แบบบันได 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 sixth1799
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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 (x̅), 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การศึ ก ษาจึ งจํา เป็ นต่อ การผลิ ตและพัฒนาศัก ยภาพของมนุ ษย์ให้มี คุณ ภาพและเจริ ญงอกงาม ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับปรับปรุ ง 2562 ที่ยดึ หลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้และถื อว่าผูเ้ รี ยนมี ความสําคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึ กษาจึ งต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ย น
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ อย่างเต็มตามศักยภาพ มุ่งปลูกฝั งจิ ตสํานึ ก มี ความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย
รวมทั้งส่ งเสริ มศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู ้อนั เป็ น
สากล ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ที่ ส่งผลการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ ความคิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน กับการพัฒนาความเจริ ญทางด้านวัตถุ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ น
อีกหนึ่งปั จจัยที่จาํ เป็ นยิง่ ในการส่งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศชาติ ความคิดสร้างสรรค์น้ ีจะเกิดขึ้น มิใช่
เพียงแต่คิดในสิ่ งที่เป็ นไปได้ หรื อสิ่ งที่เป็ นเหตุเป็ นผลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็ นสิ่ ง
สําคัญที่จะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ตอ้ งควบคู่กนั ไปกับความพยายามที่จะสร้างความคิดฝัน หรื อจินตนาการ
ให้เป็ นไปได้ จึงทําให้เกิดผลผลิตที่มีประโยชน์ต่อสังคม (สํานักงานข้าราชการพลเรื อน, 2559)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หนึ่ งที่ มีบทบาทเด่นชัดในการส่ งเสริ มจินตนาการ
และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ตลอดจนการ
นําไปสู่การพัฒนาสิ่ งแวดล้อมส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความเชื่อมัน่ ในตัวเอง และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม (หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560) ศิลปะจึงเป็ นรากฐานส่ วนหนึ่งที่
สําคัญในการเสริ มสร้างพัฒนาให้คนมี ความคิดสร้ างสรรค์ มุ่งส่ งเสริ มให้นักเรี ยนคิดอย่างอิ สระ ช่ วยพัฒนา
กระบวนการคิ ด ของสมอง โดยสามารถนํา ไปประยุก ต์กับ ทฤษฎี ห รื อ หลัก การจนนํา ไปสู่ ก ารคิ ด ค้น สร้ า ง
สิ่ งประดิษฐ์ และนําไปสู่ การค้นพบสิ่ งใหม่ ดังนั้นศิลปะมีส่วนช่วยสร้างพื้นที่ในการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ (วิจารณ์
พานิ ช, 2558) งานปั้ นหรื องานประติมากรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งในทัศนศิลป์ นับเป็ นงานสําคัญที่มีศกั ยภาพสามารถ
สร้างสรรค์ให้ผลงานมีคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพสู งสุ ดถึ งระดับวิจิตรศิ ลป์ ได้ (กําจร สุ นพงษ์ศรี .สุ นทรี ยศาสตร์ ,
2556) งานประติมากรรมช่วยมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะการปั้ นและมีความคิดสร้างสรรค์ เสริ มสร้างสมาธิ ให้ดี
ขึ้น และช่วยพัฒนากล้ามเนื้ อให้สามารถทํากิ จกรรมที่ละเอียดซับซ้อนได้ ช่วยให้สามารถควบคุมอารมณ์เข้าใจ
ตนเอง ทําให้เกิดความฉลาดทางอารมณ์ได้ (ทวีศกั ดิ์ สิ ริรัตน์เรขา, 2550) จึงเกิดประโยชน์ต่อนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก
สําหรั บโรงเรี ยนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์ วิทยานุ กูล อําเภอแม่จัน จังหวัดเชี ยงราย เป็ น
โรงเรี ยนที่อยูภ่ ายใต้สงั กัดองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่นที่เปิ ดสอนในระดับประถมศึกษา ซึ่งผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 เป็ นช่วงวัยที่ตอ้ งมีการเตรี ยมความพร้อมในทักษะด้านต่างๆ เพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สูงขึ้น
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ขณะเดียวกันกลับพบว่า ผูเ้ รี ยนในระดับชั้นดังกล่าวมีความเคยชินกับการเป็ นผูร้ ับเพียงฝ่ ายเดียว มีความกระตือรื อร้น
ในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองน้อย จึงทําให้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
เกิดทักษะการลงมือปฏิบตั ิอย่างมีกระบวนการทางความคิด การสร้างองค์ความรู ้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ได้ดว้ ยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น เป็ นแนวการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ที่เน้นให้เกิดการเรี ยนรู ้
จากการลงมือปฏิบตั ิอย่างมีกระบวนการทางความคิด จึงมีการนํามาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ทางด้านงานปั้ น
ประติมากรรม ซึ่ งจะทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้และพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ได้ดว้ ยตนเอง
อีกทั้งยังมีการพัฒนารู ปแบบงานปั้ นดินเผาให้มีความร่ วมสมัยและใช้ได้จริ งในชีวติ ประจําวันด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้นที่มีต่อทักษะความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ของงานปั้ นประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัวนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบ
ราษฎร์วทิ ยานุกลู

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ศิลปะได้แบ่งออกเป็ น 3 สาระ โดยแบ่งตามลักษณะของการรับสัมผัสออกได้เป็ น 3 สาขา ได้แก่ สาระที่ 1
ทัศนศิลป์ สาระที่ 2 ดนตรี และสาระที่ 3 นาฏศิลป์ สาระทัศนศิลป์ มุ่งหวังให้เมื่อผูเ้ รี ยนจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
เข้าใจการใช้ทศั นธาตุ รู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิว สี แสงเงา มีทกั ษะพื้นฐานในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ ถ่ายทอดความคิด
อารมณ์ ความรู ้สึก สามารถใช้หลักการจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล นํ้าหนัก แสงเงา ตลอดจนการใช้สีคู่ตรงข้าม
ที่เหมาะสมในการสร้างงานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ เช่น งานสื่ อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปั้ น งานพิมพ์ภาพ
รวมทั้ง สามารถสร้ า งแผนภาพ แผนผัง และภาพประกอบ เพื่ อ ถ่ า ยทอดความคิ ด จิ น ตนาการ และสามารถ
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ ที่ สร้างสรรค์ ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ แตกต่างกันเข้าใจ
ปั ญหาในการจัดองค์ประกอบศิ ลป์ หลักการลดและเพิ่มในงานปั้ น การสื่ อความหมายในงานทัศนศิลป์ ของตน
รู ้ วิธีการปรั บปรุ งงานให้ดีข้ ึ น ตลอดจน รู ้ และเข้าใจคุ ณค่าของงานทัศนศิ ลป์ ที่ มีผลต่อชี วิตของคนในสังคม
(หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน, 2551) งานทัศ นศิ ล ป์ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แ ก่ จิ ต รกรรม
ประติ มากรรม ภาพพิมพ์ และงานสร้ างสรรค์อื่น งานปั้ นหรื องานประติ มากรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งในทัศ นศิ ล ป์
นับเป็ นงานสําคัญที่มีศกั ยภาพสามารถสร้างสรรค์ให้ผลงานมีคุณค่าทางสุ นทรี ยภาพสู งสุ ดถึงระดับวิจิตรศิลป์ ได้
(กําจร สุ นพงษ์ศรี , 2556) งานประติมากรรมมี 3 ประเภท ได้แก่ ประติมากรรมนูนตํ่า ประติมากรรมนูนสู ง และ
ประติมากรรมลอยตัว ซึ่งเป็ นประติมากรรมที่ใช้ในงานวิจยั นี้
3.1.1 ประติมากรรมลอยตัว คืองานประติมากรรม 3 มิติมีลกั ษณะที่สามารถดูได้รอบด้าน (สุรศักดิ์
สุขวิเศษ, 2562) ประติมากรรมลอยตัว ได้แก่ ประติมากรรมที่ป้ ั น หล่อ หรื อแกะสลักขึ้นเป็ นรู ปร่ างลอยตัวมองได้
รอบด้าน ไม่มีพ้ืนหลัง เช่น รู ปประติมากรรมที่เป็ นอนุสาวรี ยป์ ระติมากรรมรู ปเหมือน และพระพุทธรู ปลอยตัว
สมัยต่างๆ ตลอดถึงประติมากรรมสําหรับประดับตกแต่ง
3.1.2 ประติมากรรมเครื่ องปั้นดินเผา เป็ นงานประติมากรรมที่เกิดจากเทคนิคการปั้ น โดยเป็ นสิ่ งที่
ทําขึ้นด้วยดิน ขึ้นเป็ นรู ปทรงต่างๆ สิ่ งของเครื่ องใช้ แล้วนํามาเผาเพื่อความคงทน และนําไปใช้ในงาน โดยความหมาย
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คลอบคลุมทั้งเครื่ องปั้ นดิ นเผาทั้งที่ เคลือบและไม่เคลือบ รวมทั้งโลหะเคลือบ เช่น ช้อนสังกะสี กระเบื้ อง อิฐ
ตลอดจน แก้วทุกชนิด (สํานักพิมพ์คติ, 2554: 13 อ้างอิงใน ทรงพันธ์ วรรณมาศ, 2530: 1 )
3.1.3 กิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบ บันได 5 ขั้น คือ กระบวนการเรี ยนรู ้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอนเป็ น
การเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก (Active Learning) เน้นให้ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู ้ ได้ บนฐาน
วิธีการวิทยาศาสตร์ โดยมีการทํากิจกรรมแบบกลุ่มรวมพลัง บทบาทของผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ รี ยน (Learner) บทบาทของ
ครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ บันได 5 ขั้น มีดงั นี้ ขั้นตอนที่ 1 การเรี ยนรู ้ต้ งั คําถาม
หรื อขั้นตั้งคําถาม ขั้นตอนที่ 2 การเรี ยนรู ้แสวงหาสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 3 การเรี ยนรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ ขั้นตอน
ที่ 4 การเรี ยนรู ้เพื่อการสื่ อสาร และขั้นตอนที่ 5 การเรี ยนรู ้เพื่อตอบแทนสังคม
3.1.4 ทักษะความคิดสร้ างสรรค์ – ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถทางสมองของแต่ละบุคคล
ในการคิดและเชื่อมโยงความคิดเดิม เพื่อนําไปสู่ การผสมผสานกันให้เกิดความคิดใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม มีความคล่องแคล่ว และช่วยพัฒนาสมองให้มีความฉลาดเฉี ยบคมในการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น
อีกทั้งทําให้เกิ ดความพอใจในตนเองและเกิ ดความสนุ กสนานในการเรี ยนรู ้ (Guilford. 1969 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์
สุ ทธิ รัตน์, 2557) ความคิ ดสร้างสรรค์มีท้ งั หมดมี 4 องค์ประกอบได้แก่ ความคิ ดริ เริ่ ม ความคิ ดคล่องแคล่วใน
การคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด ความละเอียดลออ ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ช่วยส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดอิสระทั้งในด้านความคิด
และการกระทําให้และสามารถตัดสิ นใจด้วยตนเอง โดยฝึ กให้ลงมือทํา จึงทําให้เกิดความมุมานะพยายาม อีกทั้ง
ยังทําให้เกิดการมีส่วนร่ วมในกิจกรรม โดยผูเ้ รี ยนสามารถเลือกและตัดสิ นใจกิจกรรมการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
งานวิจัย ก่ อ นหน้า ได้มี ก ารศึ ก ษาการจัด การเรี ย นรู ้ ใ นรายวิช าทัศ นศิ ล ป์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การปั้ นด้ว ย
กระบวนการเรี ยนรู ้ในวิธีต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบห้องเรี ยนกลับทาง (ฑัณทิกา อิฐไธสงและคณะ, 2563)
การจัดกิจกรรมการปั้ นจากสื่ อธรรมชาติในท้องถิ่น (ปิ ยรัตน์ เที่ยงภักดิ์และคณะ, 2561) เป็ นต้น ซึ่งหลังจากการจัด
กิ จกรรมด้วยวิธีดงั กล่าวทําให้ผูเ้ รี ยนมีคะแนนทักษะความคิดสร้ างสรรค์หลังเรี ยนเพิ่มขึ้น สําหรับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้นได้นาํ มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อเพิ่มความทักษะความคิดสร้ างสรรค์ให้กับ
ผูเ้ รี ยนกิจกรรมชมรมดนตรี สร้างสรรค์ (ยุวรัตน์ นักทํานําและคณะ, 2564) พบว่า ผูเ้ รี ยนมีคะแนนหลังเรี ยนเพิ่มขึ้น
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทําสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ ยงั มีการนํากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น
มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะความคิ ดสร้ างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งพบว่า ผูเ้ รี ยนมี ระดับทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่มีความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (เพ็ญพักตร์
ช่วยพันธ์และคณะ, 2560 ; ธัญญารัตน์ สุขเกษมและคณะ, 2562)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม
ทักษะความคิดสร้ างสรรค์งานปั้ น
ประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัว

ตัวแปรต้น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบบันได 5 ขั้น
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

3.3 สมมติฐานการวิจยั
นักเรี ยนที่ผา่ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรม บันได 5 ขั้น มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและทักษะความคิด
สร้างสรรค์งานปั้ นประติมากรรมดินเผาลอยตัวหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
งานวิจยั มี แบบแผนการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ในลักษณะกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียวมีการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (one-group pretest posttest design) โดยผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั กลุ่มเดี ยวมี
การทดสอบก่อนและหลังการเรี ยนรู ้ในกิจกรรม บันได 5 ขั้น เป็ นฐาน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรในงานวิจยั คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์
วิทยานุ กูล อําเภอแม่จนั จังหวัดเชี ยงราย ทั้งหมดจํานวน 36 คน จากนั้นสุ่ มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่าง
แบบง่าย (Sample Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งหมด จํานวน 18 คน ที่ผปู ้ กครองยินยอมให้
เข้าร่ วมงานวิจยั
4.3 เครื่ องมือวิจยั
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจยั โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบค่าความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ หรื อเนื้ อหา (IOC : Index of item objective congruence) พบว่า ค่า IOC ของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินทักษะความคิด
สร้ า งสรรค์ข องงานปั้ นประติ ม ากรรมดิ น เผารู ป ลอยตัว เท่ า กับ 0.88 ± 0.14, 0.80 ± 0.27, และ 0.92 ± 0.14
ตามลําดับ
4.3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น เรื่ องประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัว สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จํานวน 12 แผน รวมทั้งสิ้น 12 ชัว่ โมง
4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ยน หน่ ว ยการเรี ย นรู ้ ที่ 4
เรื่ อง ปั้ นแต่งเติม เพิ่มและลด ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ
4.3.3 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์งานปั้ นประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัว
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บันได 5 ขั้น เป็ นฐาน รายวิชาทัศนศิลป์ (ศ 16101) ได้ใช้หน่วยการเรี ยนรู ้
ที่4 เรื่ อง ปั้ นแต่งเติม เพิ่มและลด ในการพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์งานปั้ นประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัว
(Terra cotta of sculpture in the round) โดยดําเนินการสอนดังนี้
4.4.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะได้รับการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลก่อน
การศึกษา จากนั้นตรวจและบันทึกคะแนน
4.4.2 ผูว้ ิจยั ประเมินประเมินผลทักษะความคิดสร้างสรรค์งานปั้ นของผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (Pre-test) ก่อน
ทําการศึกษาแล้ว จากนั้นตรวจและบันทึกคะแนน
4.4.3 นําแผนกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ หน่ วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง ปั้ นแต่งเติม เพิ่มและลดทั้ง 12 แผน
โดยใช้กระบวนการจัดกิ จกรรมแบบบันได 5 ขั้น โดยให้นักเรี ยนออกแบบและพัฒนาเครื่ องปั้ นดิ นเผา ให้เกิ ด
ประโยชน์และสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้จริ ง
4.4.4 ประเมินผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ระหว่างสร้างชิ้นงานและหลังจากสร้างชิ้นงานเสร็ จ ด้วยแบบประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์
4.4.5 หลังจากสิ้ นสุ ดการจัดกิจกรรม ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั ใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงค่าคะแนนก่อนและหลังเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยบรู ้ บันได 5 ขั้น เป็ นร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิต t test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนทักษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99.0 (p <0.01)

5. ผลการวิจัย

5.1. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลัง เรี ย น โดยใช้แ บบทดสอบวัด ความรู ้ หน่ ว ยสาระ
การเรี ยนรู ้ที่ 4 เพิ่มและลด จํานวน 20 ข้อของผูเ้ รี ยน จํานวน 18 คน พบว่า คะแนนผลการทดสอบผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน
มี ค่ า เฉลี่ ย 16.28±2.99 คะแนน ซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 81.39 ของคะแนนทั้ง หมด คะแนนก่ อ นและหลัง เรี ย น
มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 (p < 0.01) รายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดความรู ้
คะแนนก่อน
คะแนนหลัง
(Pre-Test)
(Post-Test)
t
ประเด็นการเปรี ยบเทียบ
S.D.
S.D.
x�
x�
ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้
8.67
2.37
16.28
2.98
12.79**
แบบทดสอบวัดความรู ้ หน่วยสาระ
การเรี ยนรู ้ที่ 4 เพิ่มและลด

p value
0.00

หมายเหตุ **Significant at p < 0.01

5.2. ผลการเปรี ยบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน โดยใช้แบบประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์ จํานวน 4 ด้าน (ความคิดริ เริ่ ม ความคิดคล่องแคล่วในการคิด ความยืดหยุน่ ในการคิด และความละเอียดลออ
ในการคิด) รวม 16 คะแนน พบว่า คะแนนผลการทดสอบผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนมีค่าเฉลี่ย 13.11±2.42 คะแนน ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 81.94 ของคะแนนทั้งหมด คะแนนก่อนและหลังเรี ยนของทุกทักษะความคิดสร้างสรรค์ มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 99 (p < 0.01) รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบทักษะความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรี ยน โดยแบบประเมินทักษะความคิด
สร้างสรรค์งานปั้ นประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัว
คะแนนก่อน
คะแนนหลัง
(Pre-Test)
(Post-Test)
t
p value
ประเด็นการเปรี ยบเทียบ
S.D.
S.D.
x�
x�
ความคิดริ เริ่ ม (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
ความยืดหยุน่ ในการคิด (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
ทักษะความคิดสรรค์ภาพรวม (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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้ วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบบันได 5 ขั้น
จากการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ บบบัน ได 5 ขั้น เพื่ อ พัฒ นาทัก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ ก ารปั้ น
ประติมากรรมดินเผ่ารู ปลอยตัว สําหรับผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผูเ้ รี ยนก่อนและหลังทํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ บันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์การปั้ นประติมากรรม
ดินเผ่ารู ปลอยตัว มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ (p<0.01) โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนผูเ้ รี ยนที่เข้าร่ วมวิจยั เท่ากับ
16.28±2.99 คะแนน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 81.39 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ (ร้อยละ 80.0) โดยคะแนนดังกล่าว
สะท้อ นให้เ ห็ น การมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และความสามารถทางสติ ปั ญ ญาของผูเ้ รี ย นแต่ ล ะบุ ค คล รวมถึ ง
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่เกิ ดจากการทํา กิ จกรรม ซึ่ งสอดคล้องกับ นิ่ มน้อย แพงปั สสา (2551, 79 อ้างอิ งใน
ชาญยุทธ ทองประพันธ์, 2562) ที่กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึงคุณลักษณะ ความรู ้ ความสามารถ และ
มวลประสบการณ์ของบุคคล อันเป็ นผลมาจากการจัดการเรี ยนรู ้และทําให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในด้านต่างๆ ซึ่ งสามารถประเมิ นได้จากการวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยน ซึ่ งจัดได้ว่าเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการวัดระดับความรู ้ ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่ผเู ้ รี ยน
ได้เรี ยนรู ้จากการทํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ว่าบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้มากน้อยเพียงใด (พิชิต
ฤทธิ์จรู ญ, 2552, 96 อ้างอิงใน ชาญยุทธ ทองประพันธ์, 2562)
สําหรับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการเรี ยนรู ้กิจกรรมแบบบันได 5 ขั้น ในงานวิจยั นี้ พบว่า ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับ ความหมาย ลักษณะงานปั้ น การเลือกวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากิ จกรรม และ
สามารถจัดลําดับขั้นตอนการเริ่ มปฏิ บตั ิงานปั้ นและหลังเสร็ จกิ จกรรมงานปั้ นได้ดีกว่าก่อนการเรี ยนรู ้กิจกรรม
แบบบันได 5 ขั้น อีกทั้งผูเ้ รี ยนยังมีความรู ้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ ยวกับเทคนิ คเพิ่มและลดของงานปั้ น ซึ่ งความรู ้
ดังกล่าวได้มาจากการลงมื อปฏิ บัติจ ริ ง ที่ ทาํ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ และอยากพัฒนาต่อ ยอดสร้ า ง
องค์ความรู ้ ได้ด้วยตัวเองสอดคล้อ งกับงานวิจัยของ เจษฎา ราษฎร์ นิยม และคณะ (2563) ที่ ได้ศึกษาผลของ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น ร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ซึ่ งคล้ายกับการศึกษานี้ ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น มีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
6.2 ผลการประเมินทักษะความคิดสร้ างสรรค์ การปั้นประติมากรรมดินเผ่ารู ปลอยตัว
ผลประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์การปั้ นประติมากรรมดิ นเผ่ารู ปลอยตัว สําหรับผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มีคะแนนผล
การทดสอบผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.11±2.42 คะแนน ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 81.94 ของคะแนนทั้งหมด
สู งกว่าเกณฑ์ที่ได้กาํ หนดไว้ (ร้อยละ 80.0) ศิลปะเป็ นรายวิชาหนึ่ งที่ปรากฏในหลักสู ตร ซึ่ งเป็ นรายวิชาที่วา่ ด้วย
ความงดงาม ช่วยให้จิตใจเกิดความสุ ข และมุ่งหวังให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นศิลปศึกษาจะช่วยให้เด็ก
เกิดความเจริ ญงอกงามทางอารมณ์ จิตใจและสังคมโดยสมบูรณ์ (พิภชั ญาติสมบูรณ์, 2558) การจัดกิจกรรมศิลปะ
จึงจําเป็ นต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ดังเช่นการจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น ที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดองค์ความรู ้
และประสบการณ์จากการลงมือปฏิ บตั ิจริ ง และยังสามารถกระตุน้ เกิ ดความสนใจในการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับ
พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2560 ที่อา้ งอิงใน ราชบัณฑิต, 2551 ว่า กิจกรรมการเรี ยนรู ้ควรมีการเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้
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ฟั ง พูด อ่าน เขี ยน และแสดงความคิ ดเห็ นในขณะลงมื อทํา กิ จ กรรม ในขณะเดี ยวกันผูเ้ รี ยนควรได้มีก ารใช้
กระบวนการคิด โดยเฉพาะกระบวนการคิดขั้นสูง คือ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า ในสิ่ งที่ตนเอง
กําลังกระทําอยูด่ ว้ ย ซึ่งการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแบบบันได 5 ขั้น เป็ นการประยุกต์ใช้วธิ ีการสอนร่ วมกันหลาย
วิธีได้แก่ วิธีสอนแบบสื บสอบ วิธีสอนแบบโครงงาน และวิธีสอนต่างๆ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2563) ซึ่ งในแต่ละขั้น
ของกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น นั้นจะมีการส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนได้เกิ ดความคิดอย่างเป็ นระบบ
สามารถคิดแก้ปัญหา และคิดวิเคราะห์ จนเกิดเป็ นความคิดสร้างสรรค์ในที่สุด โดยผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้ท้ งั 4 องค์ประกอบ คือ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) ความคิดริ เริ่ ม
(Originality) และความคิดละเอียดลออ (Elaboration) (Guilford. 1969 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์. 2557) เพื่อ
นํามาต่อยอดในการผลิตชิ้นงานปั้ นประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัว
สําหรับงานวิจยั นี้มีการผลิตชิ้นงานปั้ นโดยการนําเอาวัสดุเนื้ออ่อนที่ได้จากธรรมชาติ ที่สามารถแยกหรื อ
เปลี่ยนรู ปได้ มาผ่านกระบวนการในการเพิ่ม-ลด วัสดุหรื อตกแต่งให้เกิดเป็ นรู ปทรงตามต้องการ โดยผ่านการบีบ
ขยํา ขัดปะ ขูดและนวด ซึ่ งเป็ นวิธีพ้ืนฐานหรื อวิธีเบื้ องต้นของการสร้างงานประติมากรรมที่ มาตั้งแต่โบราณ
เป็ นการเพิ่มส่ วนย่อยและปะติดต่อกันเข้าเป็ นกลุ่มก้อนใหญ่ เป็ นรู ปทรงที่มีคุณค่า ความงดงาม และมีความหมาย
(จงดี จนางคะกาญจน์, 2562) อีกทั้งงานปั้ นยังช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์พฒั นาการ
ทางภาษา พัฒนาการทางความคิด พัฒนาการทักษะทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พัฒนาการกล้ามเนื้ อใหญ่
และเล็ก พัฒนาการทักษะทางสังคม และส่ งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ โดยเฉพาะในเด็กนั้นการปั้ นสามารถ
ตอบสนองการกระทําของเด็กได้ดี ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กได้หลากหลายมากมาย ทั้งด้านทักษะการใช้
กล้ามเนื้ อมื อ ความภาคภูมิใจ ความมัน่ ใจ เป็ นการระบายความเครี ยด เกิ ดความ สนุ กสนาน และจิ นตนาการ
(ปิ ยรัตน์ เที่ยงภักดิ์ และคณะ, 2561)
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น ในครั้งนี้บรรลุผลได้ดี ซึ่ งอาจเกิดจากปั จจัยการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และครู มีหน้าที่แนะนําและอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ รี ยน ช่วยกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
โดยการใช้คาํ ถาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ธัญญารัตน์ สุขเกษม และคณะ (2562) ได้ศึกษาผลการการเรี ยนรู ้แบบ
บันได 5 ขั้น ร่ วมกับการใช้คาํ ถามเชิงวิเคราะห์ในนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่า การคิดวิเคราะห์
ทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น มีค่าเฉลี่ยสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังพบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
หลังเรี ยน(x� 22.10, S.D. 1.67) สูงกว่าก่อนเรี ยน (x� 9.25, S.D. 3.43) และหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 7 0อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อนักเรี ยนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน (บันได
5 ขั้น) เช่นเดี ยวกับการศึ กษาในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้นของ เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์ และคณะ
(2560) ที่ได้ศึกษา ผลของการใช้กระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3
พบว่า นักเรี ยนมีระดับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ มีความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95.0
และมีระดับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอย่างมีนยั สําคัญที่มีความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95.0 หลังได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน เมื่อเที ยบกับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสอนปกติ นอกจากนี้ พิม
พันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข (2563) พบว่า การเรี ยนรู ้เชิงรุ กเป็ นการสอนให้ผูเ้ รี ยนได้สร้างองค์ความรู ้ได้
ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั กระบวนการคิด การทํางานเป็ นทีม การปฏิสมั พันธ์ การมีส่วนร่ วม และ
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สามารถประยุกต์ความรู ้เพื่อสร้างผลงานได้ โดยมีครู เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ขณะเดียวกัน
ผูเ้ รี ยนอาจต้องตื่นตัว เน้นเชิงรุ กในการแสวงหาองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง เช่นกัน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การนําวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น ไปใช้น้ นั ครู ผูส้ อนควร
ปรับกิจกรรมในขั้นตอนต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของรายวิชา ผูเ้ รี ยน และโรงเรี ยนของตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น
(2) การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น ควรนําไปบูรณาการกับวิชาอื่นๆ เพื่อ
ผูเ้ รี ยนจะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์จากประติมากรรมดินเผารู ปลอยตัวเพิ่มขึ้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึ กษาการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการแบบบันได 5 ขั้น ในหน่ วยศิลปะ
ทัศนศิลป์ อื่นด้วย เพื่อจะได้ทราบถึงความเหมาะสมด้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
(2) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น ควรมีการจัดตารางเวลาให้
อยูใ่ นช่วงตารางเวลาที่เหมาะสมและสามารถยืดหยุน่ ได้
(3) ควรศึกษาเปรี ยบเทียบวิธีการสอนด้วยกระบวนการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น และวิธีการสอนใน
รู ปแบบอื่น เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนในหน่วยศิลปะทัศนศิลป์

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณคณาจารย์วิทยาลัยการศึ กษา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ให้ขอ้ เสนอแนะและให้ขอ้ คิดเห็ นแก่
งานวิจยั ขอบพระคุณผูอ้ าํ นวยการและหัวหน้าวิชาการโรงเรี ยนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์ วิทยานุกูลที่
อํานวยความสะดวกและให้คาํ ปรึ กษาในการเก็บข้อมูล ขอบคุณนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนเทศบาล 2
บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วทิ ยานุกลู ที่ให้ความร่ วมมือในการดําเนินโครงการทําให้งานวิจยั นี้ได้สาํ เร็ จลุล่วงด้วยดี
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การประยุกต์ ใช้ เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ในระหว่ างทีม่ กี ารแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
THE APPLICATION OF FACEBOOK AS LEARNING MANAGEMENT
SYSTEM (LMS) WITH COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT)
DURING COVID-19 PANDEMIC
สุ ทธิศิลป์ สุ ขสบาย
อาจารย์, คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี
E-mail: sutthisin.suk@sru.ac.th
บทคัดย่ อ

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาเป็ นระยะเวลานาน ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษา
ทําให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบของการเรี ยนการสอนจากรู ปแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง การวิจยั ครั้งนี้จึง
มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วย
การใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร และ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี 1 กลุ่มเรี ยน จํานวนทั้งสิ้น 32 คน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และ
ดําเนินการทดลองโดยใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีการสอนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร จํานวน 6 แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้าน
ภาษาอังกฤษแบบปรนัย จํานวน 50 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่
ใช้วิธีการสอนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร สถิติที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูเ้ รี ยน
ที่เรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารมีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนด้านภาษาอังกฤษสู งขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (2) ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารอยู่ในระดับมากที่ สุด
คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และทุกด้านมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: เฟซบุ๊ก ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ประชากรโลกกํา ลัง เผชิ ญ สภาวะวิ ก ฤติ ข องการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั (กรมควบคุมโรค, 2563) และได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ บทของการศึ กษาที่ ตอ้ งเร่ งขับเคลื่อนในการจัดหาการสนับสนุ นที่ มี
เทคโนโลยีเป็ นฐาน (Tech-based Support) เพื่อพัฒนาการสอนของผูส้ อนและการอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน (Wilichowski & Cobo, 2021) หน่วยงานหรื อองค์กรทางการศึกษาจึงได้ประกาศให้มีการจัดการเรี ยน
การสอนในทุกรายวิชาในรู ปแบบออนไลน์ (Online Learning) ทําให้เห็ นได้ว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 ทําให้ผูส้ อนไม่สามารถยึดรู ปแบบการเรี ยนการสอนรู ปแบบเดิ ม (Traditional
Forms) ที่ใช้ในชั้นเรี ยนปกติได้อีกต่อไป และมีความเป็ นไปได้มากยิ่งขึ้นว่าในอนาคตของการเรี ยนรู ้เทคโนโลยี
อาจจะทําให้ผเู ้ รี ยนมีช่องทางในการสนับสนุนการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมากยิง่ ขึ้น (Wilichowski & Cobo, 2021)
จากสถานการณ์ดงั กล่าวทําให้ผูส้ อนในยุคนี้ ตอ้ งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ กลวิธีใน
การจัดการเรี ยนการสอน และต้องขจัดความเชื่อแบบเดิมๆ ของตนออกไป เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั อย่างแท้จริ ง (สุทธิศิลป์ สุขสบาย, 2563) กล่าวคือ ผูส้ อนในยุคนี้จาํ เป็ นต้อง
มีความรู ้ในการสอนจําเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีหรื อทีแพ็ค (Technological Pedagogical Content Knowledge:
TPACK) เพื่ อ ใช้ใ นการออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นการสอนใหม่ ๆ อย่า งมี ก ลวิธีแ ละเป็ นระบบให้แก่ ผูเ้ รี ยน
เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในแวดวงการศึกษาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Mishra & Koehler, 2006)
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ดังนั้น ผูว้ ิจยั ในฐานะที่ เป็ นผูส้ อนรายวิชาภาษาอังกฤษจึ งมีความมุ่งหวังตั้งใจในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนผ่านการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์ดว้ ยวิธีการที่แปลกใหม่
คือ การใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ผเู ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั เข้าถึงง่าย ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และมี
คุณสมบัติพิเศษหรื อลูกเล่นต่างๆ มากมาย (Features) (Kalelioğlu, 2017; รัฐสภา แก่นแก้ว, 2562) ร่ วมกับแนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) (Widdowson, 1987; Bachman, 1990;
Littlewood, 1990; Brown, 2001) โดยออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเป็ น 3 ขั้นตอนสําคัญ คือ ขั้นเสนอเนื้ อหา
(Presentation) ขั้นการฝึ ก (Practice) และขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Production) ตามลําดับ ในการศึ กษา
ครั้งนี้ จึงเป็ นการศึกษาเพื่อหาคําตอบของคําถามวิจยั 2 ประการ คือ (1) การเรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษา
อังกฤษของผูเ้ รี ยนได้หรื อไม่ และ (2) ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับ
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารอยูใ่ นระดับใด

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยการใช้
เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร
(2) เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูเ้ รี ย นที่ มี ต่ อ การใช้เ ฟซบุ๊ ก เป็ นระบบการจัด การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกับ
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
(1) การเรี ยนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
การเรี ยนการสอนออนไลน์อย่างประสิ ทธิ ภาพในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขึ้นอยู่กบั ความพร้อม 3 ด้าน คือ (1) อุปกรณ์การเรี ยนการสอนหรื อเครื่ องมือการสอนของผูส้ อนที่ ตอ้ งใช้ผ่าน
การสอนออนไลน์ ผูส้ อนควรสร้างความชัดเจนในการสื่ อสารระหว่างผูเ้ รี ยนได้อย่างดี ทั้งเรื่ องการมองเห็นและ
การได้ยินเสี ยง (2) เทคโนโลยีและเครื่ องมื อสื่ อสารควรเป็ นระบบที่ ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมี ความเสถียรใน
ระหว่างการเรี ยนการสอน เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน ที่ไม่สะดุด หรื อบกพร่ องด้านการสื่ อ
ความหมายที่สาํ คัญต้องสามารถตอบสนองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการเรี ยนรู ้ร่วมกันได้อย่างทันท่วงที
และ (3) ขั้นตอนการสอนที่นาํ ไปสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้จาํ เป็ นต้องมีการออกแบบมาให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้น
เป็ นตอน เพื่อสร้างบรรยากาศการเรี ยนที่ดี และระบบการสอนที่ไม่คลาดเคลื่อน เช่น การนําเสนอประเด็นคําถาม
เพื่อการเรี ยนรู ้ การกระตุน้ ให้เกิดความสนใจของนักเรี ยน การตอบคําถาม และการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูส้ อน
และผูเ้ รี ยน เป็ นต้น (กนก วงษ์ตระหง่าน, 2563) นอกจากนี้ ผูส้ อนต้องเลือกใช้ช่องทางที่สามารถควบคุมกิจกรรม
และพฤติ กรรมการแสดงออกต่าง ๆ ของผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ อมี โอกาสน้อยหรื อไม่มี
โอกาสในการสร้างปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากันได้ โดยช่องทางที่ผสู ้ อนเลือกใช้ตอ้ งมีความปลอดภัย (Security)
และเป็ นส่ วนตัว (Privacy) ต่อผูเ้ รี ยนขณะทํากิจกรรมหรื อการแสดงออกในรู ปแบบออนไลน์ที่สามารถมองเห็ น
เฉพาะผูส้ อนและผูเ้ รี ยนภายในกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นเป็ นห้องเรี ยนออนไลน์เท่านั้น โดยบุคคลอื่นๆ ภายนอกหรื อผูท้ ี่
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่สามารถเห็นสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในชั้นเรี ยนได้ (Jaya, 2020)
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(2) การใช้ เฟซบุ๊กเพื่อการศึ กษา เฟซบุ๊ก (Facebook) มีคุณสมบัติพิเศษมากมายเพื่อการสนับสนุน
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook Group) ในการเรี ยนการสอนที่ ช่วยทําให้การติดต่อ
สื่ อสารจํากัดอยูใ่ นเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน ทําให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยน พูดคุย หรื อส่ งข้อมูลระหว่างคนในกลุ่ม
(Kurtz, 2014) นอกจากนี้ คุณสมบัติต่างๆ ของกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถใช้เป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้ (Learning
Management System: LMS) (Wang, Woo, Quek et al., 2012; Dalsgaard, 2014) เนื่ องจากกลุ่มเฟซบุ๊กมีลกั ษณะ
3 ประการ เมื่อผูส้ อนใช้งานเฟซบุ๊กกลุ่มในรู ปแบบส่ วนตัว (Private) ดังนี้ (1) ผูส้ อนสามารถสร้างหรื อส่งผ่านสื่ อ
การสอน เช่น สไลด์การนําเสนอ บทความ วิดีโอ การมอบหมายภาระงานต่างๆ หรื อลิงค์ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรี ยนการสอน เป็ นต้น (2) ภายในกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถมีปฏิ สัมพันธ์โดยการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนและ
ผูเ้ รี ยนผ่านทางช่องทางการพูดคุย (Chat) และการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับหัวข้อหรื อประเด็นต่าง ๆ ที่ผสู ้ อนสร้าง
ขึ้นผ่านกระดานเฟซบุ๊ก (Wall) นอกจากนี้ ผูส้ อนสามารถแพร่ ภาพสด (Live Streaming) ในลักษณะของการนัด
หมายเวลาล่วงหน้าแบบประสานเวลา (Synchronous) ภายในกลุ่มเรี ยนได้ (รัฐสภา แก่นแก้ว, 2562; สุ ทธิ ศิลป์
สุ ขสบายและรวิ บัวด้วง, 2564) และ (3) ถึงแม้วา่ ผูเ้ รี ยนที่อยูภ่ ายในกลุ่มเฟซบุ๊กจะไม่ถูกติดตามหรื อควบคุมด้วย
ระบบของเฟซบุ๊กโดยตรงแต่ผสู ้ อนสามารถดําเนินการด้วยวิธีการของแต่ละบุคคลได้ (Kalelioğlu, 2017) อย่างไร
ก็ตามกลุ่มเฟซบุ๊กยังมีคุณสมบัติในการสนับสนุ นการเรี ยนรู ้อื่นด้าน ๆ อีกด้วย เช่น เฟซบุ๊กสามารถแจ้ง เตื อน
เร่ งด่วนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายในกลุ่มเกิดขึ้น การรายงานข้อมูลการมองเห็นเนื้ อหาของผูเ้ รี ยนที่ผสู ้ อนสร้าง
ขึ้นภายในกลุ่ม และผูเ้ รี ยนสามารถส่งงานที่ได้รับหมายหมายและผูส้ อนทําการประเมินผลและให้ผลสะท้อนกลับ
ได้ภายในกลุ่มหรื อเป็ นรายบุคคล (Kalelioğlu, 2017)
(3) การสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางการสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสาร การสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) มี พ้ืนฐานมากจากแนวคิดที่ ว่า
ภาษา คือ เครื่ องมือในการสื่ อสาร และเป้ าหมายของการสอนภาษา คือ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความสามารถใน
การสื่ อสาร ใช้ภาษาหรื อตีความภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นๆ ในสังคม โดยเป็ น
ความสามารถที่จะรู ้ได้ว่าเมื่อใดควรจะพูด และควรจะพูดอะไร กับใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน และในลักษณะอย่างไร
(Hymes, 1982) โดยการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารนั้น อาจสรุ ปขั้นตอนการสอน
สําคัญๆ (Widdowson, 1987; Bachman, 1990; Littlewood, 1990; Brown, 2001) ได้ดังนี้ ขั้นเสนอเนื้ อหา (Presentation)
ขั้นการฝึ ก (Practice) และขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Production) ตามลําดับ
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั สรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

ตัวแปรต้ น (Independent Variable)
การสอนโดยใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร

1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนก่อน
และหลังเรี ยนด้วยการใช้เ ฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัด การ
เรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบ
การจัด การเรี ยนรู ้ ร่ ว มกับ แนวการสอนภาษาเพื่ อ การ
สื่ อสาร

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจยั
(1) ผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่ อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านภาษาอังกฤษสูงขึ้น
(2) ผูเ้ รี ย นมี ค วามพึ งพอใจต่อ การเรี ยนด้ว ยการใช้เฟซบุ๊ก เป็ นระบบการจัดการเรี ย นรู ้ ร่วมกับ
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารอยูใ่ นระดับมาก

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึ กษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ที่ ออกแบบและดําเนิ นการทดลอง
ตามแบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-experimental Research) กับกลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยววัดก่อนและหลังเรี ยน
(One-group pretest-posttest Design) (Campbell & Stanley, 1963)
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ศึกษา คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธ านี
ที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร (GELA102 English for Communication) ใน 18 กลุ่มเรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2563 จํานวนทั้งสิ้น 536 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี 1 กลุ่มเรี ยน
จํานวนทั้งสิ้ น 32 คน ซึ่ งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หน่ วยกลุ่มเรี ยนเป็ น
หน่ วยในการสุ่ ม และใช้เป็ นกลุ่มทดลอง (Experimental Group) และดําเนิ นการทดลองด้านการสอนโดยใช้
เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั คือ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีการสอนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบ
การจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร จํานวน 6 แผน มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content
Validity) ซึ่ งได้ม าจากการหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งระหว่า งองค์ป ระกอบของแผนการจัด การเรี ย นรู ้ กับ
จุดประสงค์ (Index of Item-objective Congruence: IOC) มีค่า 0.60-1.00 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ด้า นภาษาอัง กฤษแบบปรนัย (Multiple-choice Questions: MCQs) ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตัว เลื อ ก จํา นวน 50 ข้อ
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มีค่า 0.60-1.00 ค่าดัชนีความยากง่าย (p) มีค่า 0.52-0.78 ค่าดัชนีอาํ นาจจําแนก (r)
มีค่า 0.29-0.77 และค่าความเชื่อมันภายในทั้งฉบับ (KR-20) เท่ากับ 0.90 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีการสอนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ซึ่งมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) มีค่า 0.60-1.00 และค่าความเชื่อมันภายในทั้งฉบับ ( α )
เท่ากับ 0.95
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาวิจัยในครั้ งนี้ ผูว้ ิจัยได้ดาํ เนิ นการการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยเริ่ มต้นจาก
การเก็บคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) จํานวน 50 ข้อ 50 คะแนน และดําเนินการทดลองสอนตามแผนที่
วางไว้ จํานวน 6 แผน จากนั้นในคาบสุ ดท้ายของการจัดการเรี ยนการสอนผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการทดสอบหลังเรี ยน
(Posttest) จํานวน 50 ข้อ 50 คะแนน และเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามความพึงใจที่แบ่งเป็ น
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นลักษณะคําถามชนิดปลายปิ ด (Close-ended Questions) ประกอบไปด้วยข้อคําถาม จํานวน
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25 ข้อ ใน 5 ด้าน คือ ด้านรู ปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ด้านบรรยากาศในการเรี ยนการสอน ด้านสื่ อ
และเทคโนโลยีสนับสนุ นการเรี ยนการสอน ด้านเนื้ อหาและกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และด้าน
การวัด และประเมิ น ผล ตามลํา ดับ และตอนที่ 2 เป็ นลัก ษณะคํา ถามชนิ ด ปลายเปิ ด (Open-ended Question)
ประกอบไปด้วยข้อคําถาม จํานวน 1 ข้อ โดยให้ผเู ้ รี ยนเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลในทั้งเชิงปริ มาณ (Quantitative Data) โดยใช้สถิติบรรยาย
คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมติ ฐ าน คื อ สถิ ติ ท ดสอบค่ า ที (t-test) และการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Data)
โดยการวิเคราะห์ จากการที่ ผูเ้ รี ยนเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่ นๆ จากข้อความที่ ผูเ้ รี ยนตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยทําการวิเคราะห์และสรุ ปรวบรวมเป็ นประเด็นต่างๆ

5. ผลการวิจัย

ผูว้ จิ ยั นําเสนอผลการวิจยั ตามลําดับของวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
(1) ผลการเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนด้ านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่ อนและหลังเรียนด้ วยการ
ใช้ เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้สถิติบรรยาย คือ ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นใช้การทดสอบค่าทีในการทดสอบสมมติฐานแบบกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียว (t-test for Dependent Samples) ในการเปรี ยบเทียบค่าวิกฤตเพื่อทราบความมีนยั สําคัญ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนก่อนและหลังเรี ยนด้วยการใช้
เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (n = 32)
กลุ่มทดลอง
คะแนนก่อนเรี ยน
คะแนนหลังเรี ยน

x� ± S.D.
27.78 ± 5.08
35.94 ± 5.42

Percentage
55.56
71.88

t
21.101*

Sig.
.000

*p < .05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ด้านภาษาอังกฤษก่อนเรี ยนซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 55.56 (x� = 27.78, S.D. = 5.08) และหลังเรี ยนซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 71.88
(x� = 35.94, S.D. = 5.42) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า หลังเรี ยนผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่างที่ เรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อ สารมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรี ยน
(2) ผลศึ กษาศึ กษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้ วยการใช้ เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการ
เรี ยนรู้ ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสาร ตอนที่ 1 ใช้สถิ ติบรรยายในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คื อ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Class
Interval) และตอนที่ 2 เป็ นลักษณะคําถามชนิดปลายเปิ ด (Open-ended Question) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา โดยผูว้ จิ ยั นําข้อความที่ผเู ้ รี ยนตอบแบบสอบถามมาเขียนอธิบายโดยสรุ ปในประเด็นความคิดเห็น ประเด็น
ปั ญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลศึกษาศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (n = 32)
ข้ อที่
ข้ อคําถาม
ด้านที่ 1 รูปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน
1. การแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ก่อนการจัดการเรี ยนการสอน
2. การปล่อยสัญญาณถ่ ายทอดสดผ่านกลุ่ มเฟซบุ๊กล่ วงหน้าอย่างน้อย 15 นาที เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
เตรี ยมความพร้ อม
3. การแจ้งวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ทุกครั้งก่อนเริ่ มกิ จกรรมการเรี ยนสอน
4. การจัดกิ จกรรมให้ผูเ้ รี ยนได้แสดงออกถึ งทักษะและการใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างการ
จัดการเรี ยนการสอน
5. การสรุ ป การเชื่ อมโยงเนื้ อหาที่จะเรี ยนในครั้ งต่อไป และ/หรื อการทดสอบให้ผเู ้ รี ยนทราบ
ล่วงหน้าทุกครั้งก่อนสิ้ นสุดกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ด้านที่ 2 บรรยากาศในการเรียนการสอน
6. การสร้างบรรยากาศในการสอนมีความยืดหยุน่ และไม่ตึงเครี ยด
7. การกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้ทาํ กิจกรรมต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ
8. การให้ผเู ้ รี ยนพักเป็ นระยะๆ ครั้งละ 10 นาที โดยใช้เพลงบรรเลงประกอบ
9. ความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวในขณะที่เรี ยน
10. การสร้างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
ด้านที่ 3 สื่ อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน
11. การเลื อกสื่ อและเทคโนโลยีสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
12. ความสะดวกในการเข้าถึ งสื่ อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรี ยนการสอนตามเวลาจริ ง
ด้วยโปรแกรมประยุกต์หรื อแอปพลิเคชันที่กาํ หนดขึ้น
13. ความสามารถของสื่ อและเทคโนโลยีสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในการเข้าถึ งผูเ้ รี ยน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
14. ความสามารถของสื่ อและเทคโนโลยีสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในการจัดกิ จกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
15. ความสามารถของสื่ อและเทคโนโลยีสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในการอํานวยความ
สะดวกเพื่อการทบทวนเนื้อหาบทเรี ยนหรื อเรี ยนย้อนหลังได้ตลอดเวลา
ด้านที่ 4 เนื้อหาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
16. เนื้ อหาและการจัดกิจกรรมของการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟั ง
17. เนื้ อหาและการจัดกิจกรรมของการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการพูด
18. เนื้ อหาและการจัดกิจกรรมของการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการอ่าน
19. เนื้ อหาและการจัดกิจกรรมของการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการเขียน
20. เนื้ อหาและการจัดกิ จกรรมของการสอนต่อการพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษ
ในชี วิตประจําวันและการนําไปประยุกต์ใช้
ด้านที่ 5 การวัดและประเมินผล
21. การแจ้งวิธีการและช่องทางในการวัดและประเมินผลในรู ปแบบออนไลน์
22. รู ปแบบของการวัดและประเมินผลออนไลน์
23. ความเที่ยงตรงและความน่าเชื่ อถือของเครื่ องมือที่ใช้วดั และประเมินผลออนไลน์
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x� ± S.D.

4.52 ± 0.11
4.59 ± 0.67

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด

4.59 ± 0.61

มากที่สุด

4.50 ± 0.57

มากที่สุด

4.34 ± 0.60

มากที่สุด

4.56 ± 0.67

มากที่สุด

4.41 ± 0.13
4.41 ± 0.71
4.28 ± 0.73
4.47 ± 0.80
4.59 ± 0.50
4.28 ± 0.63
4.52 ± 0.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50 ± 0.51

มากที่สุด

4.44 ± 0.50

มากที่สุด

4.66 ± 0.48

มากที่สุด

4.31 ± 0.54

มากที่สุด

4.69 ± 0.47

มากที่สุด

4.41 ± 0.09
4.34 ± 0.65
4.38 ± 0.61
4.34 ± 0.55
4.41 ± 0.67
4.56 ± 0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.68 ± 0.13
4.69 ± 0.54
4.59 ± 0.50
4.50 ± 0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ข้ อที่
ข้ อคําถาม
24. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ เนื้ อหาที่เรี ยน และกิ จกรรมที่จดั ขึ้นผ่านกลุ่มเฟ
ซบุก๊ กับรู ปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์
25. การแจ้งผลการวัดและประเมิ นรายบุคคลต่อผูเ้ รี ยนเพื่อการพัฒนาผ่านทางที่ อยู่อีเมล
ส่ วนตัว
รวม

x� ± S.D.

4.75 ± 0.44

มากที่สุด

4.84 ± 0.37

มากที่สุด

4.51 ± 0.15

มากที่สุด

แปลผล

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากตารางที่ 2 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ น
ระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารอยู่ในระดับมากที่สุด (x� = 4.51, S.D. = 0.15)
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ในแต่ ล ะด้า นเรี ย งจากมากไปน้อ ย คื อ ด้า นการวัด และประเมิ น ผล ( x� = 4.68, S.D. = 0.13)
ด้านรู ปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนการสอน (x� = 4.52, S.D. = 0.11) สื่ อและเทคโนโลยีสนับสนุนการเรี ยนการสอน
(x� = 4.52, S.D. = 0.16) ด้านเนื้ อหาและกิ จกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (x� = 4.41, S.D. = 0.09) และ
ด้านบรรยากาศในการเรี ยนการสอน (x� = 4.41, S.D. = 0.13) ตามลําดับ และทุกด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม โดยผูว้ ิจยั ได้สรุ ปเป็ นประเด็นต่างๆ
ได้ดังนี้ คื อ ความสามารถในการใช้เฟซบุ๊กช่ วยทําให้ก ารจัดการเรี ยนการสอนไม่น่ าเบื่ อ ทําให้ผูเ้ รี ยนสนใจ
การเรี ยนการสอนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรทําให้สญ
ั ญาณภาพ
ขาดหายหรื อล่าช้าไปบ้าง

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั ตามล าดับของสมมติฐาน ได้ดงั นี้
1. จากผลการวิจยั ข้อ 1 พบว่า ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษาอังกฤษสู งขึ้นกว่าก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สรุ ปได้ว่า การเรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากภายในกลุ่มเฟซบุ๊กสามารถใช้เป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ได้ (Learning
Management System: LMS) (Wang, Woo, Quek et al., 2012; Dalsgaard, 2014) ทําให้การจัดการเรี ยนการสอนไป
อย่างมีระบบและขั้นตอนที่ชดั เจน สอดคล้องกับ รัฐสภา แก่นแก้ว (2562) และสุทธิศิลป์ สุขสบายและระวิ บัวด้วง
(2564) เพราะผูส้ อนสามารถสร้ างหรื อส่ งผ่านสื่ อการสอนได้ ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนสามารถมีปฏิ สัมพันธ์โดยการ
สื่ อสารผ่านทางช่องทางการพูดคุย (Chat) และการอภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับหัวข้อหรื อประเด็นต่างๆ ที่ผสู ้ อนสร้าง
ขึ้นผ่านกระดานของเฟซบุ๊กได้ นอกจากนี้ ผูส้ อนยังสามารถดําเนินการติดตามหรื อควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในกลุ่มเฟซบุ๊กในรู ปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผูส้ อนได้ และการใช้กลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อการศึกษาส่งผล
ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึนอย่างมีนยั สําคัญ (Kalelioğlu, 2017)
2. จากผลการวิจยั ข้อ 2 พบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อ การสื่ อสารอยู่ในระดับมากที่ สุด สรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยนมี ความพึงพอใจต่ อ
การเรี ยนด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็ นระบบการจัดการเรี ยนรู ้ร่วมกับแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารสูงกว่าสมมติฐาน
ที่ต้ งั ไว้ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูเ้ รี ยนมีทางเลือกในการเข้าเรี ยนได้มากขึ้น กล่าวคือ ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าเรี ยนได้ตาม
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เวลาจริ งตามที่ ผูส้ อนกําหนดไว้ และเป็ นการลดข้อจํากัดในกรณี ที่ผูเ้ รี ยนไม่สามารถเข้าเรี ยนได้ตามเวลาจริ ง
สอดคล้องกับรัฐสภา แก่นแก้ว (2562) และ สุ ทธิ ศิลป์ สุ ขสบายและระวิ บัวด้วง (2564) เพราะผูส้ อนสามารถแพร่
ภาพสด (Live Streaming) ในลักษณะของการนัดหมายเวลาล่วงหน้าแบบประสานเวลา (Synchronous) ภายใน
กลุ่มเรี ยนได้ และในกรณี หากสัญญาณอินเทอร์ เน็ตของผูเ้ รี ยนขัดข้องหรื อไฟฟ้าดับทําให้ไม่สามารถเข้าเรี ยนได้
ตามเวลาจริ ง ผูเ้ รี ยนสามารถกลับมาเรี ยนย้อนหลังเมื่อไหร่ ก็ได้ตามความต้องการ (Self-paced Learning) หลังจาก
การเผยแพร่ ภาพสดได้สิ้นสุ ดลงในลักษณะไม่ประสานเวลา (Asynchronous) นอกจากนี้ ผูส้ อนยังสามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบประสานเวลาโดยการบูรณาการหรื อส่งผ่านสื่ อการเรี ยนการสอน และการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้อื่นๆ จากภายนอกห้องเรี ยนนอกเหนื อจากสื่ อหลักร่ วมกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้ (Communicative Language Teaching: CLT) ทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสได้ใช้ทกั ษะทางภาษาอังกฤษ
อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Hymes (1982) ว่าเมื่อใดควรจะพูด และควรจะพูดอะไร กับใคร เมื่อไหร่
ที่ไหน และในลักษณะอย่างไร โดยมีข้ นั ตอนในการสอน 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังนี้ คือ (1) ขั้นเสนอเนื้ อหา (Presentation)
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้เนื้ อหาและกฎเกณฑ์ที่จาํ เป็ น (2) ขั้นการฝึ ก (Practice) ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนเรื่ องที่เรี ยนอย่างเพียงพอ
และ (3) ขั้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Production) ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการสื่ อสารอย่างอิสระสอดคล้องกับเนื้อหาและ
กฎเกณฑ์ที่เรี ยนมา (Widdowson, 1987; Bachman, 1990; Littlewood, 1990; Brown, 2001)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ก่ อนการสอนออนไลน์แต่ละครั้ งผูส้ อนจะต้องมี การวางแผนและเตรี ยมความพร้ อมให้กบั
ผูเ้ รี ยนก่อนทุกครั้ง และควรมีการออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อภาพกราฟิ กต่างๆ ให้มีสีสนั น่าสนใจ
(2) ระหว่างการสอนออนไลน์ ในกรณี ที่เป็ นการเรี ยนการสอนนานเกินกว่า 90 นาที ผูส้ อนควรให้
ผูเ้ รี ย นมี ช่ ว งพัก เป็ นระยะๆ และอาจใช้เพลงบรรเลงประกอบเพื่อ สร้ างบรรยากาศให้ผูเ้ รี ย นรู ้ สึ ก ผ่อนคลาย
นอกจากนี้ ผูส้ อนยังสามารถส่ งผ่านสื่ อการเรี ยนการสอนหรื อการใช้แหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ จากภายนอกห้องเรี ยน
นอกเหนือจากสื่ อหลักเพิ่มเติมได้
(3) หลังการสอนออนไลน์ผูส้ อนไม่ควรทิ้งระยะเวลาในการวัดและประเมินผลในแต่ละครั้งนาน
เกินไป และควรแจ้งผลเป็ นรายบุคคลผ่านทางที่อยูอ่ ีเมล์ส่วนตัวให้ผเู ้ รี ยนทราบทุกครั้ง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมี การศึ กษาตัวแปรอื่ นๆ ในการวิจัยเพิ่มเติ ม และพัฒนาเป็ นรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ดว้ ยการบูรณาการสื่ อและเครื่ องมืออื่นๆ ที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกันเพิ่ม
มากขึ้น
(2) ควรมีการศึกษาวิจยั เชิ งเปรี ยบเทียบกับการเรี ยนการสอนออนไลน์ดว้ ยวิธีการอื่นๆ เพื่อศึ กษา
ข้อดีและข้อจํากัดของแต่ละวิธี และเป็ นการต่อยอดการนําผลการวิจยั ไปใช้เพื่อพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น
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การวิจัยครั้ งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การสร้ างเรื่ องเล่ าแบบดิ จิทัล ตาม
แนวคิ ดคอนสตัคชันนิ ซึมเพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ดําเนิ นการวิจยั
2 ขั้นตอนคือ 1) ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึม
เพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน 2) ศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่า
แบบดิ จิทัลตามแนวคิ ดคอนสตัคชันนิ ซึมเพื่อส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน ประเมิ นคุ ณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการ
สอนระดับประถมศึกษา จํานวน 1 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 1 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การสร้างสื่ อดิ จิทลั จํานวน 2 ท่าน การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ผลการวิจยั พบว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมการ 2) ขั้นระดมสมอง 3) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวางแผนงาน 4) ขั้นสร้างชิ้นงาน 5) ขั้น
นําเสนอชิ้นงาน และ 6) ขั้นการประเมินผล และจากการประเมินความสอดคล้อง (IOC)โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า
แผนการจัดการเรี ยนรู ้มีความสอดคล้องที่ 0.86 ถือได้วา่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ได้
คําสําคัญ: เรื่ องเล่าแบบดิจิทลั , คอนสตัคชันนิซึม, ความคิดสร้างสรรค์

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เป็ นยุคแห่ งการเรี ยนรู ้ดว้ ย
วิธีการต่างๆ ที่ ทนั สมัย ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนการสอนในยุคปั จจุบนั ต้องมีการปรับตัวเพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถสร้ างองค์ความรู ้ ด้วยตนเองและมี ทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งโลกปั จจุ บันต้องการบุ คลากรที่ มีทกั ษะ
ที่ จาํ เป็ นในการทํางานในยุคดิ จิทลั ซึ่ งได้แก่ ความสามารถในการสื่ อสาร การแก้ปัญหา และร่ วมมื อกับผูอ้ ื่น
ซึ่ งพัฒนาขึ้นได้จากการเรี ยนรู ้ทางสังคมและอารมณ์ World Economic Forum ได้ระบุถึง 10 ทักษะที่ จาํ เป็ นใน
ปี 2020 โดยหนึ่งในข้อที่สาํ คัญคือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2559)
ความคิดสร้างสรรค์มีคุณค่าและความสําคัญต่อเด็กอย่างยิง่ และเป็ นคุณลักษณะที่ควรได้รับการส่ งเสริ ม
และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง การส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ผ่านการลงมือปฏิ บตั ิ ได้คน้ คว้าและทดลองด้วย
ตนเอง นํา ไปสู่ ก ารที่ ผูเ้ รี ยนสามารถนํา ประสบการณ์ ที่ไ ด้ไ ปใช้แ ก้ปัญ หาและสร้ า งสรรค์ส่ิ ง ใหม่ต่ อ ไป ผูท้ ี่
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ คือ “นวัตกร” (Innovator) เป็ นผูท้ ี่ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ คิดค้นกระบวนการ หรื อ
สร้างผลงานขึ้นมาใหม่ (สุ นทรี ไกรกาบแก้ว, ม.ป.ป, น.3) แต่จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไทยที่ผา่ นมา
ทั้งในช่ วงการประเมิ นในรอบที่ 2 (ปี พ.ศ. 2549-2553) และรอบที่ 3 (ปี พ.ศ. 2554-2559) พบว่า นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนส่วนใหญ่ได้คะแนนในมาตรฐานที่ 4 คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ลดลง (สมาน อัศวภูมิ, 2558, น.9) ทั้งนี้
ลิกอน (Ligon. 1957 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี , 2546) กล่าวถึงการพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนว่า
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์น้ นั ควรเริ่ มตั้งแต่เด็ก เนื่ องจากหากผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้
ความคิดนั้นอยูค่ งทนถาวร และผูเ้ รี ยนในวัยเด็กมีความสามารถในการใช้ทกั ษะเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงาน สามารถ
ค้นหาวิธีการต่างๆ ในการสร้างงานของตนเองได้
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั พบว่า มีการนําแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึมมาใช้ในการสร้างชิ้นงาน
โดยมีจุดเน้นว่าหากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความรู ้และนําความคิดของตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านการใช้
สื่ อเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วนั้น จะช่วยให้ความคิดนั้นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น เมื่อผูเ้ รี ยนสร้างสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งขึ้นมานั้นหมายถึง การสร้างความรู ้ข้ ึนในตนเอง ช่วยให้ความรู ้ที่สร้างขึ้นมีความหมายกับตัวผูเ้ รี ยนและ
ความรู ้ที่ได้รับนั้นจะอยูค่ งทน (ทิศนา แขมมณี , 2554, น.24) ซึ่ งหลักการของทฤษฎีคอนสตัคชันนิ ซึมนั้นยึดหลักการ
ที่ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง การให้ผเู ้ รี ยนลงมือสร้างสิ่ งต่างๆ ขึ้นมา จะช่วยให้เห็นความสําคัญของ

1821

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การเรี ยนรู ้ร่วมกัน และทักษะการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่างๆ ด้วย
ตนเอง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจัยจึ งเห็ นความสําคัญของการออกแบบและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึมเพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ว่าควรประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้างที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษา
คุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิ จิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึม อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1) เพื่อออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึม
เพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน
2) เพื่อศึกษาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัค
ชันนิซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) แนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึม (Constructionism) และการสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั (Digital
storytelling) เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั
ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยน สรุ ปได้ดงั นี้
“ความคิดสร้างสรรค์” จัดอยู่ในการคิดระดับสู ง ซึ่ งเป็ นทักษะที่ ตอ้ งเร่ งพัฒนาให้เกิ ดขึ้นในตัวบุคคล
ถ้าผูเ้ รี ยนมีความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถคิดแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันของตนเองได้ ซึ่งประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความคิดริ เริ่ ม (Originality) คือ ความคิดที่ แปลกใหม่จากเดิ ม 2) ความคิดคล่องแคล่ว
(Fluency) คือ การคิดไม่ซ้ าํ ในเรื่ องเดียวกัน 3) ความคิดยืดหยุน่ (Flexibility) คือ การมองเห็นสิ่ งต่าง ๆ ในมุมใหม่
ที่หลากหลาย และ 4) ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ การมองสิ่ งต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เห็นถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ ทั้งนี้ การแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในรู ปแบบของการสร้างชิ้นงานนั้น เป็ นชิ้นงานที่แปลกใหม่ไม่
ซํ้ากับผูอ้ ื่น มีคาํ ตอบของปั ญหาที่ หลากหลาย ผูเ้ รี ยนสามารถตอบคําถามหรื อปั ญหานั้นได้อย่างรวดเร็ วภายใน
ระยะเวลาที่มีอย่างจํากัด รวมทั้งช่างสังเกตมองเห็นถึงรายละเอียดต่างๆ และสามารถปรับปรุ งชิ้นงานของตนเอง
ให้มีความสมบูรณ์ได้ ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมานี้ เกิดจากการที่ผเู ้ รี ยนมีความสุขในการที่ได้คิด รู ้สึกผ่อนคลายใน
การคิดสิ่ งใหม่ๆ จะสังเกตได้วา่ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กจะเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรี ยนการสอนหรื อการสร้าง
ความรู ้ในโรงเรี ยน การส่ งเสริ มทักษะการคิดผ่านกระบวนการทํางาน สิ่ งเร้า และสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจ
ให้ผเู ้ รี ยนอยากที่จะคิดในสิ่ งที่ต่างไปจากเดิม ดังนั้นผูท้ ี่สาํ คัญในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้นน่ั ก็
คื อ ผูส้ อน (E. Paul Torrance อ้างถึ งใน วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์และวรวรรณ นิ มิตพงษ์กุล, 2562, น.45; Guilford,
1967, pp. 145-151 อ้างถึงใน จันทรา ด่านคงรักษ์, 2561, น.4-5)
“แนวคิ ด คอนสตัค ชันนิ ซึ ม ” การให้ผูเ้ รี ย นมี โ อกาสได้สร้ า งความรู ้ แ ละนํา ความคิ ดของตนเองไป
สร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยอาศัยสื่ อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยให้ความคิดนั้นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนมากยิ่งขึ้น
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โดยมีหลักการดังนี้คือ 1) ผูเ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ โดยเปิ ด
โอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ลงมือปฏิ บตั ิกิจกรรมการเรี ยนด้วยตนเอง 2) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และสิ่ งแวดล้อม
การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน กับ ผูอ้ ื่ น โดยมี ก ารให้ก ํา ลัง ใจ ให้ก ารเสริ ม แรงทางบวกเมื่ อ ผูเ้ รี ย นสร้ า งชิ้ น งานได้อ ย่า ง
สร้างสรรค์ และ 3) การใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ เน้นให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิหรื อสร้างชิ้นงานได้ดว้ ยตนเอง
(สุชิน เพ็ชรักษ์, 2548, น. 31-34 ; เนาวนิตย์ สงคราม, 2554, น. 5-7)
“เรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ” การสร้างเรื่ องราวผ่านการใช้สื่อดิจิทลั ผสมผสานกันเพื่อสร้างความเข้าใจของทั้ง
ภาพ การเล่าเรื่ อง ตัวละคร ดนตรี และนํ้าเสี ยง ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบของการสร้างชิ้นงาน ผ่านขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นตอน
ก่ อนการผลิ ต (Pre Production) เป็ นขั้นตอนการเตรี ยมความพร้ อ มต่ าง ๆ ก่ อนที่ จะดําเนิ นการสร้ างเรื่ อ งราว
ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย 3 ขั้นตอน เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้กับผูเ้ รี ยน ได้แก่ ขั้นตอนการระดมสมอง
ขั้น ตอนการแบ่ งหน้า ที่ ของสมาชิ ก และขั้นตอนการเขี ย น Storyboard 2) ขั้น ตอนการผลิ ต (Production) เป็ น
ขั้นตอนการดําเนิ นการถ่ายทําตามสตอรี่ บอร์ ด การสร้างชิ้นงานปรับปรุ งแก้ไขรายละเอียด และ 3) ขั้นตอนหลัง
การผลิ ต (Post Production) เป็ นขั้นตอนตรวจสอบความสมบู รณ์ ของเรื่ องและนําเสนอชิ้ นงาน ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการนําเสนอเรื่ องราว และขั้นตอนการประเมินผล (Bernard R. Robin, 2016,
p. 222 ; กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 14)
3.2 ขอบเขตการวิจยั
1. แหล่ งข้ อมูล กลุ่มเป้าหมาย และตัวแปรในการศึกษา
1.1 การออกแบบแผนการจัด การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ก ารสร้ า งเรื่ อ งเล่ า แบบดิ จิ ทัล ตามแนวคิ ด
คอนสตัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
1.1.1 แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร งานวิจยั ข้อมูลในเว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับ
"ความคิดสร้างสรรค์" "คอนสตัคชันนิ ซึม" และ "เรื่ องเล่าแบบดิจิทลั " ชื่อภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วยคําว่า "Creativity" "Constructionism" และ "Digital Storytelling" จํานวน 95 เรื่ อง
1.1.2 สิ่ งที่ ศึกษา แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิด
คอนสตัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
1.2 การศึ ก ษาคุ ณ ภาพของแผนการจัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้การสร้ า งเรื่ องเล่า แบบดิ จิทัลตาม
แนวคิดคอนสตัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนที่พฒั นาขึ้นตามรู ปแบบในข้อ 1.1
1.2.1 กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ อง
เล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดตอนสตัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีประสบการณ์
ที่เกี่ยวข้องไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 ท่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการสอนระดับประถมศึกษา จํานวน 1 ท่าน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์ จํานวน 1 ท่าน
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสร้างสื่ อดิจิทลั จํานวน 2 ท่าน
1.2.2 ตัวแปรที่ ศึกษา คุ ณภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบ
ดิจิทลั ตามแนวคิดตอนสตัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
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2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
2.1 แผนการจัด การเรี ยนรู ้ โ ดยใช้ ก ารสร้ า งเรื่ องเล่ า แบบดิ จิ ทัล ตามแนวคิ ด คอนสตัค ชัน นิ ซึ ม
ซึ่ งผูว้ ิจยั วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกําหนดเป็ นแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิ จิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึมเพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ และ
ประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูม้ ีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า
2 ปี จํานวน 5 ท่าน โดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2.2 แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ผูว้ ิจยั
ศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งแบบประเมิ น และนํา มากํา หนดเป็ นข้อ คํา ถามในการประเมิ น และ
นําแบบประเมิ นความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้นไปประเมิ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน กําหนดการพิจารณาดังนี้ +1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ -1 หมายถึง
แน่ใจว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนํามาคํานวณค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมี ค่าเท่ ากับ 0.5 ขึ้ นไป ถื อว่ามี ความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้

4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

4.1 ผูว้ ิจัย ศึ ก ษาข้อ มูล จากแหล่ งข้อ มูล หลักเป็ นหนังสื อ ที่ เกี่ ยวข้อ งกับความคิ ดสร้ า งสรรค์ แนวคิ ด
คอนสตัคชันนิ ซึม และการสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั รวมถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึม และการสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ที่จดั ทําขึ้นระหว่าง
พ.ศ. 2558-2562 จํานวน 52 เรื่ อง ทั้งในและต่างประเทศ แหล่งข้อมูลสํารองจากหนังสื อ ฐานข้อมูลออนไลน์และ
งานวิจยั ที่ทาํ ก่อนปี พ.ศ. 2558 จํานวน 43 เรื่ อง
4.2 วิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการ องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยวิเคราะห์จาก
เทคนิ คการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ท้ งั 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดริ เริ่ ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิด
ยืดหยุน่ และความคิดละเอียดลออ รวมถึงแนวคิดของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิ จิทลั
ตามแนวคิ ด คอนสตัค ชัน นิ ซึ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ข องผูเ้ รี ย น โดยผูเ้ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ผ่า น
กระบวนการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น มี การวางแผนการทํางาน สามารถคิ ดสิ่ งที่ แปลกใหม่ มี ความหลากหลายใน
ระยะเวลาที่จาํ กัด สามารถออกแบบชิ้นงานที่ มีความเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบต่างๆ ผ่านการใช้เทคโนโลยี
เป็ นเครื่ องมือในการลงมือปฏิบตั ิสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยตนเอง
4.3 ออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึม
โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของการสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ขั้นตอนการสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั แนวคิดคอนสตัค
ชัน นิ ซึ ม และขั้น ตอนการพัฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั้ง นี้ จากการสั ง เคราะห์ ข้ ัน ตอนการจัด การเรี ย นรู ้
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ
1) ขั้นการเตรี ยมการ เป็ นขั้นตอนการสร้างข้อตกลงร่ วมกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน หรื อการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพร้อมรับความรู ้ เตรี ยมความพร้อมในการรับความรู ้
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จัดบรรยากาศการเรี ยนการสอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข สามารถเชื่อมโยงความรู ้ระหว่างความรู ้
ใหม่กบั ความรู ้เก่าได้
2) ขั้นการระดมสมอง เป็ นขั้นตอนที่สมาชิกในกลุ่มร่ วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุ ป
สําหรับการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ หรื อการทํางานร่ วมกัน ทําให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่ามนุษย์ก็เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สําคัญ
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันนั้นจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถปรับตัวและทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เกิดปฏิสมั พันธ์ร่วมกับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย
3) ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวางแผนงาน เป็ นขั้นตอนเตรี ยมการดําเนิ นงาน การวางแผนใน
การหาคําตอบของกิจกรรมต่าง ๆ หรื อการหาข้อมูล เตรี ยมอุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน
4) ขั้นการสร้างชิ้นงาน ลงมือปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ เป็ นขั้นตอนที่ผเู ้ รี ยนลงมือสร้าง ชิ้นงานตามที่
ได้ออกแบบไว้ เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่านการสร้างชิ้นงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และ
ใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมื อ ในการวิจัยนี้ ออกแบบให้ผูเ้ รี ยนสร้ างชิ้ นงานด้วยแอปพลิ เคชัน Stop Motion ที่ มี
ลักษณะเอื้อต่อการให้ผเู ้ รี ยนลงมือสร้างชิ้นงานได้สาํ เร็ จ ใช้งานง่าย ตอบสนองความคิดและจินตนาการของผูเ้ รี ยน
5) ขั้นการนําเสนอชิ้นงาน เป็ นขั้นตอนการแสดงออกทางความคิด กระบวนการ ผ่านสื่ อต่างๆ และ
มีการแลกเปลี่ยนความเห็นจากทั้งเพื่อนและผูส้ อน
6) ขั้นการประเมินผล เป็ นขั้นตอนที่ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนร่ วมกันสรุ ปผลที่ได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรม
หรื อการประเมินผลชิ้นงานในแต่ละครั้ง รวมทั้งการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน
4.4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึมเพื่อ
ส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ให้สอดคล้องกับเนื้ อหาและจุ ดประสงค์ของการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ รี ยนสร้ างเรื่ องเล่า
ผ่านโปรแกรม Stop Motion เนื่องจากสอดคล้องกับแนวคิดคอนสตัคชันนิซึมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสร้างชิ้นงานผ่าน
การใช้เทคโนโลยี อีกทั้งแอปพลิเคชันนี้ สามารถใช้งานได้ง่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ท้ งั โทรศัพท์และ iPad
มีการใช้งานที่ ง่าย สะดวก เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน และสามารถส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ของผูเ้ รี ยนได้
โดยแบ่งแผนการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ และแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 4 แผนการเรี ยนรู ้
รวมทั้งหมดจํานวน 8 แผนการเรี ยนรู ้ โดยในแต่ละแผนการเรี ยนรู ้มีการจัดกิจกรรมผ่าน 6 ขั้นตอน
4.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทั้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ สื่ อ กิจกรรม
การวัดผลประเมินผล ความชัดเจน ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา เนื้ อหาที่ ใช้ และดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไข
ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษา
4.6 ผูว้ ิจยั นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิ จิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึม
เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญหรื อผูม้ ีประสบการณ์ที่เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีการศึ กษา จํานวน 1 ท่าน ผูเ้ ซี่ ยวชาญทางด้านการสอนระดับประถมศึ กษา จํานวน 1 ท่าน
ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ จํา นวน 1 ท่ า น ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า นการสร้ า งสื่ อ ดิ จิ ทัล จํา นวน 2 ท่ า น
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ในแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั ทางด้านภาษาและ
ความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยใช้แบบประเมิ นความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
4.7 เก็ บ รวบรวมข้อ มูล และนํา ผลมาวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยหาค่า ดัช นี ความสอดคล้อ ง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากการวิเคราะห์
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ข้อมูลผูเ้ ชี่ยวชาญให้ขอ้ เสนอแนะว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ควรมีการเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างเนื้อหาโดยรวม
เพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึ้น ในแต่ละคาบเรี ยนอาจมีโจทย์ปริ ศนาแทรกเข้าไปในกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
คิดมากขึ้น การยกตัวอย่างดี แต่บางกิ จกรรมอาจจะยากไปสําหรับผูเ้ รี ยนในวัยประถมศึกษา เกมที่ ใช้ในการจัด
กิจกรรมดี แต่อาจสร้างขึ้นมาใช้เป็ นเกมเดียวเพื่อทําให้เกิดความต่อเนื่องและสะดวกต่อผูส้ อน

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการออกแบบและพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิ จิทลั ตามแนวคิด
คอนสตัคชันนิซึม ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเตรี ยมการ 2) ขั้นระดมสมอง 3) ขั้นการเก็บรวบรวมและ
วางแผนงาน 4) ขั้นสร้ างชิ้ นงาน 5) ขั้นนําเสนอชิ้ นงาน และ 6) ขั้นการประเมิ นผล และซึ่ งออกเป็ น 2 หน่ วย
การเรี ยนรู ้ ในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้แบ่งออกเป็ น 4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ แผนที่ 1 3P=Problem Plan Plot
เป็ นการแนะนํารายวิชา ระดมสมองคัดเลือกแนวคิดของเรื่ อง (1 คาบ) แผนที่ 2 What’s the Story? เป็ นการออกแบบ
ฉาก ตัวละคร วางโครงเรื่ อง และเขียน Story board (1 คาบ) แผนที่ 3 You can do it! การสร้างชิ้นงาน ผ่านแอปพลิเคชัน
Stop Motion (3 คาบ) และ แผนที่ 4 Display เป็ นการนําเสนอชิ้นงานและแก้ไขปรับปรุ งชิ้นงาน (1 คาบ) การออกแบบ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิซึมนั้น ต้องคํานึงถึงขั้นตอนที่
จะสามารถส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนผ่านการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
โดยขั้นตอนการเตรี ยมการ เป็ นการสร้างข้อตกลงร่ วมกันระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
หรื อการจัดกิ จกรรมเพื่อกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเปิ ดสมอง เพื่อเตรี ยมพร้อมในการคิดสร้างสรรค์ต่อไป ขั้นการระดม
สมอง เป็ นการที่ สมาชิ กในกลุ่มร่ วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นร่ วมกัน เพื่อให้ผูเ้ รี ยนเห็ นแนวคิดใหม่ๆ หรื อ
สามารถเพิ่มเติม ปรับรุ งแนวคิดของตนเองจากมุมมองที่กว้างขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวางแผนงาน เป็ น
การเตรี ยมการดําเนินการ การหาข้อมูล เตรี ยมอุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงานต่างๆ ขั้นการสร้างชิ้นงาน ลงมือปฏิบตั ิ
ตามที่ได้วางแผนงานไว้ ผูส้ อนจะต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนคิดและลงมือปฏิบตั ิชิ้นงานด้วยตนเอง ผูส้ อนเป็ นเพียง
ผูช้ ้ ีแนะให้คาํ ปรึ กษาเท่านั้น การนําเสนอชิ้นงาน ผ่านสื่ อต่างๆ และมีการแลกเปลี่ยนความเห็นจากทั้งเพื่อนและ
ครู ผสู ้ อน เพื่อปรับปรุ งชิ้นงานให้สมบูรณ์ การประเมินผล เป็ นการวัดทักษะ ความรู ้ ความเข้าใจ กระบวนการสร้าง
ชิ้นงาน และสามารถนําขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ีไปประยุกต์ใช้ในการกําหนดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้คิด ออกแบบ
และสร้างสรรค์ชิ้นงานต่อไป

ภาพประกอบ 1 โครงสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
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5.2 ผลการหาความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิด
คอนสตัคชันนิซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน
ตาราง 1 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ลําดับที่

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3 4
5

รายการประเมิน

ด้านที่ 1 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การเรียนรู้
1
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ครอบคลุมเนื้อหา
3
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้สามารถวัดและประเมินผลได้
ด้านที่ 2 ความเหมาะสมด้านเนื้อหาและภาษา
4
เนื้ อหามีระดับยากง่ายที่เหมาะสมกับกลุ่มผูเ้ รี ยน
5
เนื้ อหามีความสัมพันธ์ต่อเนื่ องในแต่ละแผนการเรี ยนรู ้
6
มีความทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ
7
ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
8
ภาษาที่ใช้สื่อความหมายได้ชดั เจนเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้
9
กิจกรรมการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
10
มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
11
จัดลําดับสาระการเรี ยนรู ้ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
12
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนสร้างจินตนาการด้วย
ตนเอง
13
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้
14
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดความคิดสร้างสรรค์
15
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
16
มีการส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
17
มีการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
ชิ้นงาน
18
มีการใช้สื่อการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เนื้ อหา และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
19
มีการใช้เทคนิ คในการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสม
ด้านที่ 4 ความเหมาะสมด้านการวัดและประเมินผล
20
การวัดและประเมินผลครอบคลุมวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
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1
1
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0
1
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1
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1

1

0

1

1
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1

1

1

1

1
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1

0

1

1

1

1
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0.8

1

1 1
รวม

1

1

5

1
0.86

จากตารางพบว่า ผลจากการประเมิ นค่าดัชนี ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิด
คอนสตัคชันนิ ซึม มี ค่า 0.86 ถื อได้ว่าแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้การสร้ างเรื่ องเล่าแบบดิ จิทัลตามแนวคิ ด
คอนสตัคชันนิซึมมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้ได้
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5. อภิปรายผล

จากการออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ
ซึมเพื่อส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์มีความสอดคล้องที่ 0.86 ทั้งนี้อาจเป็ นผลมาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็ น
ระบบ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง และพบว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีการจัดกิจกรรมที่
ส่ งเสริ มความคิ ดสร้ างสรรค์ท้ งั 4 องค์ประกอบ โดยการส่ งเสริ มทักษะการคิ ดผ่านกระบวนการทํางาน และ
สภาพแวดล้อมที่สร้างแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนอยากที่จะคิดในสิ่ งที่ต่างไปจากเดิม รวมทั้งมีการนําแนวคิดคอนสตัคชัน
นิ ซึมมาใช้ในการสร้างชิ้นงาน โดยมีจุดเน้นว่าหากผูเ้ รี ยนมีโอกาสได้สร้างความรู ้และนําความคิดของตนเองไป
สร้างสรรค์ชิ้นงานผ่านการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วนั้น จะช่วยให้ความคิดนั้นเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนมาก
ยิง่ ขึ้น (ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2554, น.24) สอดคล้องกับ ณัฐริ กา (2559) ได้กล่าวถึง แนวการจัดการเรี ยนรู ้ตาม
ทฤษฎี คอนสตัคชันนิ ซึมว่า จะต้องมีการ Explore คือ การตรวจสอบหรื อการพยายามทําความเข้าใจกับสิ่ งใหม่
(Assimilation) ซึ่ งเกิดขึ้นได้จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อน การพยายาม
รับข้อมูลเข้าไปและปรับเป็ นความรู ้ใหม่ มีการ Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเป็ นการทดลองทําภาย
หลังจากที่มีการสํารวจไปแล้ว เป็ นการปรับตัวกับความแตกต่าง (Acommodation) เมื่อได้พบหรื อปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อมใหม่ ๆ คือ มีการปรับความแตกต่างระหว่างของใหม่กบั ของเดิมจนเกิดความเข้าใจว่าควรจะทําอย่างไร
กับสิ่ งใหม่น้ ี จากนั้นเกิดการเรี ยนรู ้จากการกระทํา Learning by doing ขั้นนี้ เป็ นการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่ งหรื อการได้ปฏิ สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมที่ มีความหมายต่อตนเอง แล้วสร้างเป็ นองค์ความรู ้ของตนเอง
ขึ้นมา ทั้งนี้ แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีการจัดการเรี ยนรู ้ 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ ในแต่ละแผนการจัด
การเรี ยนรู ้ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนฝึ กคิดสร้างสรรค์ในแต่ละองค์ประกอบซํ้า ๆ จนส่งผลให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างชิ้นงาน
การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิ จิทลั ได้อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรัญ เจสันที ยะ (2554) ที่ ศึกษาผล
การจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้วิธี การสอนแบบการสร้ างสรรค์ชิ้ นงานเพื่ อส่ งเสริ มความคิ ด
สร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยการสอนแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานมีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนแบบปกติ รวมทั้งผลการศึกษาของ บรรณพร มังกร (2556) ได้ทาํ การศึกษาเพือ่ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้กิจกรรมหนังสื อทํามือของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
การเปรี ยบเที ยบความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนและผลการศึกษาพบว่าภาพรวมทักษะการทํางานภาพพิมพ์ของ
ผูเ้ รี ยนมีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่ งใช้เวลาในการทดลอง 12 กิจกรรม 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 1
ชัว่ โมง รวม 14 ครั้ง (14 ชัว่ โมง)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี เป็ นการศึ กษาความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน โดยให้ผูเ้ รี ยนได้
สร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย การเตรี ยมการ
การระดมสมอง การเก็บรวบรวมข้อมูลและวางแผนงาน การสร้างชิ้นงาน การนําเสนอชิ้นงานและประเมินผล
ซึ่ งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทุกช่วงชั้น โดยอาจปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับ
วัยของผูเ้ รี ยน
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7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การออกแบบแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้การสร้างเรื่ องเล่าแบบดิจิทลั ตามแนวคิดคอนสตัคชันนิ ซึมใน
ครั้งนี้ เป็ นการส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งในการวิจยั ครั้งต่อไปอาจมีการนําขั้นตอนของแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้น้ ี ไปพัฒนาทักษะ หรื อความสามารถของผูเ้ รี ยนในด้านอื่น ๆ เช่น การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ทักษะด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี หรื อด้านนวัตกรรม เป็ นต้น รวมทั้งในการส่ งเสริ มการสร้างชิ้นงานของผูเ้ รี ยนควรมี
การศึกษาแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เพิ่มเติม เช่น แอปพลิเคชัน Powtoon, Vllo, iMovie, Canva เป็ นต้น
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บทความวิช าการนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สัง เคราะห์ ง านวิจัย ที่ เ กี่ ย วของกับ การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ในด้า น
วัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั และผลการศึกษา วิธีการดําเนินการวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ วิทยานิ พนธ์ระดับมหาบัณฑิต ที่ เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก จํานวน 20 เรื่ อง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แ ก่ แบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล การสั ง เคราะห์ ง านวิ จัย ที่ เ กี่ ย วของกับ การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ผลการสั ง เคราะห์ พ บว่า
ด้านวัตถุประสงค์ของการวิจยั ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนด้วยการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (ร้อยละ 28.85) ด้านวิธีการวิจยั ส่ วนใหญ่ใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง 1 กลุ่ม (ร้อยละ 70)
โดยรายวิชาที่ จัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กส่ วนใหญ่คือรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้ อยละ 50) ระดับชั้นที่ ใช้ในการทําวิจยั
ส่ ว นใหญ่ คื อ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 (ร้ อ ยละ 30) และด้า นผลการศึ ก ษา งานวิจัย ทั้ง 20 เรื่ อ ง มี ผ ลการศึ ก ษา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
คําสําคัญ: การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก, การสังเคราะห์งานวิจยั

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

การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (active learning) เป็ นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหนึ่ งที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้
ลงมือปฏิ บตั ิ (learning by doing) มีองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ (Wright, 2015) คือ ประการแรก เป็ นกลยุทธ์
การเรี ยนการสอนแบบมีส่วนร่ วมที่ตอ้ งมีความสัมพันธ์กนั ระหว่างประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนกับประสบการณ์
อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของเนื้ อหาหลักสู ตร ประการที่ สอง ให้อาํ นาจกับผูเ้ รี ยนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล อธิ บายการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและสร้างองค์ความรู ้ ประการที่สาม ดึงดูดผูเ้ รี ยนให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลรอบตัวในบริ บทของ
อิทธิ พล ภูมิศาสตร์ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์ ประการที่สุดท้าย สนับสนุนโอกาส
ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นกิจกรรมร่ วมกัน (collaborative action) โดยใช้การวิเคราะห์ของตนร่ วมกับ
สถานการณ์ จริ ง ความสําคัญของกิ จกรรมเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก (สุ พรรณี ชาญประเสริ ฐ, 2557) มี หลายประการ ดังนี้
1) ส่งเสริ มให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็ นอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์
เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีโอกาสในการฝึ กปฏิบตั ิและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงมากขึ้น 2) ส่งเสริ มให้เกิดการทํางานแบบ
ร่ วมมืออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดการเรี ยนรู ้ที่ฝึกให้ผเู ้ รี ยนได้ทาํ งานร่ วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผูเ้ รี ยนผ่าน
การฝึ กปฏิ บัติ อ ย่า งสมํ่า เสมอ และด้ว ยวิธี ก ารที่ ถู ก ต้อ ง จะช่ ว ยให้เ กิ ด ทัก ษะการทํา งานแบบร่ ว มมื อ อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ใช้เวลาช่วงสั้น ๆ ในการพูดคุย คิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กิ จกรรมที่ ทาํ ให้เกิ ดการทํางานแบบร่ วมมือ 3) เพิ่มแรงจูงใจและความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนการเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้และการร่ วมพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนรู ้ โดยในปั จจุบนั การใช้การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ในการจัดการเรี ยนการสอน มีความแพร่ หลายมากขึ้น มีการใช้
การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนในระดับอุดมศึกษา ซึ่ งจะ
สังเกตได้จากงานวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้เชิงรุ กในปั จจุบนั ที่มีมากขึ้น โดยอาจมีความซํ้าซ้อนกันเป็ นจํานวนมาก
ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นในการสังเคราะห์งานวิจยั เพราะจะทําให้ผวู ้ ิจยั สามารถนํางานวิจยั ที่มีการสังเคราะห์อย่าง
เป็ นระบบมาเป็ นฐาน และศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวของในเนื้อเรื่ องเดียวกันโดยไม่ตอ้ งตั้งตนศึกษาตั้งแต่งานวิจยั เรื่ องแรก
การสังเคราะห์งานวิจยั เชิ งปริ มาณ (quantitative research synthesis) เป็ นการวิเคราะห์จาํ นวน ตัวเลข
หรื อค่าสถิติในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยูใ่ นงานวิจยั อันได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการ
วิจยั และผลการศึ กษา แล้วนํามาจัดกลุ่มและหมวดหมู่ทาํ ให้ได้ขอ้ สรุ ปใหม่ การสังเคราะห์เชิ งปริ มาณจึ งเป็ น
การวิเ คราะห์ ผ ลวิเ คราะห์ (analysis of analysis) หรื อ การวิเ คราะห์ เ ชิ ง ผสมผสาน (integrative analysis) หรื อ
การวิจยั งานวิจยั (research of research) (Gilson, 2018)
จากเหตุผลที่ กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่ จะศึ กษางานวิจยั ระดับมหาบัณฑิต ซึ่ งเป็ น
ระดับการศึกษาเดียวกันกับที่ผวู ้ ิจยั กําลังศึกษาอยู่ โดยเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
ผูว้ ิจยั มีความสนใจจะนํามาใช้เป็ นหัวข้อในการทําวิจยั ของตน โดยเลือกใช้รูปแบบวิธีการสังเคราะห์จากงานวิจยั
ทั้ง หมด 20 เรื่ อง ด้ว ยวิ ธี ก ารสั ง เคราะห์ อ งค์ค วามรู ้ เ ชิ ง ปริ มาณซึ่ งผู ว้ ิ จัย คาดหวัง ว่ า องค์ค วามรู ้ ที่ ไ ด้จ าก
การสังเคราะห์งานวิจยั เหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ครู ผูส้ อนหรื อผูส้ นใจ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั ที่ เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ด้านวิธีการวิจยั และด้านผลการศึกษา

3. ขอบเขตการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2564 จํานวนนวน 20 เรื่ อง จากฐานข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ โครงการเครื อข่ายห้องสมุดใน
ประเทศไทย (Thai Library Integrated System, Thailis) โดยเลือกจากมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย จํานวน
11 แห่ งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้
เชิ งรุ ก ที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้นเอง เพื่อบันทึ กข้อมูลงานวิจยั ที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีข้ นั ตอนในการสร้าง
เครื่ องมือดังต่อไปนี้
4.1.1 ศึกษาเอกสาร และตําราที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจยั เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบ
บันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
4.1.2 สร้างแบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
4.1.3 นําแบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) โดยใช้แบบประเมินคุณภาพแบบบันทึกการสังเคราะห์
งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กประมาณค่า 5 ระดับ (rating scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert)
4.1.4 ปรับปรุ งแก้ไขแบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กตาม
คําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ด้วยตนเอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยานิ พนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558-2564 จํานวน 20 เรื่ อง จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์
โครงการเครื อข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (Thai Library Integrated System, Thailis) โดยเลือกจากมหาวิทยาลัย
ของรัฐในประเทศไทย จํานวน 11 แห่งประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช
มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
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4.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
นําข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึกข้อมูล มาศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งมีประเด็นการศึกษา
ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการวิจยั และผลการศึกษา จากนั้นนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
มาจัดหมวดหมู่เพื่อสังเคราะห์งานวิจยั โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ

5. ผลการวิจัย

ผลการสังเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก มีดงั นี้
5.1 ด้ านวัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก สามารถจําแนกข้อค้นพบเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั จากงานวิจยั 20 เรื่ อง โดยมีวตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ทั้งหมด 52 วัตถุประสงค์พบว่า
5.1.1 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นด้ว ยการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก
มีจาํ นวน 15 เรื่ อง (ร้อยละ 28.85)
5.1.2 เพื่อพัฒนาสื่ อการสอน พัฒนากิ จกรรมการสอน บนพื้นฐานการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก มีจาํ นวน 10
เรื่ อง (ร้อยละ 19.23)
5.1.3 เพื่อศึ กษาเจตคติ ความพึงพอใจ และความคิดเห็ นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยนด้วย
การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก มีจาํ นวน 9 เรื่ อง (ร้อยละ 17.31)
5.1.4 เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและของ
นักเรี ยนกลุ่มควบคุม มีจาํ นวน 5 เรื่ อง (ร้อยละ 9.62)
5.1.5 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการแก้ปั ญ หาก่ อ นและหลัง ของนัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง
มีจาํ นวน 4 เรื่ อง (ร้อยละ 7.69)
5.1.6 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการให้เหตุ ผลก่ อ นและหลังของนัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลอง
มีจาํ นวน 2 เรื่ อง (ร้อยละ 3.85)
5.1.7 เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง มีจาํ นวน 2 เรื่ อง
(ร้อยละ 3.85)
5.1.8 เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและ
ของนักเรี ยนกลุ่มควบคุม มีจาํ นวน 1 เรื่ อง (ร้อยละ 1.92)
5.1.9 เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการสื บเสาะหาความรู ้ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีจาํ นวน 1 เรื่ อง (ร้อยละ 1.92)
5.1.10 เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีจาํ นวน 1 เรื่ อง (ร้อยละ 1.92)
5.1.11 เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
มีจาํ นวน 1 เรื่ อง (ร้อยละ 1.92)
5.1.12 เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านอย่างมี วิจารณญาณก่ อนและหลังของนักเรี ยน
กลุ่มทดลอง มีจาํ นวน 1 เรื่ อง (ร้อยละ 1.92)
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5.2 ด้ านวิธีการวิจยั
การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก สามารถจําแนกข้อค้นพบเกี่ยวกับวิธีการวิจยั ที่
ผูว้ จิ ยั นํามาใช้เป็ นกรอบการศึกษาวิจยั ได้แก่ การเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่าง รายวิชาที่ทาํ การวิจยั ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
5.2.1 จํานวนกลุ่มตัวอย่างพบว่า การศึกษาส่ วนใหญ่ เปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างเพียง 1 กลุ่ม จํานวน
14 งานวิจยั (ร้อยละ 70) โดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ที่กาํ หนดและเปรี ยบเทียบระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และ
เปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จํานวน 6 งานวิจยั (ร้อยละ 30)
5.2.2 รายวิชาที่ทาํ การวิจยั พบว่ารายวิชาที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กมาก
ที่สุดได้แก่ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 50) รองลงมาคือรายวิชาสังคมศึกษา (ร้อยละ 20) รายวิชาคณิ ตศาสตร์
(ร้อยละ 10) รายวิชาภาษาไทย (ร้อยละ 10) และน้อยที่ สุดได้แก่ รายวิชาคอมพิวเตอร์ และพลศึ กษา (ร้อยละ 5)
ตามลําดับ
5.2.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั พบว่า ระดับที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้เชิง
รุ กมากที่ สุด ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 (ร้อยละ 30) รองลงมาคือ ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (ร้อยละ 15) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 (ร้อยละ 10) และน้อยที่สุด
ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (ร้อยละ 5) ตามลําดับ
5.3 ด้ านผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ ผลการศึกษาจําแนกตามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั มีดงั นี้
5.3.1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กสูงกว่าก่อนเรี ยน
5.3.2 การพัฒ นาสื่ อ การสอน พัฒ นากิ จ กรรมการสอน บนพื้ น ฐานการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก พบว่ า
มีประสิ ทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
5.3.3 การศึ กษาเจตคติ ความพึงพอใจ และความคิดเห็ นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยนด้วย
การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก พบว่า เจตคติ ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยนด้วยการเรี ยนรู ้
เชิงรุ กอยูใ่ นระดับดีมาก
5.3.4 การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและของ
นักเรี ยนกลุ่มควบคุม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มควบคุม
5.3.5 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง พบว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยน
5.3.6 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง พบว่า
ความสามารถในการให้เหตุผลหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยน
5.3.7 การเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง พบว่า ความคิด
สร้างสรรค์หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยน
5.3.8 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและของ
นักเรี ยนกลุ่มควบคุม พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสู งกว่านักเรี ยน
กลุ่มควบคุม
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5.3.9 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการสื บเสาะหาความรู ้ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
พบว่า ความสามารถในการสื บเสาะหาความรู ้หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยน
5.3.10 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
พบว่า ความสามารถในการคิดเชิงประยุกต์หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยน
5.3.11 การเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยน
5.3.12 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง พบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยน

6. อภิปรายผลการวิจัย

การสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก มีขอ้ ค้นพบซึ่งผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั
ในประเด็นดังนี้
6.1 ด้ านวัตถุประสงค์ ของการวิจยั
ข้อค้นพบที่ได้จากการศึ กษาวัตถุประสงค์ของการวิจยั พบว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก พัฒนาสื่ อการสอน พัฒนากิจกรรมการสอน
บนพื้นฐานการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก ศึ กษาเจตคติ ความพึงพอใจ ความคิดเห็ นของนักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยนด้วย
การเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก เปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลองและของนักเรี ยน
กลุ่มควบคุ ม เปรี ยบเที ยบความสามารถในการแก้ปัญหาก่ อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง เปรี ยบเที ยบ
ความสามารถในการให้เหตุผลก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง เปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและ
หลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง เปรี ยบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
และของนักเรี ยนกลุ่มควบคุม เปรี ยบเทียบความสามารถในการสื บเสาะหาความรู ้ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง เปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดเชิ งประยุกต์ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง เปรี ยบเที ยบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง และเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังของนักเรี ยนกลุ่มทดลอง ซึ่ งจะเห็นได้วา่ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ใหญ่ เป็ นไป
ในเชิงเปรี ยบเทียบ (comparative research) ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ผูว้ ิจยั อาจต้องการเปรี ยบเทียบการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงรุ ก ว่ามีผลดีหรื อผลเสี ย ต่างกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบปกติมากน้อยเพียงใด
6.2 ด้ านวิธีการวิจยั
จากการสังเคราะห์งานวิจยั ทั้ง 20 เรื่ อง พบว่า การศึกษาส่ วนใหญ่จะเน้นเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่างเพียง
1 กลุ่ม มากกว่าการเปรี ยบเที ยบระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก จํานวนนักเรี ยนในแต่ล ะ
ระดับชั้นมีจาํ นวนจํากัดไม่เพียงพอที่จะทําการเปรี ยบเทียบระหว่าง 2 กลุ่มได้ และการเปรี ยบเทียบกลุ่มตัวอย่าง
เพียง 1 กลุ่ม สะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้และเก็บข้อมูลมากกว่าแบบ 2 กลุ่ม รายวิชาที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้
เชิ งรุ กมากที่ สุด คื อ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก วิชาวิทยาศาสตร์ เป็ นวิชาที่ ตอ้ งลงมื อปฏิ บัติ
ซึ่งสอดคล้องกับ ศูนย์พฒั นาการนิเทศและเร่ งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐาน
ในการจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ว่า เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างหนึ่ ง เป็ นการเรี ยนรู ้ผ่านการปฏิบตั ิหรื อ
การลงมือทํา ซึ่ งความรู ้ที่เกิดขึ้นก็เป็ นความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์จากกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ผูเ้ รี ยนมีโอกาสลงมือกระทํามากกว่าการฟั งเพียงอย่างเดี ยว อีกทั้งให้ผูเ้ รี ยนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสู ง ได้แก่
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การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า และรายวิชาที่จดั การเรี ยนรู ้โดยใช้การเรี ยนรู ้เชิงรุ กน้อยที่สุด คือ
รายวิชาคอมพิวเตอร์ และพลศึกษา ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก 2 รายวิชาดังกล่าวอาจมีรูปแบบการเรี ยนรู ้อื่นที่เหมาะสม
กับธรรมชาติของวิชามากการกว่าการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก ในส่ วนของระดับชั้นที่ การจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก เริ่ มจัดการ
เรี ยนรู ้ต้ งั แต่ระดับประถมศึกษาตอนต้น จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรี ยนรู ้เชิง
รุ กสามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้ในทุกระดับชั้น
6.3 ด้ านผลการศึกษา
ผลการศึกษางานวิจยั ทั้ง 20 เรื่ อง พบว่า ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะ งานวิจยั ทั้ง 20 เรื่ อง มีการตั้งวัตถุประสงค์เป็ นแนวทางในการศึกษาที่ชดั เจน จึ งส่ งผลให้วิธีการ
ดําเนิ นการวิจยั เป็ นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม จนได้ผลการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจยั

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 การนําผลการสังเคราะห์งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กไปปรับใช้ในการจัดการเรี ยนการ
สอน ควรทําการศึ กษาขั้นตอนกระบวนการเรี ยนการสอน และจัดการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ย น
สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการสอน
7.2 ควรมี ใช้การวิจัยเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพผสมผสานกัน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในมิ ติที่หลากหลาย
ทั้ง ทางลึ ก และกว้า งในการสร้ า งความเข้า ใจในการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก และการอ้า งอิ ง ไปยัง บริ บ ทอื่ น ๆ ที่
สอดคล้องกัน

8. เอกสารอ้ างอิง

จิรกิตติ์ เนาวพงศ์รัตน์. (2562). ผลการจัดการเรี ยนรู้ พลศึกษาตามแนวคิดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กที่มตี ่ อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสามารถในการแก้ ปัญหาขของนักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุ ศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชลาธร วิเชียรรัตน์. (2559). การศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ แบบเชิ งรุ ก วิชาเคมี เรื่ อง อนุพันธ์ ของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์ บอน สําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ช่อรัก วงศ์สวรรค์. (2562). ความคิดสร้ างสรรค์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก
เรื่ อง พันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ณัฐวดี ธาตุดี. (2562). การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก (Active Learning). วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธวรรณรัตน์ นาคเครื อ. (2563). การศึกษาความสามารถในการสื บเสาะหาความรู้ และการคิดเชิ งประยุกต์ ในวิชา
ชีววิทยา เรื่ องโครงสร้ างและหน้ าที่ของพืชดอกด้ วยแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ แบบเชิ งรุ ก (Active
Learning): กรณี ศึกษานักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
1837

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ธัญลักษณ์ มณี วรรณ. (2562). การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก (Active learning) สําหรั บนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 อําเภอแม่ ทะ จังหวัดลําปาง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง.
นฤมล มิ่งขวัญ. (2563). ผลการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กโดยเทคนิคเพื่อนช่ วยเพื่อนเพื่อส่ งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
หน่ วยการเรี ยนรู้ การออกแบบกราฟิ ก ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุ ศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.
นันท์กาญ แสงเรื อน. (2562). การพัฒนาสื่ อการสอนสําหรั บทัศนศาสตร์ เชิ งกายภาพบนพืน้ ฐานการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนฟิ สิ กส์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปรเมศวร์ ขาวสุด. (2563). ผลการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก เรื่ อง เซลล์ ของสิ่ งมีชีวิต ที่มตี ่ อมโนมติทางวิทยาศาสตร์
และความสุขในการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนย่ านตาขาวรั ฐชนูปถัมภ์
จังหวัดตรั ง. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผกาวัลย์ นามนัย. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง กฎหมายและการดําเนินชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ ปัญหาอย่ างมีวิจารณญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ฝนพรม พุทธนา. (2563). การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ ปัญหาโดยการจัดการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดการเรี ยนรู้
เชิ งรุ กของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนบ้ านนายผล (แม้ นสุวรรณอุปถัมภ์ ) เขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์,
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
พระมหาอภินนั ท์ นนฺ ทภาณี . (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้ การเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก สาระหน้ าที่
พลเมือง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนเทศบาลวัดศาลามีชัย อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรี ธรรมราช. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วชิราภรณ์ พรหมดี. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กเรื่ อง ทวีปแอฟริ กา สําหรั บ นักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุ ศาสตร์, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม.
ศิริชยั รุ จิดามพ์. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาชีววิทยาและการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนการสอนเชิ งรุ ก เรื่ อง ฮอร์ โมนพืช. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศิริมา วงษ์สกุลดี. (2558). ผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ ด้วยการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก ที่มตี ่ อความสามารถใน
การแก้ ปัญหาและการให้ เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง สถิติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิ ตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
ศูนย์พฒั นาการนิเทศและเร่ งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). แนวทางการนิเทศการจัด กิจกรรม
การเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนา 4 H กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
สิ ริกลั ยา สุ วะรักษ์. (2564). การพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กวิชาชีววิทยา เรื่ อง การหายใจระดับเซลล์ สาํ หรั บ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที่ 4. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

1838

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

สุดารัตน์ เกียรติจรุ งพันธ์. (2560). การศึกษามโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เรื่ อง ความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
เชิ งรุ ก. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัย
บูรพา.
สุธาวินี วงค์เครา. (2563). การจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ ปัญหาและการให้ เหตุผล
ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุพรรณี ขาวงาม. (2562). ผลการจัดการเรี ยนรู้ เชิ งรุ กเพื่อส่ งเสริ มการรู้ เรื่ องการอ่ านสําหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
สุพรรณี ชาญประเสริ ฐ. (2557). Active Learning: การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21. วารสารสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.), 42(188), 3-6.
อทิตา ดวงดีทิพย์. (2562). การพัฒนาสื่ อการสอนคลื่นเสียงบนฐานของแนวทางการเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนฟิ สิ กส์ คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
Gilson, L. (2014). Qualitative research synthesis for health policy analysis: what does it entail and what does it
offer? Health Policy and Planning 2014, 29, 31-35.
Wright, D. E. (2015). Active learning: Social justice education and participatory action research. New York:
Routledge.

1839

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ผลการจัดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพผ่ านเว็บไซต์ ทม่ี ตี ่ อความสามารถ
ในการคิดเชิงคํานวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
EFFECTS OF USING PRODUCTIVITY-BASED LEARNING THROUGH
WEB-BASED INSTRUCTION ON COMPUTATIONAL THINKING ABILITY
OF MATAYOMSUKSA 2 STUDENTS
นางสาวอภิญญา ไทยลาว, สุ วรรณา จุ้ยทอง และเลอลักษณ์ โอทกานนท์
สาขาหลักสู ตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชู ปถัมภ์
E-mail: apinya.thai@vru.ac.th
บทคัดย่ อ

การวิจัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่อ 1) เปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด เชิ ง คํา นวณ ของนัก เรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ 2) เปรี ยบเทียบความสามารถใน
การคิดเชิงคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์
กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลบึ งคําพร้อย1 (โรงเรี ยนวัดราษฎร์ ศรั ทธาราม) สังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จํานวน 30 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ใช้ คือ 1) แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ (จัดการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์) จํานวน 10 แผน ใช้เวลา 20 ชัว่ โมง มีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด 2) แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงคํานวณ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .91 3) บทเรี ยน
ผ่านเว็บไซต์ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 82.19/85.22 สถิติที่ใช้ในการวิจยั
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดี่ยว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถในการคิดเชิ งคํานวณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ สู งกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (X� = 23.17 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน, S.D. = 2.45 และ t = 4.406)

คําสําคัญ: การจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพ, บทเรี ยนผ่านเว็บไซต์, ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ

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 WebBased 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ปั จจุบนั การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ทําให้
เกิดการปรับตัวเป็ นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอน
แบบปกติได้ จึงจําเป็ นต้องใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การเรี ยนรู ้เกิดความต่อเนื่อง (OECD,
2020) การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผูส้ อน ผูเ้ รี ยน เนื้ อหา สื่ อการเรี ยนและแหล่งเรี ยนรู ้
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ระบบการติดต่อสื่ อสาร ระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดและการประเมินผล
ทําให้การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์สามารถทําได้ ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความสนใจในการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
โดยการนําเทคโนโลยีมาผนวกกับความสนใจสร้างเป็ นบทเรี ยนผ่านเว็บไซต์ เพื่อผูเ้ รี ยนสามารถศึกษา สื บค้น
นอกเวลา และเข้าถึงบทเรี ยนได้ง่าย ผ่านการใช้งานอินเทอร์เน็ต
การจัดระบบการเรี ยนการสอนบนเว็บเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งที่ผเู ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื่อการค้นคว้าข้อมูลในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง สนองตอบแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูเ้ รี ยน
สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างหลากหลายและเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประสิ ทธิภาพ ในด้านการเรี ยนการสอนบนเว็บ เพื่อช่วยผูเ้ รี ยนแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง และสามารถร่ วมทํา
กิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ ผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และผูเ้ รี ยนกับเนื้อหา โดยการเสาะ
แสวงหาข้อ มู ล จากบริ ก ารในอิ น เทอร์ เ น็ ต ด้ว ยตนเองจากบริ ก ารเวิล ด์ ไ วด์เ ว็บ ทํา ให้ผูเ้ รี ย นมี โ อกาสแสดง
ความคิดเห็นได้มากขึ้น กิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงเป็ นไปอย่างทัว่ ถึงเป็ นลักษณะการเรี ยนการสอนที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เนื่ องจากผูเ้ รี ยนสามารถเข้ามาศึกษา ทบทวน
เนื้ อหา และฝึ กทําแบบฝึ กหัดบนเว็บได้ทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่ เพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรรค์
ดังงานวิจยั ของกฤตยาณี กองอิ้ม (2560) ได้พฒั นาระบบการเรี ยนการสอนบนเว็บตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อ
ส่ งเสริ มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สําหรับนักเรี ยนประถมศึกษาโรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัย
1841

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพ (Productivity-Based Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้
เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด เป็ นสามารถในการผลิตผลงานใหม่และงานสร้างสรรค์ที่เป็ น
ที่ประจักษ์ได้ ซึ่งเป็ นผลผลิตของผูเ้ รี ยน ในการที่จะสร้างผลงานได้น้ นั ผูเ้ รี ยนจะต้องมีทกั ษะหลากหลาย ซึ่งทักษะ
ที่สาํ คัญประการหนึ่ งคือ ทักษะกระบวนการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดแบบมีเหตุผล และการคิดสร้างสรรค์
(เลอลักษณ์ โอทกานนท์, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์และคณะ (ไพฑูรย์
สิ นลารัตน์, 2560) ได้พฒั นาการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพเป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่มุ่งสร้างให้ผเู ้ รี ยน มีผลผลิต
ของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นผลผลิตในเชิงความคิด งานวิชาการ สิ่ งประดิษฐ์ต่างๆ เป็ นกระบวนการสร้างการเรี ยนรู ้ที่มี
วัตถุประสงค์มุ่งให้สร้างผลงานหรื อชิ้นงานนัน่ เอง
ทักษะการดํารงชีวติ อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวติ ประจําวันมากขึ้น
กระทรวงศึกษาธิ การจึงมีการปรับเปลี่ยนหลักสู ตรจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารไปสู่ หลักสู ตรวิชา
วิทยาการคํานวณที่จะไม่จาํ กัดอยูเ่ พียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์ เท่านั้น และไม่ได้จาํ กัดอยูเ่ พียงการคิดใน
ศาสตร์ ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็ นกระบวนการความคิดเชิ งวิเคราะห์เพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาของ
มนุ ษย์ โดยเป็ นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ ทาํ งานและช่ วยแก้ไขปั ญหาตามที่ เราต้องการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพที่
มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอนและเป็ นระบบ มีทกั ษะการคิดเชิง
คํานวณ และเป็ นผูท้ ี่ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมในการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างสร้ างสรรค์
วิทยาการคํานวณ สอนให้คิดเป็ น ใช้เป็ น และรู ้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่ งประกอบด้วย 3 องค์ความรู ้ ดังนี้ 1. การคิด
เชิงคํานวณ (computational thinking) เป็ นวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใช้จินตนาการมองปั ญหาด้วย
ความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทําให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอนและมีลาํ ดับวิธีคิด 2. พื้นฐานความรู ้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (digital technology) เป็ นการสอนให้รู้จกั เทคนิ ควิธีการต่างๆ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีดิจิทลั
โดยเฉพาะในยุค 4.0 จะเน้นในด้านระบบอัตโนมัติ (automation) 3. พื้นฐานการรู ้เท่าทันสื่ อและข่าวสาร (media
and information literacy) เป็ นทักษะเกี่ ยวกับการรู ้ เท่าทันสื่ อและเทคโนโลยีดิจิทลั แยกแยะได้ว่าข้อมูลใดเป็ น
ความจริ งหรื อความคิดเห็น โดยเฉพาะข้อมูลบนสื่ อสังคมออนไลน์
จากความเป็ นมาและความสํา คัญ ดังกล่ าว เป็ นแนวทางที่ น่า จะสามารถนํา มาใช้ในการพัฒ นาและ
ส่ งเสริ มความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ ซึ่ งอาจส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถจัดการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใน
บทเรี ยนได้ ตลอดจนนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเป็ นระบบเป็ นขั้นตอนที่ชดั เจน ดังนั้นจึงนํามาสู่
งานวิจัย นี้ ที่ นํา ระบบการเรี ย นการสอนผ่า นเว็บ ไซต์ม าบู ร ณาการใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่ อ พัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณของนักเรี ยน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลัง
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิดเชิ งคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์กบั เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 ความสามารถการคิดเชิงคํานวณ
Wing (2010) ได้นํา เสนอเพื่ อ ขยายความหมายของความสามารถการคิ ด เชิ ง คํา นวณว่า เป็ น
กระบวนการคิด ที่ เกี่ ยวข้องกับการกําหนดปั ญหาและสร้างวิธีการแก้ปัญหา โดยส่ งผลไปสู่ ปลายทางที่ ทาํ ให้
คอมพิวเตอร์หรื อมนุษย์จดั การแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ความสามารถการคิดเชิงคํานวณ เป็ นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ไขปั ญหา โดยวิเคราะห์
ข้อมูลและรายละเอียดของปั ญหา หาความสัมพันธ์ของปั ญหา และวางแผนการดําเนิ นการแก้ปัญหาอย่างเป็ น
ลํา ดับ ขั้น ตอนที่ ชัด เจน เพื่ อ ให้วิธี ก ารแก้ปั ญ หานั้น เป็ นรู ป แบบที่ ผู ้ แก้ปั ญ หาสามารถปฏิ บัติ ต ามได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ
3.1.2 องค์ ประกอบของความสามารถการคิดเชิงคํานวณ
องค์ก ร Code.org (2015) แห่ ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า มี เ ป้ า หมายที่ จ ะนํา ความรู ้ วิท ยาการทาง
คอมพิวเตอร์ เข้าไปในการเรี ยนการสอนสําหรั บนักเรี ยนตั้งแต่ระดับชั้นอนุ บาลจนถึ งมัธยมศึ กษาตอนปลาย
โดยได้แบ่งองค์ประกอบที่สาํ คัญของความสามารถการคิดเชิงคํานวณไว้ดงั นี้
1. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) การดึงลักษณะเฉพาะของปั ญหาออก และพิจารณารู ป
ทัว่ ไปของการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายปั ญหา
2. การแยกส่ วนย่อยปั ญหา (Decomposition) สามารถแยกปั ญหาใหญ่ออกเป็ น ส่ วนย่อยเพื่อ
จัดการกับปั ญหาได้ง่ายขึ้น
3. รู ปแบบ (Pattern) การสังเกตและค้นหา ความเหมือนของสิ่ งต่างๆ เพื่อดูลกั ษณะที่เหมือนกัน
4. ขั้นตอนวิธี (Algorithm) การสร้างชุดขั้นตอนที่ทาํ ให้บรรลุงานหรื อ ปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข
สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (2561) ได้จัด ทํา แบบเรี ย นสําหรั บ
นัก เรี ย นไทยและนํา เสนอว่า ความสามารถการคิ ดเชิ ง คํา นวณ (Computational Thinking) เป็ นความสามารถ
พื้นฐานของการคิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และได้กาํ หนด
องค์ประกอบความสามารถการคิดเชิงคํานวณไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การคิดเชิ งนามธรรม (Abstraction) การพิจารณารายละเอียดที่ สําคัญของปั ญหา แยกแยะ
สาระสําคัญออกจากส่วนที่ไม่สาํ คัญ
2. การคิ ด แบบแยกส่ ว นประกอบและการย่อ ยปั ญ หา (Decomposition) พิ จ ารณาและ แบ่ ง
ปั ญหาหรื องาน ออกเป็ นส่วนย่อยเพื่อให้จดั การกับปั ญหาได้ง่ายขึ้น
3. การหารู ปแบบของปั ญหา (Pattern Recognition) พิจารณารู ปแบบ แนวโน้มของ ข้อมูลหรื อ
ปั ญหา และพิจารณาความคล้ายหรื อความเหมือนกันของปั ญหาย่อยที่อยูใ่ นปั ญหา เดียวกันหรื อความเหมือนกัน
ของรู ปแบบการแก้ปัญหา
4. การออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm) ออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรื อการทํางาน
โดยมีลาํ ดับคําสัง่ ที่ชดั เจน
ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ ออกมาเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้ดงั นี้
1. การคิ ดแยกส่ วนย่อยปั ญหา (Decomposition) เป็ นการแบ่ งงานหรื อปั ญหาใหญ่ออกเป็ น
ส่วนย่อยๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน
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2. การคิ ด หารู ปแบบ (Pattern recognition) การพิ จ ารณาลัก ษณะความเหมื อนและต่างของ
ปั ญหา เพื่อนํารู ปแบบการเปลี่ยนแปลงมาออกแบบสร้างชิ้นงานในภายภาคหน้า
3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) สามารถพิจารณาคัดแยกสาระสําคัญออกจากส่ วนไม่สาํ คัญได้
ด้วยการเห็นปั ญหา และสามารถพิจารณารู ปแบบของการแก้ปัญหาได้
4. การคิดออกแบบขั้นตอน (Algorithms) ออกแบบจัดลําดับของคําสัง่ เป็ นขั้นตอนอย่างชัดเจน
เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการของปั ญหา
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรตาม

ตัวแปรต้น

ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ
มีองค์ประกอบที่สาํ คัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การคิดแยกส่วนประกอบและการย่อยปั ญหา
(Decomposition)
2. การคิดหารู ปแบบ (Pattern recognition)
3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)
4. การคิดออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithms)

การจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิต
ภาพผ่านเว็บไซต์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
3.1 ความสามารถในการคิดเชิ งคํานวณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 หลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ สูงกว่าก่อนเรี ยน
3.2 ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณของนักเรี ยน หลังการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์
หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและตัวอย่ าง
4.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2564 ของโรงเรี ยนในสังกัดกรมส่งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นของภาคกลาง จํานวน 24,641 คน
4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 ของ
กลุ่มภาคกลางเขต 1 สังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 30 คน ที่ ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยมีข้ นั ตอนการสุ่มดังนี้
4.1.2.1 สุ่ มเขตทั้งหมด 3 เขต ของภาคกลาง เขตสังกัดกรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
มา 1 เขต ได้ ภาคกลางเขต 1
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4.1.2.2 สุ่มจังหวัดทั้งหมด 8 จังหวัด จากภาคกลาง เขต 1 ประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรี อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิ งห์บุรี และอ่างทอง จากกรมกลางปกครองส่วนท้องถิ่น มา 1 จังหวัด
ได้จงั หวัดปทุมธานี
4.1.2.3 สุ่ มโรงเรี ยนทั้งหมด 34 โรงเรี ยน จากกลุ่มโรงเรี ยนที่ มีการเรี ยนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาการคํานวณ และ
ผูเ้ รี ยนสามารถใช้งานอินเทอร์ เน็ตได้ และเรี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุ ง 2560) มา 1 โรงเรี ยน ได้โรงเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนตําบลบึ งคําพร้อย1 (โรงเรี ยนวัดราษฎร์
ศรัทธาราม)
4.1.2.4 สุ่ ม ตัว อย่า งมา 1 ห้ อ งเรี ย น จากโรงเรี ย นตัว อย่า งที่ มี ก ารเรี ย นการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 30 คน
4.2 เครื่ องมือวิจยั
4.2.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ในวิชาวิทยาการคํานวณ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 10 แผนจัดการ
เรี ยนรู ้ เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ รวมใช้เวลาจํานวน 20 ชัว่ โมง ทุกองค์ประกอบในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ มี ความเหมาะสมหรื อสอดคล้องกัน โดยในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X� = 4.55,
S.D. = 0.40)
4.2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิ งคํานวณ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ
แบ่งเป็ น 4 องค์ประกอบ คือ การคิดแยกส่วนย่อยปั ญหา (Decomposition) การคิดหารู ปแบบ (Pattern recognition)
การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) และการคิดออกแบบขั้นตอน (Algorithms) ซึ่งจํานวนข้อสอบ มีจาํ นวน 7, 8, 8
และ 7 ข้อ ตามลําดับโดยสอดคล้องกับความสามารถในการคิดเชิ งคํานวณ ความเที่ ยงตรงด้านเนื้ อหา (Content
validity) ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง อยูร่ ะหว่าง 0.80-1.00 ค่าอํานาจจําแนก (D) อยูร่ ะหว่าง 0.30-0.80 ความยาก
ง่าย (PE) อยู่ระหว่าง 0.50-0.80 และหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ -ริ ชาร์ ดสัน
พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.91
4.2.3 บทเรี ยนผ่านเว็บไซต์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 คํานวณหา E1/E2 แล้วนําผล
การวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ คะแนน เรื่ องการเขียนโปรแกรม E1 /E2 คือ 82.19 / 85.22
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขั้นเตรี ยมนักเรี ยนก่ อนดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดําเนิ นการแนะนําหน่ วยการเรี ยนรู ้ ชี้ แจง
จุดประสงค์ วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ และทดสอบก่อนเรี ยน
ขั้นดําเนิ นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ดําเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
พัฒนาขึ้น แบบออนไลน์ จํานวน 10 แผน เป็ นระยะเวลา 20 ชัว่ โมง ในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564
ขั้นหลังสอน เมื่อดําเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ครบตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้แล้วดําเนินการทดสอบ
หลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงคํานวณ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ เพื่อนํา
ผลมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายข้อมูลทัว่ ไป
การวิเคราะห์คุณภาพเครื่ องมือ โดยใช้ ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก
ค่าความเชื่อมัน่ การคํานวณหาประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
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การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิ งคํานวณหลังเรี ยน กับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม โดยใช้ วิธีการทดสอบค่าที t-test for one
sample และ t-test for Dependent Samples ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบ
ก่อนและหลัง

5. ผลการวิจัย

5.1 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ โดยมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรี ยนเท่ากับ 12.17 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนเท่ากับ 23.17 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์
คะแนน
ก่อนได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่าน
เว็บไซต์
หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่าน
เว็บไซต์
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

�
X

12.17
23.17

n

S.D.

30

3.62

30

df

t

Sig.

29

30.935*

.000
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5.2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิ งผลิตภาพผ่านเว็บไซต์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 23.17 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 76.94 ซึ่ งสู งกว่า
เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 และ 3
ตารางที่ 2 ค่าสูงสุด (Max) ค่าตํ่าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย (𝑋𝑋�) ร้อยละ (%) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสามารถใน
การคิดเชิงคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 (n=30)
องค์ ประกอบ
การคิดแยกส่ วนย่อยปัญหา
การคิดหารู ปแบบ
การคิดเชิงนามธรรม
การคิดออกแบบขั้นตอน

คะแนน
เต็ม
7
8
8
7
รวมเฉลีย่

Max
6
8
8
7
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Min
4
5
5
5

ค่ าสถิติ
𝐱𝐱�

5.06
6.36
6.50
5.23
23.17

S.D.
0.37
0.76
0.82
0.50
2.45

%
72.29
79.50
81.25
74.71
76.94
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์กบั เกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
คะแนนความสามารถในการคิดเชิง
คํานวณ
*มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

x�
23.17

ร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม = 21 คะแนน
S.D.
df
t
2.45
29
4.406*

6. อภิปรายผล

Sig.
.000

6.1 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับ
การเรี ย นการจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ งผลิ ตภาพผ่า นเว็บไซต์มี คะแนนเฉลี่ ย เท่ า กับ 23.17 คะแนน สู ง กว่า ก่ อ นเรี ยน
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์น้ นั เป็ นแนวทางให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้และแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็ นการประเมินทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการคิดแก้ไขปั ญหา สอดคล้อง
กับแนวคิด (สุ คนธ์ สิ นธพานนท์ 2561) ได้ให้ความหมายของการแก้ปัญหาว่า เป็ นการใช้ประสบการณ์ที่เกิดจาก
การเรี ยนรู ้มาเป็ นพื้นฐานในแก้ปัญหา คิ ดออกแบบชิ้นงาน ออกแบบวิธีการ แก้ปัญหาที่ อิงกับบริ บทชี วิตจริ ง
โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลและรายละเอียดของปั ญหา หาความสัมพันธ์ของปั ญหา และวางแผนการดําเนินการแก้ปัญหา
อย่างเป็ นลําดับขั้นตอนที่ชดั เจน เพื่อให้นกั เรี ยนได้คิดออกแบบวิธีการแก้ปัญหา สามารถส่งเสริ มความสามารถใน
การคิ ด เชิ ง คํา นวณ ได้แ ก่ 1) การคิ ด แยกส่ ว นย่ อ ยปั ญ หา (Decomposition) 2) การคิ ด หารู ป แบบ (Pattern
recognition) 3) การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) 4) การคิดออกแบบขั้นตอน (Algorithms) ซึ่ งขั้นตอนการสอน
ในแต่ละขั้นจะช่ วยส่ งเสริ มและฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนได้มีโ อกาสใช้ค วามสามารถในการคิ ดเชิ งคํานวณในแต่ ล ะ
องค์ประกอบได้อย่างชัดเจน (ศุภวัฒน์ ทรัพย์เกิด ,2559) พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงคํานวณของผูเ้ รี ยนได้
6.2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับ
การเรี ยนการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ คิดเป็ นร้อยละ 76.94 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ คือ ร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า ความสามารถในการคิดเชิ งคํานวณ หลังเรี ยน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
ที่ ได้รับการเรี ยนการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งผลิ ตภาพผ่านเว็บ ไซต์สูงกว่าเกณฑ์ร้ อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ
หลังเรี ยน วิเคราะห์แยกองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบการคิดเชิงนามธรรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดอยูท่ ี่ร้อยละ
81.25 รองลงมาคือ องค์ประกอบการคิดหารู ปแบบ องค์ประกอบการคิดออกแบบขั้นตอน และองค์ประกอบการ
คิดแยกส่ วนย่อยปั ญหา ค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 79.50, 74.71 และ 72.29 ตามลําดับผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการสู งกว่าเกณฑ์
ที่ กาํ หนดไว้ คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม เนื่ องมาจากการจัดกิ จกรรมการสอน ที่ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝน
ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณ ในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ การที่ได้เรี ยนรู ้อย่างอิสระและลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง หาแนวทางในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริ ง (ทิศนา แขมมณี 2561) กล่าวว่า ความสามารถในการกระทํา
การลงมือทําหรื อการปฏิบตั ิ ซึ่ งต้องอาศัยความรู ้ ความคิดหรื อประสบการณ์เป็ นพื้นฐานในการกระทํา ทําให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดความสนใจ มีความสุ ข สนุ กสนาน และกระตือรื อร้นในการเรี ยนส่ งผลต่อเนื่ องให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสฝึ กฝน
ความสามารถในการคิดเชิงคํานวณจากกระบวนการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่ ดังงานวิจยั ของ
นัสริ นทร์ บือซา (2558) ที่พบว่า ผูเ้ รี ยนสนุกกับการเรี ยนรู ้ที่ใด้นาํ เนื้ อหาวิชาไปใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน และมี
1847

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นํามาสู่ การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงคํานวณหลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ผูส้ อนต้องศึ กษารู ปแบการทํากิ จกรรมที่ เอื้ อต่ออุปกรณ์ ใช้งานของผูเ้ รี ยนทั้งคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ แท็บเล็ต เพื่อให้การจัดกิ จกรรมเป็ นไปด้วยความราบรื่ น และลดข้อขัดข้องในรู ปแบบจอแสดงผลที่
แตกต่างกัน
(2) ผู ้ส อนต้อ งเตรี ย มสถานการณ์ แ ละปั ญ หาที่ ส อดคล้อ งกับ ชี วิ ต จริ ง ของผู ้เ รี ยน และเป็ น
สถานการณ์ ที่ท้าทายความสามารถของผูเ้ รี ยน จะเป็ นแรงผลักดันให้ผูเ้ รี ยนสื บค้นความรู ้ เ พิ่มเติ มจากแหล่ ง
การเรี ยนรู ้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
ในระดับชั้นอื่นๆ
(2) ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการการจัดการเรี ยนรู ้เชิงผลิตภาพผ่านเว็บไซต์ กับการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบอื่นๆ บนเว็บไซต์ เช่น การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สะเต็มผ่านเว็บไซต์ เป็ นต้น
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ศรัทธาราม) คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้อาํ นวยดวามสะดวก ให้ความร่ วมมือ พร้อมทั้งให้
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การเรี ยนนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเอง (Self-Directed Learning) เป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญและมีบทบาท
อย่า งมากในผูเ้ รี ย นวัย ผูใ้ หญ่ ซึ่ ง เน้น ที่ ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ เนื่ อ งจากเป็ นกระบวนการที่ บุค คลคิ ด ริ เริ่ ม ขึ้ นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู ้ ตามความสนใจ ความต้องการ ความถนัด เป้ าหมายของตนเอง ภายใต้
องค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ โดยการชี้ นําตนเองได้แก่ ความรั บผิดชอบในตัวบุ คคล (personal responsibility)
การเป็ นผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะชี้นาํ ตนเองได้ (learner self-direction) การเรี ยนรู ้โดยชี้นาํ ตนเอง (self-directed learning)
ของปั จเจกบุคคลแต่ละบุคคล และปั จจัยภายในสิ่ งแวดล้อมทางสังคม (factors within the social context) โดยได้
นําศาสตร์ และศิ ลป์ ในการช่วยให้ผใู ้ หญ่เกิ ดการเรี ยนรู ้ ดังนี้ ความเข้าใจต่อตนเอง (Self-concept) ประสบการณ์
(Experience) ความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ (Readiness to Learn) และเป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ (Orientation to Learning)
เข้ามาพัฒนาความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพ ตลอดจนทัศนคติของผูเ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่ เพื่อช่วยให้ผใู ้ หญ่ได้
เกิ ดการเรี ยนรู ้ สิ่งใหม่ๆ ที่ มีลกั ษณะของการเรี ยนรู ้ โดยการชี้ นําตนเองได้ มี ความคิ ดที่ สร้ างสรรค์จนเกิ ดเป็ น
นวัตกรรมกระบวนการในตัวบุคคลเฉพาะแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่างกันออกไป และเป็ นการสร้างคุณค่าให้แก่
ตัวบุคคลอีกด้วย ดังนั้น ปั จจัยสําคัญที่สามารถทําให้เกิดนวัตกรรมกระบวนการได้ คือ ทัศนคติ ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และศักยภาพของทัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็ นหัวใจหลักในการพัฒนาผูเ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิ ศทางที่ ดีข้ ึน สามารถดํารงชี วิตและแก้ปัญหาที่ เผชิ ญอยู่ได้ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในยุคปั จจุบนั นี้
คําสําคัญ: นวัตกรรมกระบวนการ การเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเอง ผูเ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่

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 และนวัตกรรมได้มีความสําคัญและมี บทบาทอย่างมากต่อการขับเคลื่ อ น
ความเป็ นไปของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่างๆ ในยุคปั จจุบนั ให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า และความทันสมัย
อีกทั้งยังทําให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็ ว กลายเป็ นโลกที่ ไร้พรมแดนที่ทาํ ให้เกิด
ข้อมูลข่าวสารและความรู ้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากและรวดเร็ ว อย่างไรก็ตามในยุคที่โลกไร้พรมแดน เทคโนโลยี
ความก้าวหน้าต่างๆ ตลอดจนความรู ้ใหม่ๆ ได้เกิ ดขึ้นอย่างมากมายทําให้มนุษย์ตอ้ งมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
การเป็ นฝ่ ายรอรับข้อมูลอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป มนุ ษย์จึงต้องมีการแสวงหาความรู ้และพัฒนาตนเองอยู่
อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นทําให้มนุ ษย์ตอ้ งมี ก ารเรี ยนรู ้ สิ่ง ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ นด้วยตนเองจากทุ กที่ ทุ กเวลา
ตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ และการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองคือกระบวนการที่สาํ คัญสําหรับการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้
การเรี ยนนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองเป็ นลักษณะการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนวางแผนการเรี ยนรู ้ กําหนดเป้ าหมาย และ
ดําเนิ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยกระบวนการที่เหมาะสมของตนเองเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การเรี ยนนรู ้โดยการชี้นาํ
ตนเอง มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของนักการศึกษาและทฤษฎีมนุษยนิ ยม เช่น John Dewey ที่กล่าวไว้วา่ มนุษย์ทุก
คนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพไม่จาํ กัด เพื่อการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ โดยเชื่อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นการสนับสนุน
ความเจริ ญและการพัฒนาของมนุษย์ ซึ่ งผูส้ อนจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรื อไปควบคุมกระบวนการการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ผูส้ อนจะเพียงแต่แสดงบทบาทเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ (Learning Facilitator) เพื่อช่วยเหลือ
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ และตกผลึ กการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ดังนั้นการเรี ยนรู ้ โดยการชี้ นําตนเองจึ งได้เข้ามามี
บทบาทสําคัญสําหรับผูเ้ รี ยนที่เป็ นวัยผูใ้ หญ่ เนื่องจากผูใ้ หญ่จะเป็ นผูท้ ี่มีสติปัญญา มีวฒ
ุ ิภาวะ และมีประสบการณ์
ที่ สามารถพัฒนาตนเองให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ๆ ได้ จนเกิ ดเป็ นนวัตกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิ ดขึ้นใน
ปั จเจกบุคคลของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดีข้ ึนภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปั จจุบนั นี้

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่มีการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเอง
(2) เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองของผูเ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่
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3. นวัตกรรมกระบวนการ

นวัตกรรม (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก Innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทําสิ่ งใหม่ข้ ึนมาซึ่งสอดคล้อง
กับความหมายของคําว่า นวัตกรรม ที่รูปศัพท์เดิมมาจากภาษาบาลี คือ นว + อตต +กรรม กล่าวคือ นว แปลว่า ใหม่
อัตต แปลว่า ตัวเอง และกรรม แปลว่า การกระทํา เมื่อนําคํา นว มาสนธิ กบั อัตต จึ งเป็ น นวัตต และเมื่อรวมคํา
นวัตต มาสมาสกับกรรม จึ งเป็ นคําว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิ มว่า การกระทําที่ ใหม่ของตนเอง หรื อ
การกระทําของตนเองใหม่ นอกจากนี้ องค์กรด้านนวัตกรรมและนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของคําว่า
นวัตกรรม ดังนี้
Rogers (1983) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของคํา ว่ า นวัต กรรม (Innovation) ว่ า นวัต กรรม คื อ ความคิ ด
กระบวนการ การกระทํา หรื อ สิ่ ง ใหม่ ซึ่ ง ถู ก รั บ รู ้ ว่า เป็ นสิ่ งใหม่ ๆ ด้ว ยบุ ค คลแต่ ล ะคนหรื อหน่ ว ยอื่ น ๆ ของ
การยอมรับในสังคม
Hughes (1989) กล่าวว่า นวัตกรรม เป็ นการนําวิธีการๆ มาปฏิบตั ิหลังจากได้ผา่ นการทดลองหรื อได้รับ
การพัฒนาเป็ นขั้นๆ แล้ว โดยเริ่ มตั้งแต่การคิดคัน การพัฒนา ซึ่ งอาจจะเป็ นไปในรู ปของโครงการทดลองปฏิบตั ิ
แล้วจึงนําไปปฏิบตั ิจริ ง ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบตั ิเดิมที่เคยปฏิบตั ิมา
Nohria and Gulati (1996) ได้กล่าวว่า นวัตกรรม คือ กระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ในการสร้าง
และปรับเปลี่ยนความคิดที่นาํ ไปสู่การพัฒนาสิ นค้าและบริ การ กระบวนการ โครงสร้างหรื อนโยบายที่มีความใหม่
ต่อองค์การ
ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้บญ
ั ญัติศพั ท์คาํ มาจากภาษาบาลีวา่ “นวดา” ประสมกับคําภาษาสันสกฤต
“กรม” ขึ้นเป็ นคําภาษาไทยว่า “นวัตกรรม” และให้ความหมายว่า น. การกระทํา หรื อสิ่ งที่ทาํ ใหม่ หรื อแปลกจาก
เดิม ซึ่งอาจจะเป็ นความคิด กระบวนการ วิธีการ หรื ออุปกรณ์ เป็ นต้น กล่าวได้วา่ นวัตกรรม หมายถึง สิ่ งใหม่หรื อ
ความคิดใหม่ที่ต่างจากสิ่ งหรื อความคิดที่มีอยูเ่ ดิม
สํานักงานนวัตกรรมแห่ งชาติ (2553) ให้ความหมายว่า นวัตกรรม คือ สิ่ งใหม่ที่เกิ ดจากการใช้ความรู ้
และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
จากการให้ความหมายของนวัตกรรมที่ เป็ นสิ่ งใหม่ที่เกิ ดขึ้ นจากการใช้ความรู ้ กระบวนการ ทักษะ
ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาขึ้น โดยอาจจะมีลกั ษณะเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ การใหม่หรื อ
กระบวนการใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ งสามารถแบ่งมิติสาํ คัญของนวัตกรรม เป็ น
3 มิติ คือ ความใหม่ (Newness) สิ่ งที่จะได้รับการยอมรับว่า มีคุณลักษณะเป็ นนวัตกรรมได้น้ นั มิติแรกที่จะต้องมีก็
คือ ความใหม่ หมายถึง เป็ นสิ่ งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่ งอาจจะมีลกั ษณะเป็ นตัวผลิตภัณฑ์บริ การ หรื อกระบวนการ
โดยจะเป็ นการปรั บ ปรุ ง จากของเดิ ม หรื อ พัฒ นาขึ้ น ใหม่ เ ลยก็ ไ ด้ มิ ติ ที่ ส อง คื อ ประโยชน์ ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ
(Economic Benefits) ในลักษณะของการเป็ นนวัตกรรม ก็คือการให้ประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิ จ หรื อการสร้าง
ความสําเร็ จในเชิ งพาณิ ชย์ กล่าวคือ นวัตกรรมจะต้องสามารถทําให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้จากการพัฒนาสิ่ งใหม่
นั้นๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะสามารถวัดได้เป็ นตัวเงินโดยตรง หรื อไม่เป็ นตัวเงินโดยตรงก็ได้ และมิติ
ที่สาม คือ การใช้ความรู ้ การเรี ยนรู ้ และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) เป็ นมิติสาํ คัญ คือ
การคิดค้นหรื อผลิตนวัตกรรมโดยการใช้ความรู ้ การเรี ยนรู ้ และความคิดสร้างสรรค์เป็ นฐานของการพัฒนาให้
เกิดขึ้นใหม่ ที่ไม่ใช้เกิดจากการลอกเลียน การทําซํ้า เป็ นต้น
นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) เป็ นนวัตกรรมประเภทหนึ่ งที่ จาํ แนกตามเป้ าหมายของ
นวัตกรรม โดยประเภทของนวัตกรรมที่ มีการจําแนกตามเป้ าหมายของนวัตกรรมมี 2 ประเภทได้แก่ นวัตกรรม
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ผลิ ตภัณฑ์ (Product Innovation) คื อ การพัฒนาและนําเสนอผลิ ตภัณฑ์ใหม่ไม่ว่าจะเป็ นด้านเทคโนโลยี หรื อ
วิธีการมาใช้ก็ดี รวมไปถึงการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์เดิ มที่ มีอยู่ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้น นวัตกรรม
ผลิ ตภัณฑ์ถือเป็ นผลิ ตผล (Outputs) ขององค์การหรื อธุ ร กิ จ โดยอาจจะอยู่ในรู ปของตัว สิ นค้า (Goods) หรื อ
การบริ การ (Services) ก็ได้ ส่ วนนวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) หมายถึงการประยุกต์ใช้แนวคิ ด
วิ ธี ก าร หรื อ กระบวนการใหม่ ๆ ที่ ส่ ง ผลให้ก ระบวนการผลิ ต และการทํา งานโดยรวมมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง ขึ้ น อย่า งเห็ น ได้ชัด (Schiling, 2008) จากความหมายดัง กล่ า วสะท้อ นให้ เ ห็ น ว่า นวัต กรรม
กระบวนการ เป็ นเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงในองค์การไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องมือ กรรมวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ
หรื อ รู ป แบบการจัด การองค์ก าร แม้ว่า นวัต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์จ ะถู ก มองเห็ น ได้ชัด เจนมากกว่า แต่ น วัต กรรม
กระบวนการก็มีความสําคัญมากเช่ นเดี ยวกัน โดยนวัตกรรมกระบวนการส่ วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปในเรื่ องของ
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตและการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื่ อง
รวมถึงกิจกรรมหรื อกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในระบบกล่าวคือ ปั จจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ
(Process) และผลิตผล (Outputs) นัน่ เอง
ซึ่งจากการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ กระบวนการการสร้างและพัฒนานวัตกรรมกระบวนการมี 5 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารแนวคิดหลักการ เช่น การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการแสวงหาแนวคิดและ
หลักการ การศึกษาเอกสารงานวิจยั และประสบการของผูเ้ กี่ยวข้อง เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การเลือกและการวางแผนสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาเลือกจากลักษณะของนวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่ดี เช่น เป็ นนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตรงกับความต้องการและความจําเป็ น มีความหน้าเชื่อถือและเป็ นไปได้
สู งที่ จะสามารถแก้ปัญหา และพัฒนาการเรี ยนรู ้ เป็ นนวัตกรรมที่ มีแนวคิดหรื อหลักการทางวิชาการรองรับจน
น่ าเชื่ อถื อ สามารถนําไปใช้ได้จริ ง ใช้ได้ง่าย สะดวกต่อการใช้และการพัฒนานวัตกรรม มี ผลการพิสูจน์เชิ ง
ประจักษ์วา่ ได้ใช้ในสถานการณ์จริ งแล้วสามารถแก้ปัญหาการเรี ยนรู ้ได้อย่างน่าพึงพอใจ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 3 สร้างและพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ เช่น วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ การออกแบบ การลงมือ
ปฏิบตั ิ การทดลองใช้ระยะสั้นเพื่อปรับปรุ งเนื้อหาสาระ นําไปใช้เพื่อแก้ปัญหาหรื อการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ขั้นตอนที่ 4 การหาประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรม ขั้นตอนนี้เป็ นขั้นตอนที่พิสูจน์วา่ นวัตกรรมกระบวนการที่
สร้างขั้นนั้นเมื่อนําไปใช้จะได้ผลตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ สามารถแก้ปัญหาได้จริ งหรื อไม่
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุ งนวัตกรรมกระบวนการ หลังจากที่หาประสิ ทธิภาพของนวัตกรรมที่สร้างขั้น ไม่วา่
จะโดยวิธีการใดก็ตามควรนําความคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับปรุ งนวัตกรรมกระบวนการให้มี
คุณภาพเหมาะสมต่อไป
จากข้างต้นจะเห็ นได้ว่านวัตกรรมกระบวนการเป็ นการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการหรื อกระบวนการ
ใหม่ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการทํางานหรื อกระบวนการเรี ยนรู ้โดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลสูงขึ้นอย่าง
เห็ น ได้ชัด ซึ่ ง การเรี ย นรู ้ โ ดยการชี้ นํา ตนเองจะเป็ นอี ก วิธี ห นึ่ ง ที่ ส ามารถทํา ให้ผูเ้ รี ย นในวัย ผูใ้ หญ่ ไ ด้พ ฒ
ั นา
กระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองจนเกิดเป็ นนวัตกรรมกระบวนการของตนเองได้ในที่สุด

4. การเรี ยนรู้ โดยการชี้นําตนเองของผู้เรียนวัยผู้ใหญ่

การเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเอง (Self-Directed Learning) เป็ นลักษณะหนึ่ งของการเรี ยนรู ้ ซึ่งคําว่า การเรี ยนรู ้
(Learning) จากการศึ กษาความหมายของการเรี ยนรู ้ สรุ ปได้ว่า การเรี ยนรู ้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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และศักยภาพแห่งพฤติกรรม ทั้งสิ่ งที่แสดงเป็ นพฤติกรรมออกมาให้เห็นและสิ่ งที่อยูภ่ ายในไม่แสดงออกมาให้เห็น
เป็ นผลมาจากการฝึ กฝน ประสบการณ์ หรื อการปฏิ บตั ิที่ได้รับจากการเสริ มแรง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น
เป็ นไปได้ท้ งั 2 ทิ ศทาง คื อทางบวกและทางลบ เช่ น ไม่มี-มี น้อย-มาก มาก-น้อย เคยทําได้-ทําไม่ได้ เป็ นต้น
(Gregory, 1980) อี ก ทั้ง พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด ขึ้ น การเรี ย นรู ้ ย งั มี ล ัก ษณะของความคงทนถาวร ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ประสบการณ์หรื อการฝึ กฝนที่ได้รับการเสริ มแรงหรื อการสังเกตพฤติกรรมจากตัวแบบ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากการเจ็บป่ วย ความอ่อนเพลียหรื อผลจากการใช้ยา ซึ่งการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองเป็ นแนวคิดที่มีพ้ืนฐาน
มาจากทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของนักจิตวิทยากลุ่มมานุษยนิยม (Humanist) บนพื้นฐานความเชื่อที่เน้นความเป็ นตัวของ
ตัวเองของมนุษย์ ความอิสระในการเรี ยนรู ้ และเชื่อในความสามารถของมนุษย์ที่จะเรี ยนรู ้ได้จากตัวเอง มีแรงจูงใจ
เป็ นปั จจัยสําคัญในการเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นจุดศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ ตามความต้องการที่จะ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้มากหากมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีผูอ้ าํ นวยความสะดวก
และสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ ซึ่ งโดยสรุ ปแล้ว Malcolm Knowles ได้ให้ควาหมายของ การเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ
ตนเองไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่ บุคคลคิดเริ่ มขึ้นเอง ในการวิเคราะห์ความต้องการในการเรี ยนรู ้ กําหนด
จุดมุ่งหมาย เลือกวิธีการเรี ยน จนถึงการประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของตนเอง โดยจะได้รับหรื อไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นก็ตามและได้ให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้โดยการชี้ นาํ ตนเอง (Knowles, 1975) ที่ สามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูท้ ี่เริ่ มเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง จะเรี ยนรู ้ได้มากกว่าและดีกว่าผูท้ ี่รอรับจากผูอ้ ื่น ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้โดยการชี้ นาํ
ตนเองจะเรี ยนอย่างตั้งใจ อย่างมีจุดมุ่งหมายและมีแรงจูงใจสูง นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์จากการเรี ยนรู ้ได้ดีกว่า
และยาวนานกว่าผูท้ ี่รอรับความรู ้
2. การเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเอง สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ กล่าวคือ เด็กตามธรรมชาติตอ้ งพึ่งพิง
ผูอ้ ื่นต้องการผูป้ กครองปกป้ องเลี้ยงดูและตัดสิ นใจแทน เมื่อเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ พัฒนาขึ้นให้มีความอิสระ พึ่งพิง
จากภายนอกลดลง และเป็ นตัวเองมากขึ้น จนมีคุณลักษณะการชี้นาํ ตนเองเกิดขึ้น
3. นวัตกรรมใหม่ ผูท้ ี่มีการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองได้จะเกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ รู ปแบบกิจกรรม
การศึกษาใหม่ เป็ นรู ปแบบของกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เพิ่มบทบาทของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนรับผิดชอบในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ของตนเองเพิ่มขึ้นในลักษณะของเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองเพิ่มมากขึ้น
4. การเรี ย นรู ้ โ ดยการชี้ นํา ตนเอง เป็ นลัก ษณะการเรี ย นรู ้ เพื่ อ ความอยู่ร อดของมนุ ษ ย์ต ามสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา และทวีความเร็ วมากขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการเรี ยนรู ้
โดยการชี้นาํ ตนเอง เป็ นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวติ ของมนุษย์โลก
องค์ ประกอบของการเรียนรู้ โดยชี้นําตนเอง
การเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองมีองค์ประกอบที่ Brockett and Hiemstra (1991) ได้นาํ เสนอเพื่อความเข้าใจใน
กรอบแนวคิ ด ของการชี้ นํา ตนเองในการเรี ยนรู ้ ข องผู ้ใ หญ่ (Self-Direction in Adult Learning) โดยเรี ย กว่ า
The PRO Model: The Personal Responsibility Orientation โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการชี้นาํ ตนเองในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
(The personal responsibility orientation: PRO model)
ที่มา: Brockett and Hiemstra (1991)
1. ความรับผิดชอบในตัวบุคคล (personal responsibility) หมายถึง กระตุน้ ตนเอง เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ในความจํา เป็ นต้อ งมี ก ารเรี ย นรู ้ และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้เ รี ย น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตนเองในการตัด สิ น ใจเรี ย นรู ้
การวางแผนการเรี ยนรู ้ การคําเนินงาน และการประเมินตนเองในการเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนที่มีลกั ษณะชี้นาํ ตนเอง (learner self-direction) หมายถึง มีคุณลักษณะเฉพาะตัวหรื อบุคลิกภาพ
ของผูเ้ รี ยนนั้น ที่ เอื้ อและสนับสนุ น จนทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ โดยการชี้ นาํ ตนเอง เป็ นลักษณะเฉพาะ ที่ เกิ ดจาก
ภายในตัวของผูเ้ รี ยนเอง
3. การเรี ยนรู ้โดยชี้ นาํ ตนเอง (self-directed learning) หมายถึ ง กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้น โดยการชี้ นาํ ตนเอง
ซึ่ งอาจเกิดขึ้น จากการจัดการของผูส้ อน หรื อจากการวางแผนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเอง แต่ความสําคัญของผูส้ อน
จะเป็ นเพียงผูค้ อยช่วยเหลือ เสนอแนะ แนะนํา หรื ออํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้เท่านั้น ส่ วนการดําเนิ น
กิจกรรมการเรี ยนทั้งหมดนั้นดําเนินการโดยผูเ้ รี ยนเองทั้งสิ้น
4. ปั จจัยภายในสิ่ งแวดล้อมทางสังคม (factors within the social context) หมายถึง การคิดและคํานึ งถึง
สิ่ งแวดล้อมทางสังคมของผูเ้ รี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนยังคงมีสภาพความเป็ นอยูจ่ ริ งในสังคมนั้น เช่น สภาพของครอบครัว
สภาพการทํางาน หรื อสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ
การเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่มีอยูใ่ นบุคคลทุกเพศทุกวัย แต่ความสามารถในการชี้นาํ
ตนเองเป็ นคุณลักษณะที่ สําคัญของผูใ้ หญ่ ซึ่ งในเด็กจะไม่ชดั เจนเท่า ดังนั้นการเรี ยนรู ้โดยการชี้ นําตนเองจึ งมี
พื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่ องศาสตร์และศิลป์ ในการสอนผูใ้ หญ่ (Andragogy) ของ Malcolm Knowles ซึ่ ง Malcolm
Knowles มีความเชื่อว่าผูใ้ หญ่จะเรี ยนรู ้ได้มากที่สุด เมื่อมีวิธีการ กระบวนการ และเทคนิคการสอนที่ทาํ ให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเอง โดยเชื่อว่าผูใ้ หญ่แต่ละคนมีวฒ
ุ ิภาวะที่สมบูรณ์ จึงมีความต้องการและความสามารถใน
การชี้นาํ ตนเอง การใช้ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ การระบุความพร้อมที่จะเรี ยนของตนเอง และจัดการเรี ยนรู ้เพื่อ
แก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้ ซึ่ งหลักการเรี ยนรู ้สาํ หรับผูใ้ หญ่ หรื อ Andragogy ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันมานาน
ตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ 20 โดยมีงานวิจยั ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านศิลปศาสตร์ที่ออกมาสนับสนุน แนวคิดที่วา่
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ผูใ้ หญ่สามารถเรี ยนรู ้ได้ในรู ปแบบที่ต่างจากเด็ก โดย Malcolm Knowles นักวิชาการด้านการศึกษาผูใ้ หญ่เป็ นผูใ้ ช้
คําว่า Andragogy ในความหมายของศาสตร์ดา้ นการศึกษาผูใ้ หญ่ที่แตกต่างจากเด็ก ซึ่งต่อมาก็เป็ นที่นิยมและใช้กนั
ทัว่ ไปในทฤษฎี การเรี ยนรู ้วยั ผูใ้ หญ่ (Andragogy Theory) ซึ่ งเป็ นทฤษฎี แนวคิดเบื้ องต้นสําหรับการเรี ยนรู ้ ของ
ผูใ้ หญ่ โดย Malcolm Knowles (1978) ได้กล่าวถึงศาสตร์ และศิลป์ ในการช่วยให้ผใู ้ หญ่ได้เรี ยนรู ้ ซึ่ งมีความเชื่อ
เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ที่ต่างจากเด็ก 4 ประการ ดังนี้
1. ความเข้า ใจต่ อ ตนเอง (Self-concept) เมื่ อ บุ ค คลเจริ ญ เติ บ โตและมี วุฒิ ภ าวะมากขึ้ น ความรู ้ สึ ก
รั บผิดชอบต่อตนเองก็มีมากขึ้ นตามลําดับ และถ้าหากบุ คคลรู ้ สึกว่าตนเองเจริ ญวัยและมี วุฒิภาวะถึ งขั้นที่ จะ
ควบคุมและนําตนเองได้ บุคคลก็จะเกิ ดความต้องการทางจิตใจ โดยเปลี่ยนจากผูท้ ี่มีบุคลิกภาพที่พ่ ึงพาผูอ้ ื่น ไป
เป็ นพึ่งพาตนเองมากขึ้นเพื่อที่จะได้ควบคุมและนําตนเองได้ (Self-directing)
2. ประสบการณ์ (Experience) บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ย่ิงมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น ประสบการณ์
ต่างๆ ที่แต่ละคนได้รับจะเสมือนแหล่งทรัพยากรมหาศาลของการเรี ยนรู ้ และจะสามารถรองรับการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
เพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมจึงควรเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิม ซึ่งผูใ้ หญ่
สามารถนําประสบการณ์ของตนมาเป็ นแหล่งความรู ้แลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่นได้ และจะเกิ ดกระบวนการการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันจากการใช้ประสบการณ์
3. ความพร้อมที่ จะเรี ยนรู ้ (Readiness to Learn) ผูใ้ หญ่พร้อมที่ จะเรี ยนรู ้ เมื่อเห็ นว่าสิ่ งที่ เรี ยนไปนั้นมี
ความหมายและมีความจําเป็ นต่อบทบาทและสถานภาพทางสังคมของผูใ้ หญ่ เนื่ องจากว่าผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่
การงาน มีบทบาทในสังคมและพร้อมที่จะเรี ยนรู ้เสมอ ถ้าหากสิ่ งนั้นมีประโยชน์ต่อตนเอง
4. เป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ (Orientation to Learning) เป้ าหมายในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่มีความแตกต่าง
จากของเด็ก เนื่ องจากผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่บทบาทสถานภาพทางสังคม การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่จึงเป็ นการเรี ยนรู ้ที่
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนั ที จึงเป็ นการเรี ยนรู ้เพื่อนําไปแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ ดังนั้นเป้ าหมายใน
การเรี ยนรู ้ ของผูใ้ หญ่ที่จะเกิ ดผลทันที (Immediacy) คื อเป็ นการเรี ยนรู ้ ในลักษณะของเนื้ อหาที่ ยึดปั ญหาเป็ น
ศูนย์กลาง หรื อปั ญหาในชีวติ ประจําวันเป็ นสําคัญ (Problem-centered)
ผูใ้ หญ่ที่มีการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองสูงจะมองเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) สูงด้วย ซึ่งการมองเห็น
คุณค่าในตนเองนับว่ามีความสําคัญต่อมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผูใ้ หญ่เพราะจะช่วยเสริ มพลังอํานาจภายใน
ให้เ ขากล้า เผชิ ญ กับ ปั ญ หาอุ ป สรรคในชี วิต ได้ อี ก ทั้ง เกิ ด การยอมรั บ ตนเองมากขึ้ น เกิ ด ความเชื่ อ มั่น และ
มีความหวัง สามารถดํารงชีวติ ได้ตามปรารถนา อย่างไรก็ตามในการพัฒนาให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ
ตนเองสํา หรั บผูเ้ รี ยนวัย ผูใ้ หญ่ มี ห ลัก การ คื อ การให้ผูเ้ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกันใน
กระบวนการเรี ยนรู ้ จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้ดีในกระบวนการเรี ยนรู ้ ควรเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนนําประสบการณ์ ความรู ้ ทักษะ เจตคติ และค่านิ ยมต่างๆ ของตน เข้ามาใช้ในการทําความเข้าใจสิ่ งใหม่
ประสบการณ์ใหม่ ในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ รี ยน ควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยน ได้เลือกสิ่ งที่เรี ยนและ
วิธีเรี ยนด้วยตนเอง ในกระบวนการเรี ยนรู ้ ควรเปิ ดโอกาสและส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนตัดสิ นใจด้วยตนเอง ลงมือกระทํา
และยอมรับผลของการตัดสิ นใจหรื อการกระทํานั้น ส่ วนในกระบวนการเรี ยนการสอน ผูส้ อนควรเข้าใจและ
ส่ งเสริ มความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาคุณสมบัติเฉพาะตน ไม่ควร
ปิ ดกั้นเพียงเพราะไม่เหมือนคนอื่น
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การเรี ยนรู้โดยการชี้นําตนเอง

นวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้

เกิดกระบวนการเรียนรู้ ส่ งิ ใหม่

พัฒนาการเรียนรู้ ของวัยผู้ใหญ่

ภาพที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองของผูเ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่
การเรี ย นรู ้ โ ดยการชี้ นํา ตนเองเป็ นกระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ผูเ้ รี ย นมี ค วามใฝ่ รู ้ โ ดยธรรมชาติ อ ยู่แ ล้ว
เป็ นกระบวนการที่ผเู ้ รี ยนเริ่ มการเรี ยนด้วยตนเองตามความสนใจ ตามความต้องการ ตามความถนัด ตามเป้ าหมาย
ของตนเอง โดยบุคคลแต่ละบุคคลจะมีการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองมากน้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่ งกระบวนการ
เรี ยนรู ้น้ ี จะเกิ ดขึ้นโดยการรับรู ้ในตัวบุคคลในการรับข้อมูลต่างๆ และประมวลผลทําความเข้าใจในข้อมู ลนั้น
จนสามารถเกิดเป็ นสิ่ งใหม่ ความรู ้ใหม่ในตัวบุคคล ให้บุคคลเกิดการแสวงหาวิธีการ การะบวนการเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่
เพื่อให้พฒั นาความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพของตนเอง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน จึงเป็ นการสร้าง
นวัตกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคคลเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่เรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ
ตนเองได้จะเรี ยนรู ้ส่ิ งต่างๆได้ดีกว่า จดจําได้นานกว่า และนําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ซึ่ งได้สอดคล้องกับอุทยั
ดุลยเกษม (2550) ที่ ได้กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือขั้นการรับรู ้ (perception level)
หมายถึง การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางสัมผัสสะทั้ง 5 คือ หู ตา จมูก ลิ้น กายหรื อการได้ยิน การได้เห็น
การได้กลิ่น การได้รู้รสและการได้สมั ผัส ขั้นต่อมาคือขั้นการทําความเข้าใจในสิ่ งที่รับรู ้มา (comprehension level)
ขั้นนี้ เป็ นขั้นที่สาํ คัญเพราะเป็ นขั้นที่ผรู ้ ับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารมาเกิดการเรี ยนรู ้ได้และส่ งผลมายังขั้นตอนสุ ดท้าย คือ
ขั้นการปรับเปลี่ยน (transformation level) ในขั้นตอนนี้จะเป็ นขั้นที่ผเู ้ รี ยนเกิดการปรับเปลี่ยนทั้งด้านเจตคติ ระบบ
คุณค่า ทําทีและพฤติกรรม ซึ่ งการที่ผเู ้ รี ยนเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมนั้นเป็ นการยืนยันที่ชดั เจนว่าการเรี ยนรู ้ได้
เกิ ดขึ้ นแล้ว ทั้งนี้ เพราะเป็ นการเรี ยนรู ้ ที่มาจากความต้องการ หรื อความสนใจของตัวผูเ้ รี ยนเอง ผูเ้ รี ยนจะทํา
การควบคุมหรื อรับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตน ซึ่งเราสามารถเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองได้ในทุกบริ บทสิ่ งแวดล้อม
ของชี วิต ทั้งในสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนที่ เป็ นทางการ ในสถานที่ ทาํ งาน และในชี วิตประจําวัน ในลักษณะของ
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ซึ่งการเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองเป็ นวิธีการเรี ยนรู ้ที่มนุษย์ใช้มาตั้งแต่อดีต เป็ นวิธีการเรี ยนรู ้
ที่เป็ นธรรมชาติที่สุดของมนุษย์ในการจัดการกับปั ญหาและความท้าทายในชีวิต แตเนื่ องจากปั จจุบนั นี้สภาพของ
สัง คมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ตทํา ให้ก ารเรี ยนรู ้ โ ดยการชี้ นํา ตนเองได้รับ ความสนใจอย่า งกว้า งขวาง
การเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองจึงถือว่าเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ที่มีความจําเป็ น เหมะสมและทําให้มนุษย์สามารถอยู่
รอดได้ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยูต่ ลอดเวลาอย่างรวดเร็ ว

5. สรุ ป

การเรี ยนรู ้โดยการชี้นาํ ตนเองเป็ นนวัตกรรมกระบวนการที่มีการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้โดย
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ของตนเองที่เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ที่ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบ
ของผูเ้ รี ยนเฉพาะบุคคลแต่ละบุคคล เน้นในเรื่ องของศักยภาพของมนุ ษย์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ งเป็ น
แนวคิ ด ที่ ม าจากปรั ช ญามนุ ษ ย์นิ ย ม (Humanism) ที่ เ ชื่ อ ในเรื่ อ งความเป็ นอิ สระและความเป็ นตัว ของตัวเอง
ของมนุ ษย์ที่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ดังที่ มีผูก้ ล่าวไว้ว่ามนุ ษย์ทุกคนเกิ ดมาพร้อมกับความดี
มีความเป็ นอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศกั ยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้
อย่างไม่มีขีดจํากัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น ดังนั้นผูเ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่จึงมีกระบวนการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่
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ได้อยูต่ ลอดเวลา และพัฒนาสร้างสรรค์ไปเป็ นนวัตกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้ของตนเองที่ทาํ ให้เกิดความแตกต่าง
กันในแต่ละบุคคล ซึ่ งนวัตกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคลจะแตกต่างต่างกันไป ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่
กับความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ ความต้องการในการเรี ยนรู ้ ประสบการณ์ การนําไปใช้ในชีวติ จริ งของแต่ละบุคคลที่ให้
มีความสอดคล้องกับการดํารงชีวติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นนวัตกรรมกระบวนการเรี ยนรู ้โดยการชี้ นําตนเองเป็ นอีกหนึ่ งบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ผเู ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่เพื่อให้ผเู ้ รี ยนวัยผูใ้ หญ่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองได้ และสามารถพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
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บทความวิชาการนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายองค์ประกอบ กติกาและวิธีการเล่นเกมดิกซ์อิท (Dixit) และ
เพื่อนําเสนอประโยชน์ที่ได้รับในการใช้บอร์ ดเกมดิ กซ์อิทและการประยุกต์ในการเรี ยนรู ้การสอนภาษาอังกฤษ
เกมนี้ ออกแบบโดย Jean-Louis Roubira และผลิตโดย Libellud เป็ นเกมที่มาพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นในกล่องซึ่ง
ประกอบไปด้วยกระดานเกม การ์ดภาพวาด 84 ใบ ตัวหมากรู ปกระต่าย 6 ตัว และโทเคนสําหรับโหวตภาพ 36 ชิ้น
ดิกซ์อิทเป็ นเกมเล่าเรื่ องที่ผูเ้ ล่นต้องเล่าเรื่ องจากภาพประกอบบนการ์ ดเพื่อให้ผเู ้ ล่นอื่นทายภาพที่ตรงกับเรื่ องเล่า
จึ งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ แม้ว่าไม่ได้ถูก
สร้ างขึ้ นเพื่อการเรี ยนการสอนภาษอังกฤษโดยตรง แต่เกมดิ กซ์อิทสามารถ (1) ใช้เพิ่มแรงจู งใจในการเรี ยน
(2) ช่ ว ยลดความกัง วลในการใช้ภ าษาอัง กฤษ และ (3) เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ย นฝึ กฝนทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ
การสื่ อสารอย่างสนุกสนานในขณะที่เล่นเกม ท้ายนี้ ผูจ้ ดั ทําหวังว่าบทความวิชาการนี้ จะช่วยจุดประกายให้มีการ
นําบอร์ดเกมดิกซ์อิทไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรี ยนและต่อยอดในการทํางานวิจยั
ที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งมีการพัฒนาบอร์ ดเกมการเรี ยนรู ้ที่สร้างความบันเทิ งควบคู่กบั สาระความรู ้มากขึ้นต่อไปใน
อนาคต
คําสําคัญ: ดิกซ์อิท บอร์ดเกม การเรี ยนรู ้ผา่ นเกม การสอนภาษาอังกฤษ

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.
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1. บทนํา

บอร์ ดเกมมิได้เป็ นสิ่ งใหม่ หากแต่มีมาตั้งแต่โบราณกาล อีกทั้งยังเป็ นหนึ่งในสิ่ งสําคัญในชีวติ ของผูค้ น
ดังที่จะได้เห็นจากการนําบอร์ดเกมมาเป็ นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม เช่น การนํามาเสี่ ยงทายหรื อใช้เป็ นส่วนประกอบ
ของพิธีกรรมต่างๆ หรื อถูกใช้เพื่อสร้างความบันเทิงสนุกสนาน (Kurke, 1999) หากจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตวั ขึ้นมา
อีก คงหนี ไม่พน้ หมากรุ กที่สามารถพบเห็นได้ตามสภากาแฟทัว่ ๆ ในอดีต ส่ วนประกอบของบอร์ ดเกมโดยทัว่ ไป
คือ (1) สนามหรื อกระดานที่ใช้เป็ นเส้นทางและ/หรื อเป็ นพิกดั ให้แก่ผเู ้ ล่นได้ทราบว่า หมากหรื อตัวเดินควรจะไป
ในทิศทางใด (2) หมากหรื อตัวเดินซึ่งโดยทัว่ ไปจะใช้เป็ นตัวแทนของผูเ้ ล่นหรื อเป็ นตัวแทนของสิ่ งที่นาํ มาจําลอง
ไว้ในบอร์ ดเกม (3) ในเกมกระดานยุคใหม่จะมีการ์ ดหรื อบัตรต่างขนาดที่ มีขอ้ ความหรื อสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ ใช้
ดําเนิ นเกม ตัวอย่างที่ หลายท่านคุน้ เคย เช่น การ์ ดเหตุการณ์และการ์ ดข้อมูลที่ ดินสิ นทรัพย์ จากเกม Monopoly
หรื อ เกมเศรษฐีนนั่ เอง (Brathwaite et al., 2009) ทั้งนี้ บอร์ ดเกมในยุคปั จจุบนั เพื่อให้ผูเ้ ล่นได้รับประสบการณ์ที่
เพิ่มขึ้นจากการเล่นอาจจะมีส่วนประกอบอื่นเพิ่มเติมหรื ออาจต้องเล่นร่ วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต หรื อคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น

รู ปที่ 1 หมากรุ กไทย
ที่มา: www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=4582&filename=index
บอร์ ดเกมนั้นสามารถจําลองประสบการณ์ต่างๆ ให้กบั ผูเ้ ล่น ตัวอย่างเช่น ในเกมเศรษฐี ที่สามารถนํา
ประสบการณ์ การบริ หารจัดการทรั พย์สินและสิ นทรั พย์มาไว้ในเกมเพื่อให้ผูเ้ ล่นสามารถตัดสิ นใจรั บมื อกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรื อการเล่นเกมหมากล้อมที่จาํ ลองสถานการณ์ในสนามรบมาให้ผเู ้ ล่นได้ทาํ การตัดสิ นใจ
นอกจากนี้ บอร์ ดเกมยังสามารถสร้างโอกาสที่ทาํ ให้ผเู ้ ล่นได้เรี ยนรู ้ความรู ้และทักษะต่างๆ ในขณะที่เล่น ผ่านกฎ
กติกา เนื้อหา และส่วนประกอบอื่น ๆ (Kurke, 1999)
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รู ปที่ 2 Monopoly หรื อ เกมเศรษฐี
ที่มา: monopoly.hasbro.com/en-us
Gee (2005) ได้กล่าวไว้วา่ เกมนั้นได้เสนอโอกาสที่ดีแก่ผูเ้ ล่นในการฝึ กฝนในทักษะที่เกมได้สอดแทรก
เข้ามากับประสบการณ์ ที่เกมได้ส่งผ่านให้กับผูเ้ ล่น นอกเหนื อไปจากนี้ เกมที่ ถูกออกแบบมาอย่างดี จะต้องมี
การวางพื้นฐานความรู ้ที่จาํ เป็ นต่อการเล่นให้แก่ผเู ้ ล่นก่อนที่จะทําการเริ่ มต้นเล่นอย่างจริ งจังเพื่อให้ผเู ้ ล่นได้รู้สึกถึง
ความสนุกและเรี ยนรู ้ทกั ษะที่จาํ เป็ นในการเล่นที ละเล็กที ละน้อยก็จะช่วยให้ผูเ้ ล่นสามารถรับประสบการณ์จาก
เกมได้อ ย่า งเต็ม ที่ ทั้ง นี้ เกมไม่ เ พี ย งแต่ม อบประสบการณ์ จํา ลองสถานการณ์ ใ ห้แก่ ผูเ้ ล่ นหรื อให้โอกาสใน
การฝึ กฝนทักษะ หากแต่เกมยังสามารถช่วยให้ผเู ้ ล่นได้เข้าไปมีส่วนในการจัดการสิ่ งยุง่ ยากโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
ได้ (Gee, 2013) ดังนั้นหากสามารถนําเกมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเรี ยนการสอนได้คงเป็ นประโยชน์มินอ้ ย
ซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้ถูกนําเข้ามาใช้ในการเรี ยนการสอนแล้วโดยเป็ นแนวทางในการสอนที่เรี ยกว่า การเรี ยนรู ้ผา่ นเกม
(Game-based learning)
การเรี ยนรู ้ผ่านเกม (Game-based learning) นั้นเป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอนที่แนะนําให้ผเู ้ รี ยนได้
ทําการเรี ยนรู ้ ผ่านมุมมองการเรี ยนรู ้ ในรู ปแบบเกมที่ จะเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบตั้งแต่ การให้พ้ืนฐานความรู ้ การวาง
รากฐานทัก ษะที่ จ ํา เป็ นในการแก้ไ ขสถานการณ์ แ ละปั ญ หาต่ า งเมื่ อ ผูเ้ รี ย นพร้ อ มที่ จะจัดการกับ ปั ญ หาและ
สถานการณ์น้ นั ๆ ก็จะให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกฝนจนได้รับทักษะเหล่านั้นไป นอกจากนี้การส่งผ่านเนื้อหาที่ตอ้ งการไปยัง
ผูเ้ รี ยนผ่านแนวคิดและกระบวนการของเกมยังทําให้ผเู ้ รี ยนลดความกังวลในการเรี ยนและยังหลีกเลี่ยงความรู ้สึก
เบื่ อในการเรี ยนผ่านความสนุ ก และทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนควรที่ จะร่ วมมื อกันในการเรี ยนรู ้เพื่อสามารถเข้าถึง
ประสบการณ์การในการเรี ยนรู ้ผา่ นเกม (Gee, 2005; Gee, 2013; and Teaching English, 2021)
หากพูดถึงหนึ่ งในประเภทเกมที่ถูกนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนอย่างแพร่ หลาย นาที น้ ี หากไม่พูดถึง
หนึ่ งในประเภทของเกมยอดนิยมอย่างบอร์ดเกมคงไม่ได้ แม้วา่ บอร์ เกมจะมีความสลับซับซ้อนและองค์ประกอบ
ที่หลากหลาย ความนิ ยมของบอร์ ดเกมกลับไม่เสื่ อมคลาย ดัง ที่เห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจบอร์ ดเกมที่มีการ
ผลิตเกมใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ยงั มีการจัดกิ จกรรมตอบรับกระแสความนิ ยมบอร์ ดเกมที่ ผเู ้ ข้าร่ วมและ
ผูส้ นใจมี เพิ่มมากขึ้ นในช่ วงไม่กี่ปีที่ ผ่านมารวมทั้งในช่ วงแพร่ ระบาดไวรั สโควิด-19 ในรอบแรกทั้งสถาบัน
การเงิ นที่ มีชื่อเสี ยงของประเทศไทยอย่างสถาบันการเงิ นบ้านปูยงั เป็ นหนึ่ งในผูใ้ ห้การสนับสนุ นผ่านการจัด
กิ จกรรม ‘B-Sport’ ซึ่ งเป็ นการแข่งขันบอร์ ดเกมที่ นับได้ว่าเป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย (บ้านปู , 2563)
นอกเหนือไปกว่านั้นสถาบันการเงินอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่นบั ได้วา่ เป็ นสถาบันการเงินที่สาํ คัญ
ของไทยยังเลือกที่ จะใช้บอร์ ดเกมเป็ นหนึ่ งในสื่ อที่ ใช้เพื่อถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเงิ นในการอบรม ‘ห้องเรี ยน
นักลงทุน’ อีกด้วย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
ในด้านของการใช้บอร์ ดเกมในการสอนวิช าต่างๆ รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ งปฏิ เสธไม่ได้เลยว่า
ภาษาอังกฤษเป็ นหนึ่งในกุญแจสําคัญที่จะนําผูเ้ รี ยนไปสู่ความสําเร็ จอีกมากมายและบอร์ดเกมนั้นสามารถนําไปใช้
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เป็ นส่ วนในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษและก่อประโยชน์ได้ ดังนี้ (1) สนับสนุนการเรี ยนการสอนที่มีผ้ ูเรี ยน
เป็ นศูนย์ กลาง ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้สึกกระตือรื อร้นในการเรี ยน (2) เพิ่มการมีส่วนร่ วมในการเรี ยน เนื่ องจากเกมสร้าง
จิ นตนาการดึ งให้ผูเ้ รี ยนมีใจจดจ่อ (3) สร้ างแรงจู งใจในการเรี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนเห็ นแผนภาพของการพัฒนาทั้ง
เนื้ อหาวิชาและทักษะทางภาษาอย่างเป็ นรู ปธรรมผ่านการเล่นเกม (4) เสริ มสร้ างจิ นตนาการและการคิดนอกรอบ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในขณะที่แก้ปัญหาพร้อมกับมีการใช้ภาษาฯ เช่น คําศัพท์ใหม่ที่ได้เรี ยนไป (5) ปลูกฝั ง
ความเข้ าใจผู้อื่นและทักษะทางสั งคม (6) คุ้มค่ ากับการนําใช้ ในการเรี ยนการสอน โดยหนึ่ งเกมสามารถใช้ได้กบั
ผูเ้ รี ยนหลายระดับชั้นเรี ยน (7) สร้ าง ZPD (Zone of Proximal Development) ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเพิ่มระดับความสามารถ
และทักษะทางภาษาฯ โดยการสนับสนุ นและช่ วยเหลื อจากผูส้ อนและเพื่อนผูเ้ รี ยน และ(8) สร้ างคุณค่ าของ
การเรี ยนรู้ ร่ วมกัน (Co-creation) โดยผูเ้ รี ยนและผูส้ อนได้มีโอกาสในการเรี ยนรู ้ และสร้างความรู ้ อย่างมี คุณค่า
(Ghazal & Singh, 2016) มี งานวิจัยหลากหลายงานที่ นําบอร์ ดเกมมาใช้ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ ง
ผลการวิจยั ศึกษาแสดงให้เห็นว่าบอร์ ดเกมมีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ในการดึ งความสนใจ
ของผูเ้ รี ยนได้ดี (McGregor, 2019; De Wilde et al., 2020; and Purwatiani, 2020) เพิ่มความรู ้ เพิ่มแรงจู งใจและ
ความกระตื อรื อร้ นในการเรี ยน (Wang, 2017) ช่ วยพัฒนาความรู ้ และทักษะภาษาอังกฤษ (Fung & Min, 2016;
Paris et al., 2012; and Rachmadhany et al., 2020; and Tanago, 2017)
ในบรรดาบอร์ ดเกมซึ่ งเป็ นที่นิยมและแพร่ หลายทั้งในไทยและต่างประเทศ มีเกมหนึ่ งที่น่าสนใจและมี
องค์ประกอบที่ สามารถนํามาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ งสําหรั บการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้ คื อ เกมดิ กซ์อิท
(Dixit) ซึ่ งเป็ นเกมกระดานที่ผเู ้ ล่นต้องทําการสื่ อสารกับผูเ้ ล่นอื่นเพื่อดําเนิ นการเล่นและบรรลุเป้ าหมายของเกม
โดยจุดนี้ สามารถนํามาเป็ นสื่ อสําหรับการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างน่ าสนใจ เนื่ องจากปั ญหาใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารยังคงเป็ นปั ญหาหลักที่ ผเู ้ รี ยนไทยประสบสื บเนื่ องมากจากกระบวนการเรี ยน
การสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ การแปลและการอ่านรวมทั้งการสอนและจดจําหรื อท่องจํา
คําศัพท์มากกว่าการปฏิบตั ิที่มีการใช้ภาษาจริ งในรู ปแบบการสื่ อสาร ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนไม่สามารถสื่ อสารได้ (ชัชรี ย ์
บุนนาค, 2561 และ บริ ติช เคานซิ ล, 2563) แต่การเรี ยนรู ้ผ่านเกมโดยการใช้บอร์ ดเกม เช่น ดิกซ์อิท ในการเรี ยน
สอนภาษาอังกฤษสามารถช่วยฝึ กฝนและพัฒนาความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในรู ปแบบปฏิบตั ิผ่าน
สถานการณ์จาํ ลองชีวติ จากบอร์ดเกม

2. วัตถุประสงค์

(1) เพื่ออธิบายองค์ประกอบ กติกาและวิธีการเล่นเกมดิกซ์อิท
(2) เพื่อนําเสนอการประยุกต์ใช้และประโยชน์ของบอร์ดเกมดิกซ์อิทในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

3. (1) องค์ ประกอบ กติกาและวิธีการเล่ นเกมดิกซ์ อทิ

เกมดิกซ์อิท (Dixit) วางจําหน่ายในปี พ.ศ. 2551 คิดค้นโดย Jean-Louis Roubira นักออกแบบบอร์ ดเกม
ชาวฝรั่ ง เศสที่ มี ผ ลงานการออกแบบเกมที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มมาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ดิ ก ซ์ อิ ท นั้น เป็ นเกมที่ ส ามารถ
เสริ มสร้างจิ นตนาการให้แก่ผูเ้ ล่นเป็ นอย่างมากผ่านทางภาพประกอบที่อยู่บนการ์ ด ซึ่ งการ์ ดเป็ นส่ วนประกอบ
หนึ่ งของบอร์ ดเกมนี้ เกมดิ กซ์อิทเป็ นเกมประเภทเกมเล่าเรื่ องที่ ผเู ้ ล่นจะต้องเล่าเรื่ องจากภาพประกอบบนการ์ ด
เพื่อให้ผูเ้ ล่นอื่นทายว่าเรื่ องที่ เล่านั้นตรงกับภาพของการด์ใบใด องค์ประกอบและวิธีการเล่นเกม (Ultra Board
Games, 2020) มีดงั นี้
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3.1 อุปกรณ์ และส่ วนประกอบในการเล่ นของเกมดิกซ์ อทิ
3.1.1 กระดานเกม
ส่ วนประกอบนี้ เป็ นส่ วนที่ให้ผูเ้ ล่นสามารถนําตัวหมากรู ปกระต่ายที่ใช้เป็ นตัวแทนของผูเ้ ล่นเพื่อ
บ่งบอกสถานะคะแนนของผูเ้ ล่นแต่ละท่าน โดยช่องต่าง ๆ จะเป็ นตัวบอกคะแนนที่ผูเ้ ล่นได้จากการทายการ์ ด
ภาพวาดได้ถูกต้องหรื อคะแนนที่ได้จากการเล่นเกมแต่ละรอบ

รู ปที่ 3 กระดานเกมดิกซ์อิท
ที่มา www.board-game.co.uk
3.1.2 การ์ ดภาพวาด 84 ใบ
ส่วนประกอบหลักที่ให้แนวทางในการเล่าเรื่ องแก่ผเู ้ ล่นเพื่อดําเนินเกม อีกทั้งส่วนนี้สามารถนําปรับ
มาใช้ในการเรี ยนการสอนทักษะการพูดสนทนาและการเขียนอย่างสั้นโดยใช้เป็ นโจทย์กาํ หนดในกิ จกรรมการ
เขียนและการพูดให้แก่ผเู ้ รี ยนภาษาอังกฤษได้

รู ปที่ 4 การ์ดภาพวาด 84 ใบ
ที่มา www.pinterest.com
3.1.3 ตัวหมากรู ปกระต่ าย 6 ตัว และโทเคนสําหรั บโหวตภาพ 36 ชิ น้ สีละ 6 ชิ น้ จํานวน 6 สี
ตัวหมากรู ปกระต่าย มี 6 ตัว ซึ่ งจะถูกใช้เป็ นตัวแทนของผูเ้ ล่นและใช้ในการบอกคะแนนของผูเ้ ล่น
แต่ละคน และโทเคนสําหรับโหวตภาพในขณะที่เล่นแต่ละรอบ จํานวน 36 ชิ้น สี ละ 6 ชิ้น แต่ละสี มีเลข 1 – 6

รู ปที่ 5 โทเคนสําหรับโหวตภาพ
ที่มา www.reddit.com
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3.2 กติกาการเล่ นเกมดิกซ์ อทิ
จํานวนผูเ้ ล่นที่เกมรองรับ คือ ตั้งแต่ 2 – 6 คน เป้ าหมายหลักของเกม คือ ทําคะแนนให้ได้สูงที่สุดเมื่อจบ
การเล่ น การได้ม าซึ่ ง คะแนนจะเกิ ดจากการทายภาพให้ถูก ต้อ งจากคํา ใบ้ที่ผูเ้ ล่ นเจ้า ของรอบได้ให้คาํ ใบ้ไว้
โดยหลักการได้มาซึ่ งคะแนนในแต่ละรอบคือ หากผูเ้ ล่นทุกคนทายภาพถูกหรื อไม่มีมีใครทายภาพถูกเลย ผูเ้ ล่า
เรื่ องจะไม่ได้รับคะแนนเลยและผูเ้ ล่นทุกคนจะได้รับ 2 คะแนน แต่ในกรณี ที่มีผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่ งหรื อมากกว่า
(แต่ไม่ใช่ทุกคน) สามารถเลือกภาพที่ถูกต้อง ผูเ้ ล่าเรื่ องและผูเ้ ล่นนั้นจะได้รับ 3 คะแนน นอกจากนี้ หากการ์ดของ
ผูเ้ ล่นอื่นที่ไม่ใช่ผเู ้ ล่าเรื่ องถูกเลือกโดยผูเ้ ล่นอื่นแม้วา่ ใช่ภาพที่ตรงกับเรื่ องเล่า ผูเ้ ล่นที่ เป็ นเจ้าของการ์ ดจะได้รับ
1 คะแนนต่อการโหวต จํานวนรวมของโทเคนที่ได้รับจะขึ้นอยูก่ บั จํานวนโหวตจากผูเ้ ล่นอื่นต่อการ์ ด การเล่นจะ
จบลงทันทีเมื่อการ์ดใบสุดท้ายถูกหยิบขึ้นมาจากกองจัว่
3.3 ขั้นตอนการเล่ นเกมดิกซ์ อทิ
เริ่ มต้ นการเล่ นโดยให้ผูเ้ ล่นแต่ละคนเลื อกตัวหมากรู ปกระต่า ยมาเป็ นของตนเอง จากนั้นนําหมาก
กระต่ายของตนไปไว้ที่เลขศูนย์บนกระดานเกมดิกซ์อิท ขั้นต่อมาให้แจกการ์ ดภาพประกอบให้กบั ผูเ้ ล่นจํานวน
คนละ 6 ใบ และให้นาํ การ์ ดที่เหลือกลับไปสลับรวมเป็ นกองกลางสําหรับจัว่ เมื่อผูเ้ ล่นได้ทาํ การจัว่ การ์ ดแล้วไม่
ต้องแสดงการ์ ดของตนเองให้ผูเ้ ล่นอื่นดูจนกว่าจะถึงช่วงที่ตอ้ งนําการ์ ดไปวางเพื่อให้ผูเ้ ล่นได้ทาํ การทายการ์ ด
ภาพประกอบ ขั้นตอนการเล่ นเกม ให้เลือกผูเ้ ล่น 1 คน เพื่อเริ่ มเกม (ไม่จาํ กัดวิธีการเลือกผูเ้ ล่นคนแรก) โดยผูเ้ ล่น
นั้นจะเป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องในรอบแรก ซึ่ งผูเ้ ล่นที่เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องนั้นจะทําการเล่าเป็ นคํา กลุ่มคําหรื อเป็ นประโยค เพื่อให้
สื่ อถึงภาพบนการ์ดที่เลือกจากบนมือ หลังจากผูเ้ ล่นเล่าเรื่ องเสร็ จแล้วให้ผเู ้ ล่นแต่ละคนนําการ์ ดจากบนมือมารวม
คนละ 1 ใบโดยห้ามให้ผเู ้ ล่นอื่นเห็นภาพประกอบบนการ์ด (ควํ่าหน้าการ์ ดแล้วส่ งการ์ ดภาพของตนให้กบั ผูเ้ ล่นที่
เล่าเรื่ องในรอบนี้) จากนั้นให้ผเู ้ ล่นที่เล่าเรื่ องในรอบนี้นาํ การ์ ดที่ตนเองเลือกและได้รับมาจากผูเ้ ล่นอื่นมาสลับกัน
และหงายหน้าการ์ ดเพื่อให้ผูเ้ ล่นทุกคนเห็ นภาพประกอบบนการ์ ด จากนั้นให้ผูเ้ ล่นแต่ละคนนําโทเคนสําหรับ
โหวตภาพมาวางไว้บนการ์ ดภาพประกอบที่ ตนเองคิดว่าเป็ นการ์ ดภาพประกอบของผูเ้ ล่าเรื่ อง จากนั้นให้ทาํ
การเฉลยว่าการ์ ดภาพประกอบใดเป็ นของผูเ้ ล่าเรื่ องและมีการให้คะแนน หลักการคิ ดคะแนนในแต่ ละรอบจะ
เป็ นไปตามกติกาการเล่ นเกมดิ กซ์ อิท (ในข้ อ 3.2) จากนั้นให้ผูเ้ ล่นทุกคนทําการหยิบการ์ ดจากกองจัว่ จนกระทัง่
ผูเ้ ล่นทุกคนมีการ์ดภาพประกอบครบ 6 ใบบนมือ แล้วจึงทําการเปลี่ยนผูเ้ ล่นคนถัดไปที่อยูต่ ามเข็มนาฬิกาเพื่อรับ
หน้าที่เป็ นผูเ้ ล่าเรื่ องในรอบถัดไป ทําการเปลี่ยนรอบการเล่นไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ การ์ ดใบสุ ดท้ายในกองจัว่ ถูก
หยิบขึ้นมาแล้วจึงทําการตัดสิ นให้ผเู ้ ล่นที่มีคะแนนสูงสุดเป็ นผูช้ นะ

4. (2) การประยุกต์ ใช้ และประโยชน์ ของบอร์ ดเกมดิกซ์ อทิ ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของเกมดิกซ์อิทในส่วนอุปกรณ์และวิธีการเล่น พบได้วา่ ตัวเกมเองนั้นไม่ได้มี
ภาษาอังกฤษเป็ นส่ วนประกอบหลักในการเล่นโดยตรง หากแต่ภาพประกอบบนการ์ ดนั้นสามารถนําไปใช้สร้าง
ประโยคหรื อเล่าเรื่ องเพื่อสื่ อสารกับผูเ้ ล่นอื่น อีกทั้งภาพประกอบบนการ์ ดแต่ละใบสามารถตีความได้หลากหลาย
โดยต้องใช้จินตนาการและความสร้างสรรค์ส่วนบุคคล ดังนั้นผูเ้ ล่นจะสามารถสร้างประโยคหรื อเล่าเรื่ องได้
หลากหลายอย่างอิสระ (Astbury, 2017) ในส่ วนนี้ เอง ผูส้ อนสามารถนํามาปรับใช้ในการสอนทักษะการสื่ อสาร
เช่น การพูดสนทนาและการเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงสอนหน่วยย่อยของการสื่ อสาร เช่น ไวยากรณ์ โครงสร้าง
ประโยคและคําศัพท์ได้หลากหลาย ในกรณี ที่ผูเ้ รี ยนยังมีทกั ษะทางภาษาที่ไม่สูงมาก อาจให้ผเู ้ รี ยนใช้การสื่ อสาร
ผ่านคําศัพท์ในเบื้องต้นและ/หรื ออาจเล่นเป็ นทีมโดยมีการคละผูเ้ รี ยนที่มีทกั ษะภาษาต่างกันเป็ นผูเ้ ล่นเกมในทีม
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เดียวกันเพื่อเสริ มสร้างการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และการทํากิจกรรมผ่านทางเกมย่อมส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนลดความกังวลและ
สามารถที่ จ ะสื่ อ สารออกมาได้นั่นเอง นอกจากนั้น ยัง เพิ่ ม ความสนใจและแรงจู งใจในการเรี ย น ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนและนําไปสู่ ทกั ษะภาษาอังกฤษที่ พฒั นาขึ้นและผลการเรี ยนที่ ดีข้ ึนได้ และจาก
วิธีการเล่นเกมสามารถเห็นได้วา่ ผูเ้ ล่นจะต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นอื่นผ่านทางการสื่ อสารระหว่างกันโดยผลัดกัน
ทําหน้าที่เป็ นผูร้ ับสารและผูส้ ่งสาร ซึ่งในจุดนี้เองที่ผสู ้ อนภาษาอังกฤษสามารถที่นาํ มาเป็ นส่ วนหนึ่งของการเรี ยน
การสอนส่วนการสนทนาภาษาอังกฤษในทักษะฟังและพูด เนื่องจากการสื่ อสารดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นบทสนทนา
ในชีวติ ประจําวัน เช่น มีการถามตอบอธิบายสิ่ งที่เห็น (อยูใ่ นภาพ) มีการซักถามข้อมูลเพิ่มเติม มีการพรรณนาและ
เล่าความ เป็ นต้น และไม่เพียงเท่านั้น ผูส้ อนยังสามารถใช้เกมดิกซ์อิทเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย ซึ่งการเขียนเป็ นทักษะที่ยากไม่แพ้ทกั ษะการพูดสําหรับผูเ้ รี ยนชาวไทยที่ตอ้ งใช้ทกั ษะย่อย
ทางภาษาหลายด้าน เช่น คําศัพท์และโครงสร้างในการผลิตภาษาอังกฤษออกมา แต่เมื่อผูเ้ รี ยนผลิตภาษาพูดและ
เขียนผ่านการเล่นเกมก็จะรู ้สึกกล้าที่จะพูดและกดดันน้อยลงในการใช้ภาษาอังกฤษเนื่ องจากอยูใ่ นสถานการณ์ที่
เกิดระหว่างการเล่นเกมที่สามารถลองผิดลองถูกได้ ดังเช่นที่ Gee (2013) กล่าวว่า การเรี ยนผ่านเกมทําให้ผเู ้ รี ยนลด
ความรู ้สึกกดดันในการเรี ยนและสนุ กสนานไปกับการฝึ กฝนภาษาอังกฤษได้ในเวลาเดี ยวกัน ดังนั้นจึ งเห็ นว่า
การใช้บอร์ ดเกมในการเรี ยนสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็ นประโยชน์สําหรั บผูเ้ รี ยนชาวไทยได้ไม่มากก็น้อยใน
การช่วยพัฒนาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษซึ่งยังเป็ นหนึ่งในอุปสรรคหลักของการเรี ยนภาษาอังกฤษ
งานวิจยั ที่ ช้ ี ให้เห็ นประโยชน์ของการใช้บอร์ ดเกมดิ กซ์อิท ที่ กล่าวถึงไปข้างต้น มีดงั นี้ Wang (2017)
ได้นําบอร์ ดเกมที่ มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่ นิยมหลายเกม เช่ น ด็อบเบิ ล (Dobble) พิกโทแมเนี ย (Pictomania) และ
ดิกซ์อิท (Dixit) มาปรับใช้ในงานวิจยั โดยใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษให้กบั นักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง ในงานวิจยั นี้มีการทดสอบความสามารถของผูเ้ รี ยนด้านคําศัพท์และ
มีการสอบถามด้วยแบบสอบถามวัดระดับแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนเปรี ยบเที ยบก่ อนและ
หลังจากใช้บอร์ ดเกมในการสอนภาษาอังกฤษ ผลของงานวิจยั ชี้ให้เห็นว่า คะแนนคําศัพท์หลังเรี ยนสู งขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบเพิ่มขึ้นจาก 71.67 เป็ น 86.67) อีกทั้งแรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ยังสูงขึ้น (จากก่อน .317 เป็ น .414) ยิง่ ไปกว่านั้นผูเ้ รี ยนยังมีความกระตือรื อร้นในการตอบถามในชั้นเรี ยนที่เพิม่ ขึ้น
อย่างเห็นได้ชดั
งานวิจยั ของ Cheng (2018) พบว่าการใช้บอร์ ดเกมดิ กซ์อิท (Dixit) โค้ดเนม (Codenames) แอปเปิ ลทู
แอปเปิ ล (Apples to Apples) ช่ วยลดความกังวลของผูเ้ รี ยนและพัฒนาทักษะการพูด ภาษาอัง กฤษของผูเ้ รี ย น
โดยแบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง ชี้ให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนมีความกังวลในการสนทนาภาษาอังกฤษลดลงจาก
การที่ ผูเ้ รี ยนได้มีปฏิ สัมพันธ์กนั โดยการพูดคุยผ่านการเล่นบอร์ ดเกมซึ่ งต่างกับสถานการณ์ท่ี ผูเ้ รี ยนต้องพึ่ง พา
ตนเองและไม่ มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ กับ ผู ้เ รี ย นอื่ น และผลการวิ จัย ยัง ชี้ ให้ เ ห็ น ถึ ง คะแนนความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนรู ้ผา่ นบอร์ดเกมดังกล่าว 84% ที่พฒั นาขึ้นด้วย
แม้ว่าจะไม่พบงานวิจยั เกี่ ยวกับการใช้เกมดิ กซ์อิทเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผูเ้ รี ยนก็ตาม แต่หาก
มองในแง่การประยุกต์ใช้เพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าว เห็นว่า สามารถทําได้และมีความน่าสนใจนําไปศึ กษาวิจยั ใน
อนาคตอีกด้วย ขอยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้เกมดิกซ์อิทเป็ นสื่ อการสอนเขียนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์โดย
Astbury (2017) ซึ่ งแนะนําเกมดิกซ์อิทไปใช้ในการสอนเขียนแบบสั้น (Micro-writing and short stories) โดยใช้
ตัวการ์ดเป็ นตัวกําหนดในการเขียนบรรยายซึ่งผูเ้ ขียนสามารถใช้ความสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ในการเขียน ผูส้ อน
สามารถนําเข้าบทเรี ยนในภาคบรรยายด้วย Narrative tenses ซึ่งประกอบไปด้วย Past simple tense Past continuous
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tense Past perfect tense และ Past perfect continuous tense และจากนั้นในภาคปฏิบตั ิจึงให้ผเู ้ รี ยนจับคู่เพื่อสนทนา
แสดงความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับเหตุผลที่ เลื อกการ์ ดและสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นในภาพพร้ อมทั้งจดบันทึ กความคิ ดเห็ นสั้น ๆ
เป็ นภาษาอังกฤษ แล้วจึงให้ผเู ้ รี ยนเขียนเล่าเรื่ องสั้นๆ จากภาพเป็ นภาษาอังกฤษ สุดท้ายหลังจากเขียนเสร็ จจึงส่งต่อ
งานเขียนพร้อมกับการ์ ดที่ใช้เขียนเล่าเรื่ องให้ผเู ้ รี ยนอื่นในห้องเรี ยนได้แสดงความคิดเห็น โดยเริ่ มจากให้ดูการ์ ด
ก่อนอ่านเรื่ องราวที่เพื่อนผูเ้ รี ยนได้เขียนก่อนแสดงความคิดเห็นร่ วมกันต่อไป นี่เป็ นตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้
เกมดิ ก ซ์ อิ ท เพื่ อ การเขี ย น ซึ่ ง จะเห็ นว่า มี การบู ร ณาการทักษะทางภาษาทั้งการเขี ย น การพูด โครงสร้ า งทาง
ไวยากรณ์และคําศัพท์เพื่อทํากิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งกิจกรรมการเขียนโดยใช้บอร์ดเกมดิกซ์อิทนี้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ของการใช้บอร์ ดเกมในการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ Ghazal & Singh (2016) ระบุไว้ว่าสามารถส่ งเสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรี ยนภาษาอังกฤษได้พร้อมทั้งเรี ยนรู ้และฝึ กใช้ภาษาอังกฤษจริ งระหว่างกิจกรรม
การใช้บอร์ดเกม เช่น เกมดิกซ์อิท ในการสอนภาษาอังกฤษมีประโยชน์ต่อตัวผูเ้ รี ยนและผูส้ อน สามารถ
รวบรวมและสรุ ปได้จากงานวิจยั และงานเขียนที่เกี่ ยวข้องข้างต้น (Astbury, 2017; Cheng, 2018; Gee, 2013; and
Wang, 2017) ได้ดงั นี้ สําหรั บผู้เรี ยน คือ (1) ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน การใช้เกมในการสอนภาษาอังกฤษ
ทําให้ผูเ้ รี ยนสนุกกับการเรี ยนรู ้ (2) ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนที่มากเพิ่มขึ้น (3) ลดความกังวลในการใช้ภาษา
ผ่านการเล่นเกมที่ มีความสนุ กสนาน อี กทั้ง (4) ผูเ้ รี ยนยังมี โอกาสที่ จะได้ฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษ เช่ น
คําศัพท์ ไวยากรณ์ การพูดและการเขียน ในส่ วนของผู้สอน (1) สามารถเรี ยกและดึ งความสนใจของผูเ้ รี ยนใน
การเรี ยน (2) ใช้เป็ นสื่ อการสอนอย่างสร้างสรรค์ในการสอนภาษาอังกฤษได้ (3) ใช้เพื่อการฝึ กปฏิบตั ิหรื อทบทวน
ความรู ้และทักษะที่ได้เรี ยนในภาคบรรยาย
การใช้บ อร์ ด เกมดิ ก ซ์ อิ ท เป็ นการใช้ส่ื อ การสอนอย่า งสร้ า งสรรค์ที่ นํา มาใช้ใ นการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษได้ เพราะแกนหลักของเกมนี้ คือการอธิ บายภาพและเล่าเรื่ องโดยใช้ภาษาในการสื่ อสาร ซึ่ งตรงกับ
ประโยชน์ที่บอร์ ดเกมให้ในการเสริ มสร้ างจิ นตนาการและการคิดนอกรอบด้วยความคิดสร้ างสรรค์ในขณะที่
แก้ปัญหาพร้อมกับมีการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรี ยนไปเพื่อปฏิบตั ิจริ ง (Ghazal & Singh, 2016) แต่ทว่าก็มีบอร์ดเกม
ในตลาดที่น่าสนใจอีกมากมายให้ผสู ้ อนภาษาอังกฤษนําไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนได้เช่นกัน ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับจุดประสงค์ของการใช้งาน เนื่ องจากแต่ละเกมมีความแตกต่างในรู ปแบบ เนื้ อหาและองค์ประกอบ ผูส้ อนจึง
ควรพิ จ ารณาการเลื อกใช้บอร์ ด เกมให้ต รงกับบทเรี ย นของตนหรื ออาจพิจารณาสร้ า งสื่ อบอร์ ด เกมไปใช้ใน
การสอนของตนโดยเฉพาะ ก็สามารถทําได้ไม่ยาก เพราะหากเปรี ยบเทียบการผลิตวิดีโอเกมที่ผสู ้ ร้างจําเป็ นต้องมี
ทักษะทางการเขียนโปรแกรมประยุกต์แล้ว การสร้างบอร์ ดเกมไม่วา่ จะเป็ นเกมประเภทที่เล่นบนโต๊ะ (Table top)
เกมการ์ ด (Card game) และเกมสวมบทบาท (Role playing game) ก็ ต าม ผูส้ ร้ า งเพี ย งมี ทัก ษะในการทํา งาน
ประดิ ษฐ์และความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างเกมก็สามารถสร้างบอร์ ดเกมอย่างง่ายเพื่อใช้ในคาบเรี ยนได้ ซึ่ ง
ผู ้ส อนรายวิ ช าภาษาอัง กฤษก็ ส ามารถทํา ได้ด้ว ยตนเอง หรื อ ไม่ ก็ ส ามารถร่ ว มมื อ กับ ผูส้ อนวิ ช าศิ ล ปะและ
เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมสร้างและพัฒนาบอร์ ดเกมเพื่อการเรี ยนรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนได้ และสามารถทํา
ได้ถึงขั้นบูรณาการความรู ้และทักษะของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไปเพื่อสร้างบอร์ ดเกมที่ใช้
ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะได้ หรื อสอนเนื้ อหาทักษะวิชาการโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสาร เช่น บอร์ ดเกมการเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อบอร์ ดเกมความรู ้ดา้ นอาชีพ
เช่น การล่ามและการแปล มัคคุเทศก์ หรื อภัณฑารักษ์ ที่มีเนื้อหาเป็ นภาษาอังกฤษโดยให้ผเู ้ รี ยนใช้ทกั ษะหลายด้าน
ทั้งวิชาการ วิชาชีพและภาษาอังกฤษผ่านการทําภารกิจของเกม ดังนี้หากชี้ให้เห็นถึงทักษะที่ผเู ้ รี ยนได้ใช้และฝึ กฝน
ผ่านการเรี ยนผ่านบอร์ ดเกมและที่ผสู ้ อนใช้ในการสอนและสร้างบอร์ ดเกม ที่ ได้กล่าวถึงไปข้างต้น ก็คือ ทักษะ
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ด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี และทักษะชีวติ และอาชีพ ซึ่งล้วนเป็ นทักษะที่
จําเป็ นในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น

5. สรุ ป

เกม คือการเล่นที่สื่อถึงสถานการณ์ต่างๆ หรื อเป็ นการจําลองสถานการณ์ให้อยูใ่ นรู ปแบบของการเล่น
บอร์ ดเกมเป็ นเกมประเภทหนึ่ งที่ สามารถจําลองประสบการณ์ต่างๆ ให้กบั ผูเ้ ล่น บอร์ ดเกมเป็ นเกมยอดนิ ยมที่
แพร่ หลายทัว่ โลกรวมทั้งในประเทศไทย บอร์ดเกมเป็ นกระแสนิยมที่เด็กและวัยรุ่ นไทยให้ความสนใจเล่นเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บอร์ ดเกมยังถูกนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนด้วย โดยเป็ นแนวทางในการสอนที่เรี ยกว่า
การเรี ยนรู ้ผ่านเกม (Game-based learning) ซึ่ งเป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอนที่แนะนําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผา่ น
เกมอย่างเป็ นระบบขั้นตอน เกมดิ กซ์อิท (Dixit) สามารถนํามาใช้ในการเรี ยนรู ้ผ่านเกม โดยใช้เป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อฝึ กฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านคําศัพท์ การสนทนาและการเขียน เพราะจุดมุ่งหมาย
ของเกมคือการที่ผเู ้ ล่นต้องทําการสื่ อสารกับผูเ้ ล่นอื่นเพื่ออธิ บาย บรรยายหรื อเล่าเรื่ องจากภาพประกอบบนการ์ด
ของตัวเกมเพื่อให้ผเู ้ ล่นอื่นเลือกภาพที่ตรงกับเรื่ องเล่านั้น เนื่องจากพบข้อดีจากงานวิจยั และบทความที่เกี่ยวข้องใน
การใช้เกมดิ กซ์อิทในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ คื อ สร้ างแรงจูงใจในการเรี ยน ลดความกังวลในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสนทนา พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านคําศัพท์ ไวยากรณ์ การเขียนและการพูด รวมถึงเพิ่มผล
การเรี ยนภาษาอังกฤษ (Astbury, 2017; Cheng, 2018; Gee, 2013; and Wang, 2017) และการที่ ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ผ่าน
บอร์ ดเกมบอร์ ดเกม เช่น เกมดิกซ์อิท หรื อและการที่ผูส้ อนประยุกต์ใช้หรื อแม้แต่ต่อยอดโดยการสร้างบอร์ ดเกม
เพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการสอนหรื อการทําวิจยั ตอบสนองและสอดคล้องกับรู ปแบบการเรี ยนรู ้และทักษะที่
จําเป็ นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นทักษะที่ มนุษย์ยุคปั จจุบนั พึงมีเพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้ ปรับตัวและดํารงชี พอยู่ได้
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีความแตกต่างจากอดีตอย่างมาก

6. ข้ อเสนอแนะ

ผูจ้ ดั ทําบทความวิชาการฉบับนี้มิอาจที่จะกล่าวว่าบอร์ ดเกมดิกซ์อิทเป็ นสื่ อการสอนภาษาอังกฤษที่ทรง
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด หากแต่ ข อกล่ า วว่า ดิ ก ซ์ อิ ทอาจสามารถที่ จะเป็ นหนึ่ ง ในสื่ อการสอนทางเลื อ กให้ผูส้ อน
ภาษาอังกฤษได้ จากมุมมองของผูจ้ ดั ทําพบว่าสถานศึกษาควรที่จะพิจารณาการใช้บอร์ ดเกมเป็ นหนึ่ งในสื่ อการสอน
ทางเลือกพร้อมทั้งทํางานวิจยั ศึ กษาการใช้เกมเพื่อการเรี ยนการสอนต่อยอด รวมทั้งสนับสนุนให้ผสู ้ อนที่ สนใจ
ด้านบอร์ดเกมนี้ผลิตสื่ อการสอนในแบบเฉพาะทางและตรงวัตถุประสงค์ในการใช้ รวมทั้งมีการสรรค์สร้างบอร์ ด
เกมเชิงบูรณาการความรู ้สหวิชาการเพื่อประโยชน์ในการสอนและการเรี ยน นอกเหนื อไปจากนี้ ผูจ้ ดั ทําอยากจะ
เป็ นอีกหนึ่งเสี ยงที่ส่งไปยังหน่วยงานภาคเอกชนที่ผลิตบอร์ดเกมเพื่อความบันเทิงให้มีการสนับสนุนการออกแบบ
เกมที่มีเนื้ อหาเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อประโยชน์ปลายทางที่เยาวชนจะได้รับจากการเรี ยนรู ้อย่างสนุกสนานได้พร้อมกัน
ท้ายนี้ ทางผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความนี้ จะจุดประกายความคิดในการใช้บอร์ ดเกมดิกซ์อิทและเกมอื่นๆ
ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ให้กบั ผูอ้ ่านได้
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การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ ดิจิทลั ตามแนวคิดห้ องเรียนกลับด้ าน
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19: จากนโยบายสู่ การปฏิบัติ
INSTRUCTIONAL DESIGN FOR DIGITAL TELEVISION PRODUCING
PROGRAMS BASED ON FLIPPED-CLASSROOM UNDER THE EPIDEMIC
SITUATION OF COVID-19: FROM POLICY TO PRACTICE
รัฐสภา แก่ นแก้ ว
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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บทคัดย่ อ

การออกแบบการสอนผลิ ตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน เริ่ มจากการจัดทํา
วีดีโอการบรรยายล่วงหน้าแล้วมอบหมายให้ผเู ้ รี ยนได้รับชมก่อนการเรี ยน วางแผนและออกแบบและใช้ระบบ
บริ ห ารการจัด การเรี ย นการสอน เป็ นแหล่ งเก็ บ รวบรวมความรู ้ แหล่ งข้อ มู ล อ้างอิ งต้น แบบการถ่ ายทํา และ
การตัดต่อรู ปแบบต่างๆ ในลักษณะฐานข้อมูลช่วยเหลือ เมื่อเข้าสู่ ช้ นั เรี ยนจัดการสอนแบบสดออนไลน์ ผูส้ อนมี
หน้าที่ สรุ ปเนื้ อหาขยายความเข้าใจให้นักศึ กษาเข้าใจบทเรี ยนมากขึ้นด้วยเทคนิ คกลวิธีต่างๆ ในการออกแบบ
การสอนในบทความนี้ ประกอบด้วย วิธีการจัดวางเนื้ อหาและสื่ อในระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ วิธีการจัดทํา
วิดีโอบันทึ กการสอนเนื้ อหาล่วงหน้า วิธีการบันทึ กวิดีโอการสอนสด เทคนิ คการประเมิ นเพื่อการเรี ยนรู ้และ
การเก็บร่ องรอยคะแนน วิธีการใช้กระดานการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมื อ วิธีการใช้เฟซบุ๊กเป็ นเครื่ องมื อสื่ อสาร และ
การ ออกแบบการสอนภาคปฏิบตั ิแบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้แบบประสานเวลาและไม่ประสาน
เวลาภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
คําสําคัญ: การออกแบบการสอน การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั ห้องเรี ยนกลับด้าน โควิด-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

ในปั จจุบนั นี้เทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ วสูงตอบสนองความต้องการของ
ผูช้ มที่ ตอ้ งการจะรับชมโทรทัศน์ได้ทุกที่ ทุ กเวลาทุ กช่องทาง ทุ กประเภทรายการตามความปรารถนาของตน
ผ่านสื่ อช่องทางต่างๆ ทําให้การรับชมโทรทัศน์ลดลง แต่สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส Covid-19
ที่ ลุกลาม ส่ งผลให้การรับชมโทรทัศน์กลับมามีแนวโน้มสู งขึ้นอีกครั้ง เนื่ องจากมีการ “ทํางานในที่ พกั อาศัย”
มากขึ้น ประชาชนต้องการที่ จะรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารอันเป็ นประโยชน์เพื่อที่ จะทําให้การดําเนิ นชี วิตประจําวัน
ในช่วงวิกฤติการณ์ เช่นนี้ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น (สํานักงาน กสทช. สํานักส่ งเสริ มการแข่งขันและกํากับดู แล
กันเอง, 2563) จากสถานการณ์ดงั กล่าว การจัดการเรี ยนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ รายวิชาการผลิต
รายการโทรทัศน์ดิจิทัลซึ่ งเป็ นรายวิชาสังกัดคณะนิ เทศศาสตร์ ก็ตอ้ งปรับเปลี่ยนรู ปแบบการสอน มุ่งเน้นผลิ ต
บัณฑิตที่รองรับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดิจิทลั โดยอิงจากความต้องการในการรับชมและความเป็ นจริ งทางธุรกิ จ
ในปั จจุบนั เป็ นพื้นฐานโดยใช้วธี ีการที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและการใช้ชีวติ ของผูเ้ รี ยนด้วย
การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ของเชื้ อไวรัส Covid-19 ในช่วงต้นปี การศึ กษา 2564 ยังคงมีความรุ นแรง
ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม ได้ก ํา หนดมาตรการสํ าหรั บ
สถาบันอุดมศึ กษาห้ามใช้อาคารหรื อสถานที่ ของสถาบันอุดมศึ กษาเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งการสอบ
การฝึ กอบรมหรื อกิจกรรมใดที่มีผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเป็ นจํานวนมากทําให้เสี่ ยงต่อการแพร่ โรค โดยให้จดั การเรี ยน
การสอนเป็ นแบบออนไลน์ท้ งั หมดในต้นภาคการศึกษา ปี การศึกษา 2564 (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม,2564)
การออกแบบการเรี ยนการสอน โดยจัด ทําคลิ ป วีดิ โอให้ผูเ้ รี ยนได้รับ ชมก่ อ นการเข้าเรี ยนตามเวลา
แต่ ละครั้ ง เมื่ อถึ งเวลาเรี ยนแบบพบหน้า (Face-to-Face) ผูส้ อนจะจัด กิ จกรรมที่ เน้น ให้ ผูเ้ รี ยนเป็ นศู น ย์กลาง
การเรี ยนรู ้ มุ่ งเน้น ให้ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ยนรู ้ ไ ด้ด้วยตนเอง เป็ นแนวคิ ด วิธี การเรี ยนรู ้ แ บบกลับ ด้าน (Flipped
Learning) ซึ่ งแนวคิดวิธีการสอนแบบกลับด้านนี้ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ เพียงแต่ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัส Covid-19 การสอนที่ เคยจัดกิ จกรรมในชั้นเรี ยนที่ ตอ้ งเปลี่ยนเป็ นออนไลน์ท้ งั หมด (Fully Online course)
การพบหน้าในชั้น เรี ยนปกติ ต้อ งปรั บ เปลี่ ย นมาเป็ นการ “พบหน้ากัน ทางระบบออนไลน์ ” อย่างไรก็ ต าม
การจัดการสอนแบบนี้ ได้น้ นั ผูเ้ รี ยนต้องเตรี ยมพร้อมที่จะใช้ห้องเรี ยนแบบกลับด้าน มีเครื่ องมือการเรี ยนรู ้อย่าง
เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ ในขณะที่ผสู ้ อนต้องพิจารณาออกแบบการสอนเป็ นอย่างดี เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถทํา
กิจกรรมที่มีความหมายในชั้นเรี ยนได้ (Abdulrahman M Al-Zahrani ,2015)
บทความวิชาการนี้ รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั
ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน จากการนํานโยบายมาสู่ “วิธี” การปฏิบตั ิ เพื่อให้มีแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการออกแบบการสอนท่ามกลางภาวะปกติใหม่ (New Normal) ในปั จจุบนั และอนาคต

วัตถุประสงค์

1) เพื่อรวบรวมนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ดีของมหาวิทยาลัยศรี ปทุมในการจัดการเรี ยนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปี การศึกษา 2564
2) เพื่อเผยแพร่ กลวิธีการออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั ตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
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แนวคิดด้ านการจัดการเรียนการสอนแบบห้ องเรียนกลับด้ าน

การพัฒ นาห้ อ งเรี ย นกลับ ด้า นเริ่ ม จากแนวคิ ด ของ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ที่ ริ เริ่ ม
ดําเนิ นการบันทึกเทปวิดีโอเนื้ อหาสาระการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนนําไปศึกษาด้วยตนเองที่บา้ น จากนั้นมอบหมายให้
ผูเ้ รี ยนนําเอาผลการศึ กษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง นํามาเข้าสู่ กระบวนการอภิปราย สื บค้นเพื่อหาบทสรุ ปของคําตอบ
ในการพบหน้ากันในชั้นเรี ยนอีกครั้งหนึ่ ง โดยผูส้ อนทําหน้าที่เป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ดงั กล่าว (Bergmann and Sams,2012)
Gerstein (2011) ได้อธิ บายถึงวงจรของการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบห้องเรี ยนกลับด้านในภาพรวมซึ่งเป็ นวงจร
ที่ สําคัญ โดยได้จดั ลําดับของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ และรู ปแบบการเรี ยนการสอนในวงจร
ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ (Experiential Learning Cycles) แบบห้ อ งเรี ยนกลับ ด้าน แบ่ งออกเป็ น 4 ส่ ว นได้แ ก่
การนัดหมายประสบการณ์ (Experiential Engagement) การค้นพบความคิดรวบยอด (Conceptual Exploration)
การสร้างความหมาย (Meaning Making) และ การสาธิตและการประยุกต์ใช้ (Demonstration and Application)
ในขณะที่ Guoqing and Xuefeng (2014) ได้พ ฒ
ั นาระบบบริ ห ารจัดการเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบการเรี ย น
Flipped Classroom Learning Manage System (FCLMS) ออกแบบให้ มี โ มดู ล ในระบบ 4 โมดู ล ได้แ ก่ โมดู ล
การสอนด้วยวิดีโอ (Instructional Video Module) โมดูลการปฏิบตั ิผ่านระบบออนไลน์ (Online Practice Module)
โมดู ล การสื่ อ สารผ่ านระบบออนไลน์ (Online Communication Module) และ โมดู ล การทดสอบผ่า นระบบ
ออนไลน์ (Online Test Module) ซึ่งทั้ง 4 โมดูลนี้เป็ นรากฐานสําคัญที่ใช้งานภายใต้การออกแบบการสอนที่ดี
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ การเรี ยนการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้าน เป็ นการออกแบบการเรี ยนการสอนที่
เอื้ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยูเ่ พื่อตอบสนองความต้องการในการเรี ยนของตนเอง โดยที่ผเู ้ รี ยน
จะได้รับชมการบันทึกวิดีโอการสอนในห้องเรี ยนของผูส้ อนไว้ล่วงหน้าในลักษณะการศึกษาด้วยตนเองจากนอก
ห้องเรี ยนมาก่อน โดยใช้วธิ ีการสอนด้วยวิธีการบรรยายแบบสั้นๆ ที่เน้นใจความสําคัญ จากนั้นกําหนดให้ผเู ้ รี ยนรู ้
แบบร่ ว มกัน (Collaborative Learning) โดยผูส้ อนจัด กิ จ กรรมต่ างๆ ในชั้น เรี ยน กระบวนการเรี ย นการสอน
ทั้งหมดถูกออกแบบใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน วิธีการดังกล่าวเหล่านี้ ถูกนํามา
ประยุกต์ใช้ในวิธีการสอนแบบห้องเรี ยนกลับด้านในรู ปแบบ “กลับด้าน” จากการออกแบบการสอนของผูส้ อน

นโยบายของมหาวิทยาลัยศรี ปทุมในการจัดการเรี ยนการสอนภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาด
ของเชื้ อไวรัส Covid-19

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ออกประกาศแนวทางการจัดการเรี ยนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึ กษา
2564 ระดับปริ ญญาตรี บางเขน สอดรับกับประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(2564) โดยมีนโยบายในส่วนของการจัดการเรี ยนการสอนที่สาํ คัญ 2 ประการ คือ
1. ให้จดั การเรี ยนการสอนแบบออนไลน์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามตารางการเรี ยน
การสอนที่กาํ หนดไว้ โดยยังคงความครบถ้วนของเนื้ อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ กรณี ตอ้ งจัดการเรี ยน
การสอนชดเชย ต้องพิจารณาไม่ให้ทบั ซ้อนเวลากันกับรายวิชาที่นกั ศึกษาอาจมีเรี ยนในช่วงเวลาปกติ
2. ให้พิจารณาวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบที่ เหมาะสม เช่น การสอบย่อย การมอบหมาย
งาน (Assignment) การทําข้อ สอบที่ บ้าน (Take-Home Exam) การจัด สอบแบบออนไลน์ การสอบปากเปล่ า
การสอบปฏิ บตั ิออนไลน์หรื อระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยการมอบหมายชิ้นงานนั้นต้อง
คํานึงถึงปริ มาณงานที่เหมาะสมไม่เป็ นภาระมากเกินไปกับนักศึกษา
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การออกแบบการสอนออนไลน์ ตามเกณฑ์ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มงานมาตรฐานและ
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย กลุ่มงานมาตรฐานและบริ การการศึ กษา มหาวิท ยาลัย
ศรี ปทุม ได้กาํ หนดเกณฑ์การจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ ระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี ปทุม มีสาระสําคัญ
คือ
1. การจัด ทํา องค์ป ระกอบของการจัด การเรี ย นการสอนในระบบบริ ห ารจัด การเรี ย นรู ้ (LearningManagement System (LMS)) ซึ่ งมหาวิทยาลัยเรี ยกว่า “ D-Learning” ในการเรี ยนครั้งที่ 1 ให้ดาํ เนิ นการจัดให้มี
ข้อมูลในระบบล่วงหน้าก่อนเปิ ดภาคเรี ยน โดยระบุขอ้ มูล แนะนํารายวิชา ผูส้ อนชื่อวิชา หน่วยกิต ประเภทวิชา
วิชาบังคับก่อน คําอธิ บายรายวิชา ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของรายวิชา รู ปแบบการเรี ยนการสอน การวัดประเมินผล
(สัดส่ วนคะแนน) ชื่ อผูส้ อน รู ปภาพ ช่ องทางการติ ดต่อสื่ อสาร ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูส้ อน และ บรรจุ File .pdf
เอกสารประกอบการสอนการแนะนํารายวิชา เนื้ อหาแผนการสอนทั้ง 15 ครั้ง โดยระบุหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย
พร้อมผลลัพธ์การเรี ยนรู ้และกิ จกรรมของแต่ละครั้ง ทั้งนี้ กําหนดให้ผูส้ อนจัดทําวิดีโอบันทึกการสอนล่วงหน้า
บันทึ กเนื้ อหาการแนะนําภาพรวมของรายวิชา แผนการสอนทั้ง 15 ครั้ง พร้อมผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ โดยความยาว
15 นาที ต่อ 1 หน่วยกิต เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจภาพรวมของรายวิชา
2. จัด ทํา องค์ ป ระกอบของการจัด การเรี ย นการสอนในระบบ D-Learning การเรี ย นครั้ งที่ 2 – 14
โดยดําเนิ นการให้มีขอ้ มูลในระบบ D-Learning ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนถึงสัปดาห์ ของการเรี ยนการสอน ให้ผูส้ อน
บรรจุ เอกสารแผนการสอนเฉพาะครั้ งนั้น ระบุ หัวข้อ หลัก หัวข้อ ย่อย พร้ อ มผลลัพ ธ์ก ารเรี ยนรู ้ แ ละรู ป แบบ
กิจกรรมที่ใช้ และ บรรจุขอ้ มูลเอกสารประกอบการสอนเนื้อหาสาระสําคัญของบทเรี ยนแต่ละครั้งให้ครบถ้วน
3. จัดทําวิดีโอบันทึกการสอนล่วงหน้า บันทึกเนื้ อหาสาระสําคัญของบทเรี ยนโดยมีความยาวอย่างน้อย
15 นาที ต่อ 1 หน่ วยกิต เพื่อให้นกั ศึกษาได้เรี ยนล่วงหน้า โดยให้บนั ทึกวิดีโอบรรจุข้ ึนในเว็บไซต์ที่รับฝากคลิป
เช่น Vidyard จากนั้นวางลิงก์บนระบบ D-Learning
4. การออกแบบการสอนสดออนไลน์ในการสอนครั้งที่ 2 – 14 ให้ดาํ เนิ นการเพียงสรุ ปเนื้ อหาเพื่อขยาย
ความเข้าใจให้นักศึ กษาเข้าใจบทเรี ยนมากขึ้ น และทํากิ จกรรมอย่างน้อย 20 นาที ต่อ 1 หน่ วยกิ ต ตามตาราง
การเรี ยนที่ กาํ หนดไว้ และบัน ทึ กวิดีโอบรรจุ ข้ ึ นในเว็บไซต์ที่ รับ ฝากคลิ ป แล้ววางลิ งก์บ นระบบ D-Learning
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ทบทวนย้อนหลังเพื่อทบทวนความรู ้หลังเสร็ จสิ้นการสอนสดในแต่ละครั้ง
5. ออกแบบกิ จ กรรมท้ า ยบทเรี ย นแต่ ล ะครั้ ง ให้ ผู ้ส อนออกแบบกํา หนดงาน (Assignment) หรื อ
แบบทดสอบ (Quiz) ที่สอดคล้องกับรู ปแบบกิจกรรมและวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของรายวิชา
6. กําหนดให้มีการส่ งงานนักศึ กษา (Assignment) ผ่านช่องทางต่างๆ โดยสามารถมอบหมายงานผ่าน
ระบบ D- Learning แต่ให้ใช้วธิ ีการส่งผลงานผ่านช่องทางอื่น เช่น Google Forms หรื อ Google Drive

กลวิธี ก ารออกแบบการสอนผลิต รายการโทรทัศน์ ดิ จิ ทัล ตามแนวคิ ด ห้ อ งเรี ยนกลับ ด้ านภายใต้
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส Covid-19

การจัดสอนรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั แต่เดิมเคยสอนภาคทฤษฎี (Theory) ในห้องเรี ยน
และสอนภาคปฏิ บัติ (Lab) ในห้องปฏิ บัติการผลิ ตรายการโทรทัศน์ เมื่ อ เกิ ดสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัส Covid-19 ขึ้น และมีนโยบายให้สอนออนไลน์เท่านั้น ผูส้ อนจึงต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบการสอน
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ใหม่ท้ งั หมดโดยนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนออนไลน์ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิ
ปรับกลวิธีในการสอนในเป็ นแบบออนไลน์เชิงรุ ก เพื่อส่งเสริ มให้เกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์รายวิชา
ผูเ้ ขี ย นบทความในฐานะอาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบรายวิช า ได้นํานโยบายของมหาวิท ยาลัย มากําหนด
ทิ ศทางการออกแบบการสอน และ สร้างกลวิธีการออกแบบการสอนผลิ ตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลตามแนวคิ ด
ห้องเรี ยนกลับด้านภายใต้สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั ส Covid-19 โดยการออกแบบสร้าง จัดวาง
เนื้ อหาและสื่ อในระบบบริ ห ารจัดการการเรี ยนรู ้ (Learning Management System) จัดทําวิดีโอบัน ทึ กการสอน
เนื้อหาล่วงหน้า และบันทึกการสอนสด คิดค้นเทคนิคการประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้และการเก็บร่ องรอยคะแนนด้วย
เกม และกําหนดให้ ผูเ้ รี ยนใช้ก ระดานการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อทางออนไลน์ (Online collaborative whiteboard
platform) ตลอดจนกําหนดกลวิธีในการใช้เครื่ องมือสื่ อสาร โดยแสดงได้ดงั แผนภาพที่ 1 ดังนี้

แผนภาพที่ 1 แผนภาพสรุ ปกลวิธีการออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทลั ตามแนวคิด
ห้องเรี ยนกลับด้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
โดยจําแนกกลวิธีโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. วิธีการจัดวางเนื้อหา และสื่ อในระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (D-Learning)
1.1 รายวิชา DTV303 การผลิตรายการดิจิทลั ทีวี 2 เป็ นรายวิชาที่สังกัดคณะนิ เทศศาสตร์ หลักสู ตร
สาขาวิชาดิจิทลั ทีวีมีขอบข่ายของสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเขียนเค้าโครงรายการ ความคิดสร้างสรรค์ในงานทีวี
ดิ จิ ทัล บริ บ ทที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การผลิ ต รายการ เทคนิ ค การถ่ า ยทําด้ว ยอุ ป กรณ์ ร ะดับ ความคมชัด สู ง ร่ ว มกับ
อุปกรณ์เสริ ม และ อุปกรณ์กราฟิ กเพื่อสื่ อความหมายด้วยภาพขั้นสู ง มุมกล้อง การจัดแสง ฉาก การควบคุมเสี ยง
การกํากับรายการ การตัดต่อแบบเล่าเรื่ อง การตัดต่อเพื่อกระตุน้ ความคิด การตัดต่อเพื่อเร้าอารมณ์ กลยุทธ์การผลิต
รายการทีวขี ้ นั สู ง การผลิตรายการเกมโชว์ การผลิตรายการวาไรตี้ การผลิตรายการสารคดีทางทีวี การผลิตรายการ
ละครและซีรีส์ทางทีวี แนวทางการผลิตรายการทีวใี นหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งต้องจัดสอนเป็ นออนไลน์ท้ งั หมด
1.2 ผูส้ อนนําแนวคิดการออกแบบการสอนตามแนวคิ ดห้องเรี ยนกลับ ด้านมาใช้โดยจัดทําวิดีโอ
การบรรยาย (Video Lecture) ให้ผเู ้ รี ยนได้รับชมโดยบรรจุ เนื้อหาบทเรี ยนแต่ละสัปดาห์ในระบบการจัดการเรี ยน
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การสอน มอบหมายให้ผเู ้ รี ยนทําแบบทดสอบออนไลน์ (Online Practice) ในระบบ D-Learning โดยมีฐานข้อมูล
เพื่อจัดเก็บผลจากการทําแบบทดสอบความรู ้ก่อนเรี ยนและทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ผเู ้ รี ยน รับชมวิดีโอ
การบรรยาย (Video Lecture) ในระบบการจัดการเรี ยนการสอน (LMS) ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนนอกห้องเรี ยน
(Outside Classroom) ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนออนไลน์ (Inside Classroom) ในการสอนสด
1.3 ผูส้ อนออกแบบการใช้กลุ่มเฟซบุ๊กรายวิชา ซึ่ งเป็ นกลุ่มแบบปิ ดในการติดต่อสื่ อสารกับผูเ้ รี ยน
และประกาศแจ้งเตื อ นและสื่ อ สารกับ ผูเ้ รี ยนในเรื่ อ งต่ างๆ โดยมุ่ งสร้ างแรงบัน ดาลใจ กระตุ ้น ความอยากรู ้
(Inspiration) ผูเ้ รี ยนด้วยคําถาม กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสนใจอยากรู ้เกี่ยวกับการออกแบบการถ่ายทํา ด้วยการ Post ภาพ
ข้อความ หรื อ ใช้โพลสํารวจความคิดเห็น รวมทั้งการอภิปรายออนไลน์ โดยใช้กลุ่มเฟซบุ๊กเป็ นช่องทางผูเ้ รี ยนได้
ใช้ในการสื่ อสาร วางลิงก์ของการสอนสดในแต่ละครั้ง
1.4 ผูส้ อนใช้ Facebook Messenger เป็ นระบบ Chat สําหรับการตอบข้อซักถาม การส่ งหลักฐาน
การทํางาน โดยกําหนดข้อตกลงร่ วมกันว่า ผูเ้ รี ยนสามารถ “ฝากข้อความ” ใน Facebook Messenger ได้ตลอดเวลา
ในขณะที่ผสู ้ อนจะตอบคําถามเร็ วที่สุดเมื่อเห็นข้อความ ระยะเวลาการตอบข้อซักถามอย่างช้าภายใน 12 ชัว่ โมง
1.5 ผู ้ส อนออกแบบและใช้ ร ะบบบริ หารจัด การการเรี ยนรู ้ (Learning Management System)
เป็ นแหล่งเก็บรวบรวมเอกสารประกอบการเรี ยนรู ้ แหล่งข้อมูลอ้างอิง และ ต้นแบบกรณี ศึกษาโดยใช้กลุ่มเฟซบุ๊ก
แบบปิ ดเป็ นแกนกลางในการเชื่อมโยงฐานช่วยเหลือ (Scaffolding) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาค้นคว้าข้อมูลได้ตลอดเวลา
1.6 ผูส้ อนจัดวางเนื้ อหาและสื่ อในระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
สามารถค้นหาวิดีโอ หรื อเอกสารได้ง่าย ด้วยการจัดทําป้ ายกราฟิ ก (Label) ของการเรี ยนแต่ละครั้ง เพื่อสร้ าง
ความสวยงาม แบ่งหัวข้อของการเรี ยนให้เกิดความชัดเจน ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเลื่อนไปรับชมเนื้อหาของการเรี ยน
แต่ละครั้งได้ง่ายเมื่อผูเ้ รี ยนเข้าสู่ระบบ D-Learning
2. วิธีการจัดทําวิดโี อบันทึกการสอนเนื้อหาล่ วงหน้ า (Video on demand)
2.1 ผูส้ อนวิดีโอบันทึ กการสอนเนื้ อหาล่วงหน้า โดยใช้ Software Apple QuickTime ด้วย Feature
Screen Recording นําเอาคลิปที่ ได้มาตัดต่อด้วยแอปพลิเคชัน iMovie บน Mac โดยมีความยาวขั้นตํ่า 30-45 นาที
ต่อการสอน 1 ครั้ง (2 หน่ วยกิ ต) เมื่ อนําวิดีโอบันทึ กการสอนเนื้ อหาล่วงหน้าขึ้ นแขวนบนระบบโดยระบุ ชื่อ
นําหน้าให้ชดั เจน เช่น “Video on demand : DTV303 Week- 5 [Editing-Inspiration] ความยาว 35.51 นาที” ทั้งนี้
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนทราบว่าเป็ น Clip เกี่ ยวกับอะไร และมี ความยาวเท่ าใด นักศึ กษาจะสามารถรั บชมวิดีโอบันทึ ก
การสอนเนื้ อหาล่วงหน้า ของภาคทฤษฎี ในรายวิชาการผลิ ตรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์ในแต่ละครั้งเพื่ อ
ทบทวนหรื อติดตามงานได้ตลอดเวลา
2.2 การจัดทําวิดีโอบันทึกการสอนเนื้อหาล่วงหน้า พิจารณาเลือกหากรณี ศึกษา (Video Case Study)
ที่ ต รงกับ หั ว เรื่ อ งในการสอนผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ดิ จิ ทัล แต่ ล ะครั้ งซึ่ ง สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์รายวิช า
โดยเฉพาะในเรื่ องของเทคนิ คการถ่ายทําด้วยอุปกรณ์ ระดับความคมชัดสู งร่ วมกับอุปกรณ์ เสริ ม และอุปกรณ์
กราฟิ กเพื่อสื่ อความหมายด้วยภาพขั้นสูง มุมกล้อง การจัดแสง ฉาก การควบคุมเสี ยง การกํากับรายการ การตัดต่อ
แบบเล่าเรื่ อง การตัดต่อเพื่อกระตุน้ ความคิด การตัดต่อเพื่อเร้าอารมณ์ กลยุทธ์การผลิตรายการทีวขี ้ นั สู ง การผลิต
รายการเกมโชว์ การผลิตรายการวาไรตี้ การผลิตรายการสารคดีทางทีวี การผลิตรายการละครและซี รีส์ ซึ่งสามารถ
เลื อกหากรณี ศึกษาในปั จจุบันมาอ้างอิงและขอใช้เพื่อการศึ กษา เพื่อสร้างความสนใจแก่ผูเ้ รี ยนให้ได้มากกว่า
การบรรยายเนื้อหาวิชาการและหลักการแต่เพียงอย่างเดียว
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2.3 วิดีโอบันทึกการสอนเนื้อหาล่วงหน้าในลักษณะที่เป็ นกรณี ศึกษาเพื่อการฝึ กวิเคราะห์ มีความเหมาะสม
สําหรับการเรี ยนรู ้ ภาคทฤษฎี ในรายวิชาการผลิ ตรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์ โดยวิธีการวางลิงก์สื่อวิดีโอ
กรณี ศึกษาอื่นๆ (Video Case Study) จะแยกวางลิงก์เป็ นเรื่ องๆ ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถเลือกชมกรณี ศึกษาต่างๆ
ได้ตามที่ ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการชม Video On Demand ฉบับความยาวเต็ม โดยอาจ
เรี ยงลําดับกรณี ศึกษาเป็ นหมายเลขและระบุ ให้ชดั เจน เช่น “Video Case Study 2 : การตัดต่อเพื่อการกระตุน้ ความคิด :
A Guided Tour of iPhone 13 and iPhone 13 Pro” เป็ นต้น
2.4 การจัดวางกรณี ศึกษาในระบบ D-Learning หากเป็ นกรณี ศึกษาที่มี Clip บรรจุอยูใ่ น YouTube
สามารถใช้ Feature การจั ด วาง URL ใน D-Learning (Moodle) โดยเลื อ กให้ ป รากฏภาพปก (Thumbnail)
ของกรณี ศึกษานั้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมองเห็นได้ง่าย และสามารถแยกตามไปรับชมได้
2.5 วิดีโอบันทึกการสอนเนื้ อหาล่วงหน้า พยายามจัดทําให้มีความยาวเพียง 30-45 นาที เพื่อให้มาก
เพียงพอต่อการให้สาระความรู ้ภาคทฤษฎีในรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์จากการศึ กษาแบบออนไลน์โดย
พยายามไม่ ให้ยาวเกิ น ไป ในขณะเดี ยวกัน ในบางหัวข้อที่ จาํ เป็ น อาจเพิ่ มระยะเวลาของเนื้ อหา โดยอาจแยก
กรณี ศึกษามาเป็ นส่วนๆ เพื่อลดความเหนื่อยล้าในการรับชมของผูเ้ รี ยนเป็ นเวลาต่อเนื่องยาวนาน
3. วิธีการบันทึกการสอนสด (Live Record)
3.1 การสอนสดออนไลน์ดาํ เนิ นการสอนผ่านระบบ Zoom Meeting ด้วยการสรุ ปเนื้ อหาเพื่อขยาย
ความเข้าใจให้นักศึ กษาเข้าใจบทเรี ยนมากขึ้ น โดยระบบ Zoom Meeting สามารถบันทึ กการสอนทั้งหมดได้
ซึ่ งจะได้คลิ ป ที่ มี ความยาวเท่ ากับ การสอนทั้งหมดโดยไม่มี การตัด ต่อ จากนั้น ผูส้ อนนําไปบรรจุ ใน Vidyard
จากนั้ นนํา ลิ ง ก์ ข้ ึ นแขวนบนระบบ D-Learning โดยระบุ ก ํา หนดชื่ อ นํา หน้ า ให้ ชัด เจน เช่ น “Live Record :
DTV303-T-การเรี ยนครั้งที่ 5 (20 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น.” ทั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนทราบว่าเป็ นการสอนสด
โดยเป็ น Clip เกี่ยวกับอะไร และมีความยาวเท่าใดเป็ นการเรี ยนครั้งใด ในวันและเวลาเวลาใด
3.2 การบันทึ กการสอนสดในการเรี ยนบางครั้งที่ ตอ้ งการมุมมองที่ หลากหลายจากการแบ่ งห้องย่อย
(Breakout Room) ผูส้ อนอาจมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1 เครื่ อง (หรื อตามจํานวนห้องย่อย)
ในการบันทึ กแยกเฉพาะห้อง โดยสามารถสร้าง Zoom Account ขึ้ นมาตามจํานวนเครื่ อง และให้ผูส้ อนซึ่ งถื อ
Account Zoom License หลักกําหนดสิ ทธิ์ให้ Account อื่นของผูส้ อนเป็ น Co-Host และบันทึกเนื้อหาการสอนแยก
ตามห้องย่อยก็ได้ หากเป็ นกรณี น้ ี เมื่อแขวนเนื้อหาในระบบสามารถ ระบุกาํ หนดชื่อนําหน้าให้ชดั เจน เช่น “Live
Record : DTV303-T [Room-1] การเรี ยนครั้งที่ 5 (20 กันยายน 2564)” สําหรับเนื้ อหาทั้งหมด และ อาจระบุคาํ ว่า
“Room 1” สําหรับเนื้อหาในห้องย่อยก็ได้
3.3 วิดี โอบัน ทึ ก การสอนสดช่ ว ยให้ ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าทบทวนการเรี ยนได้ง่าย หากนัก ศึ ก ษา
ไม่สามารถเข้าเรี ยนในครั้งใด นักศึกษาจะรับชมวิดีโอบันทึ กการสอนแบบสดออนไลน์ ภาคทฤษฎีในรายวิชา
การผลิตรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์ในแต่ละครั้งเพื่อทบทวนหรื อติดตามงานได้
4. เทคนิคการประเมินเพื่อการเรียนรู้ และการเก็บร่ องรอยคะแนน
4.1 การประเมินเพื่อการเรี ยนรู ้และการเก็บร่ องรอยคะแนนในภาคทฤษฎี กําหนดให้นักศึกษาค้นหา
ความรู ้ หรื อวิจารณ์งานและส่ งงานบน Padlet ช่วยให้สามารถจัดสรรเวลาในการเรี ยนรู ้ได้ตามเวลาที่ ตอ้ งการใน
ลัก ษณะการเรี ย นรู ้ แ บบประสานเวลา (Synchronous Learning) ไม่ ป ระสานเวลา (Asynchronous Learning)
ได้ท้ งั สองกรณี ผูส้ อนควรกําหนดภาระงานของผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาความยากง่ายประกอบกับวัตถุประสงค์ใน
การเรี ยนรู ้แต่ละครั้ งเป็ นหลักก่ อน จึ งเลื อกใช้แอปพลิ เคชัน Padlet ในรู ปแบบที่ ตอ้ งการ เช่ น ใช้แบบ Stream
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เมื่อต้องการให้ผูเ้ รี ยนแสดงความเห็ นเป็ นรายคนตามลําดับ ในขณะที่ ใช้แบบ Shelf เพื่อกําหนดให้ผูเ้ รี ยนค้นหา
หรื อแสดงความคิดเห็ นตามหัวเรื่ อง ทั้งนี้ กลวิธีที่สําคัญอีกประการหนึ่ ง คือ การใช้ Padlet แบบ Shelf ซึ่ งระบุ
ส่ วนบนของ Shelf เป็ นชื่ อของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ให้ส่งงานภายในระยะเวลาที่ ก ําหนดโดยกําหนดค่า Require
Approval เพื่อไม่ให้ผเู ้ รี ยนด้วยกันเห็นคําตอบของเพื่อก่อน เป็ นการป้ องกันการเลียนแบบความคิดในการเรี ยนรู ้
แบบไม่ประสานเวลาได้
4.2 การเก็บร่ องรอยคะแนนอาจออกแบบการสอนโดยจัดการทดสอบด้วยแอปพลิเคชัน Quizizz
ในระหว่างการเรี ยนสดแต่ละครั้ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความสนุกในการเรี ยนเหมือนการเล่นเกมส์ ลดความน่าเบื่อใน
การเรี ยนออนไลน์ และพิจารณาจากการเก็บ คะแนนที่ ผูเ้ รี ยนผ่านกิ จกรรมการทําคะแนนขั้น ตํ่า เช่ น ต้องได้
ไม่น้อยกว่า 5,000 จากการทํา Quiziz จํานวน 10 ข้อ จะเก็บ 5 คะแนน ทั้งนี้ เพื่อลดความกดดัน จากการแข่งขัน
กับเพื่อน เปลี่ยนมาเป็ นการแข่งขันกับตนเองตามความพอใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคนได้
4.3 ผูส้ อนสามารถพิจารณาการออกแบบการเก็บคะแนนบน Quizizz ในแบบ Homework ในกรณี ที่
ผูเ้ รี ยนได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ข้ นั ตํ่าในการทดสอบในการสอนสด หรื อ อินเทอร์ เนทหลุดหรื อขาดช่วงระหว่าง
การใช้งาน Quizizz โดยกําหนดช่วงเวลาหลังจากเรี ยนสด ให้ผเู ้ รี ยนเช้าทําซํ้าภายในเย็นวันที่เรี ยน แต่กาํ หนดให้มี
คะแนนขั้นตํ่าที่ได้ “สูงกว่า” การเรี ยนสด เช่น ต้องได้ 8,000 คะแนน จากการ Quizizz จํานวน 10 ข้อ แต่ให้ทาํ ซํ้า
กี่ ครั้งก็ได้ จะช่วยลดความกดดันในการเรี ยนสดออนไลน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูเ้ รี ยนที่ มีรูปแบบการเรี ยนรู ้
(Learning Style) ในแบบที่ชอบการเรี ยนรู ้จากการทําซํ้าในเวลาที่ตนเองสนใจ (Self-Pace Learning)
4.4 ในเวลาจัดการสอนสด ผูส้ อนจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ เพื่อกระตุน้ ความคิด สรุ ปเนื้อหา หรื อ
ให้ผเู ้ รี ยนค้นคว้า วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นผ่านเครื่ องมือออนไลน์และแอปพลิเคชันต่างๆ และประเมินผล
การเรี ยนการสอนจากการประเมินตามสภาพจริ ง
5. เทคนิคการใช้ กระดานการเรียนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative board)
5.1 ผูส้ อนสามารถใช้ก ลวิธีพ้ื น ฐาน โดยกําหนดให้ ผูเ้ รี ยนสร้ าง Padlet ของกลุ่ม ของตนเองขึ้ น
เพื่อระดมสมอง (Brainstorming) ในเรื่ องต่างๆ จากนั้นกําหนดให้ผูเ้ รี ยนนําลิงก์ของ Padlet ของแต่ละกลุ่ม มาแขวน
บน Padlet กลาง ที่ผสู ้ อนจัดทําไว้ ซึ่งอาจเรี ยกว่า “กลยุทธ์ Padlet ใน Padlet” ซึ่งจะสามารถเก็บรวบผลงานได้ท้ งั
ลักษณะของงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
5.2 พิ จ ารณาเลื อ กใช้ก ระดานการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ ออนไลน์ MIRO (Online collaborative
whiteboard platform) ที่มีฟังก์ชนั การทํางานที่หลากหลาย และมีความหน่ วงตํ่า จะทําให้การเรี ยนออนไลน์และ
การศึกษาค้นคว้าเกิ ดผลงานที่เป็ นรู ปธรรมในการระดมสมอง ตลอดจนใช้สร้าง ผังมโนทัศน์ และ Mood board
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผูส้ อนกําหนดให้ผูเ้ รี ยนส่ งภาพความก้าวหน้าของงานสร้างสรรค์ที่ได้รับมอบหมายบน MIRO
ให้ผูส้ อนผ่านทาง Facebook Messenger ภายในระยะเวลา 21.00-24.00 น. ของทุ กวัน เพื่ อติ ดตามงานและเป็ น
หลักฐานในการส่งงานรายวัน ซึ่งตกลงกันในชั้นเรี ยนกันผูเ้ รี ยน เรี ยกว่า “วิธีค้ าํ ประกันงานหาย”
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ภาพประกอบที่ 1 กระดานการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ MIRO ในการระดมความคิด
และนําเสนอออนไลน์ในรายวิชาการผลิตรายการดิจิทลั ทีวี
6. กลวิธีการใช้ เฟซบุ๊กในการเป็ นเครื่ องมือสื่ อสาร (Facebook for Communication)
6.1 ผูส้ อนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิสร้างกลุ่มเฟซบุ๊กขึ้นเพียงกลุ่มเดียว เพื่อใช้ในการจัดการสอน
ร่ วมกันในการสอนรายวิชาการผลิตรายการดิจิทลั ทีวี โดยกําหนดชื่อกลุ่มว่า DTV303-1-2564 เพื่อเป็ นค่ากําหนด
มาตรฐานว่ากลุ่มเรี ยนนี้ ใช้สาํ หรับรายวิชาใด ภาคการศึกษา และปี การศึกษาใด การกระตุน้ เตือนผ่าน Facebook
Group รายวิชา ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นในการเรี ยนออนไลน์ได้มากขึ้น
6.2 การตอบข้อความของนักศึกษาเป็ นรายคนมีความสําคัญต่อการจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์
และการใช้ช่องทางทาง Facebook Messenger ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถติดต่อผูส้ อนได้ง่าย
6.3 ระยะเวลาในการตอบคําถามนักศึ กษาต้อ งมี ขอ้ ตกลงเบื้ องต้น ร่ วมกัน ที่ สอดรั บ กับ ยุค สมัย
ปั จจุบนั ผูส้ อนในรายวิชานี้ ตกลงร่ วมกันกับผูเ้ รี ยนว่า ผูเ้ รี ยนสามารถ “ฝากข้อความ” ไว้ใน Message Facebook
ได้ตลอดเวลา แต่ระยะเวลาที่ผสู ้ อนจะตอบทุกคําถามจะไม่ชา้ กว่า 12 ชัว่ โมง เนื่องจากผูส้ อนมีภารกิจอื่นๆ ที่ตอ้ ง
ทําด้วยเช่นกัน (ในขณะที่เวลาในการตอบจริ งในช่วงเวลากลางวันมักไม่เกิน 2 ชัว่ โมง) การได้รับคําตอบที่รวดเร็ ว
จากผูส้ อนจากการสอบถามผ่าน Facebook Messenger รวดเร็ วตามข้อตกลงนี้เป็ นหัวใจสําคัญที่ผเู ้ รี ยนจะเชื่อมโยง
กับผูส้ อนได้จากการติดต่อผ่านทาง “ข้อความ” ได้ตลอดเวลา
7. การออกแบบการสอนภาคปฏิบัติ
7.1 การออกแบบกิจกรรมการสอนรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บัติ ต้อ งมี ค วามสอดคล้อ งและเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน โดยมี ก ารประชุ ม ออนไลน์ ร ะหว่างผูส้ อน
ภาคทฤษฎีและผูส้ อนภาคปฏิบตั ิเพื่อสรุ ปการสอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน
7.2 การออกแบบกิจกรรมการสอนในการจัดสอนภาคปฏิบตั ิรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์แบบ
ออนไลน์ ต้องพิจารณารู ปแบบที่ เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะรายวิชา มุ่งเป้ าหมายให้นักศึ กษาคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และลงมือผลิตผลงานได้ภายใต้ขอ้ จํากัดที่มีอยู่ เช่น การกําหนดกิจกรรมมอบหมายภาระงานเดี่ยว
ให้ผูเ้ รี ยนทํา Clip ผ่านการผลิตผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น Tiktok หรื อช่องทางที่ทนั สมัยเหมาะสมสอดคล้อง
กับลักษณะและรู ปแบบเฉพาะของรายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์ภาคปฏิบตั ิ
7.3 ผูส้ อนภาคปฏิ บัติ ใช้ก ลวิธี การกระตุน้ ผูเ้ รี ย นผ่านภาพ Banner (สัด ส่ ว น 1:1) ใน Facebook
Group ของผูส้ อนภาคปฏิบตั ิ เพื่อช่วยให้เห็นผูเ้ รี ยนได้ง่าย รับรู ้ข่าวสารได้เร็ ว
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7.4 ในส่ วนของการเก็บข้อมูลความคิดเห็ นและการส่ งงานที่ มอบหมายในภาคปฏิ บัติกาํ หนดให้
นักศึกษาส่งงานบน Padlet ช่วยให้สามารถจัดการรับงานตรวจงานได้ง่าย และ ชัดเจน
7.5 ใช้ก ลวิธี ก ารออกแบบกิ จ กรรมการผลิ ต รายการโทรทัศ น์ ดิ จิ ทัล ผ่านซอฟต์แ วร์ OBS และ
Stream Yard ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถผลิตรายการโทรทัศน์แบบออนไลน์ได้
7.6 การออกแบบแนวทางการสอนตัดต่อ ปรับเปลี่ยนไปเป็ นการสอนการตัดต่อผ่านแอปพลิเคชัน
KeneMaster ซึ่งเป็ นแอปพลิเคชันที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใช้งานบนโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ในขณะที่นกั ศึกษาที่มี
เครื่ องคอมพิวเตอร์ PC ในที่ พกั อาศัย สามารถ Remote เข้ามาใช้งานซอฟต์แวร์ ตดั ต่อ Adobe Premiere Pro บน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยผ่าน Software AnyDesk เพื่อให้นกั ศึกษาใช้งานคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย
สําหรับการเรี ยนด้านงานตัดต่อผ่านเครื อข่ายซึ่ งเป็ นกลวิธีสาํ คัญที่ผูส้ อนพยายามที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนที่มีอุปกรณ์ที่มี
ศักยภาพที่ไม่เพียงพอในการผลิตชิ้นงานโทรทัศน์สามารถผลิตผลงานได้ดีข้ ึนในข้อจํากัดที่มีอยู่
7.7 กลวิธีที่สาํ คัญคือการออกแบบให้มี “คลินิกให้คาํ ปรึ กษาก่อนการสอบนําเสนองาน” ที่ ผสู ้ อน
ภาคปฏิ บตั ิจดั สรรให้มีในวันก่อนการเรี ยน เป็ นการสอนเสริ ม “นอกเวลา” จะช่วยให้นักศึกษามีความมัน่ ใจใน
การนําเสนอ ลดความประหม่าในการนําเสนอ ช่วยให้นกั ศึกษาค้นหาข้อมูลได้อย่างมีระบบมากขึ้น
7.8 ผูส้ อนและผูช้ ่วยสอนภาคปฏิ บตั ิวางตําแหน่ งของตนเองในลักษณะ “พี่สอนน้อง” จะช่วยลด
ช่องว่างทําให้นกั ศึกษาเกิดความเข้าใจ และ กล้าที่จะซักถามและอยากเรี ยนรู ้มากขึ้น

สรุ ป

การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลตามแนวคิดห้องเรี ยนกลับด้าน เริ่ มต้นจากการนํา
นโยบายของมหาวิ ท ยาลัย มาออกแบบแนวทางการปฏิ บั ติ ปรั บ เปลี่ ย นจากการสอนในห้ อ งเรี ยนและ
ห้องปฏิบตั ิการปรับรู ปแบบเป็ นออนไลน์ท้ งั หมด การจัดทําวิดีโอบันทึ กการสอนล่วงหน้า การออกแบบใช้งาน
ระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ การสอนสด การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กผ่านเครื่ องมือออนไลน์ต่างๆ ด้วยกลวิธี
อย่างมีระบบ ช่วยให้สามารถจัดการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่สอดรับกับ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ได้

ข้ อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ งมีบริ บทที่แตกต่างกัน
จึ งอาจนําแนวทางที่ ระบุ ไว้ในบทความวิชาการนี้ ประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการศึ กษาในสภาพการณ์
หลังสถานการณ์ COVID หรื อในภาวะฉุ กเฉิ นอันเป็ นเหตุที่ทาํ ให้ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ในพื้นที่ปกติ
โดยพิจารณาสภาพแวดล้อม อุปกรณ์ ลักษณะเฉพาะของผูเ้ รี ยน และ วัตถุประสงค์รายวิชาเป็ นสําคัญ
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งานวิ จัย นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ พัฒ นาแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อ ง
การไทเทรตกรด-เบส สําหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
และแบบทดสอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส จํานวน 15 ข้อ ซึ่ งมีความยากง่ายระหว่าง
0.23-0.89 และมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.21 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการทดลองได้แก่ นักเรี ยนที่ เรี ยนรายวิชา เคมี
เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จํานวน 39 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติ t-test dependent samples สําหรับการทดสอบ
สมมติ ฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส มี คะแนน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 8.74 (SD = 5.83) และ 49.44 (SD = 5.10) ตามลําดับ จึงสรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส สามารถพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของผูเ้ รี ยนได้
คําสําคัญ: แนวคิดทางวิทยาศาสตร์, การไทเทรตกรด-เบส, ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การศึกษาเป็ นกลไกหลัก ในการพัฒนากําลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกับบุคคลอื่นใน
สังคมได้อย่างเป็ นสุ ข ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของโลกศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา, 2560) ประเทศไทยจึงมีการวางแผนในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้ประชากรในประเทศนําความรู ้
ความสามารถที่ เกิ ดขึ้นจากการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆ โดยยึด
หลักการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มีการยึดคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2560) และได้มีการพัฒนาปฏิรูปการศึ กษา ตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ โดยส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้และมุ่งเน้นการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
เพื่อให้นกั เรี ยนนําความรู ้ที่มี ไปใช้ในการบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการ
ของสังคมได้ (กุลิสรา จิตรชญาวณิ ช, 2562)
จากการประกาศหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ เกี่ ยวกับการยึดคนเป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา กระทรวงศึกษาธิ การจึงได้สร้างแผนพัฒนาการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่วา่ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีความรู ้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีความสุข ในสังคม โดยมีการปรับแผนนโยบายการจัดการเรี ยนการสอน
ในโรงเรี ยน ที่ เน้นให้นักเรี ยนฝึ กทักษะกระบวนการคิ ด แก้ปัญหา เน้นความสําคัญทั้งความรู ้ และคุ ณธรรม
ซึ่ งรายวิชาที่ สาํ คัญสําหรับใช้ในการสร้ างทักษะและความรู ้ให้นักเรี ยน เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปใน
อนาคต คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นรายวิชาที่ม่งุ เน้นการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ และสามารถนําความรู ้ในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และทักษะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและตนเองได้ในอนาคต โดยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เกิดได้จาก จากการสังเกต การทดลอง
การสร้างแบบจําลอง เพื่ออธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์หรื อสิ่ งที่สนใจ ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
จึ ง ควรเน้น การทํา ปฏิ บัติ ก าร การทดลองต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้นัก เรี ย นเกิ ด ทัก ษะและนํา ไปสู่ แ นวคิ ด ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบนั ภายใต้สภาวะการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ส่ งผลให้การเรี ยน
การสอนต้องจัดในรู ปแบบออนไลน์ ทําให้นักเรี ยนขาดทักษะในการปฏิ บตั ิการ และอาจส่ งผลให้นักเรี ยนเกิด
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อนได้ ซึ่ งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ท่ีคลาดเคลื่อน มีผลมาจากการที่นกั เรี ยนมี
โอกาสลงมือทําปฏิบตั ิการน้อยลง เมื่อนักเรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อน ย่อมส่ งผลให้การเรี ยน
รายวิชาเคมีในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีแนวโน้มเกิดแนวคิดที่ผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้นการเรี ยนการสอนที่ช่วยให้นกั เรี ยน
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มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง จึงต้องมีกิจกรรมให้นกั เรี ยนสามารถใช้ความรู ้มาประยุกต์ ในการทํากิจกรรม
การอธิบาย การสร้างผลงานนวัตกรรมในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งความรู ้ของผูเ้ รี ยนเกิดจากการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ย
การสร้างชิ้นงานหรื อการทํากิจกรรม การทบทวนความรู ้และสร้างความรู ้ใหม่ผ่านประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงสนใจพัฒนาชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ นอกห้องเรี ยนเรื่ องการไทเทรตกรด-เบส
ที่สามารถใช้ควบคู่กบั การจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส โดยใช้ความรู ้เดิมร่ วมกับการประยุกต์ใช้ความรู ้ใหม่ที่นกั เรี ยนได้เป็ นผูค้ น้ คว้าด้วย
ตนเอง โดยมีครู เป็ นผูด้ ูแลและส่งเสริ มนักเรี ยน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่เรี ยนในรู ปแบบออนไลน์ดว้ ยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นสื่ อที่ ช่วยให้นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (ประพฤติ ศี ลพิพฒั น์,
2551) ซึ่ งจัดเป็ นเทคโนโลยีทางการศึ กษารู ปแบบหนึ่ ง ที่ ส่งเสริ มให้นักเรี ยนได้ปฏิ บตั ิกิจกรรมต่างๆ ตามชุ ด
กิจกรรม (เกริ ก ท่วมกลาง, 2555) และชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เป็ นนวัตกรรมที่ครู ใช้ประกอบการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยผูเ้ รี ยนศึ กษาและใช้สื่อต่างๆ ในชุ ดกิ จกรรมที่ ผูส้ อนสร้ างขึ้ น ซึ่ งเป็ นรู ปแบบของ
การสื่ อสารระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน (สุคนธ์ สิ นธพานนท์, 2553)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับชุดกิจกรรมทีใ่ ช้ ในการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
ณัฐฐา พวงไพโรจน์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาชุดกิ จกรรมสําหรับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมกับเนื้ อหา เรื่ องสมดุลเคมี เพื่อส่ งเสริ มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย
ผลการศึ ก ษาพบว่า ชุ ด กิ จ กรรมสํา หรั บ กระบวนการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เ หมาะสมกับ เนื้ อ หา เรื่ อ ง สมดุ ล เคมี
มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.4/77.3 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด หลังจากนําไปใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างจํานวน
30 คน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชู ปถัมภ์ฯ พบว่า นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05 นอกจากนี้พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อ
ชุดกิจกรรมสําหรับกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เรื่ อง สมดุลเคมีอยูใ่ นระดับมากที่สุด
วิภาวี ทะนานทอง (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง การเปรี ยบเทียบผลการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
สะตีมศึ กษากับกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เรื่ อง ปฏิ กิริยาเคมี สําหรับนักเรี ยนมัธยมศึ กษาตอนปลาย
ผลการศึกษาพบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมสะตีมศึกษาวิชาพื้นฐานเคมี เรื่ อง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่ งเสริ ม
ทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 มี ทัก ษะความคิ ดสร้ า งสรรค์แ ละคะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนสูง กว่านักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ 5E (p < .05)
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แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คือการนําข้อเท็จจริ งหลายๆ ส่ วนที่ เกี่ยวข้องมาผสมผสานเกิดเป็ นชุดความรู ้
ใหม่ ซึ่ ง เป็ นความคิ ด ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง หรื อ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง (ประสาท เนื อ งเฉลิ ม , 2558)
โดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการรับรู ้ของบุคคลต่อสิ่ งแวดล้อมแล้วทําให้บุคคลมีแนวคิดต่อวัตถุหรื อปรากฏการณ์และ
แสดงออกมาเป็ นข้อความ (ชาตรี ฝ่ ายคําตา, 2563) และสามารถให้คาํ จัดกัดความได้ โดยอยูบ่ นพื้นฐานของเหตุ
และผล ซึ่งอาศัยข้อเท็จจริ งและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ (พงศกร พรมทา, 2561)
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ในการเรียนการสอนรายวิชาเคมี
นรพนธ์ คนสู ง (2561) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นากิ จ กรรมสะเต็ม ศึ ก ษา เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ อัตรา
การเกิ ดปฏิ กิริยาเคมีเพื่อส่ งเสริ มแนวคิดทางเคมีและทักษะในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า
นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนแนวคิดสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนแนวคิด
หลังเรี ยนสู งกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากผลการศึ กษาทักษะในศตวรรษที่ 21
พบว่า นักเรี ยนกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะในศตวรรษที่ 21 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และมีคะแนนทักษะในศตวรรษที่21หลังเรี ยนสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นันทยา ศรี ขาว (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาแนวคิดและเจตคติต่อวิชาเคมี เรื่ อง เคมีอินทรี ยร์ ะดับ
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ด้วยการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้ พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ 5 ขั้น เรื่ อง
เคมีอินทรี ยป์ ระกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ ครู ควรมีสื่อที่หลากหลายและเพียงพอกับจํานวน
นักเรี ยน 2) ขั้นสํารวจและค้นหา ควรมีกิจกรรมให้นักเรี ยนลงมือปฏิ บตั ิ 3) ขั้นอธิ บายและลงข้อสรุ ป ควรถาม
คําถามเพื่อให้นกั เรี ยนอภิปรายผลเชื่อมโยงกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ 4) ขั้นขยายความรู ้ ควรให้นกั เรี ยนฝึ กทําโจทย์
เพิ่มเติมโดยเชื่อมโยงไปยังสถานการณ์อื่นโดยเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม และ 5) ขั้นประเมินผล ควรใช้การประเมินที่
หลากหลาย ผลการวิจยั พบว่าการจัดการเรี ยนรู ้ที่จดั ขึ้นช่วยให้นักเรี ยนส่ วนใหญ่ร้อยละ 67.5 มีแนวคิดถูกต้อง
(SU) รองลงมาร้อยละ 26.1 มีแนวคิดถูกต้องบางส่วน (PU) ร้อยละ 4.1 มีแนวคิดถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อน
บางส่ วน (PU / SM) และร้อยละ 2.3 มีแนวคิดคลาดเคลื่อน (SM) โดยไม่มีนกั เรี ยนคนใดเลยที่ไม่เข้าใจหรื อไม่มี
แนวคิด นอกจากนี้ ยงั พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่จาํ นวน 38 คน (ร้อยละ 74.5) มีเจตคติต่อวิชาเคมีอยูใ่ นระดับดีและ
จํานวน 13 คน (ร้อยละ 25.5) มีเจตคติต่อวิชาเคมีอยู่ในระดับดีมาก (X = 4.29) ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลที่ ได้จาก
อนุทินแสดงความรู ้สึกต่อวิชาเคมีของนักเรี ยนที่ พบว่า นักเรี ยนรู ้สึกชอบวิชาเคมีมากขึ้นเพราะได้ทาํ การทดลอง
และลงมือปฏิบตั ิเอง อีกทั้งได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกับเพื่อน นอกจากนี้ ยงั เห็นความสําคัญของวิชาเคมีมากขึ้นเพราะ
สามารถนําความรู ้มาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส

ตัวแปรตาม
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3.3 สมมติฐานการวิจยั
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ เ รี ย นด้ว ยชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง การไทเทรตกรด-เบส
มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดใหญ่
พิเศษ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ นักเรี ยนที่เรี ยนรายวิชา เคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ปี การศึ กษา 2564 ซึ่ งเลื อกโดยการเลื อกแบบ
เจาะจง จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวมทั้งสิ้น 39 คน
4.2 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุ ด ได้แก่ 1. ชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส และ
2. แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทําชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส ซึ่งเป็ นชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้นอก
ห้องเรี ยนสามารถใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบออนไลน์ได้ ประกอบด้วย คําอธิ บายชุ ดกิ จกรรม
แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยนรู ้ และกิ จกรรมการทดลอง โดยในชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้จะมี การจัดการเรี ยน
การสอนโดยแบ่งกลุ่มนักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 5 คน สําหรับทํากิ จกรรมการทดลอง 3 กิ จกรรม ได้แก่ 1. กิ จกรรม
พัฒนาชุดไทเทรตกรด-เบส เป็ นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั เรี ยนสร้างชุดการไทเทรตกรด-เบสโดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้
ง่ ายและมี ราคาถู ก โดยมี การนําเสนอและอภิ ปรายการออกแบบชิ้ นงานกับครู และเพื่ อนต่ างกลุ่ม ในรู ป แบบ
ออนไลน์ เมื่ อได้แบบชิ้ นงานที่ มีความเหมาะสมแล้ว ครู ได้ทาํ การส่ งอุปกรณ์ ในการสร้ างชิ้ นงานให้นักเรี ยน
ตัวแทนของกลุ่ม สําหรับสร้างชิ้นงาน ทดลองใช้ และปรับปรุ งให้ชุดไทเทรตกรด-เบสที่นกั เรี ยนสร้างขึ้นสามารถ
ใช้งานได้จริ ง ซึ่ งในแต่ละขั้นนักเรี ยนจะร่ วมกันอภิปรายและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในกลุ่มและครู ตลอด
การทํา กิ จ กรรมในรู ปแบบออนไลน์ 2. กิ จ กรรมการเลื อ กอิ น ดิ เคเตอร์ ที่ เหมาะสมในการไทเทรตกรด-เบส
เป็ นกิ จกรรมการเลื อกชนิ ดของอิ นดิ เคเตอร์ ที่เหมาะสมสําหรั บการไทเทรตระหว่างสารละลายกรดและเบส
3. กิจกรรมการหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง โดยกิจกรรมที่ 2 และ 3 จะใช้อุปกรณ์ไทเทรตที่นกั เรี ยนแต่
ละกลุ่มสร้างขึ้นในการทํากิจกรรม สําหรับสารเคมีที่ตอ้ งใช้ ครู เป็ นผูเ้ ตรี ยมและส่ งให้นกั เรี ยนตัวแทนของกลุ่ม
ซึ่ งในระหว่างการทํากิ จกรรมนักเรี ยนตัวแทนของกลุ่มจะเป็ นผูท้ าํ การทดลองและนําผลการทดลองมาร่ วมกัน
อภิปรายและสรุ ปผลภายในกลุ่มของตนเอง โดยมีครู เป็ นผูค้ อยดูแลและให้คาํ แนะนําตลอดการทํากิ จกรรมใน
รู ปแบบออนไลน์ โดยชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส ที่ พฒ
ั นาขึ้ นนี้ ได้นําไปหาแนวโน้ม
ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนจํานวน 3 คน และ 15 คน ตามลําดับ
ซึ่ งเป็ นนักเรี ยนที่ยงั ไม่เคยเรี ยนด้วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว แล้ววิเคราะห์หาแนวโน้มประสิ ทธิ ภาพของ
ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยกําหนดให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ คือ นักเรี ยนร้อยละ 70 มีคะแนนแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 จากนั้นจึงนําไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
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2. แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
ผูว้ ิจยั ได้สร้าง แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ชนิ ดถูก-ผิด พร้อมอธิ บายเหตุผล เรื่ อง การไทเทรต
กรด-เบสจํานวน 30 ข้อ โดยแต่ละข้อให้เลือกตอบถูกหรื อผิดพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบคําตอบนั้น โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนแต่ละข้อ คื อ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรื อไม่ตอบให้ 0 คะแนน และจากคําอธิ บาย
เหตุผลประกอบคําตอบนั้น นํามาวิเคราะห์คาํ ตอบและจัดกลุ่มแนวคิดโดยใช้เกณฑ์ที่ปรับปรุ งจากกลุ่มแนวคิดของ
Haidar (1997) โดยจําแนกออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 2. มีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แบบ
ไม่ ส มบู ร ณ์ 3. มี แ นวคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ บ างส่ ว นและคลาดเคลื่ อ นบางส่ ว น 4. มี แ นวคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์
คลาดเคลื่ อน และ 5. ไม่มีแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ จากนั้นผูว้ ิจัยได้นําแบบวัดแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
การไทเทรตกรด-เบสที่สร้างขึ้นประเมินความสอดคล้องด้านเนื้ อหา (IOC) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่าแบบวัดแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้ างขึ้ นมี ค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 จากนั้นนําแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ที่ ปรั บปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรี ยนที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ หาค่าความยากง่าย (p) และ
ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ แล้วคัดเลื อกข้อสอบที่ มีความยากง่ ายอยู่ระหว่า ง
0.23 - 0.89 และมีค่าอํานาจจําแนกตั้งแต่ 0.21 ไว้จาํ นวน 15 ข้อ เพื่อใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
2. ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบออนไลน์ โดยใช้ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรต
กรด-เบส ใช้เวลา 9 คาบ คาบละ 50 นาที
3. ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
4. นําผลคะแนนจากแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส มาวิเคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ศึ กษาเปรี ยบเที ยบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส ของนักเรี ยนที่ ใช้ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส โดยใช้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์
โดยใช้วธิ ีการทางสถิติแบบ t-test for dependent sample

5. ผลการวิจัย

ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส ของนักเรี ยน
ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส โดยใช้ แบบวัดแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส จํานวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 60 คะแนน ซึ่ งเป็ นแบบวัดฉบับเดียวกัน
ในการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ จากนั้นนําผลคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้มาวิเคราะห์
โดยใช้วธิ ีการทางสถิติแบบ t-test dependent samples ได้ผลแสดงดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงผลการเปรี ยบเทียบคะแนนจากแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
ทดสอบแนวคิดทาง
n
คะแนนเต็ม
วิทยาศาสตร์
ก่อนเรี ยน
39
60
หลังเรี ยน
39
60
*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

X�

8.74
49.44

S.D.

t

df

p

5.830
5.103

-45.327

38

.000*

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรี ยนก่อนการจัดการเรี ยนรู ้และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าเท่ากับ 8.74 และ 5.830 ตามลําดับ และคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดการเรี ยนรู ้และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน มีค่า
เท่ ากับ 49.44 และ 5.103 ตามลําดับ สถิ ติทดสอบ t-test มี ค่าเท่ ากับ -45.327 ค่าองศาอิ สระเท่ ากับ 38 และเลข
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส เพิ่มสู งขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน

6. อภิปรายผล

การอภิปรายผลการศึกษาประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
จากการศึ กษาแนวโน้มประสิ ทธิ ภาพของชุ ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส พบว่า
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น มีแนวโน้มประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยนักเรี ยนร้อยละ 100
มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ าํ กว่าร้อยละ 50 เนื่ องมาจาก ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น
ออกแบบให้ครอบคลุมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส จากนั้นนําไปปรับปรุ งแก้ไขตาม
คําแนะนําของผูเ้ ชี่ยวชาญและทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และได้นาํ ไปหาแนวโน้มประสิ ทธิ ภาพ
ก่อนนําไปใช้จริ งกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง พบว่าชุดกิ จกรรมมีแนวโน้มประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 100 ซึ่ งเป็ นเกณฑ์
เดียวกันกับงานวิจยั ของถนอมขวัญ วิบูลย์ธนสาร (2561) ที่ได้พฒั นาชุดกิจกรรมตามแนวสะตีมศึกษา เรื่ องพันธะเคมี
เพื่อส่งเสริ มทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการเรี ยนรู ้และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาํ หนด เนื่ องจากมีกระบวนการพัฒนาชุดกิ จกรรมที่มีลาํ ดับ
ขั้นตอน เป็ นระบบ โดยผ่านการประเมินคุณภาพเครื่ องมือโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผ่านการทดลองใช้เพื่อปรับปรุ ง
กิจกรรมก่อนนําไปใช้จริ ง
การอภิ ปรายผลคะแนนแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายที่ เรี ยนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส
การเปรี ยบเที ยบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายที่ เรี ยนในรู ปแบบออนไลน์ดว้ ยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มี แนวคิดทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งการไทเทรตกรด-เบส หลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
เนื่ องมาจาก ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยกิจกรรมที่เน้นให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิการทดลอง 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การสร้างชุดไทเทรตกรด-เบส ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่นกั เรี ยนต้องสร้างชุดไทเทรตกรด-เบสด้วยอุปกรณ์ที่
สามารถหาได้ง่าย ราคาถูก และใช้สารเคมีในปริ มาณน้อยลง เพื่อใช้แทนชุดไทเทรตกรด-เบสปกติที่ใช้เรี ยนใน
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ห้องเรี ยน โดยในกิจกรรมนักเรี ยนจะต้องร่ วมกันอภิปรายในกลุ่มของนักเรี ยน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งชุดไทเทรต
กรด-เบสที่สร้างขึ้นจนสามารถใช้ได้จริ ง

ภาพที่ 1 ตัวอย่างชุดไทเทรตกรด-เบสที่นกั เรี ยนสร้างขึ้น
เมื่อนักเรี ยนสร้างชุดไทเทรตที่สามารถใช้งานได้จริ งแล้ว จึงนําชุดไทเทรตไปใช้ทดลองต่อในกิจกรรมที่ 2
การหาอินดิ เคเตอร์ ที่เหมาะสมในการไทเทรต และกิ จกรรมที่ 3 การหาความเข้มข้นของสารละลายตัวอย่าง ซึ่ ง
ภายในกิ จกรรมจะมีการใช้สารเคมีในการทดลองในปริ มาณที่ น้อยกว่าการใช้ชุดไทเทรตกรด-เบสปกติ อีกทั้ง
ในการทํากิจกรรม ขั้นตอนการสรุ ปและการอภิปรายผลต้องใช้องค์ความรู ้เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบส จึงส่งผลให้
นักเรี ยนมี แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตกรด-เบสที่ ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประกรณ์
เลิศสุ วรรณไพศาล และคณะ (2559) ที่ ได้พฒั นาเทคนิ คการไทเทรตโดยใช้หลักการไมโครสเกลสําหรับใช้ใน
ห้องเรี ยนวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนที่ได้เรี ยนโดยใช้บทปฏิบตั ิการเรื่ องการไทเทรตโดยใช้หลักการไมโครสเกล
ที่พฒั นาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจยั
ของ สุ พตั รา พรหมฤทธิ์ (2562) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การไทเทรตของ
นักเรี ยน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 5 โดยการจดัการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสร้ างแบบจําลองสังเกต-สะท้อนความคิด-อธิ บ าย
ร่ วมกับการอธิ บาย ปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดับ พบว่า นักเรี ยนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
การไทเทรต หลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีสร้างแบบจําลอง-สังเกต-สะท้อนความคิด-อธิ บาย ร่ วมกับการอธิ บาย
ปรากฏการณ์ทางเคมีสามระดับสู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็ นได้วา่
ผลการวิจยั ข้างต้นสอดคล้องกับผลวิจยั ของงานวิจยั นี้ เนื่ องจากเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนผ่านกิ จกรรมให้
นักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ และร่ วมกันอภิปรายและสรุ ปผลการทดลอง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การเลือกใช้สถานการณ์ที่ใช้ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรเป็ นสถานการณ์ที่ใกล้ตวั และเกิดขึ้น
จริ ง หรื อมีอยูใ่ นชีวิตประจําวันของนักเรี ยน เพื่อกระตุน้ ความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของการร่ วมมือ
กันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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(2) ครู ผสู ้ อนควรติดตามกระบวนการทํากิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และให้คาํ แนะนํานักเรี ยน
ตลอดระยะเวลาที่ ทาํ กิ จกรรม เพื่อป้ องกันการเกิ ดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่คลาดเคลื่อน จากการประยุกต์ใช้
แนวคิดและการอธิบายผลการทดลองของนักเรี ยน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรทํา การศึ ก ษาการใช้ชุ ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้น การส่ ง เสริ ม ทัก ษะการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม
ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการสื่ อสาร เป็ นต้น

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่ สารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดการทําวิจยั จนทําให้งานวิจยั ชิ้นนี้สาํ เร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ด้านท้องถิ่ น “โอ่ง” “โรงโอ่งรัตนโกสิ นทร์ " สัญลักษณ์ โดดเด่นของจังหวัดราชบุ รี การถ่ายทอดหรื อสื บสาน
ศิลปหัตถกรรมรู ปแบบเดิม ซึ่ งเป็ นความภูมิใจของผูส้ ู งวัย 3) ด้านวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดราชบุรีมีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ การรวมกลุ่มผูส้ ู งวัยส่ วนใหญ่เชื่อมโยงอยูค่ วามเชื่อทางพุทธศาสนาเป็ นหลัก การละเล่น
พื้ น บ้า นหรื อ กิ จกรรมในท้อ งถิ่ น ได้แ ก่ การรํ า วง ศิ ล ปะการแสดงทางนาฏศิ ล ป์ ประกอบกับ ดนตรี ปี่พาทย์
4) ด้านเกษตรกรรม กลุ่มผูส้ ูงวัยมีกิจกรรมและมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร การปลูกข้าวเป็ นหลัก 5) ด้านวิถี
ชีวิต จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบวั ซึ่ งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ประเพณี ความเชื่ อ เครื่ องมือหาเลี้ยงชี พ ฯลฯ ของชาวจังหวัดราชบุรี ผลการวิจยั สะท้อนให้เห็ นถึงบริ บทพื้นที่
สังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ูงวัย การสร้างความเข้าใจในภาพรวมของชุมชนจังหวัดราชบุรี และองค์ความรู ้แต่ละ
ด้าน ความแตกต่างในความคิดแสดงถึงความหลากหลายมุมมองของผูส้ ูงวัย ทําให้เกิดแนวคิดทั้งมุมมองแบบใหม่
และปั ญหาที่พบในแต่ละพื้นที่ ในการพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวมีความสําคัญ และสามารถนํา
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ผลจากการสัมภาษณ์ท่ี ได้ นําไปต่อยอดใช้ในการสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ู งวัย จังหวัดราชบุรี
ต่อไป
คําสําคัญ: ผูส้ ูงวัย การสัมภาณ์เชิงลึก นวัตกรรมทางสังคม

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สังคมผูส้ ู งวัยของประชากรเป็ นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ปั จจุบนั ประชากรโลก
ได้กลายเป็ นสังคมผูส้ ู งวัยแล้ว เมื่อมีสัดส่ วนประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปกว่าหนึ่ งพันล้านคน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 14
ของประชากรโลกทั้งหมด ในปี 2563 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด
และในอีกไม่เกิ น 15 ปี ข้างหน้าคาดประมาณว่า ประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งวัยระดับสู ง เมื่อมีสัดส่ วน
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปสู งถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ปั จจุบนั ประเทศไทย จึงส่ งเสริ มความร่ วมมือ
ด้านการสู งวัยอย่างมีศกั ยภาพ (Active Aging) ในภูมิภาคอาเซี ยน หน่ วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เตรี ยมการ
รองรับการเป็ นสังคมผูส้ ูงวัย โดยสร้างมาตรการความมัน่ คงทางด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงวัยใน
ประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
การดําเนินงานความร่ วมมือในด้านผูส้ ูงวัยนั้น โดยการสร้าง “ความยัง่ ยืน” ให้กบั ผูส้ ูงวัย โดยการมีส่วน
ร่ วมเป็ นกระบวนการที่สาํ คัญมากในการศึกษาบริ บทพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ูงวัย พัฒนาความเข้มแข็ง
ของ ผูส้ ู งวัย ในชุมชน จังหวัดราชบุรี ในทางสังคมวิทยา “ชุมชน” คือกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิต และมีการติดต่อสื่ อสาร
หรื อสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นปกติต่อเนื่ อง อันเนื่ องมาจากการมีถิ่นที่อยูใ่ นพื้นที่เดียวกัน หรื อมีความสนใจร่ วมกัน
เช่น มีอาชีพเดียวกัน ประกอบกิจการเดียวกัน มีวฒั นธรรม หรื อความเชื่อร่ วมกัน การเชื่อมโยงของกลุ่มผูส้ ู งวัย
หรื อกลุ่มองค์กร (ผูส้ ูงวัย) ที่สมัครใจ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ (Knowledge sharing) โดยแนวทางในการดําเนิ นงาน
การศึ กษา บริ บท สังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่ ภาคกลางตอนบน ซึ่ งมีบริ บทพื้นที่
สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ู งวัยที่ แตกต่างจากภูมิภาคอื่น โดยนําองค์ความรู ้ที่เกิ ดจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และ
วิเคราะห์ประเด็นสําคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านอาหารและสุ ขภาพ 2) ด้านศิ ลปหัตถกรรม 3) ด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณี 4) ด้านเกษตรกรรม 5) ด้านวิถีชีวิตชุ มชน เพื่อให้ทราบถึ งแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูส้ ู ง วัย
จากตัวตนของผูส้ ู งวัยเป็ นแกนหลัก ในการพัฒนา และการมีส่วนร่ วม “การวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วนร่ วม”
โดยกําหนดปั ญหา หรื อสิ่ งที่ผสู ้ ู งวัยสนใจ ที่จะศึกษาวิเคราะห์อย่างไร ที่สามารถตอบสนองความต้องการผูส้ ู งวัย
ได้อย่างเหมาะสม
การวิจยั ครั้งนี้ การศึ กษาองค์ความรู ้บริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย จังหวัดราชบุรี เป็ นการ
ดําเนิ นงาน ให้สอดคล้องกับบริ บทของชุมชน และบรรลุตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (UNESCO, 2008)
ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึกในกระบวนการเก็บข้อมูล ดังนั้นจึงใช้การสังเคราะห์งานวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้เป็ น
การรวบรวมและเชื่อมโยงองค์ความความรู ้ บริ บทพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย ในการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน จังหวัดราชบุรี อันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าของผูส้ ู งวัยสามารถพึ่งพาตนเองให้
เกิดความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึกษาองค์ความรู ้บริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ูงวัยในจังหวัดราชบุรี

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

ผูว้ ิจัย ได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับ การศึ ก ษาองค์ความรู ้ บ ริ บ ทพื้ น ที่ สังคม
วัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย จังหวัดราชบุรี ดังนั้นผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
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ดังนี้ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 2) บริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ูงวัย จังหวัดราชบุรี และ3) แนวคิดที่เกี่ยวกับ
ผูส้ ูงวัย
3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 การสัมภาษณ์ เชิงลึก
การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก รายบุ ค คล (In-depth interview) เป็ นการซัก ถามพู ด คุ ย กัน ระหว่า ง
ผูส้ มั ภาษณ์และผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นการถามเจาะลึกล้วงคําตอบอย่างละเอียดถี่ถว้ น การถามนอกจากจะให้อธิ บาย
แล้ว จะต้องถามถึงเหตุผลด้วย การสัมภาษณ์แบบนี้ จะใช้ได้ดีกบั การศึ กษาวิจยั เรื่ องที่ เกี่ ยวกับพฤติ กรรมของ
บุคคล เจตคติ ความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยม บุคลิกภาพในลักษณะต่างๆ
การสัมภาษณ์ เชิ งลึ กเป็ นรู ปแบบเฉพาะในการสนทนาเพื่อให้ได้ซ่ ึ งความรู ้ ที่ถ่ ายทอดโดยผ่า น
ปฏิกิริยาระหว่างผูส้ มั ภาษณ์และผูถ้ ูกสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เชิ งลึกมี วตั ถุประสงค์เพื่อการนําออกมา (elicit ) ซึ่ งข้อมูลละเอียดจากมุมมองของ
บุคคลต่อประเด็นที่ถูกเลือกภายใต้การวิจยั
การสัมภาษณ์เชิ งลึกมีวตั ถุประสงค์เพื่อเจาะลึกเข้าไปถึงมุมมองภายใน (insider perspective) และ
เพื่อการได้มาซึ่งคําพูด ความคิด การรับรู ้ ความรู ้สึก และประสบการณ์ของผูถ้ ูกสัมกาษณ์/ผูใ้ ห้ขอ้ มูล การสัมภาษณ์
เชิ งลึ ก หมายถึ ง การเผชิ ญหน้าตัวต่อตัว (face-to-face and one-on-one) ระหว่างผูว้ ิจยั และผูถ้ ูกสัมภาษณ์/ผูใ้ ห้
ข้อมูล/ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (interviewee/informant/participant)
การสัมภาษณ์เชิงลึก ต้องการ การระบายออกอย่างเป็ นตัวของตัวเองในการให้ขอ้ มูลเชิงลึกของผูถ้ ูก
สัมภาษณ์ /ผูใ้ ห้ขอ้ มูล / ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั (interviewee/informant/participant) มากกว่าการสัมภาษณ์แบบวิธีอื่น
3.1.2 บริบทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผู้สูงวัย จังหวัดราชบุรี
บริ บทพื้นที่ จังหวัดราชบุรีเป็ นจังหวัดในภาคกลางด้านตะวันตกที่ มีภูมิประเทศหลากหลายจาก
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ แม่กลองสู่ ภูเขาสู ง มีเทือกเขาตะนาวศรี ทอดตัวยาวเป็ นแนวพรมแดนไทย-เมียนมาร์ ตั้งอยูล่ ะติ
จุด มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 5,192.462 ตารางกิโลมตร หรื อประมาณ 3,249,789ไร่ เป็ นร้อยละ 1.01 ของประเทศ และอันดับ
ที่ 42 ของประเทศ อยูห่ ่ างจากกรุ งเทพมหานครไปตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอําเภอด่านมะขามเตี้ย อําเภอท่าม่วง และอําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอําเภอเขาย้อย และอําเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอกําแพงแสน อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอบางคนที อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

1894

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ตารางที่ 1 จํานวนและสัดส่วนประชากรจากการทะเบียน จําแนกตามกลุ่มวัยสูงอายุ จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2563
เพศ

รวม

ชาย

หญิง

2563

กลุ่มอายุ

จํานวน
869,313
130,507
543,095
167,016
28,695
422,831
67,280
268,577
71,161
15,813
446,482
63,227
274,518
95,855
12,882

รวม
วัยเด็ก (0-14 ปี )
วัยแรงงาน (15-59 ปี )
วัยสู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
จําแนกอายุไม่ได้
รวม
วัยเด็ก (0-14 ปี )
วัยแรงงาน (15-59 ปี )
วัยสู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
จําแนกอายุไม่ได้
รวม
วัยเด็ก (0-14 ปี )
วัยแรงงาน (15-59 ปี )
วัยสู งอายุ (60 ปี ขึ้นไป)
จําแนกอายุไม่ได้

ร้อยละ
100.00
15.01
62.47
19.21
3.30
100.00
15.91
63.52
16.83
3.74
100.00
14.16
61.48
21.47
2.89

ด้ านสังคม คุณภาพชีวติ ของคนราชบุรี จําแนกตามตัวชี้วดั ข้อมูล จปฐ. ผลการจัดเก็บข้อมูลภาพรวม
ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดราชบุรี ตามตัวชี้วดั 5 หมวด ได้แก่ หมวดสุ ขภาพ หมวดมีบา้ นอาศัย หมวดฝักใฝ่ การศึกษา
หมวดรายได้กา้ วหน้า และหมวดปลูกฝังค่านิยมไทย พบว่า คนจังหวัดราชบุรี มีสุขภาพดี มีบา้ นอาศัย รักการศึกษา
มีงานทํา มีรายได้ และมีความประพฤติดีมีคุณธรรม แต่ยงั คงมีคนที่ดื่มสุ รา และสู บบุหรี่ อยูร่ ้อยละ 4.19 และ 5.15
ตามลําดับ ความท้าทายของยุทธศาสตร์จึงเน้นที่การสร้างนิสัยแห่ งชีวิตใหม่ โดยเฉพาะพฤติกรรมสุขภาพ เน้นการดูแล
รายบุ คคล การควบคุ มผูบ้ ริ โภคกลุ่มเยาวชนอย่างใกล้ชิด และการดู แลสภาพแวดล้อมทางสุ ขภาวะในระดับ
หมู่บา้ น เน้นการเฝ้าระวังภัยที่จะกระทบต่อคุณภาพชีวิต พร้อมส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ทุกหมู่บา้ นพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ านวิถีชีวิตและวัฒนธรรม การที่เมืองราชบุรีประกอบไปด้วยชุมชนหลายเชื้อชาติ ทําให้มีวิถีชีวติ
และวัฒนธรรม ประเพณี ที่แตกต่างหลากหลาย การละเล่นหรื อกิจกรรมในท้องถิ่น เช่น การแห่ นาค ประกอบแตรวง
กลองยาว การทอดกฐิน การตักบาตรเทโว ทําบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา การแห่ขนั หมาก การแต่งงาน ฯลฯ หลาย
อย่างในปั จจุ บันเริ่ มเลื อนหายจางลงไป รวมทั้งการละเล่นพื้นบ้านที่ เกี่ ยวพันกับวิถีการผลิ ตและวิถีชีวิต เช่ น
การแข่งขันวัวลานหลังฤดูเก็บเกี่ยวนวดข้าว ประเพณี ลงแขกทํานาเกี่ยวข้าว และอื่นๆ ถูกละเลยขาดการสื บสาน
จากคนรุ่ นหลัง ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชนหมู่บา้ น จืดจางลง อันเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดสภาพครอบครัว
ชุมชน จังหวัดราชบุรี มีภาวะที่อ่อนแอ และการสื บสานด้านวิถีชีวติ และวัฒนธรรมจางหายไป
จังหวัดราชบุรี ยังโดดเด่นในเรื่ องของ “เมืองแห่ งศิลปะร่ วมสมัย ”ที่สามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์
เชื่ อมโยงกับท่องเที่ ยวต่างๆ อาทิ เช่น โอ่ งมังกร ที่ ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนารู ปแบบเป็ นผลิตภัณฑ์เซรามิกสมัย
ใหม่ที่มีความสวยงามแปลกตา และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริ ง ผลิตภัณฑ์ ผ้าทอมื อและผ้ าจกที่มีลวดลายเป็ น
เอกลักษณ์โดดเด่น ของบ้านคูบวั และบ้านดอนแร่ อําเภอเมืองราชบุรี หนังใหญ่ วัดขนอน อําเภอโพธารามงาน
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ศิ ลป์ ที่ รวมเอาศิ ลปะหลากหลายแขนงเข้าไว้ดว้ ยกันทั้งลวดลายตัวหนังใหญ่เชิ งจิ ตรกรรม ศิ ลปะการแสดงทาง
นาฏศิลป์ ประกอบกับดนตรี ปี่พาทย์ แหล่ งผลิตและจําหน่ ายตุ๊กตาผ้า ที่มีชื่อเสี ยงของอําเภอโพธาราม
3.1.3 แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับผู้สูงวัย
“สั ง คมผู ้สู ง อายุ” สั ง คมแห่ ง การสร้ า งคุ ณ ค่ า ของวัย สู ง อายุด้ว ยความสามารถ ศัก ยภาพ และ
การพัฒนาของสังคม กล่าวคือ การมองข้ามภาวะทางสรี ระร่ างกายที่ เปลี่ ยนแปลงไปตามกาลเวลาแล้ว หันมา
มุ่งเน้น “คุณค่า” ที่ความสามารถ และศักยภาพของผูส้ ู งอายุ ด้วยจิตใจที่เคารพและยอมรับในคุณค่าของความเป็ น
มนุษย์อย่างเต็มเปี่ ยม
การนําศักยภาพและความสามารถในตัวตนออกมาใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อสังคมเป็ นภาวะของ
ผู ้สู ง อายุที่ ย งั คงมี ค วามคล่ อ งแคล่ ว กระตื อ รื อ ร้ น เคลื่ อ นไหวที่ ค ล่ อ งตัว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกับ
กระบวนการคิดและการเรี ยนรู ้ยงั คงมีความสมบูรณ์ถึงแม้บางครั้งอาจจะเกิ ดความล่าช้าในการประมวลข้อมูล
ต่างๆ แต่โดยภาพรวมแล้วยังคงเป็ นกลุ่มผูส้ ูงอายุที่สามารถเป็ นกําลังในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมได้ดี
แนวคิดผูส้ ู งอายุที่ยงั คุณประโยชน์ (Productive Aging) มองว่าการเป็ นผูส้ ู งอายุที่มีศกั ยภาพ มีความสามารถ มี
ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในชีวติ ของตนเองมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม
การเรี ยนรู ้เพื่อการแสวงหาความรู ้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ที่สร้างคุณประโยชน์
ให้กบั สังคมในด้านการพัฒนาได้เป็ นอย่างดี โดยที่การเรี ยนรู ้มีหลายรู ปแบบทั้ง 1) การเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยนที่ได้
จากการผ่านประสบการณ์ชีวิตในแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นการ เช่น การได้มีโอกาสไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ การชมนิ ทรรศการต่างๆ และการไปท่องเที่ยวอย่างอิสระ ประสบการณ์
เหล่านี้ สามารถสร้างการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้กบั ผูค้ นได้ท้ งั สิ้ น การเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้ ไม่มีการจํากัดเพศชายหรื อ
หญิง อายุเท่าไหร่ หรื อวัยเด็ก วัยกลางคน หรื อวัยสู งอายุ แต่จะเป็ นค้นคว้าความรู ้ใหม่ได้โดยตนเอง และเพื่อ
ตนเอง 2) การเรี ยนรู ้ในระบบโรงเรี ยนทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ศึกษาเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรตามกระทรวงศึกษา
ได้กาํ หนดพร้อมกับการถูกกําหนดผ่านสังคมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้จะเป็ นในรู ปแบบของแนวคิด
ทฤษฎี และองค์ความรู ้พ้ืนฐาน ประกอบกับการศึ กษาอิสระในด้านของการทําวิจยั เพื่อการนําความรู ้ที่เรี ยนมา
ทั้งหมดมาปรับใช้ การวิจยั เป็ นกระบวนทรรศน์ทางการแสวงหาความรู ้ และข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น ช่วงเวลาที่ผา่ นมา
กระบวนการวิจยั เกิดรู ปแบบใหม่อยูเ่ รื่ อยๆ เพื่อการรองรับกลุ่มคนในสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้นเกี่ยวกับ
ผูส้ ูงอายุ มีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจดังนี้
1.กระบวนการวิจยั ที่หลากหลายเพื่อรองรับสังคมผูส้ ูงอายุ
จํานวนประชากรวัยสู งอายุเพิ่มขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็ ว มีความต่อเนื่ อง และมีความซับซ้อน
ของปั ญหาในสังคมมากขึ้น ดังนั้นลักษณะการศึกษาวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุก็ตอ้ งเพิ่มความหลากหลายและ
สร้างสรรค์มากยิง่ ขึ้น เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและความเหมาะสมกับกลุ่มผูม้ ีส่วนร่ วมในการวิจยั (กลุ่มเป้ าหมาย) ไป
ด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ ซึ่ งแต่ละวิธีวิทยาการศึกษาจะได้ผลการศึกษาคนละรู ปแบบแล้วแต่ความ
เหมาะสมของเนื้อหาที่ตอ้ งการโดยการพิจารณาสถานการณ์สังคมในช่วงเวลาหรื อปั ญหาอื่นๆ ที่ผูส้ ู งอายุตอ้ งการ
ให้นกั วิจยั เป็ น
ผูช้ ่วยในการถ่ายทอดเรื่ องราวเพื่อการผลักดันในเกิดการพัฒนากับผูส้ ูงอายุและสังคม ปั จจุบนั
ได้มีการพัฒนารู ปแบบการวิจยั ที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ การวิจยั แบบมีส่วนร่ วม การวิจยั
แบบสํารวจ และการวิจยั เรื่ องเล่า เป็ นต้น
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จากรู ปแบบการศึ กษาวิจยั ที่มีความหลากหลายในปั จจุบนั ทุกรู ปแบบจะมีเสน่ ห์ในลักษณะ
ของการออกแบบที่ แ ตกต่ า งกันไป โดยจุ ด นี้ ก็ ข้ ึ นอยู่กับผูว้ ิจัย ด้ว ยเช่ นกัน ว่า เมื่ อ หยิบมาใช้แ ล้ว เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายมากแค่ไหน ทั้งนี้ สําหรับกลุ่มผูส้ ู งอายุแล้ว ผูว้ ิจยั มองว่าการนําการวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม หรื อการวิจยั แนวเรื่ องเล่า (Narrative Research) มาเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ ในการทํางานวิจยั กับผูส้ ู งอายุที่
นอกเหนือจากวิธีการศึกษาแบบเดิม เพื่อการได้มุมมองที่แปลกใหม่และแตกต่างมากขึ้น
การศึกษาวิจยั ประกอบประสบการณ์ชีวติ ที่ผา่ นมาผนวกกับความรู ้ที่ได้รับเป็ นส่วนช่วยยืนยัน
ถึงความมีคุณค่าในตัวตนของผูส้ ูงอายุได้เป็ นอย่างดี คุณค่าและความรู ้เป็ นสิ่ งที่อยูภ่ ายในถ้าไม่เกิดการกระตุน้ หรื อ
การสนองตอบในความรู ้เหล่านั้น ก็ยากที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะออกมาจากตัวของผูส้ ูงอายุเอง
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ได้ใช้กรอบแนวคิด โดยศึกษาบทบาทของผูส้ ู งวัยในการสังเคราะห์องค์ความรู ้ บริ บทพื้นที่ สังคม
วัฒนธรรมของผูส้ ูงวัย จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย 5 ด้าน มาสร้างเป็ นกรอบแนวคิด ดังนี้

1. การศึกษา บริ บทพื้นที่ สังคม
วัฒนธรรม จ.ราชบุรี
2. การศึกษาองค์ความรู ้ ศักยภาพ
ของผูส้ ู งวัย จ.ราชบุรี

การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก
การหาข้ อมูลเชิงลึก (Insight)
จากผู้สูงวัย

องค์ความรู ้ของผูส้ ู งวัย
จังหวัดราชบุรี 5 ด้าน
1. ด้านอาหารและสุ ขภาพ
2. ด้านศิลปหัตถกรรม
3. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
4. ด้านเกษตรกรรม
5. ด้านวิถีชีวติ ชุมชน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) มีรายละเอียดของวิธีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
4.1 แบบแผนการวิจยั
การศึกษาบริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ูงวัย จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในการวิจยั ครั้งนี้
ตามบริ บทพื้นที่ของชุมชน เพื่อส่งเสริ มกระบวนการมีส่วนร่ วมของผูส้ ู งวัยในชุมชน จังหวัดราชบุรี เกิดการรวมกลุ่ม
ระหว่างผูว้ ิจยั ตัวแทนชุมชน และกลุ่มผูส้ ู งวัย โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อสังเกตสภาพปั ญหา และศักยภาพของ
ผูส้ ูงวัย ของจังหวัดราชบุรี 5 ด้าน 1) ด้านอาหารและสุขภาพ 2)ด้านศิลปหัตถกรรม 3)ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
4)ด้านเกษตรกรรม 5) ด้านวิถีชีวติ ชุมชน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผสู ้ ูงวัยของจังหวัดราชบุรีแบบมีส่วนร่ วม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในบริ บทพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย จังหวัดราชบุรี เพื่อนําข้อมูลที่ ได้ทาํ การวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อใช้เป็ นข้อมูลศึกษากระบวนการเสริ มสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมต่อไป
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4.2 ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
การวิจัยเชิ งคุ ณภาพในการศึ กษาครั้ งนี้ ได้แก่ การสัมภาษณ์ ผูส้ ู งวัย กลุ่มผูใ้ ช้ที่มีพฤติ กรรมสุ ดโต่ง
(Extreme User) และผูเ้ ชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ บริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม (ปราชญ์ชาวบ้าน) ตัวแทนผูถ้ ่ายทอด
องค์ความรู ้ 5 ด้าน – ตัวแทนผูส้ ูงวัย (ผูใ้ ช้/User) จังหวัดราชบุรี จํานวน 5 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
ผูว้ ิจัยได้ทาํ การศึ กษาทบทวนความรู ้ เกี่ ยวกับวิจยั เชิ งคุณภาพ กระบวนการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา และ
ความรู ้เกี่ยวกับการศึกษาบริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี ให้มีความเข้าใจ ก่อนทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลขั้นตอนการวิจยั โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ และข้อมูลของผูส้ ู งวัย รวมทั้ง
จากการสังเกต และศึ กษาจากเอกสารที่ ได้รับระหว่างการสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อคําถาม
ปลายเปิ ด 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ู งวัย เพศ อายุ เบอร์ โทร Line ID และอาชีพ ส่ วนที่ 2 ศึกษา
การสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ู งวัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ปั ญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงาน
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ หาคุณภาพเครื่ องมือโดยผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน
3 ท่าน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) มีค่ามากว่า 0.5
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Search) ตํารางานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการ
สร้างความเข้าใจในนวัตกรรมสังคม กระบวนการนวัตกรรมสังคมของผูส้ ู งวัย เพื่อการสร้างเครื อข่าย หรื อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นต้น
2. ผูว้ ิจยั ประสานงานกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาบริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย
จังหวัดราชบุรี เพื่อขอความร่ วมมือในการดําเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ โดยประสานงานอย่างเป็ นทางการกับตัวแทนผูส้ ูงวัย
จังหวัดราชบุรี จํานวน 5 คน เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูส้ ูงวัยผูใ้ ห้ขอ้ มูล รวมทั้งแจ้งรายละเอียด
วัตถุประสงค์ วิธีดาํ เนิ นงาน และระยะเวลาดําเนิ นการวิจยั ให้ทราบ ตลอดจนขอความร่ วมมือในการอนุญาตให้
ผูเ้ กี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้เข้าร่ วมกิจกรรมในการวิจยั
3. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยการสั ง เกตปรากฏการณ์ และการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะจงกับ
กลุ่ ม เป้ า หมาย ด้ว ยวิธี ก ารสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง และคํา ถามปลายเปิ ดในประเด็ นบริ บ ทพื้ นที่ สัง คม
วัฒนธรรม ของผูส้ ู งวัย และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม พร้อมทั้งสังเกตและจดบันทึกและบันทึกเสี ยงขณะ
สนทนากลุ่มจนกว่าการสนทนากลุ่มจะเสร็ จสิ้ น ในกรณี ที่ขอ้ มูลที่ ได้มายังไม่เพียงพอ หรื อมีความต่อเนื่ องใน
งานวิจยั ผูว้ จิ ยั ดําเนินการสัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ หรื อ ช่องทาง Application Line
4. ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นําข้อมูลมาจัดเรี ยงในแต่ละด้าน
และการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่ มีความสมบู รณ์ นํามาตรวจสอบและตอบโจทย์งานวิจัย มาวิเคราะห์
ร่ วมกับวรรณกรรมที่ ได้ทวนมาตามกรอบแนวคิดของการวิจยั และวิเคราะห์เพื่อหาคําตอบของวัตถุประสงค์
จนสามารถสรุ ปค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพของการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่ วม
การสัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อทัศนคติร่วมกัน ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นการวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content analysis) ตามแนวคิดของของโคโลซี Colaizzi 1978 Cited in Holloway & Wheeler, 1996) โดยการกําหนด
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รหัสข้อมูล จัดหมวดหมู่ประเด็นข้อมูล (หัวเรื่ อง) 5 ด้านที่ได้จากกลุ่มผูส้ ู งวัย นํามาวิเคราะห์และได้ขอ้ สรุ ปอย่าง
ละเอียด พร้อมกับการยกตัวอย่างคําพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยคํานึ งถึงความน่ าเชื่ อถือ โดยการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีตวรจสอบ ตามขั้นตอนของกระบวนการวิจยั (Beck, 1993 Strubert & Carpenter, 1995)
ดังนี้
1. ความน่าเชื่อถือ (Credibility) โดยเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูล กลุ่มผูส้ ูงวัยที่มีความหลากหลายและมีประสบการณ์
เป็ นการยืนยันข้อมูลที่ เป็ นจริ งที่ ได้จากการศึ กษาว่ามีความถูกต้อง เนื้ อหาคลอบคลุมทุกประเด็น และการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสดงให้เห็นถึงทุกประเด็นในการศึกษาสามารถอธิบายได้ตามความเป็ นจริ ง
2. ความตรงของข้อมูล (Fittingness) ผูว้ ิจัยแสดงถึ งการตรวจสอบ ผลที่ ได้สอดคล้องกับข้อมูล
โดยจัดทําแบบบันทึ กข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผูส้ ู งวัย ตรวจสอบข้อมูล ประเด็นของงานวิจยั ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอื่นๆ ตรงกับความเป็ นจริ ง
3. ความสามารถในการตรวจสอบ (Auditability) ผูว้ ิจยั ได้เขียนรายละเอีดยของกระบวนการเก็บ
ข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างชัดเจน โดยนําเสนอตรงกับความเป็ นจริ งและสามารถตรวจสอบได้

5. ผลการวิจัย

จากกรอบแนวคิดการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาเป็ นแนวทางในการดําเนินงานวิจยั ได้แก่ ผลการศึกษาองค์ความรู ้
บริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการการวิจยั เชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ความคิดเห็ น
ของผูส้ ู งวัย ในจังหวัดราชบุรี ร่ วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) เช่น บรรยากาศในการเรี ยนรู ้ มุมมองประสบการณ์ของผูส้ ู งวัยตาม
ศักยภาพ บริ บทชุมชน โดยการใช้แบบบันทึกการสังเกต กล้องถ่ายภาพ และเทปบันทึกเสี ยง เครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า
การแก้ปัญหา (การถอดองค์ความรู ้) การสร้างความหมาย และเหตุผล โดยการกําหนดกรอบองค์ความรู ้
บริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรมของผูส้ ูงวัย ด้วยชุมชนเป็ นฐานราก จังหวัดราชบุรี 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอาหารและสุขภาพ
2. ด้านศิลปหัตถกรรม
3. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
4. ด้านเกษตรกรรม
5. ด้านวิถีชีวติ ชุมชน
การกําหนดกรอบนั้น ทําให้การศึกษาบริ บทพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย จังหวัดราชบุรีเกิด
แกนหลักและมีเป้ าหมายร่ วมกันในการขับเคลื่อนชุมชน โดยในแต่ละด้านนั้นอาจจะมาจากองค์ความรู ้ บริ บท
พื้นที่ สังคม วัฒนธรรม หรื อเป็ นปั ญหาที่ทอ้ งถิ่น หรื อชุมชนให้ความสําคัญ และมีความต้องการจะแก้ไข หรื อ
พัฒนา ซึ่งความสําคัญขององค์ความรู ้ ประกอบด้วย 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การคัดเลือกผู้สูงวัยในชุมชน จังหวัดราชบุรี
การคัดเลือกผูส้ ู งวัย ควรมีความหลากหลาย ไม่เพียงแต่ในเรื่ องของเพศ อายุ และรายได้ ที่สาํ คัญ ควรมี
ศักยภาพที่แตกต่าง การระบุผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ู งวัย
บุคคลหรื อองค์กรที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยในการสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ูงวัย มีดงั ต่อไปนี้
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กลุ่มที มผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผูเ้ ชี่ ยวชาญประวัติศาสตร์ บริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม (ปราชญ์ชาวบ้าน)
ตัวแทนผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู ้ 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านอาหารและสุขภาพ
2. ด้านศิลปหัตถกรรม
3. ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
4. ด้านเกษตรกรรม
5. ด้านวิถีชีวติ ชุมชน
การลงพื้นที่ได้ทาํ แบบสํารวจข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นาํ ผลการสํารวจศักยภาพของผูส้ ูงวัย จังหวัดราชบุรี สรุ ปประเด็น
ที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ และ “จัดทําแบบสัมภาษณ์” และดําเนิ นการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนผูส้ ูงวัยจํานวน 5 คน ซึ่งสามารถสรุ ปผลการศึกษา ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
5.1 ด้านอาหารและสุ ขภาพ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูส้ ู งวัย มีการรวมกลุ่มกันทําอาหาร หรื อขนมไทย
จากงานอดิเรกที่ไม่ใช่แค่งานอดิเรก การทําทองม้วนของกลุ่มขนมทองม้วนสูตรโบราณ ไชโป้ วหวาน และเต้าหูด้ าํ
เป็ นเต้าหูแ้ บบดั้งเดิมของชาวจีนแต้จ๋ิวในอําเภอโพธาราม เสน่ห์ของอาหารของจีน มอญ และมีประเภทผลิตภัณฑ์
ที่ข้ ึนทะเบียนผูผ้ ลิต/ผูป้ ระกอบการ OTOP ด้านประเภทอาหาร จํานวน 380 ผลิตภัณฑ์ ความท้าทายที่เกิดขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์ดา้ นอาหารและสมุนไพร อยากเน้นการสร้างตลาดสิ นค้า ณ แหล่งผลิตในพื้นที่จริ ง เพื่อสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจแก่ชุมชน และผูส้ ูงวัยมีรายได้ และที่สาํ คัญคือการจัดการความรู ้ของการผลิตสิ นค้าจากภูมิปัญญาที่ยงั่ ยืน
และการเพิม่ คุณค่ามูลค่าสิ นค้าด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง ดังตัวอย่างคําพูดต่อไปนี้
“…อาหารไทยที่โดดเด่ นของราชบุรี คือ ไชโป้ วหวาน และเต้ าหู้ ดาํ เป็ นเต้ าหู้ แบบดั้งเดิมของชาวจีน
แต้ จิ๋ว แต่ กย็ ังต้ องการผู้พัฒนาหรื อคนรุ่ นใหม่ ๆ มาแชร์ ไอเดีย ความรู้ ร่ วมกัน เพื่อเป็ นแรงดึงดูดให้ กลุ่มผู้บริ โภค
(ลูกค้ า) เลื อกซื ้อผลิ ตภัณฑ์ และตรงความต้ องการของลูกค้ าที่ ม าท่ องเที่ ย วและมีหลายกลุ่ม ...และส่ วนใหญ่
การทําอาหารไทยและสุ ขภาพด้ านสมุนไพร ส่ วนใหญ่ จะเกิ ดจากการรวมกลุ่มกันของผู้สูงวัย หรื อกลุ่มแม่ บ้าน
บางครั้ งก็นาํ ไปปรั บใช้ กับวิทยาการ องค์ ความรู้ ใหม่ ๆ อาทิ ขนมทองม้ วนสู ตรโบราณดั้งเดิม ทําให้ รูปแบบของ
ขนมทองม้ วนมีไส้ สี สันสดใส และรสชาติ หลากหลาย น่ าทาน พร้ อมกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม และ
ตอบโจทย์ ผ้ บู ริ โภคในปั จจุบัน...” (RE001)
5.2 ด้านศิลปหัตถกรรม จากการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาด้านท้องถิ่น “โอ่ง” “โอ่งมังกร” การสร้างสรรค์
หรื อออกแบบการทําลวดลายของโอ่ง เป็ นกิ จกรรมที่ เปิ ดโอกาสให้กับผูส้ ู งวัยได้แสดงออกถึ งความสามารถ
อารมณ์ ความรู ้สึก ในการกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ผ่านงานด้านศิลปหัตถกรรม รวมทั้งยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เชิ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรมแนวใหม่ สะท้อ นวิ ถี ชี วิ ต และความเป็ นอยู่ข องชาวราชบุ รี ใ นอดี ต ได้ชัด เจน และด้ว ย
ความมุ่งมัน่ ในการผลิต หรื อการทําของผูส้ ู ยวัย ในการสื บสานศิ ลปหัตถกรรมการปั้ นโอ่งมังกร ทําให้เกิ ดเป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู ้ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภูมิปัญญาบรรพบุรุษและปลูกจิตสํานึ กการอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมนี้ ไว้
และ “โอ่ง” เป็ นสิ นค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ที่มีความหลากหลายในการออกแบบทั้งรู ปแบบเดิมและรู ปแบบใหม่
รวมทั้งการร้อยเรี ยงเรื่ องเล่าบอกเล่าประวัติความเป็ นมาของงานศิลปหัตถกรรมลวดลายในแต่ละชิ้นนี้ต้ งั แต่อดีต
จวบจนปั จจุบนั ดังตัวอย่างคําพูดต่อไปนี้
“...ภูมิปัญญาด้ านท้ องถิ่น “โอ่ ง” “โรงโอ่ งรั ตนโกสิ นทร์ " สั ญลักษณ์ โดดเด่ นของจังหวัดราชบุรี
การถ่ า ยทอดหรื อสื บ สานสิ่ ง เดิ ม ๆ รู ป แบบเดิ ม โลกที่ เ ปลี่ย นไป การทํา โอ่ ง ลายดั้ ง เดิ ม ๆ รู ป แบบเดิ มๆ นั้ น
เป็ นความภูมิใจของผู้สูงวัย แต่ ะคนรุ่ นหลังหรื อลูกหลานของจั งหวัดราชบุรี จะสื บสานต่ อ๓มิปัญญาไทยหรื อ

1900

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ไม่ นั้น รุ่ นนี ้ รุ่ นใหม่ รุ่ นไหน หรื อต่ อไปจะคงเหลือแค่ ประวัติศาสตร์ ด้ านศิ ลปหั ตถกรรมไว้ ให้ อ่าน หรื อชมงาน
ฝี มื อ ให้ รุ่ นต่ อ ๆไปชมหรื อฟั ง แต่ ก็ อ ยากฝากถึ ง เด็ ก ๆ เยาวชนอยากให้ อนุ รั กษ์ ค วามเป็ นรากเหง้ าของ
ศิลปหั ตถกรรม งานละเอียดออ่ น เกิดความประณี ต สามารถสร้ างคุณค่ าทางจิ ตใจและดํารงถึงความเป็ นเอกลักษณ์
ความเป็ นเมืองโอ่ งมังกร...” (RE001)
5.3 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี จากการศึกษาพบว่า จังหวัดราชบุรีเป็ นชุมชนทางด้านวัฒนธรรม
และประเพณี ที่สาํ คัญ มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณี
การรวมกลุ่มผูส้ ู งวัยส่ วนใหญ่เชื่อมโยง อยูค่ วามเชื่อทางพุทธศาสนาเป็ นหลัก การละเล่นหรื อกิจกรรมในท้องถิ่น
อาทิ การรําวง แต่ส่วนใหญ่การจัดงานด้านวัฒนธรรมประเพณี อาทิ งานสื บสานประเพณี วนั สงกรานต์ อ.เมือง
ราชบุรีงานประเพณี ลอยกระทงเทศบาลเมืองราชบุรี งานโครงการสื บสานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี จัดวันที่ 1 ธันวาคม
ของทุกปี กิจกรรมเด่นที่น่าสนใจ ชมริ้ วขบวน 8 ชาติพนั ธ์ ใน จ.ราชบุรี ได้แก่ ไทยเขมรลาวเดิม ไทยยวน ไทยจีน
ไทยทรงดํา ไทยมอญ ไทยกระเหรี่ ยง ไทยพื้นถิ่น ไทยลาวเวียง และการแสดงศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี ผีมอญ
ประเพณี ตกั บาตรข้าวตอก กระยาสารทประเพณี การแห่ ดอกไม้ของชาวลาวเวียงบ้านสิ งห์ หรื อกิจกรรมท้องถิ่น
หรื อชุมชนในแต่ละอําเภอ จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสื บสานวัฒนธรรมไทยขึ้น กลุ่มผูส้ ูงวัยในแต่ละอําเภอการมี
ส่ ว นร่ ว มในการแสดงศิ ลปวัฒ นธรรม และการซัก ซ้อมการแสดง (การรํ า วง) ศิ ล ปะการแสดงทางนาฏศิ ลป์
ประกอบกับดนตรี ปี่พาทย์ เปรี ยบเสมื อนได้ออกกําลังที่ แสดงถึ งความสวยงามอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดราชบุรี รวมทั้งเครื่ องแต่งกายที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํากิ จกรรมเชิ งปฎิ บตั ิการร่ วมรังสรรค์
(Co-Creation) กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (ผูส้ ู งวัย) ส่ วนใหญ่ละเป็ นโครงการประเพณี วนั สงกรานต์ และวันผูส้ ู งอายุ
ดังตัวอย่างคําพูดต่อไปนี้
“...เมื่อก่ อนชุมชนอําเภอเมือง จั งหวัดราชบุรีเป็ นชุมชนทางด้ านวัฒนธรรมและประเพณี ที่สาํ คัญ
และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ แต่ ภายหลังน้ อยลงขาดแคลนทรั พยากรบุคคล และคนรุ่ นใหม่ มาสื บทอด
ศิ ลปะการแสดง คนรุ่ นใหม่ นิยมศิลปวัฒนธรรมใหม่ ๆ รู ปแบบใหม่ (การต่ อยอดองค์ ความรู้ ) อีกทั้งด้ วยระยะห่ าง
ของวัยต้ องเรี ยนรู้ ทักษะและองค์ ความมรู้ ร่วมกัน ทําให้ ชุมชนจังหวัดราชุบรี (อําเภอเมือง) กลายเป็ นสังคมผู้สูงวัย
อย่ างสมบูรณ์ เพราะมีประชากรอายุมากกว่ า 60 ปี ขึน้ ไป จึ งมีการจัดกิจกรรมด้ านวัฒนธรรมและประเพณี งานสื บสาน
ประเพณี วันสงกรานต์ อ.เมืองราชบุรี งานประเพณี ลอยกระทงเทศบาลเมืองราชบุรี งานโครงการสื บสานวัฒนธรรม
กิจกรรมเด่ นที่น่าสนใจ ชมริ ้ วขบวน 8 ชาติพันธ์ ใน จ.ราชบุรี ได้ แก่ ไทยเขมรลาวเดิม ไทยยวน ไทยจีน ไทยทรงดํา
ไทยมอญ ไทยกระเหรี่ ยง ไทยพืน้ ถิ่น ไทยลาวเวียง และการแสดงศิ ลปวัฒนธรรม ประเพณี ผีมอญ ประเพณี ตักบาตร
ข้ าวตอก กระยาสารทประเพณี การแห่ ดอกไม้ ของชาวลาวเวียงบ้ านสิ งห์ หรื อการประชุมผู้สูงวัยทุกๆ เดื อน”
(RC001)
5.4 ด้านเกษตร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูส้ ู งวัยมีกิจกรรมและมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร
(ทํานา, ทําไร่ , การปลูกผัก และสวนผลไม้) เป็ นหลัก อีกส่วนหนึ่งมีรายได้มาจากการรับจ้างในสถานประกอบการ
รองลงมา และสุดท้ายคือรายได้จากภาคบริ การและพาณิ ชย์กรรม (การค้าขายรายย่อย) ซึ่งด้านการเกษตรที่โดดเด่น
ทางจังหวัดราชบุรี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกข้าว เป็ นหลัก และพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัด ที่มี
การเพาะปลูกมาก 5 ชนิ ด คือ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะพร้าวนํ้าหอม สับปะรด (โรงงาน) และมันสําปะหลัง แต่ปัญหา
ที่พบ คือ บางพื้นที่ยงั ไม่มีการแปรรู ปจึงไม่ได้มีการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ราคาส่ วนใหญ่จึงขึ้นอยูก่ บั พ่อค้าคน
กลาง สภาพอากาศเป็ นตัวแปร และที่สาํ คัญในการทําลายผลิตผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เพราะในช่วงหน้าฝน
นํ้าจะท่วมไร่ นาชาวบ้าน ซึ่ งเป็ นปั ญหาอยู่ทุกปี ดังนั้นจึงมีการผลักดันให้ประชาชนหันมาทําการเกษตรแบบใช้
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นํ้าน้อยในการแปรรู ปสิ นค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าหันมาใช้แนวคิดการประกอบอาชี พโดยยึดหลักเศรษฐกิ จพอเพียง
ดังตัวอย่างคําพูดต่อไปนี้
“...การประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่โดดเด่ นของราชบุรี คือปลูกข้ าว พืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของจังหวัด
ที่ มีการเพาะปลูกมาก 5 ชนิ ด คื อ ข้ าวนาปี ข้ าวนาปรั ง มะพร้ าวนํา้ หอม สั บปะรด (โรงงาน) และมันสําปะหลัง
จากการสัมภาษณ์ “ส่ วนใหญ่ ที่ไร่ หลักๆ คือการปลูกข้ าว และบุคคลหรื อผู้สูงวัยที่มาหาที่ไร่ สุขพ่ วง แบ่ งประเภท
ได้ 6 จําพวก 1) คื อ ไม่ มีที่ดิน ไม่ มีที่เลย อยู่ในเมือง 2) ที่ดินน้ อย 2 นํา้ น้ อย นํา้ ต้ องเป็ นนํา้ ประปาจ่ ายค่ านํา้ ประปา
ก็แพงนํา้ ใช้ น้อย 3) ดินที่จะมาปลูกผักเรี ยกก็มีน้อย ไม่ ร้ ู จะเอาที่ไหน 4) เวลาก็น้อย เพราะว่ ายังต้ องทํางานประจํา
5) เนี่ยแรงน้ อย ผู้สูงอายุกับเด็ก อื ม.. มีอีกพวกหนึ่ งพวกที่ 6) พวกความพยายามน้ อย หรื อพวกขีเ้ กียจ คนที่เดินมา
หาองค์ ความรู้ เรา เดินมาพร้ อมปัญหาทั้งนั้น เช่ นอ้ างความขาดแคลน กระปุกแพจเก็จจิ ้ง ต้ องทําอย่ างไร แล้ วป้ า
ไม่ มีที่ดิน จะทําแบบไร่ เราได้ อย่ างไรแล้ วตัวราก็ต้องคิ ด solution (ทางออก) ให้ เขา หาเครื่ องมือให้ เขาเพื่อให้ ผ้ ูสูงวัย
เข้ าถึงการพึ่งพาตนเองได้ …” (RA001)
5.5 ด้านวิถีชีวติ ในอดีต “การรวมตัวกันในการสร้างเครื อข่ายส่ วนใหญ่ของผูส้ ู งวัย” การขับเคลื่อน
ต้องมาจากรากเหง้าของความเป็ นวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ์ ด้านวิถีชีวิต สถานที่ท่องเที่ยว ภายในอาคารสอง
ชั้น ณ จิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบวั ซึ่ งจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ประเพณี ความเชื่อ เครื่ องมือหาเลี้ยงชีพ ฯลฯ
ได้บอกเรื่ องราวที่น่าสนใจของเมืองโบราณไว้อย่างครบถ้วน ภูมิปัญญาการทอผ้าซิ่ นตีนจกอันทรงคุณค่า ด้านวิถี
ชีวิตเมืองราชบุรีประกอบด้วยชนหลายเชื้อชาติ หลายชาติพนั ธุ์ คือ การรวมตัวกันของคนในชุมชน (หรื อผูม้ ีส่วน
ในการบริ หารจัดการ) ส่วนมากก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมทั้งการนําความหลากหลายทางพหุ วฒั นธรรม
มาเพิ่มค่าผ่านการพัฒนาภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ดังตัวอย่างคําพูดต่อไปนี้
“...การรวมตัวกันของคนในชุมชน (หรื อผู้มสี ่ วนในการบริ หารจัดการ) ส่ วนมากก็ได้ รับการสนับสนุน
จากภาครั ฐ อย่ างเช่ น โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพตําบล โรงพยาบาลประจําจังหวัด อําเภออะไรแบบนี ้ และชมรม
ผู้สูงวัยด้ วย แต่ เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ระบบราชการก็มีแนวคิ ดในการติดต่ อวิทยากรมาบรรยาย หนึ่ งความเป็ น
สมาคมพวกพ้ อง สองเป็ นผู้ที่โดดเด่ นในเรื่ องกับผู้สูงอายุมาบรรยาย ทั้ งด้ านวัฒนธรรม ศาสนา รวมถึงธรรมะ
ต่ างๆ ด้ านวิถีชีวิตของชุมชน แต่ อยากให้ ชุมชนเข้ าใจถึงคุณค่ าในความเป็ นชุมชน ได้ สัมผัสงานด้ วย “ใจ” ที่เกิด
จากมูลค่ างานของตนเอง...” (RM001)
กล่าวโดยสรุ ป จากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จังหวัดราชบุรีจะเริ่ มเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุม ากขึ้ น
แนวโน้มดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อปั ญหาการขาดแคลนแรงงานของจังหวัด โดยเฉพาะในภาคเกษตรและ
ภาคบริ การของประเทศ และจังหวัด ซึ่ งจะเป็ นปั ญหาที่ มีความรุ นแรงมากขึ้น นอกจากนั้นในวัยแรงงานของ
จังหวัดราชบุ รีจะต้องรั บภาระในการเลี้ ยงดู ผูส้ ู งอายุมากขึ้ น เนื่ องจากสัดส่ วนคนในวัยแรงงานมี น้อยลงและ
ผูส้ ู งอายุมีอายุเฉลี่ ยยืนยาวขึ้น ดังนั้น จังหวัดราชบุ รีจึงต้องเตรี ยมการรองรับกับปั ญหาที่ จะเกิ ดขึ้นในอนาคต
ทั้งด้านการสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ู งวัย ในการดึ งศักยภาพของผูส้ ู งวัยในการประกอบอาชีพ
ระบบสนับสนุนให้ผสู ้ ูงอายุมีกิจกรรมและการรวมกลุ่มกันในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กบั เยาวชน และการสร้าง
โอกาสให้ผสู ้ ู งอายุได้ทาํ งานหรื อทําประโยชน์แก่สังคมได้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผูส้ ู งวัยอย่าง
ยัง่ ยืน
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6. อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ การศึ ก ษา บริ บ ทพื้ น ที่ สั ง คม วัฒ นธรรมของผู ้สู ง วัย จัง หวัด ราชบุ รี
โดยการศึกษาครั้งนี้ จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มผูส้ ู งวัย (กลุ่มตัวแทน) ด้วยวิธีการศึกษาและการสัมภาษณ์สภาพ
ปั ญหาและศักยภาพของผูส้ ูงวัย นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยผลการวิจยั พบว่า การศึกษาบริ ทพื้นที่ สังคม และวัฒนธรรมของผูส้ ู งวัย จังหวัดราชบุรี องค์ความรู ้
แบ่งออกเป็ น 5 ด้านสําคัญ ได้แก่ 1) ด้านอาหารและสุขภาพ 2) ด้านศิลปหัตถกรรม 3) ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
4) ด้านเกษตรกรรม 5) ด้านวิถีชีวติ ชุมชน
ด้านอาหารและสุขภาพ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูส้ ูงวัย มีการรวมกลุ่มกัน ประชุมผูส้ ูงวัยในทุกๆ เดือน
ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพและพอดูแลตัวเองได้ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่ วมจากคนในชุมชน หรื อหน่วยงาน
ต่างๆ โดยการรวมกลุ่มกันทําอาหาร หรื อขนมไทย จากงานอดิเรกที่ไม่ใช่แค่งานอดิเรก การทําทองม้วนของกลุ่ม
ขนมทองม้วนสูตรโบราณ สอดคล้องการศึกษาของไคเคอร์ และไมเออร์ (1990) อ้างใน วรรณรา ชื่นวัฒนา (2556)
พบว่า การเตรี ยมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุของผูใ้ หญ่วยั แรงงาน ได้แก่ อัตมโนทัศน์ ค่านิ ยมของบุคคล
ความพึง พอใจในชี วิตของแต่ละบุคคล การปฏิ บตั ิตามพฤติกรรมที่ ตอ้ งพัฒนาตามวัย (development task) และ
การตัดสิ นใจ ซึ่งการเตรี ยมตัวต่อการเข้าสู่ วยั สูงอายุและหลังเกษียณอายุ พบว่าการเตรี ยมตัวด้านการมีส่วนร่ วมใน
สังคมและงานอดิเรก เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการวางแผนชีวติ
ด้านศิลปหัตถกรรม จากการศึกษาพบว่า ภูมิปัญญาด้านท้องถิ่น "โอ่ง” “โอ่งมังกร" การสร้างสรรค์หรื อ
ออกแบบการทําลวดลายของโอ่ง เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้กบั ผูส้ ู งวัยได้แสดงออกถึงความสามารถ อารมณ์
ความรู ้ สึก ในการกระบวนการคิ ด สร้ า งสรรค์ ผ่า นงานด้า นศิ ล ปหัต ถกรรม เมื่ อ เกิ ด การรวมกลุ่ ม กัน หรื อ
การออกแบบงานกระถางรู ปทรงต่างๆ การลงมือปั้ น ได้แสดงออกถึงศักยภาพของผูส้ ู งวัย และเกิดความพึงพอใจ
ในงานสร้างผลงานนี้ ซึ่ งสอดคล้องกับจิ ราพัทธิ์ (2553) ที่ ว่าทฤษฎี กิจกรรม (Activity Theory) กล่าวว่าการจัด
กิ จกรรมให้กับผูส้ ู งอายุสามารถลดความซึ มเศร้ า ความวิตกกังวลและความรู ้ สึกต่างๆ ที่ ไม่พึงปรารถาลงได้
ด้วยเหตุน้ ีผสู ้ ูงอายุที่เข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่มงานอดิเรก จึงมีความรู ้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี จากการศึ กษาพบว่า จังหวัดราชบุ รีเป็ นชุ มชนทางด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณี ที่สําคัญ มีความหลากหลายทางเชื้ อชาติ และเผ่าพันธุ์มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณี
ในแต่ละเดือนมีการรวมกลุ่มประชุมผูส้ ู งวัย และมีการจัดการแสดงศิลปะการแสดงของทางจังหวัด โดยการฟ้ อนรํา
และการรําวง การรวมกลุ่มผูส้ ู งวัยจะมีการซักซ้อมการแสดง เปรี ยบเสมือนได้ออกกําลังที่ แสดงถึงความสวยงาม
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี รวมทั้งเครื่ องแต่งกายที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย การทํากิจกรรม
เชิงปฎิบตั ิการร่ วมรังสรรค์ (Co-Creation) กับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (ผูส้ ูงวัย) โครงการประเพณี วนั สงกรานต์และวัน
ผูส้ ูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุไรรัตน์ ดวงจันทร์ (2557). พบว่า ผูส้ ูงอายุสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเอง ประสานงานและเตรี ยมการอย่างมีส่วนร่ วมของชุมชน
ด้านเกษตร จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูส้ ู งวัยมีกิจกรรมและมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร (ทํานา,
ทําไร่ , การปลูกผัก และสวนผลไม้) เป็ นหลัก อี กส่ วนหนึ่ งมี รายได้ม าจากการรั บจ้างในสถานประกอบการ
รองลงมา และสุ ดท้ายคือรายได้จากภาคบริ การและพาณิ ชย์กรรม (การค้าขายรายย่อย) ซึ่ งล้วนแต่จะต้องได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จภายนอก การเพิ่มรายได้จากสิ่ งที่ กลุ่มผูส้ ู งวัยดําเนิ นในชี วิตประจําวัน ควรหา
เครื่ องมือหรื อกิจกรรมที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร การแปรรู ปสมุนไพร องค์ความรู ้เพิ่มเติมต่างๆ ให้กบั ผูส้ ูงวัย
เพื่อให้ผสู ้ ู งวัยเข้าถึงการพึ่งพาตนเองได้ ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 -2565 ได้ส่งเสริ ม
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และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และการมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการสร้ า งงาน สร้ างอาชี พ และสร้ างรายได้
ด้วยการนําเอาภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ มาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าเป็ นผลิตภัณฑ์
หนึ่ งต้าบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีอตั ลักษณ์ สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค นับเป็ นการพัฒนาให้
ชุมชนมีความเข้มแข็ง เศรษฐกิ จฐานรากมัน่ คง ซึ่ งภาครัฐโดยเครื อข่ายองค์ความรู ้ (Knowledge Based OTOP :
KBO) จังหวัดราชบุรี
ด้านวิถีชีวติ “การรวมตัวกันในการสร้างเครื อข่ายส่วนใหญ่ของผูส้ ูวยั ” การขับเคลื่อนต้องมาจากรากเหง้า
ของความเป็ นวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตเมืองราชบุรีประกอบด้วยชนหลายเชื้ อชาติ หลายชาติพนั ธุ์ ประการแรก คือ
การรวมตัวกันของคนในชุมชน (หรื อผูม้ ีส่วนในการบริ หารจัดการ) ส่ วนมากก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล โรงพยาบาลประจําจังหวัด และชมรมผูส้ ู งวัย เมื่อโลกเปลี่ยนไป
ระบบราชการก็มีแนวคิดในการติดต่อวิทยากรมาบรรยายมาให้องค์ความรู ้ ทั้งด้านวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต
รวมถึงธรรมะต่าง ๆ พร้อมทั้งการนําความหลากหลายทางพหุ วฒั นธรรมมาเพิ่มค่าผ่านการพัฒนาภูมิปัญญาของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ สอดคล้องกับที่ปาริ ชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กล่าวว่าปั จจัยที่เสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในงานพัฒนา คือ ปั จจัยด้านกลไกภาครัฐ คือ รัฐต้องมีกิจกรรม ที่สอดคล้องกับบริ บทของสังคม และ
เปิ ดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่ วม และปั จจัยด้านประชาชน คือ ประชาชนต้องมีความรู ้ความเข้าใจ และเป็ นฝ่ าย
ตัดสิ นใจเข้าร่ วมกิจกรรม นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยด้านนักพัฒนาและปั จจัยจูงใจต่างๆ จึงควรมีการศึกษาในประเด็นนี้
เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
การศึกษาบริ บทพื้นที่ สังคม วันธรรมของผูส้ ูงวัย จังหวัดราชบุรี จากผลการวิจยั ทาง 5 ด้าน จากตัวแทน
กลุ่มผูส้ ูงวัย ในจังหวัดราชบุรี สามารถสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ูงวัย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชน และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องในพื้นที่ พร้ อมทั้งสร้ างพลังศักยภาพของผูส้ ู งวัยในการขับเคลื่ อน และ
การสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ูงวัย นําไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การวางแผนนําผลงานไปใช้ประโยชน์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ กลุ่มเป้ าหมาย (ผูส้ ู งวัย)
การสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคม เพื่อพัฒนาผูส้ ูงวัยด้วยการจัดการความรู ้ พร้อมการถ่ายทอดองค์ความรู ้ตาม
ประเด็น 5 ประเด็น ในการสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคม เพื่อพัฒนาผูส้ ูงวัย ด้วยชุมชนเป็ นฐานราก
(2) ผูบ้ ริ หารจังหวัดราชบุรี นําข้อมูลผลการวิจยั จากบริ บทพื้นที่ สังคม วัฒนธรรม ของผูส้ ูงวัย ขยาย
ผลด้านศักยภาพของผูส้ ู งวัยรายบุคคล เพื่อใช้ประโยชน์ในการหาเลี้ยงชี พ (อาชี พ) ของตนเอง และถ่ายทอดสู่
เยาวชน
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ผูส้ ู งวัยยังมี คุณค่าและมากด้วยประสบการณ์ ควรมี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ สกัดองค์ความรู ้
เพื่ อ ถ่ า ยทอดสู่ ช นรุ่ น ใหม่ โดยการจั ด กลุ่ ม ใช้ กิ จ กรรมสนทนากลุ่ ม (focus group) เพื่ อ ดํา เนิ น กิ จ กรรม
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (เวทีแลกเปลี่ยนความรู ้) อาทิ การจัดกิจกรรมของผูส้ ูงวัยที่มีองค์ความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาต่างๆ
อาทิเช่น สอนการทําเต้าหู ด้ าํ ตัดเย็บเสื้ อผ้า การทอผ้าซิ่ นตีนจก การทําไชโป๊ หวาน และการสอนศิลปะการแสดง
ให้กบั เยาวชนรุ่ นหลังในการสานต่อมรดกวัฒนธรรมไทย
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(2) การสร้างเครื อข่ายนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ู งวัยอย่างต่อเนื่ อง โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการดึงศักยภาพของผูส้ ู งวัย เน้นการสร้างกิจกรรมร่ วมกัน การระดมความคิดในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้กบั
ผูส้ ูงวัย จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรื องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีหน่วยงานไปสํารวจ ติดตาม
และจัดกิจกรรมชมรมผูส้ ู งวัย เช่น การจัดการท่องเที่ยว (ไปเที่ยวด้วยกัน) หรื อไปไหว้พระด้วยกัน เพื่อให้ผสู ้ ู งวัย
ไม่เกิ ดภาวะเบื่ อหน่ าย ไม่เหงา ควรมุ่งมัน่ สร้ างนวัตกรรมทางสังคมของผูส้ ู ง วัย ร่ วมสร้ างการเปลี่ ยนแปลง
การพัฒนา การเห็ นคุณค่าที่ แท้จริ งให้กบั สังคมผูส้ ู งวัย และที่ สาํ คัญผูส้ ู งวัยได้ใช้ศกั ยภาพของตนเองใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเป็ นประโยชน์กบั ตนเองและชุมชนรวมถึงช่วยพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป
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การวิจัยครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อใช้สมการสร้างลวดลายตัวละครในสื่ อการสอน ด้วยโปรแกรม
Desmos 2) เพื่อสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนกชนิ ดของมุม ด้วยโปรแกรม GSP 3)
เพื่อสํารวจความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนต่อสื่ อการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนกชนิ ดของมุม
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยน
อนุบาลเก้าเลี้ยว จํานวน 46 คนและครู จาํ นวน 7 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินความพึงพอใจที่มี
ต่อสื่ อการเรี ยนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั พบว่า ผูว้ ิจยั สามารถสร้างลวดลายตัวละครในสื่ อการสอน โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์
ผ่านโปรแกรม Desmos ได้ และสามารถสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนกชนิ ดของมุม
ด้วยโปรแกรม GSP ได้ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การจําแนกชนิ ดของมุม
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 อยู่ในระดับมากที่ สุด โดยที่ ความพึงพอใจของครู อยู่ในระดับมากที่สุด
(x� = 4.87, S.D. = 0.32) และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 4.95, S.D. = 0.16)
คําสําคัญ: การพัฒนาสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์, สร้างสื่ อการเรี ยนการสอน, สมการทางคณิ ตศาสตร์, 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เนื่ องจากคณิ ตศาสตร์ ช่วย
ให้ ม นุ ษ ย์มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์คิ ด อย่า งมี เ หตุ ผ ลเป็ นระบบมี แ บบแผนสามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หาหรื อ
สถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถว้ น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริ งได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ อันเป็ นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพและ
พัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศให้ทดั เที ยมกับนานาชาติ การศึ กษาคณิ ตศาสตร์ จึงจําเป็ นต้องมี การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ สังคม และความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่
เจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วในยุคโลกาภิวตั น์ (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2561 : 1) ในการจัดการเรี ยนการสอนสาระ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เป็ นสาระหนึ่งที่มีความสําคัญ แต่ยงั พบปั ญหาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนที่
ไม่ได้ให้ความสนใจต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ อาจสื บเนื่ องมาจากครู ผสู ้ อนขาดสื่ อการเรี ยนการสอนที่เร้าความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน การนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ จึงมีความสําคัญ ด้วยเหตุผล
หลายประการ อาทิ เทคโนโลยีช่วยให้เนื้อหาที่เป็ นนามธรรมมีความเป็ นรู ปธรรมมากขึ้นช่วยจัดการกับข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ช่วยให้การคิดคํานวณถูกต้องแม่นยํา ส่งผลให้รูปแบบการเรี ยนการสอนเปลี่ยนแปลงไป และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (NCTM, 2000) จากการศึกษาวิจยั ของ พรไพลิน เฉิ ดลออ และอัจฉรี ย ์
พิมพิมูล (2562) เรื่ อง การพัฒนาสื่ อการสอนมัลติ มีเดี ย วิชาคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1
ผลการศึกษาคุณภาพสื่ อการสอนมัลติมีเดีย วิชาคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด และ จากการศึกษางานวิจยั ของ อมรรัตน์ ทองดี และ ศิวนิ ต อรรถวุฒิกุล (2558) เรื่ อง ผลการใช้
สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย ในการแก้โ จทย์ปั ญ หา เรื่ อ ง การบวกเลข ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย น
บ้านหนองสองห้อง (อินทปั ญญาราษฎร์นุกูล) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง การบวกเลข
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ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยน
มีความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่ องการบวกเลข อยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ศึกษา
งานวิจัย ของ รวีพ ร จรู ญ พัน ธ์ เ กษม (2563) เรื่ อ ง การประเมิ น ผลสื่ อ ไฮบริ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ใ นวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ อไฮบริ ด สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อสื่ อไฮบริ ด อยูใ่ นระดับมากที่สุด (x� = 2.86, S.D. = 0.16)
ผูว้ ิจัย ได้ต ระหนัก ถึ งความสํา คัญของการพัฒนาสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ น่า สนใจโดยให้มีตวั ละคร
ตัวการ์ ตูน หรื อภาพต่างๆ ที่มีความหมายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ วัฒนธรรมของคนไทย ซึ่ งคนไทยทุกคนมี
ความเชื่อในราศีประจําเดือนเกิดของตนเอง ในรอบหนึ่ งปี มี 12 เดือน ทําให้มีสัญลักษณ์ประจําเดือนเกิดทั้งหมด
12 แบบ ได้แก่ แกะ วัว คนคู่ ปู สิ งโต หญิงสาว คันชัง่ แมงป่ อง คนยิงธนู แพะทะเล คนแบกหม้อนํ้า และปลาคู่
สัญลักษณ์เหล่านี้มีความสวยงาม มีลายเส้นที่ผวู ้ จิ ยั มองเห็นว่าสามารถใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ สร้างได้ ผูว้ จิ ยั จึง
ได้ศึกษางานวิจัยของ ภูมิ อิ นภูมี และคณะ (2563) เรื่ อง การสร้ างรู ปแบบอักษรภาษาอังกฤษด้วยสมการทาง
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งงานวิจยั ชิ้นนี้ ได้สร้างรู ปแบบอักษรภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Desmos พบว่ารู ปแบบอักษร
ภาษาอังกฤษตัวเขี ยนพิมพ์เล็กที่ สร้ างด้วยโปรแกรม Desmos ใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั หมด 162 สมการ
สะท้อนให้เห็นว่าเราสามารถใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์สร้างลวดลายได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงจะทดลองสร้างตัวละคร
12 ราศี โดยใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านโปรแกรม Desmos เพื่อนําตัวละครเหล่านี้ ไปใช้ประกอบในการสร้าง
สื่ อการเรี ยนการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP ซึ่ งเป็ นโปรแกรมคณิ ตศาสตร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสามารถนําไปใช้ใน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรขาคณิ ต พีชคณิ ต ตรี โกณมิติ และแคลคูลสั โปรแกรม GSP เป็ นสื่ อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยน
มีโอกาสเรี ยนคณิ ตศาสตร์ โดยการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง (Constructivist Approach) และเป็ นการเรี ยนโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (Learner-Centered Learning) ตลอดจนเป็ นสื่ อที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาทักษะของการนึ กภาพ
(Visualization)

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อใช้สมการสร้างลวดลายตัวละครในสื่ อการสอน ด้วยโปรแกรม Desmos
2. เพื่อสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนกชนิดของมุม ด้วยโปรแกรม GSP
3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนต่อสื่ อการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนก
ชนิดของมุม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการดําเนิ นการศึกษาวิจยั เรื่ อง ผลการพัฒนาสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การจําแนกชนิ ดของมุม
ของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 คณะผูจ้ ัด ทํา ได้ศึก ษาค้น คว้า เอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยลํา ดับเนื้ อ หาที่ เป็ น
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 1) สื่ อการเรี ยนการสอน ความหมายของสื่ อการเรี ยนการสอน ประเภทของสื่ อการเรี ยนการสอน
และประโยชน์ของสื่ อการเรี ยนการสอน 2) เนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องชนิ ดของมุม สําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
(สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2561) แบ่งออกเป็ น 5 เรื่ อง (1) จุด เส้นตรง รังสี และส่ วนของ
เส้นตรง (2) มุม ส่วนประกอบของมุม และการเรี ยกชื่อมุม (3) มุมฉาก มุมตรง มุมแหลม มุมป้ าน (4) การวัดขนาด
ของมุม และการจําแนกชนิ ดของมุม (5) การสร้างมุมโดยใช้โพรแทรคเตอร์ 3) สมการทางคณิ ตศาสตร์ กราฟ
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ความหมาย และรู ปทัว่ ไปของสมการเชิงเส้น สมการวงกลม สมการวงรี และสมการพาราโบลา 4) โปรแกรมทาง
คณิ ตศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรม Desmos และโปรแกรม GSP 5) โปรแกรมปรั บแต่งภาพ โปรแกรม Ibis Paint
6) สัญลักษณ์และกลุ่มดาวประจํา 12 ราศี
3.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จุมพล รัตนคุณูประการ (2562) ได้ศึกษา การสร้างบทเรี ยนทบทวนแบบโปรแกรมเรื่ อง ชนิ ดของมุม
สํา หรั บ ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 (Title AlternativeConstruction of the review programmed lesson) ผลการศึ ก ษา
พบว่า บทเรี ยนทบทวนแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้น มีประสิ ทธิภาพ 95.66/90.32 นัน่ คือ นักเรี ยนสามารถตอบคําถาม
ในบทเรี ยนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 95.66 ของจํานวนคําตอบทั้งหมด และนักเรี ยนทําข้อทดสอบหลังเรี ยน
บทเรี ยนได้ถูกต้องโดยเฉลี่ยร้อยละ 90.32 ของคะแนนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานร้อยละ 90 ทั้งสองอย่าง
อมรรัตน์ ทองดี และ ศิวนิ ต อรรถวุฒิกุล (2558) ได้ศึกษา ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา
เรื่ อง การบวกเลข ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง (อินทปั ญญาราษฎร์นุกลู )
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า สื่ อมัลติมีเดีย เรื่ อง การบวกเลข ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดีย
ในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่ องการบวกเลข อยูใ่ นระดับมาก
อนัญ ญา อิ น ทรภัก ดิ์ และคณะ (2558) ได้ศึก ษา ผลการใช้บ ทเรี ย นมัล ติ มี เ ดี ย แบบแก้ปัญ หาที่ มีต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาชั้นปี ที่ 5 ผลการศึ กษาพบว่า
บทเรี ยนมัลติมีเดียแบบแก้ปัญหา เรื่ อง โจทย์ปัญหา ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ชั้นปี ที่ 5 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 6.10) และนักเรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรี ยนมัลติมีเดียแบบแก้ปัญหา เรื่ อง โจทย์ปัญหา อยูใ่ นระดับปานกลาง (x� = 2.40, S.D. = 0.64)
สุ รีรัตน์ แสนนอก (2559) ได้ศึกษา ผลการใช้บทเรี ยนมัลติมีเดีย เรื่ อง ปริ มาตรของปริ ซึม วิชาคณิ ตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนมัลติมีเดีย
เรื่ อง ปริ มาตรของปริ ซึมสูงกว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ความพึงพอใจของครู และนักเรี ยน
สื่ อการเรี ยนการสอนทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนก
ชนิดของมุม

ลวดลายตัวละครที่สร้างจากสมการ
ทางคณิ ตศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ กษาวิจยั เรื่ อง ผลการพัฒนาสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การจําแนกชนิ ดของมุม ของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 คณะผูจ้ ดั ทําได้มีวธิ ีการดําเนินงาน โดยมีข้ นั ตอนและรายละเอียดต่อไปนี้
1. สร้างลวดลายตัวละครในสื่ อการสอนโดยใช้สญ
ั ลักษณ์ประจําราศี 12 ราศี
1.1 คัดเลือกรู ปภาพที่เหมาะสมสําหรับรู ปภาพสัญลักษณ์ประจํา 12 ราศี
1.2 นํารู ปที่คดั เลือกแล้วมาทําการวาดลงบนกระดาษสเก็ตภาพให้ครบทั้ง 12 ราศี
1.3 ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของลวดลายสัญลักษณ์ประจําราศีท้ งั 12 ราศี
1.4 ปรับปรุ งและแก้ไขลายสัญลักษณ์ประจําราศีท้ งั 12 ราศี เพื่อให้สามารถใช้สมการต่างๆ สร้าง
ลวดลายด้วยโปรแกรม Desmos ได้
1.5 สร้ างลวดลายสัญลักษณ์ ประจําราศี ท้ งั 12 ราศี ด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ จากโปรแกรม
Desmos
1.6 ปรับปรุ งแก้ไขลวดลายให้มีความสมบูรณ์และละเอียดมากขึ้น
1.7 ส่งออกไฟล์กราฟลวดลายสัญลักษณ์ประจําราศีท้ งั 12 ราศี จากโปรแกรม Desmos เป็ นไฟล์ที่มี
นามสกุลเป็ น .png
1.8 นําลวดลายสัญลักษณ์ประจําราศีท้ งั 12 ราศีที่ได้จากโปรแกรม Desmos มาลงสี โดยโปรแกรม
Ibis Paint
1.9 นําลวดลายสัญลักษณ์ประจําราศีท้ งั 12 ราศีที่ได้จากโปรแกรม Desmos มาสร้างกลุ่มดาวประจํา
ราศี ด้วยโปรแกรม GSP
2. การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนกชนิดของมุม ด้วยโปรแกรม GSP
2.1 ศึกษาเทคนิคเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสื่ อการสอน
2.2 สร้างสื่ อการสอนด้วยโปรแกรม GSP ตามลําดับสัดส่ วนต่อไปนี้ หน้าที่ 1 ปกชื่อเรื่ องการสอน
หน้าที่ 2 บอกชนิ ดของมุม หน้าที่ 3 บอกที่ มาของรู ปภาพประจําราศี หน้าที่ 4 บอกที่ มาของรู ปภาพประจําราศี
หน้าที่ 5 บอกที่มาของรู ปภาพประจําราศี หน้าที่ 6 เนื้ อหามุมแหลม หน้าที่ 7 สร้างแบบฝึ กของมุมแหลม หน้าที่ 8
สร้างแบบฝึ กของมุมแหลม หน้าที่ 9 เนื้ อหามุมฉาก หน้าที่ 10 สร้างแบบฝึ กของมุมฉาก หน้าที่ 11 สร้างแบบฝึ ก
ของมุมฉาก หน้าที่ 12 เนื้ อหามุมป้ าน หน้าที่ 13 สร้างแบบฝึ กของมุมป้ าน หน้าที่ 14 สร้างแบบฝึ กของมุมป้ าน
หน้าที่ 15 เนื้อหามุมตรง หน้าที่ 16 สร้างแบบฝึ กของมุมตรง หน้าที่ 17 เนื้อหามุมกลับ หน้าที่ 18 สร้างแบบฝึ กของ
มุมตรง หน้าที่ 19 สร้างแบบฝึ กของมุมกลับ หน้าที่ 20 การแยกมุม หน้าที่ 21 การแยกมุม หน้าที่ 22 การแยกมุม
หน้าที่ 23 - 31 เกมเกี่ยวกับเรื่ องมุม
3. การประเมินความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนต่อผลการพัฒนาสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการ
จําแนกชนิดของมุม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
3.1 ออกแบบวัดความพึงพอใจที่มีประเด็นการวัดความพึงพอใจ 2 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้ อหาของสื่ อ
การเรี ยนการสอน 2) ด้านองค์ประกอบของสื่ อการเรี ยนการสอน โดยใช้เกณฑ์การวัดความพึงพอใจ ตามระบบ
Likert Scales แบ่งเป็ น 5 ระดับ กําหนดช่องคะแนน ดังนี้
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เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
คะแนนคําตอบ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลว่า มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลว่า มีความพึงพอใจปลางกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลว่า มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.2 นําแบบประเมินที่ ได้ออกแบบไว้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมินพิจารณาความเหมาะสมกับเนื้ อหา
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 0.67
3.3 นําสื่ อการสอนที่ สร้ าง ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วประเมิ นความพึงพอใจของกลุ่ ม
ตัวอย่างต่อสื่ อการสอน
3.4 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่ อการสอน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (x�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

5. ผลการวิจัย

1. ผูว้ ิจัยสามารถสร้ างลวดลายตัวละคร ด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ จากโปรแกรม Desmos ได้ดงั นี้
รู ปแกะใช้ 192 สมการ รู ปวัวใช้ 174 สมการ รู ปคนคู่ใช้ 313 สมการ รู ปปูใช้ 177 สมการ รู ปสิ งโตใช้ 500 สมการ
รู ปหญิงสาวใช้ 236 สมการ รู ปคันชัง่ ใช้ 67 สมการ รู ปแมงป่ องใช้ 233 สมการ รู ปคนยิงธนูใช้ 192 สมการ รู ปแพะ
ทะเลใช้ 147 สมการ รู ปคนแบกหม้อนํ้าใช้ 288 สมการ และรู ปปลาคู่ใช้ 178 สมการ ดังภาพตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสร้างแกะสัญลักษณ์ประจําราศีเมษ ผ่านโปรแกรม Desmos
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างการสร้างสิ งโตสัญลักษณ์ประจําราศีสิงห์ ผ่านโปรแกรม Desmos
2. ผูว้ จิ ยั สามารถสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนกชนิดของมุม ด้วยโปรแกรม
GSP ได้ 1 ชุด ประกอบด้วย 31 หน้า โดยมีเนื้อหาดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบฝึ กหัดตามเนื้อหาสาระของมุมแหลม ด้วยโปรแกรม GSP

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบฝึ กหัดตามเนื้อหาสาระของมุมป้ าน ด้วยโปรแกรม GSP
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3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนที่มีความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การจําแนกชนิดของมุม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 อยูใ่ นระดับมากที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของครู ตอ่ สื่ อการสอน ด้านเนื้อหา และสื่ อการเรี ยนรู ้
ผู้ประเมิน
ครู ท่านที่ 1
ครู ท่านที่ 2
ครู ท่านที่ 3
ครู ท่านที่ 4
ครู ท่านที่ 5
ครู ท่านที่ 6
ครู ท่านที่ 7

ด้านเนื้อหา และสื่ อการเรียนรู้
ค่ าเฉลีย่ (𝐱𝐱�)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.88
0.30
4.88
0.30
4.94
0.24
4.81
0.40
4.88
0.30
4.88
0.30
4.81
0.40

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อสื่ อการสอน ด้านเนื้อหา และสื่ อการเรี ยนรู ้
ผู้ประเมิน
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ห้อง 1
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ห้อง 2

ด้านเนื้อหา และสื่ อการเรียนรู้
ค่ าเฉลีย่ (𝐱𝐱�)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.96
0.18
4.94
0.13

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนต่อสื่ อการสอน ด้านเนื้อหา และสื่ อการเรี ยนรู ้
ผู้ประเมิน
ครู
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

ด้านเนื้อหา และสื่ อการเรียนรู้
ค่ าเฉลีย่ (𝐱𝐱�)
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.87
0.32
4.95
0.16

6. อภิปรายผล

1. ผูว้ ิจยั สามารถสร้างลวดลายตัวละคร ด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ จากโปรแกรม Desmos ได้ โดยนํา
สมการเชิ งเส้น สมการวงกลม สมการวงรี และสมการพาราโบลา ที่ ศึกษาจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องมาออกแบบ
ตัวละครในสื่ อการสอนผ่านโปรแกรม Desmos ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภูมิ อินภูมี และคณะ (2563) เรื่ อง
การสร้างรู ปแบบอักษรภาษาอังกฤษด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์ พบว่าใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ท้ งั หมด 162 สมการ
งานวิจัย ของ ธี ร ะยุท ธ พิ ม เสน และคณะ (2561) เรื่ อ ง Equations of Dragon โดยใช้ Web Application Desmos
สร้ างลวดลายของมังกรนครสวรรค์ดว้ ยสมการทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างสวยงาม และงานวิจัยของ มนัสชนก
ชาประเสริ ฐ (2560) เรื่ อง การสร้างกราฟฟังก์ชนั ของท่ารําวงมาตรฐานโดยใช้ Desmos ของโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
2. ผูว้ จิ ยั สามารถสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนทางคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการจําแนกชนิดของมุม ด้วยโปรแกรม
GSP ได้ 1 ชุ ด ประกอบด้ว ย 31 หน้า ได้ เนื่ อ งจากการใช้สื่ อ การสอนคณิ ต ศาสตร์ ที่ส ร้ างจากโปรแกรมทาง
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เทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ในการเรี ยนการสอน ทําให้ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้ และช่วยพัฒนาการสังเกต
ชนิ ดของมุมจากภาพได้ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรไพลิน เฉิ ดลออ และ อัจฉรี ย ์ พิมพิมูล (2562) เรื่ อง
การพัฒนาสื่ อการสอนมัลติมีเดีย วิชาคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจของครู และนักเรี ยนที่มีความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
การจําแนกชนิ ดของมุม ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 อยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครู
คือ 4.87 และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 คือ 4.95 เนื่องจากสื่ อการสอนทางคณิ ตศาสตร์ที่พฒั นานั้นเป็ นสื่ อการสอน
ที่มีการนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ มาใช้ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่แปลกใหม่สาํ หรับผูเ้ รี ยนทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนใจที่จะ
เรี ยนรู ้ ทําให้บรรยากาศในการเรี ยนการสอนเป็ นไปอย่างสนุ กสนานไม่น่าเบื่ อ มีส่วนช่วยสร้างแรงจูงใจหรื อ
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างอิสระและสนใจในเนื้อหาที่เรี ยนมากกว่าการเรี ยนในชั้นแบบเดิมๆ ที่เรี ยน
โดยการใช้บริ บทที่มีอยู่ เช่นหนังสื อเรี ยน แสดงให้เห็นว่าสื่ อการเรี ยนรู ้ที่ผจู ้ ดั ทําสร้างขึ้น เหมาะที่จะนํามาใช้เป็ น
เครื่ องมือเสริ มให้แก่กระบวนการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การจําแนกชนิดของมุม เนื่องจากการเรี ยนรู ้
เช่นนี้ จะสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนมีความกระตื อรื อร้นในการเรี ยนและเกิ ดความสนุ กสนานไปกับการเรี ยนรู ้
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์ ทองดี และ ศิ วนิ ต อรรถวุฒิกุล (2558) เรื่ อง ผลการใช้ส่ื อมัลติมีเดี ยใน
การแก้โจทย์ปัญหา เรื่ อง การบวกเลข ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า สื่ อมัลติมีเดีย
เรื่ อง การบวกเลข ทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยน และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่ องการบวกเลข อยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
1) เพื่อให้การใช้สื่อการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ ครู ผูส้ อนควรศึกษาและเตรี ยมการสอนมาเป็ นอย่างดี
ก่อน เน้นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยมีวตั ถุประสงค์ คือ ให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
2) ครู ผูส้ อนควรชี้ แจงทําความเข้าใจกับนักเรี ยนในแต่ละเรื่ อง ควรมี ความรอบคอบและควรมี
การจดบันทึ กกิ จกรรมต่างๆ ของนักเรี ยนเพื่อเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์วิจารณ์และนําไปปรับปรุ งการจัดการ
เรี ยนรู ้ในแผนการเรี ยนรู ้ต่อไป
3) เมื่อสอนเสร็ จในแต่ละวัน ควรมีการสนทนาร่ วมกัน สรุ ปถึงการจัดกิ จกรรมในแต่ละครั้งเป็ น
อย่างไร รู ้สึกอย่างไรในกิจกรรม เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงความรู ้สึก
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) ในการลงไปเก็บข้อมูลหรื อการนําสื่ อออกไปทดลองใช้ ควรที่จะศึกษาข้อมูลนักเรี ยนและสภาพ
โรงเรี ยนให้ดีก่อนว่า โรงเรี ยนที่ไปมีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงงานเสี ยก่อนถึงจะทํา
การนําสื่ อไปทดลองใช้
2) ในการทํา โครงงานครั้ งต่ อ ไปควรสร้ า งสื่ อ การสอนในเรื่ อ งอื่ น ๆ ตามเนื้ อ หาของรายวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ ช่วงชั้นอื่นๆ นอกเหนือจากเรื่ องการจําแนกชนิดของมุม
3) ควรนําสื่ อการสอน ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนหลายๆ โรงเรี ยนเพื่อจะได้ขอ้ สรุ ปผลของการศึกษา
ที่กว้างขึ้น
4) ควรมีการเปรี ยบเทียบการใช้สื่อการสอนนี้ กับสื่ อเกมอื่นๆ ในเนื้ อหาเดียวกัน เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งพัฒนาสื่ อการสอนของตนเอง ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การจัดทําวิจยั เรื่ อง ผลการสร้างสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม Spark AR Studioในครั้งนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างสื่ อการสอนภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม Spark AR Studio (2) เพื่อเผยแพร่ และ
สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Instagram ซึ่งกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้คือ
ผูใ้ ช้สื่อการสอนภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram จํานวน 100 คน เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้คือ แบบสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้สื่อการสอนภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรม Spark AR Studio สามารถสร้างสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยได้ โดยได้ 1
ชุดการสอน ซึ่ งแบ่งเป็ น Filter 7 Filter ได้แก่ ส่ วนประกอบวงกลมและวงรี ส่ วนประกอบพาราโบลา ส่ วนประกอบ
ไฮเพอร์โบลา สมการวงกลม สมการวงรี สมการพาราโบลา และสมการไฮเพอร์โบลา และความพึงพอใจของผูใ้ ช้
สื่ อการสอนภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram อยูใ่ นระดับมากที่สุด (𝑥𝑥̅ = 4.56, S.D.=0.57) จํานวนผูใ้ ช้สื่อการสอน
ภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram จํานวน 178 คน จากผูเ้ ข้าชม 1600 คน
คําสําคัญ: สื่ อการสอน, ภาคตัดกรวย, ฟิ ลเตอร์ไอจี
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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 ( 𝑥𝑥̅ = 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ตั้งแต่สมัยโบราณมนุษย์รู้จกั ประดิษฐ์ส่ิ งของเครื่ องใช้หรื อคิดวิธีการเพื่อช่วยแก้ปัญหา หรื อสนองความ
ต้องการในการดํารงชีวิต ซึ่ งสิ่ งของเครื่ องใช้หรื อวิธีการนั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ เหมาะสมกับแต่ละ
ยุคสมัย ผลิตภัณฑ์หรื อวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั หากศึกษาย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
ไปในหลายด้าน เช่น วิธีการใช้งาน ความสะดวกสบายในการใช้งาน วัสดุและวิธีการผลิต ตัวอย่างเช่น จอแก้วขาวดํา
ที่ ถูกพัฒนาให้เป็ นโทรทัศน์สี ตามด้วยจอแบน จนกระทัง่ เป็ นจอ LCD/LED ในปั จจุบนั พร้อมทั้งพัฒนาให้มี
ขนาดหน้า จอและความละเอี ยดที่ มากขึ้ นเรื่ อ ยๆ มี ท้ ัง จอ 3D และสามารถใช้อิ นเทอร์ เน็ ตได้ หรื อ แม้กระทั่ง
แอปพลิ เ คชัน ต่ า งๆ ก็ ย งั ใช้ง านกับ โทรทัศ น์ ไ ด้ จนปั จ จุ บัน ยัง สามารถเชื่ อ มต่ อ กับ ทั้ง โทรศัพ ท์มื อ ถื อ และ
คอมพิวเตอร์ ได้ทาํ ให้สะดวกสบายมากขึ้น หรื อแม้แต่มือถือขนาดเท่ากระติกนํ้าในอดี ต ที่ ผูผ้ ลิตเริ่ มพัฒนาให้
ขนาดมันเล็กลงจนพกพาได้สะดวกมากขึ้น และเล็กลงเรื่ อยๆ รวมทั้งพัฒนาจอขาว-ดําให้เป็ นหน้าจอสี แต่เมื่อเริ่ ม
เข้าสู่ ยคุ 2000 Smart phone ก็เริ่ มพัฒนาให้หน้าจอใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ การใช้แอปพลิเคชันผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตได้
นิธิดา แสงสิ งแก้ว (2661) ได้กล่าวถึงทิศทางการสื่ อสารเรื่ องการเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กศตวรรษที่ 21 ในโลกออนไลน์
ว่า สื่ อเฟซบุ๊กทําหน้าที่เป็ นสะพานเชื่อมร้อยโลก สร้างประสบการณ์ผ่านสื่ อให้พ่อแม่ได้เห็นข้อมูลที่หลากหลาย
ในปั ญหาเดี ยวกัน แต่ในบริ บทสังคมโลกและการสื่ อสารประเด็นการพัฒนาเด็กในสื่ อเฟซบุ๊ก เป็ นทางเลือก
สําหรั บพ่อแม่ชนชั้นกลางในระบบทุ นนิ ยม ที่ ผสมผสานกันระหว่าง การสื่ อสารภายในบุ คคล (intrapersonal
communication) การสื่ อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication) และการสื่ อสารระหว่างกลุ่ม (group
communication) เปิ ดโอกาสให้พ่อแม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กนั กับผูเ้ ชี่ยวชาญและกับกลุ่มเครื อข่ายออนไลน์ ในสังคม
ปั จจุบนั เมื่อแอปพลิเคชันต่างๆ มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น Social Media จึงเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิ พลค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะกับกลุ่มนักเรี ยน นักศึ กษา ที่ มีการใช้ Social Media ในการติดต่อสื่ อสารกันอย่างแพร่ หลาย การใช้
สื่ อออนไลน์เป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร โดยการเชื่อมต่อกับเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งในปั จจุบนั คงไม่มีใคร
ปฏิเสธว่าสื่ อเหล่านี้ ได้กา้ วเข้ามามีบทบาทต่อ ทุกแวดวงอาชีพ และแทรกซึ มในชีวิตประจําวันของผูค้ น ทุกเพศ
ทุกวัย เรี ยกได้วา่ ทุกคนใช้สื่อออนไลน์กนั แทบจะตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทัง่ ก่อนนอน ทั้งใช้พูดคุยกับ
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คู่สนทนา ค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารรอบตัว ใช้ในอาชีพการงาน รวมทั้งการใช้ในการเรี ยนการสอน สื่ อออนไลน์ยงั
มี ป ระโยชน์กับการจัดการเรี ยนการสอนนอกห้อ งเรี ยน เช่ น ให้นัก เรี ยนสร้ า งสื่ อการเรี ยน ถ่ า ยรู ป ทํา วีดิโอ
อัปโหลดลงเฟซบุ๊ก ผลิตเป็ นหนังสั้นเข้าประกวดในวันงานมัธยมศึกษา การเป็ นช่องทางส่ งการบ้านและงานที่
ได้รับมอบหมาย (เมธาวี จําเนียร และกรกฎ จําเนียร, 2561)
จากการศึ ก ษางานวิจัย ของสัน ติ สุ ข สัต ย์ (2558) เรื่ อ ง การพัฒ นาบทเรี ย นมัล ติ มี เ ดี ย ผ่า นเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต วิชานาฏศิลป์ โขน สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 พบว่า ผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
มัลติ มีเดี ยผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ต วิชานาฏศิ ลป์ โขน สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 มี คุณภาพด้าน
เนื้อหาและด้านเทคโนโลยีมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากที่สุด และบทเรี ยนมัลติมีเดียผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
มีประสิ ทธิ ภาพ 90.00/92.92 การศึกษาครั้งนี้ ทาํ ให้ได้บทเรี ยนมัลติมีเดียผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต วิชานาฎศิ ลป์
โขน สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนําไปเผยแพร่ ให้ผูส้ นใจได้ศึกษา
ค้นคว้าบทเรี ยนมัลติมีเดียผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ ผูจ้ ดั ทํามีความสนใจที่จะนํา Social Media มาเป็ นตัวช่วย
ในการทบทวนบทเรี ยนของผูเ้ รี ยน และเป็ นแรงเสริ มให้ผูเ้ รี ยนสนใจในเนื้ อหาสาระวิชามากยิ่งขึ้ น และจาก
การศึกษาสื่ อการสอนของ กฤษณะ ทุ่งจันทร์ นักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ชั้นปี ที่ 5 ที่ได้บูรณา
การ Social Media กับเนื้ อหาเรื่ อง รู ปเรขาคณิ ตสามมิติโดย Social Media ที่ ใช้คือ Filter Story Instagram โดยใช้
สื่ อการสอนนี้ กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์ ซึ่ งผูเ้ รี ยนให้ความสนใจเป็ นอย่างมาก
และตื่นเต้นที่จะได้ใช้โทรศัพท์มือถือเล่นแอปพลิเคชันที่ตนเองสนใจในคาบเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ไม่เพียงแต่จะใช้แค่
ในห้องเรี ยน สามารถเล่นที่บา้ น หรื อสถานที่อื่นๆ ได้ทุกเวลา และยังมีผอู ้ ื่นนอกเหนือจากผูเ้ รี ยนได้ให้ความสนใจ
กันอย่างมาก โดยตรวจสอบจากจํานวนการใช้งาน Filter ที่ทาง Instagram มีให้ จํานวน 10,000 คน โดยประมาณ
และสุ นทร ชนะกอก (2524, หน้า 26) ได้กล่าวถึ ง หลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ว่าการสอนนั้นจําเป็ นจะต้อ งมี
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับกาลเวลา และสภาพของสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นจึ งไม่สามารถจะชี้ บ่งได้อย่าง
ชัด เจนว่า วิ ธี ก ารไหนดี ที่ สุ ด ในการสอนคณิ ต ศาสตร์ ก็ เ ช่ น กัน เนื้ อ หาหนึ่ งๆ อาจจะสอนได้ห ลายวิ ธี ต าม
ความสามารถของผูเ้ รี ยน สภาพห้องเรี ยน ความพร้อมในด้านวัสดุอุปกรณ์ แต่เนื่ องจากวิชาคณิ ตศาสตร์ เกือบทุก
แขนงมีส่วนคล้ายคลึงกันอยู่มาก ฉะนั้นในการสอนคณิ ตศาสตร์ ที่เป็ นหัวข้อเนื้ อหาใหม่ จึ งพอจะวางหลักการ
ใหญ่ๆ ได้ดงั นี้ การสอนเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ การสอนเพื่อให้เกิ ดการดูดซึ มและคงอยู่ได้นาน และการสอน
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอด จากการศึกษาหลักการสอนข้างต้นทางคณะผูจ้ ดั ทําสนใจหลักการสอนเพื่อให้เกิดการดูดซึม
และคงอยู่ได้นาน ซึ่ งเหมาะกับเนื้ อหาสาระเรื่ องภาคตัดกรวยที่ จะนํามาบูรณาการกับ Social Media เพราะเป็ น
เนื้อหาที่ใช้การจําส่ วนต่าง ๆ ของกราฟ ซึ่งมีความใกล้เคียงกัน ทําให้เกิดความสับสน โดยอาศัยจากประสบการณ์
ของผูจ้ ดั ทํา ซึ่งมีแนวทางที่จดั ทํา Filter Story Instagram โดยใช้โปรแกรม Photoshop สร้างโจทย์ให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของไฟล์ภาพ และดําเนินการสร้าง Filter โดยใช้โปรแกรม Spark AR Studio ซึ่งปรับแต่งให้ใช้งานง่าย และสร้าง
ความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อสร้างสื่ อการสอนภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม Spark AR Studio
(2) เพื่อเผยแพร่ และสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
การดําเนิ นการศึกษางานวิจยั เรื่ อง ผลการสร้างสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยโดยใช้โปรแกรม
Spark AR Studio คณะผูศ้ ึ กษาได้คน้ คว้าเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ลําดับเนื้ อหาที่ เป็ นสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1) โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GeoGebra, GSP 2) เนื้อหาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง ภาคตัดกรวย สําหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ, 2561)
ได้แก่ วงกลม วงรี พาลาโบลา ไฮเพอร์ โบลา 3) โปรแกรมที่ใช้สร้างและเผยแพร่ Filter Instagram ได้แก่
โปรแกรม Photoshop Spark AR studio Instagram Facebook 3) หลักการออกแบบสื่ อ ผูอ้ อกแบบจะต้อง
คํานึ งถึงองค์ประกอบ เพื่อให้ได้สื่อการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมต่อกระบวนการศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยยึด
ลําดับขั้นตอนกระบวนการเรี ยนการสอน 9 ขั้น ตาม “The Events of Instruction” ของ กาเย่ (Gagne, 1992)
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เร้าความสนใจ (Gain Attention) สื่ อการเรี ยนรู ้ ต้องมีลกั ษณะที่เร้าความสนใจและดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รี ยน เพื่อเป็ นการกระตุน้ และเกิดแรงจูงใจให้ผเู ้ รี ยนมีความต้องการที่จะเรี ยน ขั้นตอนที่
2 บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objectives) การบอกวัตถุประสงค์แก่ผเู ้ รี ยน เพื่อเป็ นการให้ผเู ้ รี ยนได้ทราบ
ถึงเป้ าหมายในการเรี ยน หรื อสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสามารถทําได้หลังจากที่เรี ยนจบบทเรี ยน ขั้นตอนที่ 3 ทวนความรู ้เดิ ม
(Activate Prior Knowledge) ลักษณะของการทวนความรู ้เดิ มของผูเ้ รี ยน เป็ นการทบทวนหรื อการเชื่ อมโยง
ระหว่างความรู ้ เดิ ม เพื่อเชื่ อมกับความรู ้ ใหม่ ขั้นตอนที่ 4 การเสนอเนื้ อหา (Present New Information)
การเสนอเนื้ อหาใหม่เป็ นการนําเสนอเนื้ อหาโดยใช้ตวั กระตุน้ ที่เหมาะสม เป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการเรี ยน
การสอนเพื่อให้การเรี ยนรู ้ เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ขั้นตอนที่ 5 ชี้ แนวทางการเรี ยนรู ้ (Guide Learning)
เป็ นการใช้ในชั้นเรี ยนตามปกติ ซึ่งผูส้ อนจะยกตัวอย่างหรื อตั้งคําถามชี้แนะแบบกว้างๆ ให้แคบลง เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์เพื่อค้นหาคําตอบ ขั้นตอนที่ 6 กระตุน้ การตอบสนอง (Elicit Responses) การกระตุน้ ให้
เกิ ดการตอบสนองจากผูเ้ รี ยน เมื่ อผูเ้ รี ยนได้รับการชี้ แนวทางการเรี ยนรู ้ แล้ว ต้องมี การกระตุน้ ให้เกิ ด
การตอบสนองโดยกิ จกรรมต่างๆ ขั้นตอนที่ 7 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Provide Feedback) หลังจากที่ ผเู ้ รี ยน
ได้รับการทดสอบความเข้าใจของตนในเนื้ อหารวมทั้งการกระตุน้ การตอบสนองแล้ว จําเป็ นอย่างยิ่งที่
จะต้องให้ขอ้ มูลย้อนกลับ หรื อการให้ผลกลับไปยังผูเ้ รี ยนเกี่ยวกับความถูกต้อง การให้ผลย้อนกลับถือเป็ น
การเสริ มแรงอย่างหนึ่ ง ขั้นตอนที่ 8 ทดสอบความรู ้ (Access Performance) เพื่อเป็ นการประเมิ นผลว่า
ผูเ้ รี ย นได้เกิ ดการเรี ย นรู ้ ไ ด้ต ามเป้ า หมายหรื อ ไม่ อย่า งไร ขั้น ตอนที่ 9 การจํา และนํา ไปใช้ (Promote
Retention and Transfer) สิ่ งสําคัญที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความคงทนในการจํา ข้อมูลความรู ้ ต้องทําให้ผเู ้ รี ยน
ตระหนักว่าข้อมูลความรู ้ ใหม่ที่ได้เรี ยนรู ้ ไปนั้นมี ความสัมพันธ์กับความรู ้ เดิ ม หรื อประสบการณ์ เดิ ม
โดยการจัดกิ จกรรมที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อการเชื่ อมโยงข้อมูลความรู ้เดิ มกับ
ความรู ้ ใหม่ รวมทั้งการนําไปใช้กับสถานการณ์ 4) ทฤษฎี ความพึงพอใจ หมายถึ ง การแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ไม่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปร่ างได้สงั เกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมี
สิ่ งเร้าที่ ตรงต่อความต้องการ (กาญจนา อรุ ณสุ ขรุ จี, 2546) และระดับของความพึงพอใจ เป็ นผลมาจาก
ความสนใจของบุคคลที่มีต่องานของเขา (Good, 1973 : 384) “ความรู ้สึกที่มีความสุ ขเมื่อได้รับผลสําเร็ จ
ตามความมุ่งหมายของความต้องการ หรื อแรงจูงใจ” (Wolman, 1973 : 333) เท่าที่ความรู ้สึกหรื อทัศนคติ
ในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน โดยผลตอบแทนที่ได้รับรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบตั ิงานจะเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่องานที่ปฏิบตั ิ (ปริ ญญา จเรรัชต์ และ คณะ, 2546)
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
หลักการออกแบบสื่ อ
ภาคตัดกรวย

สื่ อการสอน เรื่ อง
ภาคตัดกรวย โดยใช้
โปรแกรม Spark AR studio

ทฤษฎีความพึงพอใจ

- สื่ อการสอนเรื่ อง ภาค
ตัดรวย
- ความพึงพอใจต่อ
ผูท้ ดลองใช้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

ผูจ้ ดั ทําได้วางแผนการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ศึกษาการสร้างสื่ อการสอนโดยการใช้โปรแกรม Spark AR studio
1.1 ศึกษาการใช้โปรแกรม Photoshop, Spark AR studio, GeoGebra, GSP เพื่อให้เข้าใจการทํางาน
ต่าง ๆ ของโปรแกรม
1.2 ศึกษาเนื้อหาเรื่ องภาคตัดกรวย
1.3 ออกแบบสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรม GeoGebra, GSP
1.4 นําภาพสื่ อที่ออกแบบในโปรแกรม GeoGebra / GSP มาตกแต่ง โดยใช้โปรแกรม Photoshop
1.5 นําไฟล์ภาพที่ตกแต่งแล้วมาทํา Filter โดยใช้โปรแกรม Spark AR studio
2) การเผยแพร่ สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram
2.1 นํา Filter สื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวย อัพโหลดลงในเว็บ Spark AR Hub
2.2 รอการอนุมตั ิจาก Instagram
3) การสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram
3.1 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram
โดยประเด็นการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นสื่ อ ด้านภาพและภาษา และด้านคุณค่าของสื่ อการสอน
โดยใช้เกณฑ์การวัดความพึงพอใจ ตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็ น 5 ระดับ กําหนดช่องคะแนน ดังนี้
เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ
คะแนนคําตอบ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลว่า มีความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลว่า มีความพึงพอใจปลางกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลว่า มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลว่า มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.2 นําแบบประเมินที่ ได้ออกแบบไว้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิ นพิจารณาความเหมาะสมกับเนื้ อหา
เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
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3.3 นําสื่ อการสอนที่ สร้างและเผยแพร่ ใน Instagram ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง แล้วประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวย จํานวน 100 คน
3.4 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่ อการสอน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย (𝑥𝑥̅ ) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการสร้ างสื่ อการสอนภาคตัดกรวยโดยใช้ โปรแกรม Spark AR Studio
ผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การสร้างสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยประกอบด้วย 7 Filter ได้แก่ ส่ วนประกอบวงกลม
และวงรี จาํ นวน 10 เฟรม ส่ วนประกอบพาราโบลาจํานวน 4 เฟรม ส่ วนประกอบไฮเพอร์ โบลาจํานวน 8 เฟรม
สมการวงกลมจํานวน 14 เฟรม สมการวงรี จาํ นวน 14 เฟรม สมการพาราโบลาจํานวน 14 เฟรม และสมการ
ไฮเพอร์โบลาจํานวน 14 เฟรม ซึ่งในแต่ละ Filter จะมีเนื้อหาในแต่ละเฟรมดังตัวอย่าง ต่อไปนี้
1) ส่วนประกอบของวงกลมและวงรี

ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Filter ส่ วนประกอบของวงกลมและวงรี
2) ส่วนประกอบของพาราโบลา

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Filter ส่ วนประกอบของพาราโบลา
3) ส่วนประกอบของไฮเพอร์โบลา

ภาพที่ 3 ตัวอย่าง Filter ส่ วนประกอบของพาราโบลา
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4) สมการของวงกลม

ภาพที่ 4 ตัวอย่าง Filter มการของวงกลม
5) สมการของวงรี

ภาพที่ 5 ตัวอย่าง Filter สมการของวงรี
6) สมการของพาราโบลา

ภาพที่ 6 ตัวอย่าง Filter สมการของวงรี
7) สมการของไฮเพอร์โบลา

ภาพที่ 7 ตัวอย่าง Filter สมการของวงรี
5.2 ผลการเผยแพร่ และผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Filter
Instagram
1) จากการเผยแพร่ สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram พบว่ามีจาํ นวนผูเ้ ข้าชม
ทั้งสิ้น 1,600 คน ซึ่งในจํานวนผูเ้ ข้าชมเหล่านี้มีผใู ้ ช้งานจํานวน 178 คน
2) จากการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram จํานวน
100 คน พบว่าผูใ้ ช้สื่อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยมีความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนโดยแยกตามประเด็นการสํารวจ ดังนี้
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ประเด็นการประเมิน

ด้านความเป็ นสื่ อ
1. สอดคล้องกับกิจกรรมและการเรี ยนการสอน
2. ความสามารถในการใช้งาน
3. ความแปลกใหม่ ทันสมัย
4. เร้าความสนใจให้เกิดการใฝ่ รู้
ค่าเฉลี่ยรวมด้านความเป็ นสื่ อ
ด้านภาพและภาษา
5. ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
6. ภาพประกอบมีความคมชัด
7. ภาษาที่ใช้เหมาะสมและเข้าใจง่าย
8. รู ปแบบและขนาดของตัวอักษรชัดเจน อ่านง่าย
ค่าเฉลี่ยรวมด้านภาพและภาษา
ด้านคุณค่าของสื่ อการสอน
9. มีประโยชน์ต่อครู คณิ ตศาสตร์
10. มีประโยชน์ต่อการสอนคณิ ตสาสตร์
ค่าเฉลี่ยรวมด้านคุณค่าของสื่ อการสอน
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่ าเฉลีย่ ของความพึงพอใจ

6. อภิปรายผล

การแปรผล

4.64
4.43
4.66
4.34
4.52

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมากที่สุด

4.43
4.23
4.46
4.46
4.39

มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจมาก

4.74
4.81
4.78
4.56

มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมากที่สุด

จากการวิ จัย ครั้ งนี้ พบว่า สื่ อ การสอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ส ามารถนํา มาประยุก ต์เ ข้า กับ Social Media
โดยคณะผูว้ ิจัย นํา เนื้ อ หาเรื่ อ งภาคตัด กรวยมาออกแบบสื่ อ การสอนเรื่ อ งภาคตัด กรวยด้ว ย Filter Instagram
ซึ่งสอดคล้องกับตามหลักการออกแบบสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้ โดยสร้างสื่ อด้วยสมการทางคณิ ตศาสตร์เป็ นรู ปภาพผ่าน
GeoGebra และโปรแกรม GSP เพื่อสอนนักเรี ยนเกี่ ยวกับส่ วนประกอบ และสมการของวงกลม วงรี พาราโบลา
และไฮเพอร์โบลา เมื่อคณะผูว้ จิ ยั ออกแบบสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยและเผยแพร่ แล้วพบว่า ผลของการสํารวจ
ความพึงพอใจด้านความเป็ นสื่ อ ด้านภาพและภาษา และด้านคุณค่าของสื่ อการสอน โดยใช้เกณฑ์การวัดความพึงพอใจ
ตามระบบ Likert Scales พบว่าระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด นัน่ เป็ นผลสะท้อนให้เห็นแล้วว่าสื่ อการสอน
คณิ ตศาสตร์สามารถผนวกกับเทคโนโลยีสร้างสรรค์ เป็ นชิ้นงานอันเป็ นเอกลักษณ์มีความเป็ นมา มีคุณค่า สะท้อน
ให้เห็ นความสําคัญของการประยุกต์ศาสตร์ ต่าง ๆ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ซึ่ งสอดคล้องกับผลวิจัยของพรวิภา แสงสว่าง และสิ ทธิ ชัย ลายเสมา (2561) ซึ่ งพบว่า
การพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดียออนไลน์แบบสถานการณ์จาํ ลองร่ วมกับเทคนิ ค KWDL เรื่ องโจทย์ปัญหาเกี่ ยวกับ
เงิน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ทําให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจต่อบทเรี ยนมัลติมีเดียออนไลน์ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 2.84, S.D. = 0.37) และงานวิจยั ของภคพร สารรักษ์ (2556) เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เรื่ อง หลักการทํางานเบื้ องต้นของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดศรี สุดาราม ซึ่ งพบว่าบทเรี ยนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ เรื่ อง หลักการทํางานเบื้ องต้นของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิ ภาพ
81.67/80.39 ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อบทเรี ยนมัลติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ อยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70
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7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การเปรี ย บเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ก่ อ นและหลัง การใช้สื่ อ การสอนเรื่ อ งภาคตัด กรวยผ่า น Filter
Instagram
(2) Filter เป็ นเพียงสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยเท่านั้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่นาํ ไปใช้ควรดูคาบเรี ยนที่เหมาะสม
กับการใช้งาน
(2) การสํารวจความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนเรื่ องภาคตัดกรวยผ่าน Filter Instagram ขึ้นอยูก่ บั กลุ่ม
บุคคล หรื อกลุ่มผูท้ ี่ทดลองใช้งานจริ งเท่านั้น ซึ่งอาจได้ผลที่แตกต่างในการสํารวจความพึงพอใจ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) Filter ควรสามารถเลือกตอบได้
(2) Filter ควรมีเฉลยคําตอบที่ถูกต้องของข้อคําถามนั้น ๆ
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บทคัดย่ อ

งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19
ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ประชากรคื อนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ปี การศึ กษา 2563 ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง จํานวน 420 คน โดยกําหนดขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 30 เท่าของจํานวนตัวแปรอิสระ และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน ได้แก่ 1) การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นภูมิสาํ หรับการกําหนดขนาดตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ และ 2) การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่มสําหรับการเลือกหน่วย
ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ ที่มีค่าความสอดคล้อง
ของนื้ อหา (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 ทุกข้อ และค่าความน่าเชื่อถือของค่าครอนบาคอัลฟ่ าเท่ากับ 0.863 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น
พหุคูณโดยใช้วธิ ีการคัดเลือกตัวแปรอิสระด้วยวิธีข้ นั บันได
ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก ศึ ก ษามี พฤติ ก รรมการป้ องกันตนเองจากเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 อยู่ในระดับ
มากที่ สุด (คะแนนเฉลี่ย = 4.47, S.D. = 0.75) แต่มีความรู ้เกี่ ยวกับเชื้ อไวรัส COVID-19 ในระดับน้อย ส่ วนผล
การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้น พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปั จจัยด้านทัศนคติต่อการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19
ปั จจัยด้านการรับรู ้การเผชิญอันตรายต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
คําสําคัญ: เชื้อไวรัสโคโรนา, โควิด-19, พฤติกรรมการป้ องกันตนเอง
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ABSTRACT

This research aimed to study of self- protective behavior of COVID- 19 and factor affecting selfprotective 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

โคโรนา (Coronavirus) เป็ นไวรัสที่ทาํ ให้ผูป้ ่ วยมีอาการปอดอักเสบรุ นแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ เชื้อไวรัสนี้
สามารถแพร่ กระจายจากคนสู่ คนผ่านการ ไอ จาม หรื อสัมผัสกับสารคัดหลัง่ ของผูป้ ่ วย ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 หรื อ COVID-19 ถูกพบและมีการระบาดครั้งแรกเกิ ดขึ้นที่ เมืองอู่ฮนั่ มณฑลหู เป่ ย ประเทศจี น และ
ในขณะนี้ ได้เกิดการแพร่ ระบาดขึ้นในหลายประเทศทัว่ โลก สําหรับสถานการณ์การแพร่ ระบาดในประเทศไทย
ทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์บริ หารสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรื อ ศบค. เพื่อทํา
หน้าที่ กาํ หนดนโยบายและมาตรการเร่ งด่ วน เตรี ยมความพร้อมป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่ งชาติ ชี้แจงและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
และมาตรการการป้ องกันส่ วนบุคคลที่กระทรวงสาธารณสุ ขใช้ คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่นานประมาณ
15-20 วินาทีข้ ึนไปหรื อเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้ งั แต่ 70% ขึ้นไป ไม่ใช้ของส่ วนตัวร่ วมกับผูอ้ ื่น
หากรั บ ประทานอาหารร่ ว มกับ ผู ้อื่ น ควรใช้ช้อ นกลาง หมั่น ทํา ความสะอาดบริ เ วณที่ พ ัก อาศัย สมํ่า เสมอ
สวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่ อออกไปข้างนอก ควรมี การเว้นระยะห่ างทางสังคมอย่างน้อย
1-2 เมตร (Social Distancing) เมื่อมีอาการไอหรื อจามควรใช้กระดาษชําระปิ ดปาก เป็ นต้น (กระทรวงสาธารณสุข,
2563) การแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถแพร่ กระจายได้อย่างรวดเร็ วและอาจควบคุมได้ยากหาก
มี การติ ดเชื้ อพร้ อมๆ กัน โดยเฉพาะสถานที่ ที่มีคนรวมตัวกัน ซึ่ งการมี พฤติ กรรมสุ ขภาพที่ ดีถือเป็ นสิ่ งที่ ช่วย
เสริ มสร้างภูมิคุม้ กันของร่ างกายให้สามารถต่อสู ้กบั โรคภัยได้ หากทุกคนมีพฤติกรรมในการป้ องกันตนเองที่
ถูกต้อง มีการปฏิ บตั ิตนอย่างเคร่ งครัดและปฏิ บตั ิอย่างสมํ่าเสมอก็จะช่วยให้ยบั ยั้งหรื อลดการแพร่ กระจายของ
เชื้อโรคได้
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มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็ นสถาบันอุดมศึ กษาขนาดใหญ่ที่มีบุคคลรวมตัวทํากิ จกรรมร่ วมกันเป็ น
จํานวนมาก สามารถเป็ นแหล่งแพร่ กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ แม้วา่ ทางมหาวิทยาลัยมีมาตรการระยะยาว
ในการรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยขอความร่ วมมือในการปฏิ บตั ิตามมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรการการป้ องกันส่ วนบุคคล เพื่อลดและควบคุมการแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรัส COVID-19 แต่สถานการณ์
การแพร่ ระบาดนั้นยังคงเกิดขึ้นได้ รวมถึงในปั จจุบนั สถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ทวี
ความรุ นแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีการกลายพันธุ์หลากหลายมากยิง่ ขึ้น ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึง
ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลสนับสนุนเพื่อเป็ นแนวทางใน
การควบคุม ป้ องกัน และลดความเสี่ ยงในการแพร่ กระจายของเชื้อโรคในกลุ่มของนักศึกษาที่จะต้องตระหนักถึง
การป้ องกันตนเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัส COVID-19

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19 ของนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
โรคติ ดเชื้ อไวรั สโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) สาเหตุเกิ ดจากการติ ดเชื้ อไวรัส
COVID-19 สามารถติดเชื้อได้ท้ งั ในมนุษย์และสัตว์ ก่อให้อาการป่ วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่ มี
ความรุ นแรงมาก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เชื้ อไวรั ส COVID-19 เป็ นภาวะที่ มีการระบาดไปทัว่ โลก
(Pandemic Coronavirus) ในวันที่ 11 มี นาคม 2563 สถานการณ์ ดังกล่าวถื อเป็ นสถานการณ์ วิกฤตระดับโลกที่
แต่ละประเทศต้องเผชิ ญหน้าและสร้างมาตรการในการรับมือ ดังนั้น จึ งมีงานวิจยั ที่ ทาํ การศึ กษาถึงพฤติกรรม
ทัศนคติ ความรู ้ รวมถึงการรับรู ้ในการเผชิ ญโรคเกิ ดขึ้น เพื่อทําให้ทราบข้อมูลและเป็ นแนวทางในการป้ องกัน
ตนเองจากการเกิดโรค โดยในงานวิจยั ที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพและการปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส
COVID-19 พบว่า ธานี กล่อมใจ และคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่ อง ความรู ้และพฤติกรรมของประชาชนกับการป้ องกัน
ตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของประชาชนในเขต ตําบลบ้านสาง อําเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ที่มีอายุต้ งั แต่ 20-60 ปี ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้เรื่ องการป้ องกันตนเองจากการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยด้านพฤติกรรมการป้ องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ความรู ้ กับพฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากการติ ดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวกอยูใ่ นระดับปานกลาง นภชา สิ งห์วรี ธรรม (2563) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การรับรู ้และพฤติกรรม
การป้ องกันโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ผลการศึ กษา
พบว่าการรับรู ้โอกาสเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิงานและการรับรู ้ความรุ นแรงของโรค COVID-19 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ส่ ว นการรั บ รู ้ ข องหน่ ว ยงานต่ อ การดํา เนิ น งานควบคุ ม โรคอยู่ใ นระดับ มาก นอกจากนี้ ยัง พบว่า การรั บ รู ้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ่ามากกับพฤติกรรมการป้ องกันโรค COVID-19 Bao-Liang Zhong et al. (2020)
ได้ศึกษาเรื่ อง ความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิตนต่อสถานการณ์ COVID-19 ของชาวจีนในช่วงที่มีการระบาดอย่าง
รวดเร็ วของ COVID-19 ผลการวิจยั พบว่า ด้าน เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพ การศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน จะมี
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ความรู ้เกี่ ยวกับ COVID-19 ที่ แตกต่างกัน และ Wanqiu Tan et al. (2020) ได้วิเคราะห์การถดถอยเกี่ ยวกับสุ ขภาพจิต
และมาตรการการป้ องกันโรคของแรงงานชาวจีนในช่วงการแพร่ ระบาดของ COVID-19 พบว่า มาตรการการป้ องกัน
ส่ วนบุคคลรวมไปถึงการปฏิ บตั ิตามสุ ขอนามัยในการล้างมือและการสวมหน้ากากอนามัยเป็ นประจําตลอดจน
มาตรการขององค์กรในการปรั บปรุ งสุ ขอนามัยในสถานที่ ทาํ งานและความกังวลของบริ ษทั เกี่ ยวกับสุ ขภาพ
ร่ างกายที่มีต่อพนักงานสามารถใช้เป็ นแนวทางในการป้ องกันการเกิดอาการทางจิตเวชได้
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ในงานวิจยั นี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมและพิจารณาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจาก
เชื้อไวรัส COVID-19 โดยแสดงกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพที่ 1
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. เพศ
2. อายุ
3. ชั้นปี
4. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
5. การมีโรคหรื อไม่มีโรคประจําตัว
6. กลุ่มสาขาวิชา
7. การทํางานหรื อไม่ทาํ งานพาร์ทไทม์

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก
เชื้อไวรัส COVID-19

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19
1. ปั จจัยด้านทัศนคติต่อการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
2. ปั จจัยด้านความกังวลต่อเชื้อไวรัส COVID-19
3. ปั จจัยด้านความรู ้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19
4. ปั จจัยด้านการรับรู ้การเผชิญอันตรายต่อเชื้อไวรัส COVID-19
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
เพศ อายุ ชั้นปี รายได้ต่อเดื อน การมี โรคหรื อไม่มีโรคประจําตัว กลุ่มสาขาวิชา การทํางานพาร์ ทไทม์
ทัศ นคติ ต่อการป้ อ งกันตนเองจากเชื้ อไวรั ส COVID-19 ความกัง วลต่อ เชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ความรู ้ เกี่ ยวกับ
เชื้ อไวรัส COVID-19 และการรับรู ้การเผชิ ญอันตรายต่อเชื้ อไวรัส COVID-19 ส่ งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจยั
ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยปฐมภูมินกั ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้หน่วยงานสามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางเพื่อควบคุมการป้ องกันตนเอง รวมถึงเป็ นแนวทางในการวางแผน
ส่งเสริ มพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานศึกษา
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสํารวจ เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อ
ไวรั ส COVID-19 ของนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น โดยตัวแปรที่ นํามาศึ กษาได้ม าจาก
การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง และการสั ม ภาษณ์ แ พทย์แ ละพยาบาลจากหน่ ว ยปฐมภู มิ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี การศึกษา 2563
ไม่รวมวิทยาเขตหนองคาย
ตัวอย่างในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ นักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ปี การศึ กษา 2563
ไม่รวมวิทยาเขตหนองคาย จํานวน 420 คน โดยกําหนดขนาดตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์ การถดถอยเท่ ากับ
30 เท่ าของจํานวนตัวแปรอิ สระ (Pedhazur and Schmelkin, 1991) และดําเนิ นการสุ่ มตัวอย่างโดยการสุ่ มแบบ
2 ขั้นตอน (Two-stage Sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1 : สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยกําหนดชั้นภูมิตามกลุ่มสาขาวิชา แบ่งเป็ น
3 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กลุ่ มสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ และกลุ่ มสาขาวิ ช า
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกระจายขนาดตัวอย่างแบบเป็ นสัดส่ วน (Proportion Allocation) ซึ่ งได้ขนาด
ตัวอย่างของนักศึกษาที่เรี ยนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จํานวน 142 คน กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จํานวน 79 คน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน 199 คน
ขั้นที่ 2 : สุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยกําหนดกลุ่ม คือ ชั้นปี /สาขาในแต่ละคณะ และ
ทํา การสุ่ ม ชั้น ปี /สาขาในแต่ ล ะกลุ่ ม สาขาวิ ช าด้ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) จากนั้น
เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาในกลุ่มที่สุ่มได้ จนกระทัง่ ได้จาํ นวนครบตามที่กาํ หนดไว้ในขั้นที่ 1
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม โดยพัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการวิจยั เชิ งสํารวจ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางด้านการแพทย์ และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุ ข มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้ อหาโดยมีค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ทุ กข้อ และวัดความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) ของแบบสอบถามได้ค่า Cronbach’s Alpha
เท่ากับ 0.863 ซึ่งถือว่ามีความน่าเชื่อถือ แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปี รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
การมีโรคหรื อไม่มีโรคประจําตัว กลุ่มสาขาวิชาที่เรี ยน และการทํางานพาร์ทไทม์
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นและพฤติกรรมเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส
COVID-19 ประกอบไปด้วย 5 ปั จจัย ได้แก่
1) ปั จจัยด้านทัศนคติต่อการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19
2) ปั จจัยด้านความกังวลต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ใช้แบบคัดกรองความกังวลต่อเชื้อไวรัส COVID-19
ตามกรมสุ ขภาพจิ ต (กรมสุ ขภาพจิ ต, 2563) มีให้เลือก 3 ระดับ คือ ไม่มี ปานกลาง มาก/ประจํา มีคะแนนตั้งแต่
5-15 คะแนน
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3) ปั จจัยด้านความรู ้เกี่ ยวกับเชื้ อไวรัส COVID-19 โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านข้อมูลเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ด้านลักษณะอาการทัว่ ไปของการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และด้านการป้ องกันโรคติดเชื้อไวรัส
COVID-19 ลักษณะข้อคําถามเป็ นลักษณะมีตวั เลือก 2 ตัวเลือก คือ ถูก ผิด และมีเกณฑ์การให้คะแนนคือ ตอบถูก
ให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน มีคะแนนตั้งแต่ 0-14 คะแนน
4) ปั จจัยด้านการรับรู ้การเผชิญอันตรายต่อเชื้อไวรัส COVID-19
5) ปั จจัยด้านพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19
โดยปั จจัยด้านทัศนคติต่อการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ปั จจัยด้านการรับรู ้การเผชิญ
อันตรายต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และปั จจัยด้านพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 มีลกั ษณะ
ข้อคําถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบกราฟิ ก (Graphic Rating Scale) มีคะแนนความคิดเห็นตั้งแต่ 1-10
คะแนน โดย 1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ /ไม่เคยปฏิบตั ิเลย และลําดับคะแนนไปจนกระทัง่ 10 คะแนน
หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่ /ปฏิบตั ิทุกครั้ง
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google form) จากหน่วยตัวอย่าง
ที่สุ่มได้ ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science)
เวอร์ชนั 25 ดังนี้
- วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง ข้อ มู ล ความคิ ด เห็ น และพฤติ ก รรมเกี่ ย วกับ ปั จจัยที่
เกี่ยวข้องกับการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน โดยการแปลผลคะแนนในข้อถามปั จจัยด้านความกังวลต่อเชื้ อไวรั ส COVID-19 คือ
คะแนน 5-6 คะแนน หมายถึง มีความกังวลในระดับตํ่า ถ้า 7-11 คะแนน หมายถึง มีความกังวลในระดับปานกลาง และ
ถ้า 12 คะแนนขึ้นไป หมายถึง มีความกังวลในระดับสู ง ส่ วนการแปลผลคะแนนปั จจัยด้านความรู ้เกี่ ยวกับเชื้อ
ไวรัส COVID-19 แบ่งระดับความรู ้ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้ ถ้ามีคะแนนคิดเป็ นร้อยละ 80 ขึ้นไป หมายถึง มีความรู ้
ระดับมาก ถ้าร้อยละ 60-79.9 หมายถึง มีความรู ้ระดับปานกลาง และถ้าร้อยละ 59.9 ลงมา หมายถึง มีความรู ้ระดับ
น้อย และข้อคําถามที่เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่าแบบกราฟิ ก จะทําการปรับระดับคะแนนจาก 1-10 คะแนน
เป็ นมาตราส่วน 1-5 คะแนน โดยแปลผล ดังนี้ ถ้าคะแนน 4.21-5.00 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยในระดับมากที่สุด/
ปฏิ บตั ิ เป็ นประจําทุกครั้ ง ถ้า 3.41-4.20 คะแนน หมายถึ ง เห็ นด้วยมาก/ปฏิ บตั ิแทบทุกครั้ง คะแนน 2.61-3.40
หมายถึ ง เห็ นด้วยปานกลาง/ปฏิ บตั ิบางครั้ง ถ้า 1.81-2.60 คะแนน หมายถึ ง เห็ นด้วยน้อย/ไม่ค่อยปฏิ บตั ิ และ
ถ้า 1.00-1.80 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย/ไม่เคยปฏิบตั ิเลย
- วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) และใช้วิธี ก ารคัด เลื อ กตัว แปรแบบขั้น บัน ได (Stepwise)
กําหนดตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติ กรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรั ส COVID-19 และกลุ่มของตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ข้อมูลทัว่ ไป ทัศนคติต่อการป้ องกันตนเอง ความกังวล ความรู ้ และการรับรู ้การเผชิญอันตรายต่อเชื้อไวรัส
COVID-19 โดยมี การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ ได้แก่ 1) การตรวจสอบการแจกแจงปรกติ ข อง
ความคลาดเคลื่อนด้วยกราฟ Normal Probability Plot 2) ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติ DurbinWatson ซึ่ งหากมีค่าอยู่ระหว่าง 1.50-2.50 จะสรุ ปได้ว่า ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน 3) ค่าความคลาด
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เคลื่อนมีความแปรปรวนคงที่ โดยพิจารณาจากการพล็อตกราฟ ระหว่างค่า Residuals เทียบกับค่า Yˆ และ 4) ตัวแปร
อิสระเป็ นอิสระต่อกัน โดยตรวจสอบจากการทดสอบภาวะ Multicollinearity โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของความแปรปรวน (Variance Inflation Factors: VIF) โดยหากพบว่าตัวแปรอิสระที่มีค่า VIF มากกว่าหรื อเท่ากับ
10 หรื อค่า Tolerance มีค่าเข้าใกล้ 0 ให้ถือว่าตัวแปรอิสระนั้นเกิ ดภาวะ Multicollinearity (กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา,
2550)

5. ผลการวิจัย

ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 79.29 และเพศ
ชายคิ ดเป็ นร้ อยละ 20.71 เป็ นนักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 45.95 ส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจําตัว
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 84.05 ไม่ ไ ด้ท ํา งานพาร์ ท ไทม์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 89.52 ทํา งานพาร์ ท ไทม์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 10.48
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 20 ปี และมีรายได้โดยเฉลี่ย 6,765.71 บาท/เดือน
ปั จจัยด้านทัศนคติ ต่อการป้ องกันเชื้ อไวรั ส COVID-19 พบว่า นักศึ กษามี ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัย ด้า น
ทัศนคติ ต่อการป้ องกันเชื้ อไวรั ส COVID-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (คะแนนเฉลี่ ย=4.42, S.D.=0.77)
โดยทุกข้อมีความคิดเห็นอยูร่ ะดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทัศนคติต่อการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส
COVID-19 ในเรื่ องการหลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก และปากจะช่วยลดโอกาสในการติดเชื้ อไวรัส COVID-19
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย=4.71, S.D.=0.59) ส่ วนความคิดเห็นที่ว่าข้อมูลเกี่ ยวกับเชื้ อไวรัส COVID-19
เป็ นเรื่ องยากที่จะเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ย=3.47, S.D.=1.33)
ปั จจัยด้านความกังวลต่ อเชื้ อไวรั ส COVID-19 พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่มีความกังวลต่ อเชื้ อ ไวรั ส
COVID-19 ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 90.72
ปั จจัยด้านความรู ้เกี่ ยวกับเชื้ อไวรัส COVID-19 พบว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ ยวกับเชื้ อไวรัส
COVID-19 ในระดับน้อย คิดเป็ นร้อยละ 38.33
ปั จจัยด้านการรับรู ้การเผชิ ญอันตรายต่อเชื้ อไวรัส COVID-19 พบว่า นักศึ กษามีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้านการรั บรู ้ การเผชิ ญอันตรายต่อเชื้ อไวรั ส COVID-19 ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด (คะแนนเฉลี่ ย =4.61,
S.D.= 0.66) โดยทุกข้อมีความคิดเห็นอยูร่ ะดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การรับรู ้การเผชิญอันตรายต่อ
เชื้อไวรัส COVID-19 มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ในเรื่ อง หากคนในครอบครัวหรื อผูใ้ กล้ชิดกลับมาจากพื้นที่ เสี่ ยง
ควรกักตัว 14 วันและเว้นระยะห่ าง (คะแนนเฉลี่ย=4.84, S.D.= 0.50) ส่ วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหารที่ ไม่สุก หรื อไม่ผ่านการปรุ งสุ กด้วยความร้ อน มี โอกาสในการติดเชื้ อไวรั ส COVID-19 มี ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนน้อยที่สุด (คะแนนเฉลี่ย=4.31, S.D.=0.86)
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19 พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด คือ มีการปฏิบตั ิเป็ นประจํา (คะแนนเฉลี่ย=4.47,
S.D.= 0.75) และทุกข้อมีการปฏิบตั ิเป็ นประจํา เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการป้ องกันตนเอง
จากเชื้อไวรัส COVID-19 ในเรื่ องการสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกไปข้างนอกมากที่ สุด
(คะแนนเฉลี่ย=4.83, S.D.= 0.44) ส่ วนการหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด เช่น ตลาด ห้างสรรพสิ นค้า เป็ นต้น
มีพฤติกรรมการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด (คะแนนเฉลี่ย=4.10, S.D.= 0.89)
ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกัน ตนเองจากเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 โดยใช้
การวิเคราะห์ การถดถอยเชิ งเส้นพหุ คูณ และใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบขั้นบันได พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ทัศนคติต่อ
การป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ( X 3 ) การรับรู ้การเผชิญอันตรายต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ( X 6 ) และ
กลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ( X10 ) โดยตัว แปรอิ ส ระทั้ง 3 ตัว สามารถอธิ บ ายความผัน แปรของ
พฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (F = 76.6674, p-value < 0.01)
สามารถทํา นายตัวแปรพฤติ ก รรมการป้ อ งกัน ตนเองจากเชื้ อ ไวรั ส COVID-19 ได้ร้ อ ยละ 35.92 (Adjusted R
Square = 0.3592) ดังตารางที่ 1
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ พบว่า ค่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจายรอบ ๆ ตามแนว
เส้นตรง จึงสรุ ปได้วา่ ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ ค่า Durbin-Watson มีค่าเท่ากับ 2.0669 ซึ่ งมีค่าอยู่
ระหว่าง 1.5-2.5 จึงสรุ ปได้วา่ ความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าเป็ นอิสระต่อกัน ค่าความคลาดเคลื่อนมีการกระจายตัว
เป็ นไปอย่างสุ่ มรอบ ๆ ศู นย์ จึ งสรุ ปได้ว่า ความคลาดเคลื่อนมี ความแปรปรวนคงที่ ในขณะที่ ค่า VIF เท่ ากับ
1.3974, 1.3987, 1.0045 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่ถือว่าตัวแปรอิสระที่อยูใ่ นสมการไม่มีปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นแบบพหุ (Multicollinearity) ดังนั้น สมการที่ได้สามารถสรุ ปผลถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
Yˆ =
2.8028 + 0.3606 X 3 + 0.3053 X 6 + 0.2834 X 10

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ปัจจัยที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมการป้ องกัน
Std.
t-test
b
ตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19
Error
Constant
2.8028 0.4042 6.9349
ทัศนคติต่อการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส 0.3606 0.0448 8.0465
COVID-19 ( X 3 )
การรับรู ้การเผชิญอันตรายต่อเชื้อไวรัส
0.3053 0.0492 6.2004
COVID-19 ( X 6 )
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ( X10 )
0.2834 0.0845 3.3523
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

Tolerance
(เข้ าใกล้ค่า 1)

VIF
(< 10)

0.0000
0.0000

0.7156

1.3974

0.0000

0.7149

1.3987

0.0009

0.9955

1.0045

p-value

(1) ปั จจัยด้านทัศนคติต่อการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19 เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19 ซึ่ งตรงตามแนวคิดทฤษฎี เกี่ ยวกับความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ
(KPA) นั้น ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมโดยตรง อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท (2549) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ
เป็ นเสมือนเครื่ องควบคุมการกระทําของบุคคล พฤติกรรมของคนถูกควบคุมด้วยทัศนคติของเขา ในขณะที่ปัจจัย
ด้านการรั บรู ้การรับรู ้ การเผชิ ญอันตรายจากเชื้ อไวรั ส COVID-19 เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกัน
ตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19 ซึ่ งตรงตามทฤษฎี แรงจูงใจเพื่อป้ องกันโรค ที่ ได้อธิ บายว่า การรับรู ้ต่อโอกาส
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เสี่ ยงของการเป็ นโรค (Perceived Probability) เป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่ สําคัญที่ นําไปสู่ การปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม
(Roger, 1975) และตามทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ เชื่อว่าการที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ ขึ้นอยูก่ บั
ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปั จจัยด้านการรับรู ้ (Heinze, 1962; Elling et al., 1960)
(2) จากการผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็ นกลุ่มที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 และจากการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรม
การป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
(คะแนนเฉลี่ย = 4.57, S.D. = 0.44) รองลงมาคือ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (คะแนนเฉลี่ย =
4.44, S.D. = 0.54) และกลุ่ ม สาขาวิช าวิทยาศาสตร์ สุ ขภาพ (คะแนนเฉลี่ ย = 4.40, S.D. = 0.56) อาจด้ว ยกลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มี การเรี ยนการสอนในห้องปฏิ บัติการ (Lab) จึ งส่ งผลให้นักศึ กษากลุ่มนี้ มี
การระมัดระวังและป้ องกันตนเองเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาคําถามรายข้อ พบว่า การปฏิบตั ิตามมาตรการ Social
distancing โดยกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมีการปฏิ บตั ิ มากกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์ สุขภาพ อาจเนื่ องด้วย
นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรการได้อย่างเคร่ งครัด เพราะมีวิชาเรี ยนที่
ต้องปฏิ บตั ิ ในสถานที่ ที่มีผูค้ นจํานวนมาก และมี ความจําเป็ นที่ ตอ้ งใกล้ชิดกับผูค้ นที่ หลากหลายจํานวนมาก
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) เนื่ อ งจากงานวิจัย ในครั้ งนี้ พบว่า นัก ศึ ก ษา ระดับ ปริ ญ ญาตรี กลุ่ ม สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี ส่ งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรัส COVID-19 โดยมีพฤติกรรมการป้ องกันตนเอง
จากเชื้ อไวรัส COVID-19 ดี กว่านักศึ กษาในกลุ่มสาขาอื่น ดังนั้น ควรมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับนักศึ กษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในกลุ่มอื่น ๆ ซึ่ งได้แก่ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
มากขึ้นโดยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้มากยิง่ ขึ้น
(2) จากผลการวิจยั พบว่ามีปัจจัยด้านการรับรู ้การเผชิญอันตรายจากเชื้อไวรัส COVID-19 ปั จจัยด้าน
ทัศนคติต่อการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรั ส COVID-19 ที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้ อไวรั ส
COVID-19 และพบว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 อยูใ่ นระดับน้อย ดังนั้น ควรให้
ความสําคัญกับปั จจัยดังกล่าว เพื่อแนะนําหรื อประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดให้เข้าใจแก่นกั ศึกษา ซึ่ งจะเป็ นสิ่ งที่
สําคัญในการคิด การตัดสิ น ในการแสดงพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรทําการศึ กษาปั จจัยเพิ่มเติมที่ ไม่ได้ทาํ การศึ กษาในครั้งนี้ เช่น ปั จจัยด้านการรับรู ้ข่าวสาร
เรื่ องโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการป้ องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19
(2) ควรทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษากลุ่มอื่นๆ เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อทําการศึกษา
ได้อย่างครอบคลุมและเป็ นประโยชน์มากยิง่ ขึ้น
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคํา
ควบกลํ้า สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิภาพ 80 / 80 (2) เปรี ยบเทียบทักษะการอ่านคําควบกลํ้า
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก ประชากร
ที่ ใช้ในการวิจัยเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ปี การศึ กษา 2564 โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
จํานวน 8 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า (2) แบบวัดทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า มีค่าความเชื่อมัน่ 0.96
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจยั พบว่า (1) ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า
สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 95.16 / 96.25 ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพสู ง กว่า
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เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการออกเสี ยงคําควบกลํ้าก่อนและหลังการจัดการเรี ยน
การสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมบิงโกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยน
คําสําคัญ: ทักษะการอ่านออกเสี ยง, คําควบกลํ้า, 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ภาษาไทยมีคุณค่าสําหรับคนไทย เป็ นภาษาประจําชาติที่ใช้ในการสื่ อสาร เป็ นสมบัติทางวัฒนธรรมอัน
ก่ อให้เกิ ดความเป็ นเอกภาพ เสริ มสร้ างความเป็ นไทย เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม จึ งควรให้ผูเ้ รี ยนเห็ นคุ ณค่า
มีความรู ้ ทักษะอันถูกต้อง ภาษาไทยจึงมีความจําเป็ นและสําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตประจําวัน กระทรวงศึกษาธิ การ
(2551, หน้า 37) การใช้ภาษาไทยจึงเป็ นทักษะที่ผใู ้ ช้ตอ้ งฝึ กฝนให้เกิดความชํานาญ ทั้งการอ่าน เขียน พูด ฟัง และ
ควรใช้ให้ถูกต้องตามหลักภาษา ภาษาไทยมีลกั ษณะเฉพาะประการหนึ่ง คือมีคาํ ควบกลํ้า ปั จจุบนั พบว่าเด็กไทยมี
ปั ญหาในการออกเสี ยงคําควบกลํ้าเป็ นจํานวนมาก การอ่านออกเสี ยงควบกลํ้าให้ถูกต้องเป็ นสิ่ งสําคัญในการสื่ อสาร
ถ้าอ่านออกเสี ยงควบกลํ้าผิด จะทําให้ผูฟ้ ั งเกิ ดความสับสนหรื อเข้าใจผิดได้และยังติดการอ่านคําควบกล้าที่ผิด
แบบเดิมไปเรื่ อยๆ จนเป็ นนิ สัย ยากที่จะแก้ไข ดังนั้นการจะอ่านคําควบกลํ้าได้คล่อง ชัดเจน และถูกต้องควรเริ่ ม
ฝึ กตั้งแต่ในวัยเด็ก
ปั จจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยเรื่ องการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า เป็ นปั ญหาที่สาํ คัญของ
นักเรี ยนไทย จากงานวิจยั ของ ทิพลัดดา นิ ลผาย (2560, หน้า 15) ได้ศึกษา “การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
และการเขียนคําควบกลํ้าภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โดยใช้กระบวนการกลุ่มร่ วมมือเทคนิ ค
CIRC ” พบว่านักเรี ยนไทยมีปัญหาการอ่านเขียนคําควบกลํ้าไม่ถูกต้อง ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านการเขียน
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อยูใ่ นระดับค่อนข้างตํ่า ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นกับการจัดการเรี ยนการสอนในทุกๆ โรงเรี ยน รวมทั้งเป็ นปั ญหาที่
เกิ ดขึ้นกับการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทย โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ที่ ผูว้ ิจยั พบว่านักเรี ยนมี
ข้อบกพร่ องในด้านการอ่านคําควบกลํ้า สันนิ ษฐานว่าอาจจะเกิ ดจากการขาดการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ อง จึ งทําให้
นักเรี ยนมีทกั ษะการออกเสี ยงควบกลํ้าค่อนข้างตํ่า ดังนั้นครู ผสู ้ อนควรหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่ องในด้านออกเสี ยงคํา
ควบกลํ้าของนักเรี ยน และควรจัดหาสื่ อหรื อนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน
จากประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการสอนภาษาไทย โรงเรี ยนทรัพย์ทวี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ผูว้ ิจยั
พบว่านักเรี ยนมีความบกพร่ องในด้านการอ่านคําควบกลํ้า ประกอบกับการศึกษางานวิจยั การจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยใช้เกม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ผลดี สามารถแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าได้ จึ ง
สนใจศึกษาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านคําควบกลํ้า
และสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ในการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
(1) เพื่อสร้างชุดกิ จกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 ให้มีประสิ ทธิภาพ 80 / 80
(2) เพื่อเปรี ยบเที ยบทักษะการอ่านคําควบกลํ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ก่ อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
3.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับคําควบกลํา้
กรมวิชาการ (2546, หน้า 168-170) ได้ให้ความหมายของอักษรควบหรื อตัวควบกลํ้าไว้ดงั นี้ “อักษร
ควบ หรื อตัวควบกลํ้า” คือ พยัญชนะที่ควบกับ ร ล ว ประสมสระเดียวกันออกเสี ยงควบกลํ้าเป็ นพยางค์เดียว โดย
ออกเสี ยงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวหน้าแบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ดคือ 1. อักษรควบแท้ ได้แก่ อักษรควบที่ออกเสี ยง
พยัญชนะ 2 ตัวควบกลํ้ากัน เช่น กราบ ขลุ่ย ขวักไขว่ เพลง เป็ นต้น 2. อักษรควบไม่แท้ได้แก่อกั ษรควบที่ออกเสี ยง
พยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวหรื อ ออกเสี ยงเป็ นอย่างอื่น เช่น สร้าง จริ ง ทราบ ทรุ ดโทรม เป็ นต้น
3.1.2 แนวคิดเกีย่ วกับการใช้ เกมศึกษา
ทิ ศนา แขมมณี (2550, หน้า 365) อธิ บายว่า วิธีสอนโดยใช้เกม คื อ กระบวนการที่ ผูส้ อนใช้ใน
การช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนเล่นเกมตามกติกา และนําเนื้อหาและ
ข้อ มู ล ของเกม พฤติ ก รรมการเล่ น วิธี ก ารเล่ น และผลการเล่ น เกมของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการอภิ ปรายเพื่อสรุ ป
การเรี ยนรู ้
บิงโก (Bingo) เป็ นเกมกระดาษ มีจุดเด่นที่ทาํ ให้สนุก สามารถเล่นพร้อมกันได้หลายคน และค้นหา
ผูแ้ พ้ชนะ มีวิธีการเล่นคือ เรี ยงเบี้ยให้ครบตามรู ปแบบของเกมบนบัตรบิงโก ที่เรี ยกว่า 'แบล็คเอาต์' ถ้าผูเ้ ล่นได้
บิงโก 'แบล็คเอาต์' ภายในจํานวนที่กาํ หนดของลูกบอลที่หยิบขึ้นมา ถือว่าเป็ นผูช้ นะและจะได้รางวัล
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3.1.3 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
มู นี เ ราะห์ แวกาปง และจุ ไ รศิ ริ ชู รั ก ษ์ (2561, หน้า 175) ได้วิจัย เรื่ อ ง ทัก ษะการอ่า นออกเสี ยง
คําควบกลํ้าของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/5 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จังหวัดสงขลาโดยใช้
แบบฝึ กทักษะร่ วมกับเกมบิ งโก พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6/5 มีทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า
หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะร่ วมกับเกมบิ งโกสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมีคะแนนก่อนเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 48.80
และหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 88.40 โดยคะแนนร้อยละหลังเรี ยนเพิ่มขึ้น 39.60
อมรรัตน์ ชื่นจิต (2561, หน้า 2) ได้ศึกษา การใช้เกมคําศัพท์เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาไทย
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอนุ บาลสุ รินทร์ พบว่า เกมคําศัพท์เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์
ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 92.33/93.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
ที่ต้ งั ไว้ และ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังใช้เกมคําศัพท์ภาษาไทยสูงกว่าก่อนใช้ ทําให้นกั เรี ยน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดีข้ ึน
อดิศกั ดิ์ เมฆสมุทร (2559, หน้า 550-551) ได้ศึกษา “ การพัฒนาความสามารถการอ่านคําควบกลํ้า
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/5 โรงเรี ยนวัดบางปะกอก ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาหนังสื อส่งเสริ มการอ่าน
ร่ วมกับเทคโนโลยีผสานความจริ ง โดยใช้เทคนิ คเกมมิฟิเคชันจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คําควบกลํ้าสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ 81.11/80.09 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ ต้ ัง ไว้ 80/80 2.) ผลสัม ฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนของนักเรี ยนที่ใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านร่ วมกับเทคโนโลยีผสานความจริ ง โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชัน
จัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คําควบกลํ้า มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อัญชลี สวัสดิ์โสม (2557, หน้า 44) ได้ศึกษา ผลสัมฤทธิ์ การอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยเกมร่ วมกับแบบฝึ กทักษะการอ่านคําศัพท์ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดวัฒนารังษี
จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าผลสัมฤทธิ์ การอ่านคําศัพท์ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนรู ้ดว้ ยเกม
ร่ วมกับแบบฝึ กหัดการอ่านคําศัพท์ หลังเรี ยนและก่อนเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
เกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสี ยงคําควบกลํ้า

ทักษะการอ่านออกสี ยงคําควบกลํ้า

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
(1) ชุ ด กิ จ กรรมเกมบิ ง โกเพื่ อ พัฒ นาทัก ษะการอ่ า นออกเสี ย งคํา ควบกลํ้า สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
(2) นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ชุดกิ จกรรมเกมบิ งโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
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4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบกึ่ งทดลอง (Pre - Experimental Research) ดําเนิ นการทดลองแบบ One
Group Pretest-Posttest Design ซึ่งผูว้ จิ ยั ทําการทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ หลังจากนั้นทําการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก เมื่อการทดลองสิ้ นสุ ดแล้ว ทําการทดสอบหลังจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อประเมินความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ ย ทัก ษะการอ่ า นออกเสี ย งคํา ควบกลํ้า ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น แบบแผนการวิจัย เขี ย นเป็ น
สัญลักษณ์แสดงได้ดงั นี้
𝑂𝑂1

𝑂𝑂1

x

x

𝑂𝑂2

หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ (Pretest)

หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการออก

เสี ยงคําควบกลํ้า

หมายถึง การทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้ (Posttest)
4.2 ประชากรเป้าหมาย
ประชากรเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนทรั พย์ทวี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ปี การศึกษา 2564 นักเรี ยน 1 ห้อง จํานวน 8 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
(1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก
ขั้นตอนในการสร้างแผน
1.1 ศึกษาหลักสู ตรหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
สถานศึ กษาของโรงเรี ยนทรัพย์ทวี คู่มือการจัดสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ตามหลักสู ตรการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
1.2 ศึ กษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการอ่านคําควบกลํ้าเพื่อสร้ างแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า
1.3 วิเคราะห์หลักสู ตร มาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ คําอธิ บายรายวิชา ตัวชี้ วดั และ
สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 5 แผน ใช้เวลา 15 ชัว่ โมง และรวบรวมคําควบกลํ้ามาสร้างเป็ นเกมบิงโก
1.4 นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน คือ 1. ดร.ดวงตา อินทรนาค 2.
นางนิ ภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ 3. นางดุษฎี บุญส่ ง เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผน โดยพิจารณาความถูกต้อง
เหมาะสม และประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแบบประเมิน ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตรประเมินค่า (Rating
Scale) โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็ น 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย นําผลการประเมินของ
ผู ้เ ชี่ ย วชาญทั้ง 3 คน มาหาค่ า เฉลี่ ย ผลการประเมิ น โดยรวมมี ค วามเหมาะสมอยู่ใ นระดับ มาก ( x̄ = 3.46,
SD = 0.42)
1.5 นํา แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทกั ษะการอ่ า นออกเสี ย งคํา ควบกลํ้า โดยใช้เ กมบิ งโกที่ ผ่าน
การตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่ าน ไปทดลองใช้กับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง
𝑂𝑂2
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จํานวน 10 คน โดยผูว้ ิจยั คอยสังเกตอย่างใกล้ชิด เพื่อหาความเหมาะสมของเวลาในการทํากิ จกรรม ภาษาที่ ใช้
สื่ อที่ ใช้ ความเหมาะสมของกิ จกรรม ความยากง่ ายของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสํารวจความบกพร่ องจาก
การทดลองพบว่า กิจกรรมในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ค่อนข้างยาก ทํากิจกรรมไม่ทนั เวลา และนักเรี ยนในกลุ่มอ่อน
ตอบคําถามไม่ได้ ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นาํ ข้อบกพร่ องที่พบมาปรับปรุ งแก้ไข
(2) แบบวัดทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า ขั้นตอนในการสร้างแบบวัดทักษะ
2.1 ศึ กษาวิธีการ หลักเกณฑ์ เทคนิ คการสร้างแบบวัดทักษะการอ่านออกเสี ยงจากหนังสื อที่
เกี่ยวข้อง
2.2 ศึ กษาเอกสาร หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แนวทางการประเมินผล
การเรี ยนรู ้กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ของกรมวิชาการ 2551 แล้วนํามาวิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ และผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
2.3 สร้างแบบวัดทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า จํานวน 80 ข้อ โดยสร้างให้ตรงกับผล
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังและพฤติกรรมที่จะวัด เพื่อวัดทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
โดยให้นักเรี ยนอ่านคําควบกลํ้าจากแบบวัดทักษะการอ่านคําควบกลํ้าแบบตัวต่อตัวกับผูส้ อน เพื่อประเมินผล
เกณฑ์การให้คะแนนคือ อ่านถูกต้องได้ 1 คะแนน อ่านไม่ถูกต้องได้ 0 คะแนน
2.4 นําแบบวัดทักษะเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่าง
แบบวัดทักษะกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
- 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ไม่ตรงกับผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
2.5 นําแบบวัดทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าที่ผา่ นการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคํานวณ
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง Index of Item-Objective Congruence (IOC) เท่ากับ 1
2.6 นําแบบวัดทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าไปใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ าหมายและ
ผ่านการเรี ยนเรื่ องนี้มาแล้ว จํานวน 10 คน เพื่อหาค่าความยากและอํานาจจําแนก
2.7 นํา แบบวัด ทัก ษะการออกเสี ย งควบกลํ้า สํา หรั บนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 มาหา
ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าความเชื่อมัน่ 0.96 แสดง
ว่ามีความน่าเชื่อถือและสามารถนําไปศึกษากับกลุ่มเป้ าหมายได้จริ ง
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
(1) ขั้นก่อนการทดลอง ใช้แบบวัดทักษะการอ่านคําควบกลํ้าก่อนเรี ยน เพื่อประเมินทักษะการอ่าน
ออกเสี ยงคําควบกลํ้าพื้นฐานก่อนการทดลอง
(2) ขั้นดําเนิ นการทดลอง จัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดกิ จกรรมเกมบิ งโก โดยให้
นักเรี ยนกลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมกิจกรรม เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชัว่ โมง รวม 15 ชัว่ โมง
(3) ขั้นหลังการทดลอง ใช้แบบวัดทักษะการอ่ านคําควบกลํ้าหลังเรี ยน ฉบับเดี ยวกับที่ ใช้ก่ อน
การทดลอง เพื่อประเมินความแตกต่างของทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกม
บิงโก
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
(1) ใช้ค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (σ) และร้อยละ ในการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของชุ ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าโดยใช้เกมบิงโก ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
(2) ใช้t-test ค่าเฉลี่ย (µ) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (σ) เพื่อเปรี ยบเที ยบทักษะการอ่านออกเสี ยง
คําควบกลํ้าก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก

5. ผลการวิจัย

(1) ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 มี ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ ากับ 95.16 / 96.25 ซึ่ งมี ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าโดยใช้
เกมบิงโก
คะแนน
ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

คะแนนเต็ม
80
80

µ
76.12
77.00

σ
1.55
2.78

ร้ อยละของคะแนนเฉลีย่
95.16
96.25

จากตาราง 1 พบว่าประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าโดยใช้
เกมบิ งโก ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 ประกอบด้วยประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) 95.16 และ
ประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 96.25 ดังนั้นประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออก
เสี ยงคําควบกลํ้าโดย จึ งมีประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 95.16 / 96.25 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ถือว่ามี
ความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ได้
(2) นักเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน (ก่อนเรี ยน µ = 46.63, σ = 4.31 หลังเรี ยน µ = 77.00, σ = 2.78) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าก่อนและหลังการโดยใช้ชุดกิจกรรม
เกมบิงโก ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
คะแนน
หลังเรี ยน
ก่อนเรี ยน

N
8
8

µ
77.00
46.63

σ
2.78
4.31

t

Sig

16.95

0.00**

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกม
บิงโกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยน (ก่อนเรี ยน µ = 46.63, σ = 4.31 หลังเรี ยน µ = 77.00, σ = 2.78)
1942
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6. อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาผลของการใช้เ กมบิ ง โกที่ มี ต่ อ ทัก ษะการอ่ า นออกเสี ย งคํา ควบกลํ้า ของนัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนทรัพย์ทวี มีประเด็นที่นาํ มาอภิปราย ดังนี้
(1) ประสิ ทธิ ภาพของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าโดยใช้เกมบิงโก ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 95.16 / 96.25 แสดงว่าชุดกิจกรรมมีประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการ (E1) 95.16 และประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2) 96.25 หมายความว่าทักษะการอ่านออกเสี ยงคํา
ควบกลํ้าของผูเ้ รี ยนหลังจากทําแบบฝึ กหัดคิดเป็ นร้อยละ 95.16 และมีทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าหลัง
เรี ยนร้อยละ 96.25 ดังนั้นประสิ ทธิ ภาพของชุดกิจกรรมเกมบิงโกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 จึ งมี ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ถื อว่ามี ความเหมาะสม
สามารถนํา ไปใช้ ทั้ง นี้ เป็ นเพราะชุ ดกิ จกรรมมี ก ารสร้ า งอย่างเป็ นระบบ มี ก ารวิเ คราะห์ หลัก สู ตรมาตรฐาน
การเรี ย นรู ้ สาระการเรี ย นรู ้ คํา อธิ บ ายรายวิช า และตัว ชี้ ว ดั ผ่า นการประเมิ น คุ ณ ภาพจากผูเ้ ชี่ ย วชาญ ทํา ให้
ประสิ ทธิภาพของชุดกิจกรรมเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั อดิศกั ดิ์ เมฆสมุทร
(2559, หน้า 550-562) ที่พบว่าหนังสื อส่งเสริ มการอ่านร่ วมกับเทคโนโลยีผสานความจริ ง โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเค
ชัน จัด การเรี ย นรู ้ เรื่ อ ง คํา ควบกลํ้า สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ E1/E2 เท่ า กับ
81.11/80.09 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อมรรัตน์ ชื่นจิต (2561, หน้า 2)
ที่ พบว่า เกมคําศัพท์เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอนุบาล
สุรินท์ มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 92.33/93.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ต้ งั ไว้
(2) นักเรี ยนมีทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน (ก่อนเรี ยน
µ = 46.63, σ = 4.31 หลังเรี ยน µ = 77.00, σ = 2.78) แสดงว่าการใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก ช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะ
การอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้ามากขึ้น ทั้งนี้เพราะมีการฝึ กทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าบ่อยๆ และสมํ่าเสมอ
ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง เริ่ มตั้งแต่การฟัง อ่าน พูด และเขียน ตลอดถึงการประเมินผล
งานด้วยตนเอง เรี ยนรู ้ดว้ ยความเข้าใจ ใช้สื่อที่ เป็ นรู ปธรรม ทํางานร่ วมกับเพื่อนเป็ นกลุ่ม เนื้ อหาเหมาะสมกับ
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา การนําเกมบิงโกมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน เป็ น
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักเรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการแข่งขัน ทําให้มีความสนใจ กระตือรื อร้น และ
สนุกสนาน มีโอกาสสร้างประสบการณ์ให้กบั ตนเองเพื่อเรี ยนรู ้ ทําให้สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงความคิด
อยากจะเรี ย นรู ้ ใ นบทเรี ย น และจดจํา เนื้ อ หาได้ดี ข้ ึ น รวมไปถึ ง การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นออกเสี ย งอี ก ด้ว ย
ย่อมแสดงว่าเกมบิงโกช่วยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้ดี เกมทําให้นกั เรี ยนเกิ ดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
มีความกระตือรื อร้นที่จะเรี ยน ช่วยให้กิจกรรมการเรี ยนที่น่าสนใจ ส่งผลให้ทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าดีข้ ึน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มูนีเราะห์ แวกาปง และจุ ไรศิ ริ ชู รักษ์ (2561, หน้า 175-180) ที่ พบว่านักเรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6/5 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา มีทกั ษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าหลัง
เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะร่ วมกับเกมบิงโกสู งกว่าก่อนเรี ยน โดยมีคะแนนหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 88.40 ก่อนเรี ยน
คิดเป็ นร้อยละ 48.80 และสอดคล้องกับงานวิจยั อัญชลี สวัสดิ์โสม (2557, หน้า 44) ที่พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
การอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเกมร่ วมกับแบบฝึ กทักษะการอ่านคําศัพท์ หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

7.1 มีสื่อการสอนประเภทเกมบิงโก เพื่อฝึ กการอ่านออกสี ยงคําควบกลํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมกับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
7.2 ชุดกิ จกรรมเกมบิงโกช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการออกเสี ยงคําควบกลํ้าหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
เป็ นข้อมูลสําหรับครู นาํ ไปใช้เป็ นแนวทางในการกําหนดเป้ าหมาย ในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
7.3 ช่วยให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 มีเจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาไทยในเชิงบวก
7.4 เป็ นแนวทางสําหรับครู ในการจัดทําสื่ อการเรี ยนการสอน โดยการใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโกคําควบ
กลํ้าประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในระดับชั้นอื่นต่อไป

8. ข้ อเสนอแนะ

8.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผูส้ อนควรวิเคราะห์ผูเ้ รี ยนตามสภาพความเป็ นจริ ง ในการใช้ชุด
กิ จกรรมเกมบิ งโก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้า ควรคํานึ งถึ งความแตกต่างระหว่างบุ คคล
เนื่องจากอุปกรณ์และรู ปแบบสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม เพื่อการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก ช่วยแก้ไขข้อบกพร่ องของนักเรี ยนในการอ่านคํา
ควบกลํ้าได้ ผูส้ อนควรจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และตามลําดับความยากง่าย
(3) ในการจัดกิจกรรมและฝึ กทักษะผูส้ อนควรจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม และ
เสริ มแรงให้กาํ ลังใจเมื่อนักเรี ยนออกเสี ยงถูกต้อง
(4) การวัดผลและประเมินผลการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมเกมบิงโก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออก
เสี ยงคําควบกลํ้า ผูส้ อนควรยึดหลักการวัดผลตามสภาพความเป็ นจริ ง และควรตั้งเป้ าหมายและจุ ดประสงค์
การเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนควรได้รับ
8.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการศึกษาพัฒนาชุดกิจกรรมเกมบิงโกในวิชาภาษาไทยในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้รับประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย
(2) ควรนําชุดกิจกรรมเกมบิงโกในการฝึ กการอ่านออกเสี ยงไปประยุกต์ใช้ใน รายวิชาอื่น หรื อกับ
นักเรี ยนระดับชั้นอื่น ๆ
(3) ควรมีการศึกษาออกแบบนวัตกรรมที่เสริ มสร้างทักษะในด้านต่างๆ ของผูเ้ รี ยน

9. กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.สุวมิ ล เด่นสุนทร ซึ่งได้ให้ความรู ้ คําแนะนํา สอนกระบวนการทํางาน
ให้โอกาสที่ดีในการทํางานวิจยั คอยให้คาํ ชี้แนะ กําลังใจ รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ
ในการทําวิจยั ด้วยดีตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุ ณ ท่ า นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ค วามอนุ เ คราะห์ ส ละเวลาในการตรวจสอบ
เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ รวมทั้งให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์ในการทําวิจยั ให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น
ขอขอบคุ ณ ครอบครั ว และเพื่ อ นๆ ที่ เ ป็ นกํา ลัง ใจให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ฝ่ าฟั น อุ ป สรรคต่ า งๆ รวมถึ ง
สนับสนุนผูว้ จิ ยั ในการทําวิจยั ฉบับนี้ให้สาํ เร็ จด้วยดี
1944

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

10. เอกสารอ้ างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด.
กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. 2546. คู่มือการจัดการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย. กรุ งเทพฯ: องค์การรับส่ง
สิ นค้าและพัสดุ.
ทิพลัดดา นิลผาย. 2560. การพัฒนาความสามารถด้ านการอ่ านและการเขียนคําควบกลํา้ ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้ กระบวนการกลุ่มร่ วมมือเทคนิค CIRC. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎหาสารคาม.
ทิศนา แขมมณี . 2550. ศาสตร์ การสอน : องค์ ความรู้ เพื่อการจัดการกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มปี ระสิ ทธิ ภาพ.
พิมพ์ ครั้ งที่ 2. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มูนีเราะห์ แวกาปง และจุไรศิริ ชูรักษ์. 2561. การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงคําควบกลํ้าของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่6/5 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบฝึ กทักษะร่ วมกับเกม
บิงโก. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 1, 175-180.
อดิศกั ดิ์ เมฆสมุทร. 2559. การพัฒนาความสามารถการอ่านคําควบกลํ้า โดยใช้หนังสื อส่งเสริ มการอ่านร่ วมกับ
เทคโนโลยีผสานความจริ ง โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชันจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง คําควบกลํ้าสําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดบางปะกอก สํานักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุ งเทพมหานคร.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 10(1), 550-562.
อมรรัตน์ ชื่นจิต. 2561. การใช้ เกมคําศัพท์ เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ คาํ ศัพท์ ภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทยโรงเรี ยนอนุบาลสุรินทร์ . สื บค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม
2564, สื บค้นจาก, http://www.surinarea1.go.th
อัญชลี สวัสดิ์โสม. 2557. ผลสัมฤทธิ์ การอ่ านคําศัพท์ ภาษาไทย โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเกมร่ วมกับแบบฝึ ก
ทักษะการอ่ านคําศัพท์ สําหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ นทร์.

1945

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

กลุ่มย่อยที่ 11
ศึกษาศาสตร์ (3)

1946

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

การสร้ างสื่ อการเรียนการสอนด้ วยโปรแกรม เรื่ อง การบวกและการลบ
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การศึ กษาในครั้งนี้ มี จุดมุ่งหมายเพื่ อ 1. สร้างตัวละครที่ ใช้ในสื่ อการสอนเรื่ อง การบวกและการลบ
จํานวนที่ ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้โปรแกรม Desmos 2. สร้างสื่ อการสอนเรื่ อง การบวกและการลบ
จํานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้โปรแกรมGSP 3.ศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อตัวละครที่ใช้
ในสื่ อการสอน และ4.ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ
ครู และนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนอนุ บาลวัดเก้าเลี้ยว จํานวน 23 คน เครื่ องมือที่ ใช้ในงานวิจยั คือ
แบบสํารวจความคิ ดเห็ น ของผูเ้ ชี่ ยวชาญต่อตัวละครที่ ใช้ในสื่ อ การสอน และแบบสํารวจความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. สามารถใช้ส มการผ่านโปรแกรม Desmos สร้างตัวละครที่ ใช้ในสื่ อ การสอนทั้งหมด 7 ตัว ได้แ ก่
ค้างคาว จํานวน 51 สมการ ลิ ง จํานวน 105 สมการ ลิงเกาะต้นไม้ จํานวน 176 สมการ คน จํานวน 116 สมการ
แมงป่ องแส้ จํานวน 94 สมการ เสื อบอง จํานวน 122 สมการ และนกยูง จํานวน 179 สมการ
2. ได้สื่อการสอนเรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 โดยใช้โปรแกรม GSP
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 26 เฟรม
3. ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อตัวละครที่ใช้ในสื่ อการสอนอยูใ่ นระดับมาก ( x� = 4.95, �. �. = 0.11)
4. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อการสอนอยูใ่ นระดับมาก( x� = 4.74, �. �. = 0.13)
คําสําคัญ: สื่ อการสอนคณิ ตศาสตร์,การสร้างภาพโดยใช้โปรแกรม Desmos,การนําสมการไปใช้
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนการศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ช้ ีให้เห็นถึงความจําเป็ นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
มี ทักษะที่ จาํ เป็ นต่อการดํารงชี วิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม มีความรู ้
และทักษะพื้นฐานที่ จาํ เป็ นสําหรับการดํารงชี วิตในสังคมที่ มีการเปลี่ ยนแปลง และแสวงหาความรู ้เพื่อพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทําให้เกิ ด
การคิ ดอย่างเป็ นระบบ ช่ วยให้วิเคราะห์ ปั ญ หาสถานการณ์ ได้อ ย่างถี่ ถว้ นและตัดสิ น ใจเลื อ กวิธีแก้ปั ญ หาได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื่ องมื อในการศึ กษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ศาสตร์อื่นๆ คณิ ตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดี (นิพนธ์ สุขปรี ดี, 2531: 52)
คณิ ตศาสตร์ เป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่เป็ นพื้นฐานสําคัญ ตามหลักสู ตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่ผเู ้ รี ยนทุกคนต้องเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาความคิดของมนุษย์ มีทกั ษะกระบวนการคิด รู ้จกั วางแผน
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการดําเนิ นชีวิต โดยกําหนดสาระหลักที่จาํ เป็ นกับผูเ้ รี ยนดังนี้ คือ จํานวน
และการดําเนิ นการการวัดเรขาคณิ ตพีชคณิ ต การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ นและทักษะและกระบวนการ
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ทางคณิ ต ศาสตร์ (สํานัก วิช าการ และมาตรฐานการศึ ก ษา, 2551, หน้า 56-57 ) และจากการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ กษาระดับชาติ โดยสถาบันการทดสอบแห่ งชาติ (สทศ.)ได้ทดสอบในระดับชั้นประถม ศึ กษาปี ที่ 3 ของ
โรงเรี ยนบ้านเขาตาอิ๋น ปี การศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์พบว่า ความสามารถในด้านคํานวณอยู่
ในระดับพอใช้ร้อยละ 14.76 มีนกั เรี ยนเข้ารับการประเมินทั้งหมด 15คน จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็ นได้ว่า
ทักษะการคิ ด คํานวณอยู่ในเกณฑ์ที่ ไม่น่ าพอใจ ดังนั้นจึ งมี ค วามจําเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องรี บหาทางแก้ไขและ
ปรับปรุ งกิ จกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยเริ่ มตั้งแต่ช้ นั ประถมศึ กษาปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นทักษะขั้นพื้นฐาน
การคิดคํานวณจะเป็ นเรื่ องของการบวกและการลบจํานวนที่ผูเ้ รี ยนจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจ และการนําไปใช้
ปั จจัยที่ ส่งผลให้การสอนคณิ ตศาสตร์ ส่ วนใหญ่ไม่ประสบผลสําเร็ จ สาเหตุอาจเนื่ องมาจากวิธีการสอนของครู
ส่ วนใหญ่เป็ นการสอน แบบบรรยายถามตอบ มุ่งสอนไปที่คาํ ตอบมากกว่ากระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อหา
คําตอบซึ่งวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผูบ้ รรยายถ้าบรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่ดึงดูดใจผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยน
อาจขาดความสนใจและถ้าผูส้ อนขาดการเรี ยบเรี ยงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผูเ้ รี ยนอาจไม่เข้าใจและไม่สามารถ
ซักถามได้และเป็ นวิธีสอนที่ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการและ ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย (ทิ ศนา
แขมมณี , 2554, หน้า 329)
ปั ญ หาที่ สําคัญ ประการหนึ่ งของการเรี ย นการสอนวิช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ครู ผู ้ส อน และ
การ จัดการเรี ยนการสอนโดยตรง ได้แก่ ปั ญหาการขาดสื่ อการสอน และเครื่ องอํานวยการสอนที่ สามารถตอบ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รี ยน เป็ นปั ญหาที่ ควรได้รับการแก้ไขเป็ นอย่างยิ่งโดยครู ผูส้ อน เนื่ องจากสื่ อ
การสอนที่ มีประสิ ทธิ ภาพนั้น มีความสําคัญอยู่หลายประการ เช่ น ให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเป็ นขั้นตอน เป็ น
ระบบ ที่ต่อเนื่องกัน นักเรี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดีข้ ึน ช่วยลดเวลาในการเรี ยนรู ้ สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยน
ศึกษาด้วยตนเองตามความสามารถในการเรี ยนรู ้ ช่วยตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยเพิ่มช่องทางใน
การเรี ยนรู ้ และเป็ นช่องทางให้ครู และนักเรี ยนได้นําเสนอแนวคิดของตนเองผ่านสื่ อให้ผูอ้ ื่ นเข้าใจได้เป็ นต้น
(สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2554, น. 4) นอกจากนั้นการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
คณิ ตศาสตร์ดว้ ยบทเรี ยนมัลติมีเดีย ยังทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสูงกว่าการเรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนแบบบรรยาย
ในชั้นปกติ และนักเรี ยนยังรู ้สึกสนุกสนานกับบทเรี ยนและสนใจเรี ยนมากขึ้น (อินทิรา ชูศรี ทอง. 2541 : 94) ยุพิน
พิพิธกุล (2549) ได้กล่าวไว้วา่ การสอนคณิ ตศาสตร์ น้ นั จะต้องเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
การสอนคณิ ตศาสตร์ ที่ดีน้ นั “ควรเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสม และนักเรี ยนสามารถสรุ ปความคิดรวบยอดด้วย
ตนเอง” ซึ่งปั จจุบนั การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอนแพร่ หลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ โปรแกรม GSP
จากหลัก การและเหตุ ผลข้างต้น ผูจ้ ัดทําจึ งเกิ ดความสนใจที่ จะทําโครงงานเพื่ อที่ จะหาแนวทางใน
การแก้ปัญ หาการใช้วิธีการสอนที่ ดึงดู ดความสนใจให้นักเรี ยนเกิ ดความอยากรู ้ อยากเรี ยนมากยิ่งขึ้ น ผูจ้ ัดทํา
โครงงานจึงได้สืบค้น วิธีการสอนโดยใช้สื่อการสอนให้สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้จากโปรแกรม GSP มาช่วย
ในการสอนเนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์โดยจะเน้นไปที่กลุ่มเป้ าหมายเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เรื่ องการบวก
การลบที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยใช้ตวั ละครที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของวนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทอง เนื่ องจาก
ในบริ บทอําเภอของผูจ้ ดั ทํานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ทาํ ให้ทุกคนนึ กถึงได้คือ วนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทอง
วนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทองมี บรรยากาศที่ ส งบร่ มเย็น มี ภูเขา ป่ าไม้ และสัตว์มากมายหลายชนิ ดโดยจากการที่
ผูจ้ ดั ทําได้เข้าไปสํารวจพื้นที่มาพบว่า จะมีผูป้ กครองพาเด็กๆ และครู ที่โรงเรี ยนแถวอําเภอตาคลีเข้าไปเที่ยวและ
ศึกษาดูงานอยูบ่ ่อยๆ ทางผูจ้ ดั ทําจึงใช้ตวั ละครและบรรยากาศที่วนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทองเป็ นทัศนี ยภาพของสื่ อ
และลวดลายของตัวละครที่ผจู ้ ดั ทําได้ออกแบบในทุกส่วนนั้นมีความสัมพันธ์กบั วิชาคณิ ตศาสตร์ ทุกลายเส้นทาง
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ผูจ้ ัดทําได้ใช้สมการคณิ ตศาสตร์ ส ร้างขึ้ นจากโปรแกรม Desmos และตัวละครทั้งหมดที่ จัดทําโดยโปรแกรม
Desmos ทางผูจ้ ดั ทํานํามาใส่ ในสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อให้น่าสนใจและดึ งดูดผูเ้ รี ยนให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนา
ผลการเรี ยนให้ดีข้ ึน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์มากยิง่ ขึ้น

2. จุดประสงค์

1. เพื่อสร้างตัวละครที่ ใช้ในสื่ อการสอน เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนที่ ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิ น
100โดยใช้โปรแกรม Desmos
2. เพื่ อ สร้ างสื่ อ การสอนเรื่ อ ง การบวกและการลบจํานวนที่ ผ ลลัพ ธ์ แ ละตัว ตั้ง ไม่ เกิ น 100 โดยใช้
โปรแกรม GSP
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อตัวละครที่ใช้ในสื่ อการสอน
4. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ งพอใจของกลุ่ มตัวอย่างที่ มีต่ อ สื่ อการสอนเรื่ อ ง การบวกและการลบจํานวนที่
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการดําเนินวิจยั เรื่ องการสร้าง สื่ อการสอนการบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
โดยใช้โปรแกรม GSP ผูจ้ ัดทําได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดทําวิจยั ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปได้ด้วยดี โดยมีรายละเอี ยดหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) ความรู ้ทางด้านสื่ อการเรี ยนการสอน
2) เนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ 3) สมการและกราฟ 4) สถานที่ ต้ งั และความเป็ นมาของวนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทอง
5) โปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์ 6) โปรแกรมปรับแต่งภาพ 7) ความรู ้ทางด้านการประเมินความพึงพอใจของชิ้นงาน
3.2 งานทีเ่ กีย่ วข้ อง
มฑาทิ พ ย์ ยอดบุ ต รดี (2559) ได้ท ําการศึ ก ษาเรื่ อ งการแปลงเรขาคณิ ต โดยการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ ใ ช้
โปรแกรม GSP โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย โดยมีจุดประสงค์ดงั นี้ เพื่อการพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการสอนที่ เน้นทักษะการคิ ดวิเคราะห์ เรื่ องการแปลงเรขาคณิ ตโดยโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad เป็ นเครื่ อ งมื อ ประกอบการเรี ย นรู ้ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 เพื่ อ พัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ โดยใช้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ที่ เน้นทักษาการคิ ดวิเคราะห์ เรื่ องการแปลง
เรขาคณิ ต นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ จากกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยใช้
โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เรื่ อง การแปลงทางเรขาคณิ ตให้นกั เรี ยนจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
70 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตั้งแต่ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการแปลงเรขาคณิ ต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังได้รับการสอนโดยโปรแกรม
GSP สูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยโปรแกรม GSP อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องการแปลงเรขาคณิ ต ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังได้รับการสอนโดยโปรแกรม
GSP เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อารี สัณหฉวี (2523) ได้ศึกษา การวิจยั และพัฒนาสื่ อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ประถมศึกษา การวิจยั ครั้งนี้ มี
จุดประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-4 เพื่อนํามาสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
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ปั ญหาการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ รวมถึงสร้างแบบฝึ กหัดและสื่ อการเรี ยนสําหรับสอนซ่อมเสริ มวิชาคณิ ตศาสตร์ และ
นําสื่ อที่สร้างขึ้นไปทดลองพร้อมทั้งศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ อการเรี ยน ซึ่งนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรี ยนใน
เมืองหนึ่งแห่ง ได้แก่ โรงเรี ยนประถมสาธิต มศว. ประสานมิตร กรุ งเทพฯ และโรงเรี ยนในชนบทหนึ่ งแห่ง ได้แก่
โรงเรี ยนบ้านหนองหิ น นครปฐม โดยผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนส่ วนมากจะสอบผ่านจุดประสงค์ที่ยงั บกพร่ อง
หลังจากการได้เรี ยนบทเรี ยนซ่อมเสริ มในจุดประสงค์น้ นั ๆแล้ว และคะแนนการสอบครั้งหลังจะสู งกว่าคะแนน
การสอบครั้งแรกอย่างมีนยั สําคัญ เป็ นการแสดงว่า บทเรี ยนซ่อมเสริ มสามารถแก้ไขข้อบกพร่ องในการเรี ยนของ
นักเรี ยนได้ ซึ่ งจะเป็ นข้อยืนยันประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนซ่ อมเสริ มที่ ได้จดั ทําขึ้นในการวิจยั ครั้งนี้ วา่ บทเรี ยน
ซ่ อมเสริ มนี้ สามารถนําไปใช้ในการสอนในชั้นเรี ยนปกติ เพื่อการสอนซ่ อมเสริ มนักเรี ยนที่ มี ความบกพร่ อ ง
ทางการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
อมรรัตน์ ทองดี และศิวนิ ต อรรถวุฒิกุล (2558) ได้ศึกษา เรื่ อง ผลการใช้สื่อมัลติมีเดี ยในการแก้โจทย์
ปั ญหา เรื่ อง การบวกเลข ของนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง (อิ นทปั ญญา
ราษฎร์ นุกูล) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของสื่ อมัลติมีเดี ยเพื่อฝึ กทักษะการแก้ปัญหา
เรื่ อง การบวกเลข มีค่าเท่ ากับ 73.00/73.50 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ และมีคุณภาพสื่ อมัลติมีเดี ยเพื่อฝึ ก
ทักษะการแก้ปัญหา เรื่ อง การ บวกเลข อยูใ่ นเกณฑ์ดี และ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจ
ต่อสื่ อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่ อง การบวกเลข อยูใ่ นระดับมาก
3.3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
หลักการออกแบบสื่ อ
การเรี ยนการสอน
การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสื่ อการเรี ยน
การสอนโดยใช้
โปรแกรม
การใช้โปรแกรมทาง
คณิ ตศาสตร์

สื่ อการเรี ยนการสอนทาง
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวกและ
การลบจํานวนสองจํานวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100

ตัวละครที่ใช้ในสื่ อ
การสอน
ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อตัวละคร
ที่ใช้ในสื่ อการสอน
ความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาวิจยั เรื่ อง การสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนเรื่ อง การบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 คณะผูจ้ ดั ทํามีวธิ ีการดําเนินงานดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ออกแบบตัวละครที่ใช้ในสื่ อการสอน
1.1 ปรึ กษากับสมาชิกภายในกลุ่มเกี่ยวกับตัวละครที่จะใช้ในสื่ อการสอนซึ่งสรุ ปว่ามีตวั ละคร
ทั้งหมด 7 ตัว คือค้างคาว ลิง ลิงเกาะต้นไม้ นกยูง แมงป่ องแส้ และเสื อบอง
1.2 ออกแบบลายตัวละคร
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Desmos ได้

1.3 ปรับปรุ งและแก้ไขลายตัวละคร เพื่อให้สามารถใช้สมการต่างๆ สร้างลวดลายด้วยโปรแกรม

1.4 สร้างตัวละครที่ใช้ในสื่ อการสอนด้วยโปรแกรม Desmos
1.5 ปรับปรุ งแก้ไขลวดลายให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
1.6 ส่งออกไฟล์กราฟลายตัวละครทั้ง7ตัวจากโปรแกรม Desmos เป็ นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็ น .png
1.7 ลงสี ตวั ละครทั้ง7ตัวโดยใช้โปรแกรม ibisPaintX
1.8 ส่งออกไฟล์ตวั ละครทั้ง7ตัวที่ลงสี แล้วจากโปรแกรม ibisPaintX เป็ นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็ น .png
1.9 ตัดพื้นหลังของตัวละครทั้ง7ตัวที่ลงสี แล้วออกโดยใช้โปรแกรม Photoshop
1.10 สํารวจความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อตัวละครทั้ง 7 ตัว
2. การสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อตัวละครทั้ง 7 ตัว
2.1 ออกแบบวัดความคิ ดเห็ นที่ มีประเด็นการวัดความพึงพอใจ 2 ด้าน คื อ 1) ด้านความสวยงาม
2) ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เกณฑ์การวัดความพึงพอใจ ตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็ น 5 ระดับ
2.2 นําแบบประเมินที่ได้ออกแบบไว้ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญประเมินพิจารณาความเหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อ
หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC)
3. ออกแบบสื่ อการสอนเรื่ องการบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100
3.1 ปรึ กษากับสมาชิกภายในกลุ่มเกี่ยวกับเนื้ อหาที่ใช้ในการทําสื่ อการสอนและรู ปแบบของสื่ อแต่
ละหน้าที่จะใช้ธีมวนอุทยานถํ้าเพชร-ถํ้าทอง
3.2 ออกแบบสื่ อแต่ละหน้า
3.3 สร้ างสื่ อ การสอนเรื่ อ งการบวกและการลบจํา นวนที่ ผ ลลัพ ธ์ แ ละตัว ตั้ง ไม่ เกิ น 100 โดยใช้
โปรแกรมGSP
4. การสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อ
4.1 ออกแบบวัดความคิดเห็นที่มีประเด็นการวัดความพึงพอใจ 2 ด้าน คือ 1) ด้านเนื้ อหา 2) ด้านสื่ อ
การสอน เรื่ อ งการบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่ มีผ ลลัพ ธ์แ ละตัว ตั้งไม่ เกิ น 100 โดยใช้เกณฑ์การวัด
ความพึงพอใจ ตามระบบ Likert Scales แบ่งเป็ น 5 ระดับ
4.2 นําแบบประเมินที่ได้ออกแบบไว้ ให้ประเมินพิจารณาความเหมาะสมกับเนื้อหา เพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 0.67

5. ผลการวิจัย

ในการจัดทําวิจยั เรื่ อง สื่ อการสอนการบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 ผูจ้ ดั ทําวิจยั
สรุ ปผลการดําเนินงานตามจุดประสงค์ได้ ดังนี้
1. ผลการสร้ างตัวละครทีใ่ ช้ ในสื่ อการสอนโดยใช้ โปรแกรม Desmos
จากการสร้างตัวละครที่ใช้ในสื่ อการสอนโดยใช้โปรแกรม Desmos ทั้ง 7 ตัว พบว่ามีการใช้สมการที่แตกต่างกัน
ดังนี้คา้ งคาว จํานวน 51 สมการ ลิง จํานวน 105 สมการ ลิงเกาะต้นไม้ จํานวน 176 สมการ คน จํานวน 116 สมการ
แมงป่ องแส้ จํานวน 94 สมการ เสื อ บอง จํานวน 122 สมการ และนกยูง จํานวน 179 สมการ ดังตัวอย่างภาพ
ต่อไปนี้
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างผลการสร้างตัวละครลิง

ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลการสร้างตัวละครค้างคาว
2. ผลการสร้ างสื่ อการสอนโดยใช้ โปรแกรมGSP
คณะผูจ้ ดั ทําได้ทาํ การสร้างสื่ อการสอนโดยใช้โปรแกรมGSP ซึ่งนําตัวละครที่สร้างจากโปรแกรม Desmos มาใช้
จํานวน 26 หน้า

ภาพที่ 4 ตัวอย่างสื่ อการสอนโดยใช้โปรแกรมGSP

X̅

=

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่ อตัวละครในสื่ อการสอน
จากการการสํารวจความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ต่อตัวละครในสื่ อการสอน พบว่าได้
4.95, �. �. = 0.11 จากคะแนนเต็ม 5 ดังนี้
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ตาราง สํารวจความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญต่อตัวละครในสื่ อการสอน
ข้ อ

รายการ

ด้านความสวยงาม
1
ความละเอียดสมบูรณ์
2
สี ของตัวละคร
3
มีรูปแบบที่สวยงาม
4
มีความเหมาะสมสําหรับนําไปใช้งาน
ด้านความคิดสร้ างสรรค์
5
มีความแปลกใหม่
6
มีความน่าสนใจดึงดูดความสนใจของผูเ้ รี ยน
7
ภาพรวมของตัวละคร
คะแนนรวมเฉลีย่

�
X=

ค่ าเฉลีย่

ความพึงพอใจ
S.D.

ระดับ

5.00
5.00
5.00
5.00

0
0
0
0

มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด

4.67
5.00
5.00
4.95

0.47
0
0
0.11

มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างทีม่ ตี ่ อสื่ อการสอน
จากการสํารวจความพึงพอใจต่อสื่ อการสอนโดยครู จาํ นวน 5 คนพบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
4.74, �. �. = 0.13 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตาราง สํารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่ อการสอน
ข้ อ

รายการ

ค่ าเฉลีย่

ด้านเนื้อหา
1 ความละเอียดสมบูรณ์
4.80
2 สอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู ้
4.80
3 ปริ มาณของเนื้อหามีความเหมาะสม
4.80
4 มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
4.80
5 มีความเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
5.00
6 ลําดับขั้นตอนการจัดการเรี ยนรู ้
4.60
7 เวลาที่ใช้ในการเรี ยนมีความเหมาะสม
4.80
สื่ อการเรียนรู้ เรื่ องการบวกและการลบจํานวนที่ผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่ เกิน 100
8 สอดคล้องกับเนื้ อหา
4.80
9 ขนาดของสื่ อ
4.60
10 ความคมชัดสื่ อ
4.60
11 ความน่าสนใจ
5.00
12 การใช้ภาษา
4.80
13 รู ปแบบตัวอักษร
4.60
14 ขนาดของตัวอักษร
4.60
15 สี ของตัวอักษร
4.60
16 ภาพรวมของสื่ อ
4.80
4.74
คะแนนรวมเฉลีย่
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ระดับความเหมาะสม
S.D.

ระดับ

0.40
0.40
0.40
0.40
0
0.49
0.40

มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด

0.40
0.49
0.49
0
0.40
0.49
0.49
0.80
0.40
0.13

มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
มีความพึ่งพอใจมากที่สุด
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6.อภิปรายผล

ผลการสร้างสื่ อการเรี ยนการสอน เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่ มีผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่เกิ น 100 คณะผูจ้ ดั ทําได้นําประเด็นที่ คน้ พบมาอภิ ปราย ดังนี้ ตวั ละครที่ ใช้ในสื่ อการสอนโดยใช้โปรแกรม
Desmos ทั้ง 7 ตัว พบว่ามีการใช้สมการทางคณิ ตศาสตร์ เช่น สมการพาราโบลา สมการวงกลม สมการวงรี และ
สมการเส้นตรง ซึ่ งสอดคล้องกับงานของ ธี ระยุทธ พิมเสน, ปริ ญญากรณ์ แย้มเบน และสราวุธ กวีวชั รวรรณ
(2560) ได้ทาํ การศึกษา เรื่ อง Equations of Dragon โดยใช้ Web Application Desmos คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงานจากนักศึกษาจํานวน 145 คน พบว่า คุณภาพของชิ้นงาน
เฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุด และจากการสร้างสื่ อการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่ อง
การแปลงเรขาคณิ ตโดยการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้โปรแกรม GSP โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย เป็ นการใช้โปรแกรม GSP
ของมฑาทิ พ ย์ ยอดบุ ต รดี (2559) ซึ่ งใช้โปรแกรม GSP ในการสร้ างสื่ อการเรี ยนการสอนและทําให้นัก เรี ย น
มี ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ ได้ดี และจากการสร้ างสื่ อ การสอนโดยใช้โ ปรแกรม GSP พบว่า
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ มีต่อสื่ อการสอนอยู่ในระดับมาก รวมถึงผลของการสํารวจความคิ ดเห็ นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญต่อตัวละครในสื่ อการสอน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับวิจยั ของ อมรรัตน์ ทองดี และศิวนิ ต
อรรถวุฒิกลุ (2558) ที่ได้ศึกษา เรื่ อง ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่ อง การบวกเลข ของนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านหนองสองห้อง(อินทปั ญญาราษฎร์ นุกูล) อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
พบว่า นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 มีความพึงพอใจต่อสื่ อมัลติมีเดียในการแก้โจทย์ปัญหา เรื่ อง การบวกเลข
อยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

การทําวิจยั เพื่อสร้างสื่ อการเรี ยนการสอนด้วยโปรแกรมเรื่ อง การบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 คณะผูจ้ ดั ทํามีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
เพื่อให้การใช้สื่อการเรี ยนการสอน เรื่ อง การบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้ง
ไม่ เกิ น 100 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพครู ผูส้ อนควรศึ ก ษาและเตรี ย มการสอนมาเป็ นอย่างดี ก่ อ นและให้ เป็ นไปตาม
การจัด การเรี ยนรู ้ ซึ่ งนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ จากสื่ อการสอนที่ เป็ นรู ป ธรรมเพื่ อส่ งเสริ มให้เกิ ด องค์ค วามรู ้ และ
นักเรี ยนสามารถสนุกสนานไปกับภาพตัวละครในสื่ อที่จดั ทําขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน แต่สื่อการสอน
นี้มีขอ้ จํากัด คือ ต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อม และมีโปรแกรม GSP เท่านั้น
7.2 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาสื่ อครั้งต่ อไป
1. ในการทําวิจยั ครั้งต่อไปควรสร้างสื่ อในเรื่ องอื่นๆ ตามเนื้ อหาของรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ช่วงชั้น
อื่นๆ นอกเหนือจากเรื่ องการบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100
2. ควรนําสื่ อการเรี ยนการสอนในเรื่ อง การบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่ มีผลลัพธ์และ
ตัวตั้งไม่เกิน100 ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนหลายๆ โรงเรี ยนเพื่อจะได้ขอ้ สรุ ปผลของการศึกษาที่กว้างขึ้น
3. ควรมีการเปรี ยบเที ยบสื่ อการเรี ยนการสอนในเรื่ อง การบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่ มี
ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 กับสื่ อการเรี ยนการสอนอื่นๆในเนื้ อหาเดี ยวกัน เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
พัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนในเรื่ อง การบวกและการลบจํานวนสองจํานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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การวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดง สําหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทปฏิบตั ิการให้มีประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ คื อ นักเรี ยนจํานวนร้อยละ 60 มี คะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ าํ กว่าร้ อยละ 50 และ 2) เปรี ยบเที ยบ
คะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทั้งก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้องเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ จํานวน 36 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
คือ บทปฏิ บตั ิการ เรื่ อง การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดงและแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
โดยเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ t-test for dependent
sample ผลการวิจยั พบว่า ก่อนเรี ยนนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เท่ากับ 15.69 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.86 เมื่อนําบทปฏิบตั ิการไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่า หลังเรี ยนนักเรี ยนมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นเป็ น 44.86 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9.93 นอกจากนี้เมื่อนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์พบว่าบทปฏิบตั ิการมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับร้อยละ 94.44 และนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้บทปฏิ บตั ิการ เรื่ อง การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดง มีคะแนน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: บทปฏิบตั ิการ, การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน, แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

การพัฒนาแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ มีความจําเป็ นต่อการเรี ยนรู ้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการ
แสวงหาความรู ้โดยนักเรี ยนจะต้องมีการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเพื่อให้ได้รับประสบการณ์จริ ง (ทวิช มณี พนา,
2563) และสามารถนําความรู ้ที่ได้มาสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ซึ่งในวิชาเคมีเป็ นวิชาที่ทาํ การศึกษาเกี่ยวอะตอม
โมเลกุล หรื อไอออน รวมทั้งโครงสร้างภายในของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร และสมบัติของสาร (พนิ ดา
กระทุ่มนอก และ ร่ มเกล้า จันทราษี, 2561) โดยเฉพาะเนื้อหาสมบัติของธาตุที่นกั เรี ยนจะต้องสามารถบอกสมบัติ
ของโลหะแทรนซิ ชนั (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ, 2563) สมบัติ
ของธาตุแทรนซิ ชนั ที่สาํ คัญ คือ เมื่อโลหะแทรนซิ ชนั ทําปฏิกิริยากับลิแกนด์จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีซ่ ึง
จะสามารถวิเคราะห์หาปริ มาณของโลหะแทรนซิ ชนั ได้จากความเข้มของสี สารประกอบเชิ งซ้อนได้ (ศุภมาส
ด่านวิทยากุล, 2557) ซึ่ งหากนักเรี ยนได้ลงมือทดลองและสังเกตจะเห็นได้ชดั เจน แต่ในการจัดการเรี ยนรู ้มกั จะ
เรี ยนรู ้จากทฤษฎี ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิ ดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่ งเป็ นอุปสรรคในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน (Kose,
2008) ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้จะใช้การสื บเสาะหาความรู ้ซ่ ึ งมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะช่ วย
ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนเกิดการสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (Constructivism) ด้วยการลงมือปฏิบตั ิ (Papert & Harel,
1991) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ออกแบบบทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนา
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ แต่ในการจัดการเรี ยนรู ้ส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาเฉพาะสมบัติของธาตุโลหะในกลุ่มธาตุ
เรพรี เซนเททีฟ จึงทําให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเนื้ อหาเรื่ องสมบัติของธาตุแทรนซิ ชนั รวมทั้งการเกิ ดสารประกอบ
ของธาตุ แ ทรนซิ ชัน ได้น้อ ย นอกจากนี้ วิช าเคมี ส่ ว นใหญ่ จะมี เนื้ อ หาในลัก ษณะนามธรรมจึ ง ยากต่ อ การทํา
ความเข้าใจได้ ดังนั้นจึ งทําให้นักเรี ยนไม่สามารถเข้าใจแนวคิดทางเคมีได้อย่างถูกต้อง ซึ่ งส่ งผลให้นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในรายวิชาเคมีที่ค่อนข้างตํ่า (อารยา ควัฒน์กุล, 2558) ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้จะต้องช่วย
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ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนสามารถลงมือปฏิบตั ิหรื อมีกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้เพื่อสร้างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
นอกจากนั้นแล้วการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาเคมีจะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาเคมีซ่ ึ งมีระดับความคิด
ทางเคมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหภาคเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งและสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ระดับ
จุ ลภาคเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งแต่ไม่สามารถมองเห็ นด้วยตาเปล่าได้ และระดับสัญลักษณ์ เป็ นส่ วนที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระดับมหภาพและจุลภาค (Johnstone, 1993) ผูว้ ิจยั จึงได้นาํ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งจะส่ งผลให้นกั เรี ยนสามารถเข้าใจในเนื้ อหาวิชาเคมีและแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ได้ดียงิ่ ขึ้น
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งได้ทาํ การออกแบบและพัฒนาบทปฏิ บัติการ เรื่ องการเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของ
โลหะทองแดง เพื่ อ พัฒ นาแนวคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ สํ า หรั บ นั ก เรี ยนระดั บ ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ซึ่งบทปฏิบตั ิการที่ได้พฒั นาขึ้นได้ใช้เนื้อหา เรื่ องสมบัติของธาตุแทรนซิชนั เมื่อธาตุทองแดงเกิดเป็ นสารประกอบ
กับ 4,4'-[1,2- Ethanediylbis nitrilomethylidyne)] bis[1,3-benzenediol] หรื อ Schiff base-benzene-2,4-diol จะได้
สารประกอบเชิ งซ้อนสี เหลือง โดยนักเรี ยนจะสามารถทําการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสี ของสารด้วยตาเปล่าได้
อย่างชัดเจน(Kaur; & Kumar, 2011) โดยผูว้ ิจยั จะนําบทปฏิบตั ิน้ ี ไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ในรายวิชาเคมี ซึ่ งจะ
สามารถพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนให้ดียงิ่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) พัฒนาบทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ คือ นักเรี ยนร้อยละ 60
มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนทั้งก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้โดยใช้บทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
แนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ เป็ นกระบวนการคิดในการแสวงหาความรู ้เพื่อนํามาใช้ในการอธิ บาย หรื อ
การได้มาซึ่ งคําตอบของปั ญหา โดยมี หลักฐานเชิ งประจักษ์ มี การใช้เหตุผลและมีเจตคติ เชิ งสงสัย (Schafersman,
1997) เป็ นพื้ น ฐานในกระบวนการคิ ดเพื่อ ให้ได้ความรู ้ หรื อ คํา ตอบที่ ถู ก ต้อ งและมี ความน่ าเชื่ อถื อ (นัน ธิ ดา
รัตน์พิทกั ษ์, 2556) ซึ่งแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จะส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในเนื้อหาและมีความรู ้ในระดับ
ที่สูงขึ้น (พิมพ์ปภัทร แก้วดี, 2559)
บทปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์
บทปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ม าใช้ใ นการทดลอง เพื่ อ ให้นัก เรี ย นมี ค วามคิ ด แบบวิท ยาศาสตร์
(Hofstien; & Luneeta, 1982) และยังได้รับประสบการณ์ตรงในการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง (ยศวดี ฐิ ติวร, 2557)
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ในขณะที่ทาํ การจัดการเรี ยนรู ้ครู ผสู ้ อนมีหน้าที่ให้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือ ดูแล รวมทั้งเป็ นที่ปรึ กษา เพื่อให้นกั เรี ยน
สามารถเข้าใจในข้อเท็จจริ ง กฎ หรื อทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง (ธนวัฒน์ สิ งห์ปลอด, 2562)
การจัดการเรียนรู้ แบบสื บเสาะหาความรู้
การจัดการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ จะมุ่งเน้นให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนแห่ งศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (Inquiry-Based Learning) เป็ นการจัดการ
เรี ย นรู ้ ที่ นัก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้มีข้ นั ตอนในการจัดการเรี ยนรู ้
ดังนี้ (อภิญญา ศรี สุข, 2562)
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)
2. ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration)
3. ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุ ป (Explanation)
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration)
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้ น
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
โดยใช้บทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อนของโลหะทองแดง

ตัวแปรตาม
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน
ของโลหะทองแดง

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
(1) บทปฏิ บัติ ก าร เรื่ อ ง การเกิ ด สารประกอบเชิ ง ซ้อ นของโลหะทองแดง เพื่ อ พัฒ นาแนวคิ ด
ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ คือ นักเรี ยน
ร้อยละ 60 มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50
(2) นักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายที่ ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้
บทปฏิ บตั ิการ เรื่ อง การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดง มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
ในวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ซึ่ งทําการทดลองตามแบบแผน
การทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design เนื่องจากประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม
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4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจัย นี้ กลุ่ ม ตัว อย่า ง ได้แ ก่ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ห้อ งเรี ย นพิ เ ศษวิท ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 ของโรงเรี ยนขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดกรุ งเทพมหานครโดยเลือก
มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวน 36 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
4.3.1. บทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้จาํ นวน 4 คาบเรี ยน
โดยบทปฏิ บตั ิ การนี้ เ ป็ นการวิเคราะห์ หาปริ มาณของโลหะทองแดงในนํ้า ตัว อย่า ง โดยอาศัย สมบัติก ารเกิ ด
สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง
4.3.2. แบบวัดแนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดง
มีลกั ษณะคําตอบ 2 ส่ วน คือส่ วนที่ 1 เป็ นแบบเลือกถูก-ผิด จํานวน 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เป็ น 15 คะแนน และ
ส่ วนที่ 2 เป็ นการอธิ บายเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึ งตอบถูกหรื อผิด จํานวน 15 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน เป็ น 45 คะแนน
รวมเป็ น 60 คะแนน ซึ่งได้ผา่ นการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่านโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67
ขึ้นไป
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้มีข้ นั ตอนการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังต่อไปนี้
4.4.1 การเก็ บ ข้อ มู ล จากการทดสอบก่ อ นเรี ย น เพื่ อ วัด แนวคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ เ รื่ อ ง การเกิ ด
สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
4.4.2 การใช้บ ทปฏิ บัติก าร เรื่ อ ง การเกิ ด สารประกอบเชิ งซ้อ นของโลหะทองแดง เพื่ อ พัฒนา
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย โดยดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ ใช้เวลาทั้งหมด 6 คาบเรี ยน คาบเรี ยนละ 50 นาที ซึ่ งจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบ on site แบบสลับวัน
มาเรี ยน ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ในบทปฏิบตั ิการมีสถานการณ์ตวั อย่างที่เกี่ ยวข้องกับ
การนําโลหะทองแดงมาใช้ในอุตสาหกรรม ให้นกั เรี ยนร่ วมกันระบุปัญหาจากสถานการณ์ตวั อย่าง
2. ขั้นสํารวจและค้นหา (Exploration) นักเรี ยนร่ วมกันกําหนดแนวทางในการสํารวจ ค้นหา
ข้อมูล และทําการสํารวจข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบการทดลอง
3. ขั้นการอธิบายและลงข้อสรุ ป (Explanation) นักเรี ยนร่ วมกันทดลองเพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณ
โลหะทองแดงในนํ้าตัวอย่าง
4. ขั้นขยายความรู ้ (Elaboration) นักเรี ยนนําผลการทดลองที่ได้จากขั้นที่ 3 มาร่ วมกันอภิปราย
ผลการทดลองรวมทั้งร่ วมกันลงข้อสรุ ปเพื่อนําไปเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานปริ มาณของโลหะทองแดงในนํ้า
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การซักถามเกี่ยวกับสมบัติของโลหะแทรนซิ ชนั
ที่นาํ มาใช้ในการวิเคราะห์หาปริ มาณของโลหะทองแดง รวมทั้งตั้งคําถามเพื่อให้นกั เรี ยนร่ วมกันอธิบายโดยใช้
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หลักการของสมบัติของโลหะแทรนซิชนั ประกอบ
4.4.3 การเก็ บ ข้อ มู ล จากการทดสอบหลัง เรี ย น เพื่ อ วัด แนวคิ ด ทางวิท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง การเกิ ด
สารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
4.4.4 การนําข้อมูลที่ ได้จากกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน t-test for dependent sample
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
4.5.1 ประสิ ทธิภาพของบทปฏิบตั ิ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง
สถิตพิ ื้นฐาน
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน รวมทั้งนํามาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของบทปฏิบตั ิการโดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
นักเรี ยนร้อยละ 60 ของจํานวนนักเรี ยนทั้งหมดมีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 ของคะแนน
ทั้งหมดที่ได้จากการทดสอบหลังเรี ยน
4.5.2 การเปรี ยบเที ยบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของ
โลหะทองแดง นอกจากใช้สถิติพ้นื ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วยังใช้สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สถิตทิ ใี่ ช้ ทดสอบสมมติฐาน
ผูว้ ิจ ัย ได้ใช้สถิ ติที่ใ นการทดสอบสมมติ ฐาน คื อ t-test for dependent sample เพื่ อ ทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนหลังเรี ยนและคะแนนก่อนเรี ยนที่ได้จากแบบวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05

5. ผลการวิจัย

1. การหาประสิ ทธิ ภาพบทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนา
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ทาํ การวัด
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง พบว่า คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 15.69 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.86 และหลังการจัดการเรี ยนรู ้
ทําการวัดแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 44.86 และ
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 9.93
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การเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน
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ภาพ (ก) แผนภูมิการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรี ยน
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เมื่อนําข้อมูลจํานวนนักเรี ยนที่ มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ทั้งก่อนและ
หลังเรี ยนมาทําการวิเคราะห์พบว่าบทปฏิบตั ิการมีประสิ ทธิ ภาพร้อยละ 94.44 ดังตาราง 1 ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ บท
ปฏิ บตั ิการ เรื่ อง การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่ได้กาํ หนด
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบจํานวนนักเรี ยนที่มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ผา่ นเกณฑ์ ทั้งก่อนและหลังเรี ยน
แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

จํานวนนักเรี ยน
ทั้งหมด (คน)
36
36

จํานวนนักเรี ยน
ที่ผา่ นเกณฑ์ (คน)
0
34

ร้อยละ

ประสิ ทธิภาพของ
บทปฏิบตั ิการ

0.00
94.44

94.44

2. การเปรี ยบเที ยบคะแนนแนวคิ ดทางวิท ยาศาสตร์ เรื่ อง การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะ
ทองแดง ของนัก เรี ย นที่ ไ ด้รับ การจัด การเรี ย นรู ้ แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยใช้บ ทปฏิ บัติก าร เรื่ อ ง การเกิ ด
สารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดง มาวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการทางสถิ ติแบบ t-test for dependent sample
พบว่า มีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้บทปฏิบตั ิการ เรื่ อง
การเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนทั้งก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้โดยใช้บทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง
เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

n
36
36

คะแนนเต็ม
60
60

Mean
15.69
44.86

6. อภิปรายผล

S.D.
5.864
9.932

t

df

p

-18.097

35

.000

ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาบทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
การพัฒนาบทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง เพื่อพัฒนาแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พฒั นาขั้นอย่างเป็ นระบบโดยอาศัยความรู ้ และ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ที่ได้จากการทดลอง และบทปฏิบตั ิการได้ออกแบบให้ครอบคลุมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง โดยผ่านการศึกษาและวิเคราะห์ตวั ชี้วดั และผลการเรี ยนรู ้
ของหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2550 (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ, 2560) และได้ออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
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กับหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ,
2560) นอกจากนั้นแล้วบทปฏิบตั ิการยังได้ออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชาเคมี ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลง
ของสารใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหภาคเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งและสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ระดับ
จุ ลภาคเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริ งแต่ไม่สามารถมองเห็ นด้วยตาเปล่าได้ และระดับสัญลักษณ์ เป็ นส่ วนที่
เชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างระดับมหภาพและจุลภาค (Johnstone, 1993) ในขณะนักเรี ยนทําการทดลองตาม
บทปฏิ บัติการจะสามารถสังเกตเห็ นสี ของสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดงได้ด้วยตาเปล่า ส่ ง ผลให้
นักเรี ยนมีประสบการณ์ในระดับมหภาพ จากนั้นจะมีการตั้งคําถามเพื่อให้นักเรี ยนเกิ ดประสบการณ์ในระดับ
จุลภาคและสัญลักษณ์ได้ (พัชรี ร่ มพะยอม วิชยั ดิษฐ, 2558) หลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้โดย
ใช้บทปฏิ บตั ิ การที่ นักเรี ยนได้ลงมื อปฏิ บัติด้วยตนเอง ทําให้นักเรี ยนเกิ ดการพัฒนาความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ และสามารถค้นพบความรู ้ดว้ ยตนเองได้ (ทิ ศนา แขมมณี , 2544) รวมทั้งมีการจัดระบบความคิดและ
แนวทางสื บเสาะหาความรู ้ ส่ งผลให้นัก เรี ย นสามารถจดจํา ได้นานขึ้ นและประยุก ต์ใช้ในสถานการณ์ อื่นได้
(ชัยวัฒน์ สุ ทธิ รัตน์,2554) ดังนั้นนักเรี ยนจึงสามารถอธิ บายการเกิ ดสารประกอบเชิ งซ้อนของโลหะทองแดงได้
ซึ่ งจะนําไปสู่ การมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ดีข้ ึนซึ่ งสอดคล้องกับทวิช มณี พนา (2563) ได้ศึกษาการพัฒนาชุด
การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่ อง เสี ยง เพื่อส่ งเสริ มความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และการคิดเชิงคํานวณของ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย พบว่าบทปฏิ บตั ิ การที่ พฒ
ั นาขึ้นมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากนักเรี ยนมี
คะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ 94.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้กาํ หนด และในการเปรี ยบเทียบคะแนนแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนทั้งก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ พบว่านักเรี ยนมีคะแนนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับยศวดี ฐิ ติวร (2557) ได้ศึกษา
การพัฒนาบทปฏิ บัติการเคมี วิเคราะห์ เรื่ อง เทคนิ คโครมาโทกราฟี และเทคนิ ค อิ เล็กโทรโฟรี ซิส เพื่อศึ กษา
ประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้สําหรับนิ สิตปริ ญญาตรี พบว่า นิ สิตที่ เรี ยนด้วยบทปฏิบตั ิการเคมีวิเคราะห์ เรื่ อง เทคนิ ค
โครมาโทกราฟี และเทคนิ คอิเล็กโทรโฟรี ซิส มีประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนบทปฏิบตั ิการ
เคมีวเิ คราะห์ เรื่ อง เทคนิคโครมาโทกราฟี และเทคนิคอิเล็กโทรโฟรี ซิส หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้บทปฏิบตั ิการ เรื่ อง การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทองแดง
สามารถส่งเสริ มและพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนได้ดียงิ่ ขึ้น

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ในการทําการทดลองในกิจกรรมนี้ เนื่ องจากนักเรี ยนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลล ครู ผูส้ อน
ควรกําหนดระยะเวลาในการส่งงานให้นานขึ้น 1-2 สัปดาห์
(2) ครู ผสู ้ อนควรจะมีกลวิธีที่ทาํ ให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจในการทํากิจกรรมตลอดการทํากิจกรรม
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ครู ผูส้ อนอาจจะเพิ่มแบบสังเกตพฤติ กรรมเพื่อบันทึ กพฤติ กรรมการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคลในระหว่างทําการจัดการเรี ยนรู ้
(2) ครู ผสู ้ อนอาจจะนํารู ปแบบของบทปฏิบตั ิการไปประยุกต์กบั เนื้อหาอื่นๆ ในรายวิชาเคมี

1964

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

8. กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้ งนี้ สําเร็ จลุล่วงได้ดี เนื่ องจากผูว้ ิจยั ได้รับการสนับสนุ นเงิ นทุนสําหรั บการศึ กษาและวิจยั
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งานวิจัยในชั้นเรี ยนครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึ กษาการใช้การสอนแบบบูรณาการและการสอน
ร่ วมกัน ที่ มีต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึ กษา และ (2) เพื่อศึ กษาความคิดเห็ นของนักศึ กษาต่อ
รู ปแบบการสอนดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่นาํ มาใช้ในการวิจยั นี้คือนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม จํานวน 157 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเป็ น
ผูเ้ ข้าร่ วมในการศึกษากึ่ งทดลองในภาคการศึกษา 2/2563 เป็ นเวลา 15 สัปดาห์ เครื่ องมือที่ใช้เก็บและวิเคราะห์
ข้อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ว ยค่ า สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาได้จ ากแบบทดสอบภาษาอัง กฤษเพื่ อ วัด ความสามารถทางด้า น
การสื่ อสาร เครื่ องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามปลายเปิ ด แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาใน
3 ด้าน คือ ด้านผูส้ อน ด้านการสอน และด้านทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน นอกจากนี้ ยงั ได้มีการวิเคราะห์ และ
อภิปรายการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน จากการให้นกั ศึกษาบันทึกคลิปวิดีโอเป็ นกลุ่มจากข้อคําถาม
ปลายเปิ ด ผลการวิจยั พบว่านักศึกษามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และคิ ดเห็ นว่าได้พฒ
ั นาทักษะการพูด คําศัพท์อย่างมาก การทํางานเป็ นที ม และที่ สําคัญคือนักศึ กษารู ้สึก
พึงพอใจจากการที่ ทีมอาจารย์ผูส้ อนให้การดูแล ช่ วยเหลื อ ให้คาํ แนะนํา อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งช่ วยให้นักศึ กษามี
แรงกระตุน้ มีกาํ ลังใจ และความกล้าที่ จะใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น วิจยั ในครั้งนี้ เสนอว่าควรจะมีการทําวิจยั
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เปรี ยบเทียบระหว่างการสอนแบบบูรณาการและการสอนนร่ วมกัน กับการสอนแบบปกติ เพื่อจะได้ทราบข้อดี
และข้อเสี ยขอการสอนในแต่ละรู ปแบบ
คําสําคัญ: การบูรณาการการสอน การสอนร่ วมกัน ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ตามที่มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีนโยบายในเรื่ องการพัฒนาการเรี ยนการสอนเพื่อเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญและ
เน้น Learning Outcomes ของผูเ้ รี ยน ซึ่ งมี เป้ าหมายสร้ างบัณฑิ ตให้มีศัก ยภาพและมี ค วามพร้ อมในทุ กๆ ด้าน
ดังนั้นการพัฒนาการเรี ยนการสอน รวมทั้งกิ จกรรมการจัดการเรี ยนสอนที่น่าสนใจจึงต้องตอบสนอง และตอบ
โจทย์ กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องได้รับการออกแบบที่
ทําให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะที่หลากหลายผ่านการลงมือปฏิบตั ิ (Learning by Doing) โดยมีครู ผสู ้ อนที่ทาํ
หน้าที่ ให้ความช่ วยเหลื อผูเ้ รี ยน (Coach/Facilitate) และเชื่ อมโยงศาสตร์ ความรู ้ ต่างๆ และที่ สําคัญ ออกแบบ
การเรี ยนการสอนให้เกิดการบูรณาการเพื่อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ฝึ กฝน ทักษะที่หลากหลายนั้นในกิจกรรมเดียวกัน
โดยไม่จาํ เป็ นต้องสอนแยกเนื้อหา (ยุวธิดา คําปวน, 2560)
เพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย และการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อแก้ปัญหาการเรี ยนของ
นักศึ กษาในคณะที่ นักศึ กษาต้องเรี ยนรายวิชาเอก จํานวนหลายวิชาใน 1 ภาคการศึ กษา โดยรายวิชาเหล่านี้ มี
การจัดการเรี ยนการสอนที่แยกออกจากกัน ทําให้เป็ นการเพิ่มงาน การบ้านและกิจกรรมในแต่ละรายวิชาจํานวน
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มาก ทําให้นกั ศึกษาหลายคนไม่สามารถติดตามส่ งงานได้ทนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรี ยนการสอนในช่วง
ภาวะสถาณการณ์ ไ ม่ ปกติ เนื่ อ งจากการระบาดใหม่ ของไวรั ส COVID-19 ดัง นั้น คณะศิ ล ปศาสตร์ จึ งได้ทาํ
การออกแบบการเรี ยนการสอนในรายวิชาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ ที่มีการบูรณาการรายวิชาของ
นักศึกษาโดยใช้โครงงานเป็ นตัวขับเคลื่อนการเรี ยนการสอนในรายวิชาเอกที่นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน โดยการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบบูรณาการนี้ ได้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบสอนร่ วมกัน เป็ นที ม เพื่อให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุ น และติ ดตาม ผูเ้ รี ยนเพื่อทําโครงงานได้อย่างประสบความสําเร็ จ ในขณะที่ ได้ฝึกและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้ดีมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลัง การใช้การสอนแบบ
บูรณาการและการสอนร่ วมกัน
(2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาต่อรู ปแบบการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับงานวิจยั นี้ มีดงั ต่ อไปนี้
การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ (Integrated Instruction) คื อ การจัด รู ป แบบการเรี ย นการสอนใน
ลักษณะที่มีการเชื่อมโยงเนื้ อหาของหลายวิชาเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบ เน้นให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความรู ้จากหลาย
สาขาวิชาเข้าด้วยกัน โดยมีวตั ถุประสงค์ของการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และต่อยอดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
การจัดการเรี ยนการสอนแบบบู รณาการ สามารถแบ่ งได้หลายรู ปแบบขึ้ นอยู่กับจํานวนผูส้ อนและ
ประเภทของการบูรณาการ (ทิศนา แขมมณี , 2548; สุวทิ ย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา, 2546) ได้แก่
1. จํานวนผูส้ อน แบ่งเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ ผูส้ อนคนเดียว ผูส้ อนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และผูส้ อนแบบ
เป็ นทีม
2. ประเภทของการบูรณาการ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ การบูรณาการเนื้ อหาภายในวิชาหรื อจาก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เดียวกัน การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หรื อสหวิทยาการ และการบูรณาการแบบ
สอดแทรกหรื อพหุ วิทยาการ นําเอาเรื่ องหรื อสาระการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ไปสอดแทรกในสาระ
การเรี ยนรู ้หรื อวิชาที่ตนเองสอน
ส่ วนการเรี ยนร่ วมกัน (Collaborative Learning) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ
โดยต้องพึ่งพาอาศัยกัน เป็ นการเรี ยนแบบรับผิดชอบต่อกลุ่มร่ วมกัน มีการแบ่งปั น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกัน สมาชิกกลุ่มมีการพูดคุยกันสมํ่าเสมอ ตั้งเป้ าหมายในการเรี ยนไว้ร่วมกัน ซึ่ งการเรี ยนร่ วมกันเน้นฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนได้รู้จกั การเรี ยนร่ วมกับผูอ้ ื่นและเป็ นการเรี ยนรู ้แบบแข่งขันกันฉันท์มิตร
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการในบทความนี้ เป็ นรู ปแบบการสอนแบบเป็ นทีมและเป็ น
ประเภทการบูรณาการแบบสหวิทยาการ ผสมผสานและการพัฒนาทักษะการทํางานเป็ นที มของผูเ้ รี ยน โดยให้
การเรี ยนการสอนครั้ งนี้ เน้นภาษาอังกฤษเป็ นหลัก ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนคิดวิเคราะห์ แยกแยะความสัมพันธ์ของ
เนื้ อหาสาระ และพัฒนาไปสู่ การทักษะการคิดขั้นสู ง ผ่านการทําโครงการ ที่นาํ ไปสู่ การสร้างนวัตกรรม สร้างมุมมอง
ใหม่ ๆ โครงงาน (Project Based Learning) ถู ก นํา มาใช้ร่ ว มกับ การจัด การเรี ย นการสอบแบบบู ร ณาการและ
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การสอนร่ วมกัน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู ้จากชั้นเรี ยน และนํามาสร้างผลงานด้วย
ตนเอง เน้นการทํางานเป็ นกลุ่ม และการผลิตโครงงานที่มีประสิ ทธิภาพ การเรี ยนรู ้โดยใช้โครงงานเป็ นการเรี ยนรู ้
ที่เชื่อมโยงหลักการพัฒนาทักษะการคิดของระดับขั้นการใช้ความคิดด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) (อัญชลี
ทองเอม, 2561) ในงานวิจัยนี้ กระบวนการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้โครงงานเน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ในทุ กขั้นตอนของ
การเรี ยนรู ้ เริ่ มตั้งแต่การวางแผนการเรี ยนรู ้ การออกแบบการเรี ยนรู ้ การสร้ างสรรค์ประยุกต์ใช้ผลผลิ ต และ
การประเมินผลงาน โดยผูส้ อนมีบทบาทเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้ ขั้นตอนที่สาํ คัญในการจัดการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาทบทวนงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุ ปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้
ดรุ ณนภา (2559) สร้างรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยใช้กรณี ศึกษา
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรี ยน
สู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ.01 และการคิ ดแก้ปัญหา หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ส่ ว นความสามารถในการเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน เป็ นที ม อยู่ใ นระดับ มาก ( �X = 4.41,
S.D. = 0.37) และความคิดเห็ นของนักศึ กษาที่ มีต่อการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานด้วย
การเรี ยนรู ้ร่วมกันโดยใช้กรณี ศึกษาอยูใ่ นระดับมาก (X� = 4.09, S.D. = 0.54)
จิรชพรรณ (2563) ศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสู ง ได้กล่าวว่า
การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการถือเป็ นการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการลงมือปฏิบตั ิ
มากกว่าการเรี ยนการสอนแบบบรรยาย กิจกรรมการเรี ยนการสอนมีการบูรการสาระการเรี ยนรู ้ผา่ นการผสมผสาน
เนื้ อหาสาระภายในศาสตร์ หรื อสาขาวิชา หรื อผสมผสานเนื้ อหาระหว่างศาสตร์ เป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้น
กระบวนการเรี ย นรู ้ ม ากกว่า การผลิ ต นอกจากนั้น การจัด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการยัง ช่ ว ยพัฒ นา
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูส้ อนในกลุ่มสาระต่างๆ ในการร่ วมกันพัฒนาแผนการสอนให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามที่คาดหวัง
Lake (1993) ได้ศึกษาวิจยั เอกสารและงานวิจยั สรุ ปความโดยรวมได้ว่า หลักสู ตรบูรณาการสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้อย่างแท้จริ งในทุกระดับการศึ กษา นอกจากนั้นยังพบว่า ผูเ้ รี ยนที่ ได้รับ
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการ สามารถพัฒนาความสามารถในการทํางานเป็ นที ม มี ทัศนคติ และ
แรงจู งใจในการเรี ยนสู งขึ้ นเมื่ อได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ผ่านปั ญหาที่ แท้จริ ง (Real Problem) ร่ วมกับ
รู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ อีกทั้งผูส้ อน มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรบูรณาการและมีเจตคติที่ดีต่อการสอน
ของตนเอง ในขณะเดี ยวกัน การวางแผนการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ ผูส้ อนจะต้องใช้เวลาและทักษะการทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมด้วย
จากการทบทวนและสรุ ปงานวิจยั ข้างต้น ผูว้ ิจยั เชื่อว่า การจัดการเรี ยนการสอบแบบบูรณาการและการ
สอนร่ วมกันสามารถตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนและทําให้การเรี ยนในชั้นเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ ผูว้ ิจยั จึง
นํามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ในหัวข้อถัดไป ซึ่ งงานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เน้นการวิเคราะห์ท้ งั ผลความสามารถ
ของผูเ้ รี ยนและความคิดเห็นต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกันของผูเ้ รี ยน
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3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
(1) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
(2) ผูเ้ รี ยนมี ความคิดเห็ นต่อการเรี ยนการสอนแบบบู รณาการและการสอนร่ วมกัน ในประเด็น
ผูส้ อน วิธีการสอนและผลสัมฤทธิ์ของการเรี ยน ในระดับมาก

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง ทดลองกับนักศึกษากลุ่มเดียวโดยวัดก่อนและหลังการทดลอง เพื่อ
ศึกษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาจากการใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ในการศึ ก ษานี้ คื อ นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 1 ถึ ง ปี ที่ 4 สาขาวิช าภาษาอัง กฤษสื่ อสารธุ รกิ จ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั คือนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 จํานวน 157 คน ได้มา
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึ กษา 2/2563 เป็ นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน
มกราคม - เมษายน พ.ศ.2564
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้เก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณ คือ แบบทดสอบความรู ้ทางภาษาอังกฤษที่ ดดั แปลงจากข้อสอบ
มาตรฐาน TOEIC ซึ่ งเป็ นแบบทดสอบที่ใช้ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน
และแผนการเรี ยนรู ปแบบการสอนแบบบูรณาการรายวิชาที่ สอนในภาคการศึ กษาที่ 2/2563 เครื่ องมือที่ ใช้เก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพคือแบบสอบถามปลายเปิ ด แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาใน 3 ด้าน คือ ด้านผูส้ อน ด้านการสอน
และด้านทักษะภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
ในส่วนของกระบวนการวิจยั ทีมผูส้ อนได้แบ่งกระบวนการออกเป็ น 2 ระยะ คือ (1) ระยะวางแผน และ
(2) ระยะนําวิธีการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกันไปใช้ โดยในส่วนของการวางแผนนั้น ทีมผูว้ จิ ยั ได้ทาํ
การวางแผนในส่ วนของการบู รณาการรายวิช าที่ เปิ ดสอนในภาคการศึ กษา 2/2563 โดยพิจารณาจากผลลัพ ธ์
การเรี ยนรู ้ จากรายวิชา 5 รายนวิชา คือ EBC341 การเขียนงานทางวิชาการ EBC411 การเตรี ยมตัวเพื่อสอบวัด
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ความสามารถทางภาษาอังกฤษ EBC412 สัมมนาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิ จ EBC431 ภาษาอังเพื่อการเจรจาทาง
ธุรกิจ และ EBC441 การสื่ อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม
หลังจากนั้น ทําการออกแบบเนื้ อหาและกิ จกรรมที่ จะใช้โครงงาน (แผนภาพที่ 3) ในการขับเคลื่อน
การเรี ยนการสอน โครงงานที่ทีมผูส้ อนได้ออกแบบให้กบั นักศึกษาได้ทาํ คือ Language Investigation Exhibition
ที่ ได้นาํ กระบวนการการทําโครงงานมาจากงานวิจยั การเรี ยนการสอน ของ ไพบูลย์ สุ ขวิจิตร บาร์ (2018) ผ่าน
กระบวน 7 ขั้นตอน คือ เตรี ยม (Prepare) สื บค้น (Research) วิเคราะห์ (Analyze) สร้างต้นแบบ (Produce prototype)
ทดสอบ (Test) ปรับแก้ไข (Adjust) และ สะท้อนกลับ (Reflect) โดยการเน้นทักษะการหาข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และนําเสนอ โดยนักศึกษาเลือกที่จะสํารวจ คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นตามทักษะและประเด็นที่
นักศึกษาสนใจ

แผนภาพที่ 2 การออกแบบกระบวนการทําโครงงาน
ในการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการนี้ ได้มีการสอนแบบร่ วมกัน โดยทีมผูส้ อนจํานวน 4 ท่าน โดยแบ่ง
ผูเ้ รี ยน ออกเป็ น 2 กลุ่ม เท่าๆ กัน โดยเรี ยนกับอาจารย์กลุ่มละ 2 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์คนไทย 1 ท่านและ
อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 ท่าน เหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อไม่ให้จาํ นวนผูเ้ รี ยน ใน 1 กลุ่มมีมากจนเกินไป หน้าที่ของทีม
ผูส้ อนคือร่ วมกันออกแบบกิจกรรม ออกแบบเนื้อหาการสอน ร่ วมกันสอน และร่ วมกันวัดผลประเมินผลผูเ้ รี ยน
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
งานวิจยั นี้เริ่ มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 ถึง เมษายน 2564 โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้วางแผนการเรี ยน
การสอนกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ และทําการเสนอแนวทางการสอนกับมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมตั ิ
ให้ทาํ การทดลองการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอนเป็ นทีม ทั้งนี้ ทีมผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลที่แบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ ข้อ มู ล เชิ งปริ ม าณ ที่ ไ ด้จ ากการทําแบบทดสอบที่ ดัดแปลงมาจากข้อสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ TOEIC โดยสามารถเก็บรวบรวมคะแนนสอบที่นกั ศึกษาสอบครบทั้ง 2 ครั้ง คือก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน จํานวน 100 คน จาก 157 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.70% นอกจากนี้ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ ที มผูส้ อนได้ทาํ การให้
นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรี ยนการสอนผ่านระบบการประเมินการเรี ยนการสอน Online ในระบบ SCMS ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีนกั ศึกษาเข้าทําการประเมินการเรี ยนการสอนคิดเป็ นร้อยละ 85 และทีมผูส้ อน ยังได้ให้ผเู ้ รี ยน
ส่งคลิปสั้น เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน
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4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิจยั นี้ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency)
ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสถิติเชิ งอนุมาน
(Inferential Statistics) ได้แก่ สถิติ t-test เพื่อรายงานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

5. ผลการวิจัย

กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกันนั้น สามารถสรุ ปได้ เป็ นประเด็น
ที่สาํ คัญ ดังนี้
1. จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ เพื่อศึ กษาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาจากคะแนนทดสอบก่อนและหลังวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 ตามที่เก็บข้อมูลที่
สมบูรณ์จากนักศึกษาที่ได้ทาํ การสอบก่อนและหลังจํานวน 100 คน ผลการวิจยั การใช้การสอนแบบบูรณาการและ
การสอนร่ วมกัน ความสามารถของผูเ้ รี ยนทางภาษาอังกฤษ แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา (n=100)

คะแนนวัดความสามารถ
�
Min
Max
X
ภาษาอังกฤษ
16.00
48.00
38.30
ก่อนเรียน
19.00
50.00
45.29
หลังเรียน
*การแปลงค่า 1.00-2.75 ปรับปรุ ง 2.76-4.50 น้อย 4.51-6.25 มาก 6.26-8.00 ดีมาก

S.D.

ระดับ

7.04
6.06

ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 ผลคะแนนตํ่าสุ ดหลังเรี ยน เท่ากับ 19.00 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.06 โดยใช้
รู ปแบบการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน มีค่ามากกว่าผลคะแนนก่อนเรี ยน ที่ผลคะแนนสู งสุ ด 16.00
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7.04 ผลคะแนนการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเมื่อเปรี ยบเทียบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน สามารถสรุ ปได้ใน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใช้วธิ ีการเรี ยนการสอนแบบแบบบูรณาการ
และการสอนร่ วมกัน (n =100)
การทดสอบ

n

ก่อน
หลัง

100
100

�
X

38.30
45.29

S. D.

t

Sig.

7.04
6.06

9.327*

0.00

*p < .05

จากตารางที่ 2 ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึ กษา โดยการสอนแบบบูรณาการและการสอน
ร่ วมกัน พบว่าคะแนนหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ยสู งกว่าก่อนเรี ยน (45.29 และ 38.30) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 1
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอน
ร่ วมกัน จากแบบสอบถามในระบบ SCMS ของมหาวิทยาลัย แสดงผลในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินการเรี ยนการสอนผ่านระบบ SCMS ของภาคการศึกษา 2/2563 (n=126)
ด้าน
1. ความเชี่ ยวชาญในหลักสู ตรและเนื้ อหา
2. เทคนิคการวางแผนการสอน
3. การประเมินผลการเรี ยนรู ้เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
4. การจัดสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้
5. การสร้างความเป็ นมืออาชีพแก่นกั ศึกษา
6. การสื่ อสารกับนักศึกษายุคใหม่ และด้านวิชาชี พอาจารย์
รวม

�
X

4.43
4.39
4.42
4.25
4.37
4.43
4.39

S.D.
0.75
0.75
0.72
0.82
0.84
0.74
0.77

แปลความหมายระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 3 นักศึกษามีความคิดต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอน
ร่ วมกัน ทั้งด้านผูส้ อน วิธีการสอนและความสามารถทางภาษาอังกฤษ ในระดับมาก ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานใน
ข้อ 2 โดยในด้านผูส้ อนเป็ นปั จจัยที่ นักศึ กษาคิดเห็ นว่าทําให้ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึ กษา
ทางด้านการสื่ อสารกับนักศึ กษายุคใหม่ และด้านวิชาชี พอาจารย์ และ ความเชี่ ยวชาญในหลักสู ตรและเนื้ อหา
(X� = 4.43) รองลงมาคือ การประเมินผลการเรี ยนรู ้เน้นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (X� = 4.42) และ เทคนิ คการวางแผน
การสอน (X� = 4.39) ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบการสํารวจทาง Zoom Poll แล้วมีผลการประเมินเป็ นในทิ ศทางไกล้เคียงกัน
ดังนี้
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน (n = 149)
ประเด็นความคิดเห็น
1. นักศึกษาเห็นด้วยกับระบบการสอนเป็ นทีมหรื อไม่
2. การสอนเป็ นทีม ช่วยพัฒนาทักษะภาษาให้ดีข้ ึน
3. นักศึกษาเห็นด้วยกับรู ปแบบการสอนแบบบูรณาการ ที่ใช้โครงงาน
4. การสอนแบบบูรณาการ ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาที่ตอบ Poll
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
89%
11%
86.5%
13.5%
70%
30%
78.5%
21.5%

จากตารางที่ 4 ทีมผูว้ ิจยั ได้ให้นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นแบบกลุ่มย่อย ประเด็นเดียวกันกับทาง Zoom
poll โดยนักศึกษาทําการอัดวีดีโอคลิป เพื่อแสดงความคิดเห็นในแต่ละประเด็น โดยภาพรวม นักศึกษาเห็นด้วยกับ
การสอนเป็ นทีมหรื อสอนร่ วมกันและรู ปแบบการสอนแบบบูรณาการ เพราะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึ กษาให้ดีข้ ึ น นอกจากนี้ การเรี ยนแบบบูรณาการโดยใช้โครงงาน ทําให้นักศึ กษาได้ฝึกทักษะการสื่ อสาร
โดยเฉพาะการนําเสนอ และ soft skills เช่น การทํางานเป็ นทีม การคิดวิเคราะห์ และนักศึกษาเห็นด้วยกับการไม่มี
การประเมินเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ (Summative assessment) ทําให้นกั ศึกษาไม่กลัว รู ้สึกเครี ยด

6. อภิปรายผล

ผลการวิจยั ครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั อื่นที่ ทาํ ในลักษณะเดี ยวกัน กล่าวคือ การจัดการเรี ยน
การสอนในรู ปแบบดังกล่าวนี้มีประโยชน์กบั ทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อนอย่างมาก โดยอาจารย์ทาํ หน้าที่เป็ นผูท้ ี่ให้ความรู ้
ทฤษฎีที่จาํ เป็ น เป็ น Facilitator และ Coach ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน และเขียน ผ่านการทํา
โครงงาน Project-based Learning ภายใต้การให้คาํ ชี้แนะ ช่วยเหลือ ดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมอาจารย์ผสู ้ อน ทําให้
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ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ผ่านคําชี้แนะ ช่วยเหลือ ดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ผูส้ อน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูเ้ รี ยนใน
ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของการเรี ยนรู ้ และแสวงหาข้อมูลเพื่อสร้าง
องค์ค วามรู ้ ใ หม่ การจัด การเรี ย นการสอนแบบที ม ผู ้ส อน เช่ น สอนร่ ว มกัน 2 ท่ า น ในหนึ่ งชั้น เรี ย นนั้น
เป็ นประโยชน์ กับ นัก ศึ ก ษาเนื่ อ งจากได้ฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษ อย่า งเต็ม ที่ นัก ศึ ก ษามี ค วามจู ง ใจในการใช้
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น นักศึกษาได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างตลอดเวลา และเมื่อเข้าใจส่ วนไหน ก็สามารถสอบถาม
ให้อาจารย์คนไทยได้อธิบายเป็ นภาษาไทยได้ดว้ ย อย่างไรก็ตามการสอนเป็ นทีมให้ประสบความสําเร็ จได้น้ นั เป็ น
สิ่ งที่ทา้ ทาย
ทั้งนี้โดยภาพรวม การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน เป็ นประโยชน์มากกับนักศึกษา
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทําให้จาํ นวนนักศึกษาเรี ยนผ่านเกณฑ์มากขึ้น แต่ท้ งั นี้ การสื่ อสารอย่างต่อเนื่อง
กับนักศึกษาเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นเพื่อไม่ให้นกั ศึกษาสับสนวิธีการบูรณาการ และการเรี ยนการสอนได้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการและการสอนร่ วมกัน ดังนี้
1. ที มผูส้ อนควรเป็ นที มงานที่ มีอาจารย์ที่มีความสามารถทางด้าน IT และการผลิตสื่ อ electronic
และสามารถทํางานเป็ นทีมได้ และต้องการเวลาในเตรี ยมความพร้อมการสอนอย่างเพียงพอ
2. ในรายวิช าทางด้า นภาษา แนะนํา ให้อ าจารย์ที่ส อนมี ความสามารถทางภาษาเป็ นอย่างดี ใน
การสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษ 100% กับผูเ้ รี ยน เพื่อพัฒนาภาษาทั้ง 4 ทักษะได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
3. แนะนํา การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการรายวิ ช าในชั้น ปี ต้น ๆ เช่ น ปี 1 และ 2 อาจจะถึ ง
ภาคการศึกษาที่ 1 เทอม 3 เนื่องจากรายวิชาที่บูรณาการจะเน้นทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน ไม่เน้นเนื้อหา
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
วิจัย ในครั้ งนี้ เ สนอว่า ควรจะมี การทํา วิจัยเปรี ยบเที่ ยบระหว่างการสอนแบบบู รณาการเป็ นที มโค้ช
กับการสอนแบบปกติ หรื อศึ กษาเปรี ยบเที ยบที มผูส้ อนที่ มีคุณลักษณะที่ หลากหลาย เพื่อจะได้ทราบข้อดี และ
ข้อเสี ยขอการสอนในแต่ละรู ปแบบ
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การจัดการเรี ยนการสอนโดยการเน้นในรู ปแบบการสอนที่ ครู เป็ นศูนย์กลาง การเรี ยนลักษณะนี้ เน้น
เรื่ องของการท่องจําแต่ยงั ทําให้ผูเ้ รี ยน ขาดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งส่ งผลต่อความมัน่ ใจในการสื่ อสาร
และการใช้ชีวติ ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแนวคิดของวิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์ ที่กล่าวถึง เป็ นการนําหลักการสอน
Active Learning มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ร่ วมด้วยโครงสร้างหลักที่พฒั นามาจากวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ น
ฐาน (PBL) และแนวทางการพัฒนาความคิดแนวขนาน (Parallel Thinking )ของเอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน สังเคราะห์
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นกระตุน้ ความสนใจ 2)ขั้นตั้งปั ญหาและแบ่งกลุ่ม 3) ขั้นการค้นและ
คิ ด 4) ขั้นนําเสนอ 5) ขั้นประเมิ นผล จะเห็ นได้ว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้วิธีสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน
สามารถช่วยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเองทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่ อสาร และ
นําเสนอ ทักษะการทํางานเป็ นทีมและทักษะด้านสร้างสรรค์ นวัตกรรม
คําสําคัญ: ทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน

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
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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

ปั จจุบนั โลกก้าวเข้าสุ่ ยคุ ของการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่บนแปลงของ
โลกส่ งผลกระทบในด้านต่างๆ สังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และการเมืองของทุก
ประเทศ โดยะเฉพาะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่ อสารที่ทาํ ให้โลกเชื่อมโยงถึงกันอย่างรวดเร็ ว เป็ น
โลกไร้ พ รมแดน การศึ ก ษาเป็ นเสาหลัก ของการพัฒ นาที่ ย ง่ั ยื น (UNESCO,2011 cited in office of education
council,2014) การจัดการเรี ยนรู ้ การปรับเปลี่ยนวิธีการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่สาํ คัญและจําเป็ น
ต่อตัวนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง มุ่งไปที่ให้นกั เรี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ต้องก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่ การเรี ยนรู ้
เพื่อการดํารงชี วิต ในศตวรรษที่ 21 ครู ตอ้ งสอนคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่เรี ยนรู ้ การใช้ทักษะเพื่อการดํารงชี วิตเป็ น
ผูอ้ อกแบบการเรี ยนรู ้และการอํานวยความสะดวก (Facilitate)ในการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้จากการเรี ยนแบบ
ลงมื อทํา โดยมี ประเด็นคําถามอยากรู ้ เป็ นตัวกระตุน้ สร้ างแรงบันดาลใจให้อยากเรี ยน ผ่านระบบการเรี ยนรู ้
(สํานักบริ หาร งานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ)

ที่มา : สํานักบริ หาร งานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.
จากผลการวิจยั ของสํานักงานเลขาธิ การการศึ กษา กระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ องการศึ กษา การวิเคราะห์
ปั จจัยเชิ งสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 เกี่ ยวกับบทบาทของสถานศึกษาที่ตอ้ ง
พัฒนาเปลี่ยนแปลง ในการจัดกิจกรรมหรื อโครงการเพื่อพัฒนารู ปแบบของการสร้างค่านิ ยม หรื อสร้างเจตคติต่อ
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สมรรถนะ ทั้ง 3 ด้าน เพื่อเสริ มสร้างให้มีเจตคติที่ดี นําไปสูการสร้างชีวติ พัฒนาความรู ้ของครู ผสู ้ อนในการจัดการ
เรี ยนการสอน ให้ห้องเรี ยนป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ วางรากฐานอย่างเป็ นระบบ ด้วยการกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่งของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม มุ่งการเรี ยนการสอนเรื่ องทักษะ
กระบวนการคิดเป็ น กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผูส้ อนจําเป็ นต้องฝึ กทักษะให้ผูเ้ รี ยนทุกระดับการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ตอ้ ง
กําหนดเป้ าหมายเปลี่ยนจากการเรี ยนรู ้ในระดับรู ้เนื้ อวิชา และการเรี ยนรู ้ที่ประยุกต์ใช้ความรู ้ไปประกอบอาชีพ
ไปสู่การเรี ยนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตน จนมีทกั ษะในการนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาํ คัญของ
การดํา รงชี วิต ของคนในศตวรรษที่ 21 (ขวัญ ชัย ขัว นา และที ม , 2561)หลัก สู ตรที่ ใช้ในยุคใหม่น้ ี จะต้องเป็ น
หลักสู ตรสหวิทยาการที่มียืดหยุน่ เน้นหัวข้อจํานวนไม่มาก ความคิดอันยิ่งใหญ่ที่ถ่ายทอดโอนได้ คําถามสําคัญ
เชิงวิชาการ การเรี ยนรู ้ การคิดความเข้าใจเชิงลึกให้มากขึ้น การเรี ยนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้า
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การดําเนิ นชีวิต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทําให้ตอ้ งมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของ
หลักสู ตรควบคู่กบั การพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาํ เป็ น สําหรับการเรี ยนรู ้ ปั จจุบนั สาระการเรี ยนรู ้สาระวิชา ควรเป็ น
การเรี ยนจากการค้นคว้าของศิษย์ โดยครู ทาํ หน้าที่คอยแนะนํา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคน
สามารถประเมิ นความก้าวหน้าของการเรี ยนรู ้ ของตนเองได้ โดยการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 นั้น มี หลักของ
การจัดการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 คือจัดการเรี ยนรู ้จากสภาพที่เป็ นจริ ง ส่งเสริ มทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะ
การคิ ดต่างๆได้ ช่ วยสร้ างแรงจูงใจภายในการเรี ยนรู ้ วิธีการและแหล่งเรี ยนรู ้ ที่หลากหลาย ส่ งเสริ มทักษะใน
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทําให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เท่ากันกับนานาชาติ การจัดการ
เรี ยนรู ้ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน Creativity-based Learning (CBL) ได้สอดแทรกเนื้ อหาแกนหลักด้าน
การเรี ยนรู ้และนวัตกรรม เพื่อเป็ นตัวกําหนดความพร้อมของผูเ้ รี ยนเข้าสู่โลกของการทํางานที่มีความซับซ้อนมาก
ขึ้นในปั จจุบนั ได้แก่ ความริ เริ่ มสร้างสรรค์และนวัตกรรม ( การคิดอย่างสร้างสรรค์ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น และ
การสร้างนวัตกรรม ) รู ปแบบการสอนสร้างสรรค์เป็ นฐาน วิริยะ ฤาชัยพาณิ ชย์ (2556) การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
บู ร ณาการเป็ นกระบวนการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ที่ เ ชื่ อ มโยงศาสตร์ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ หรื อ เนื้ อ หาที่ มี
ความสัมพันธ์กนั เข้ามาไว้ดว้ ยกัน และจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความรู ้ความเข้าใจในลักษณะที่เป็ นองค์
รวม สามารถนําไปประยุดต์ใช้ในชี วิตจริ งได้ การเรี ยนรู ้ แบบบู รณาการทําให้ผูเ้ รี ยนมี โอกาสได้ใช้ความคิ ด
ประสบการณ์ความสามารถและทักษะด้านต่าง ๆอย่างหลากหลาย ซึ่ งจะก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ทกั ษะกระบวนการ
และเนื้อหาสาระ

2. วัตถุประสงค์
Learning

1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้วยรู ปแบบการสอนสร้างสรรค์เป็ นฐาน CBL Creativity-Based

3. ทักษะการเรียนรุ้ ในศตวรรษที่ 21

การจัดการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ให้ความสําคัญกับการปลูกฝั ง “ทักษะและกระบวนการ” มากกว่า
ความรู ้ โดยทักษะที่สาํ คัญที่สุด คือ ทักษะการเรี ยนรู ้ (Learning Skill) จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู ้
เพื่อให้เด็กมีความรู ้ ความสามารถ และทักษะที่จาํ เป็ นในการดําเนินชีวติ ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สาํ คัญที่สามารถ
จัดให้บูรณาการกันได้ (วิจารณ์ พานิ ช, 2555) การเรี ยนรู ้ตอ้ งไม่ใช่สถานการณ์สมมติในห้องเรี ยน แต่ตอ้ งออกแบบ
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การเรี ยนรู ้ให้ได้เรี ยนในสภาพที่ ใกล้เคียงชี วิตจริ งที่ สุด และควรเป็ นบริ บทหรื อสภาพแวดล้อมในขณะเรี ยนรู ้
เกิ ดการสั่งสมประสบการณ์ใหม่เอามาโต้แย้งความเชื่ อหรื อค่านิ ยมเดิ ม ทําให้ละจากความเชื่ อเดิ มหันมายึดถือ
ความเชื่อ หรื อคําานิยมใหม่ ที่เรี ยกว่ากระบวนทัศน์ใหม่ ทําให้เป็ นคนที่มีความคิดเชิงกระบวนทัศน์ที่ชดั เจน และ
เกิดการเรี ยนรู ้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ได้ ทั้งนี้ จาํ เป็ นต้องมีความสามารถในการรับรู ้ขอ้ มูลหลักฐานใหม่ และนํามา
สังเคราะห์เป็ นความรู ้เชิงกระบวนทัศน์ใหม่ ข้อสําคัญสําหรับคนที่จะเรี ยนรู ้ได้ตอ้ งเกิดประเด็นคําถามอยากรู ้ก่อน
จึ งจะอยากเรี ยน ไม่ใช่ ครู อยากสอนเพียงฝ่ ายเดี ยวแต่นักเรี ยนยังไม่มีประเด็นที่ ไม่อยากรู ้ ดังนั้นการออกแบบ
การสถานการณ์การเรี ยนรู ้จึงควรใช้บริ บทสภาพแวดล้อมที่นกั เรี ยนคุน้ เคยและรู ้จกั ซึ่ งก็คือสภาพของครอบครัว
ชุ มชน และท้องถิ่ นของนักเรี ยนนั่นเอง สิ่ งที่ ได้จากคําถามอยากรู ้ ของนักเรี ยนจะทําให้ครู เห็ นความแตกต่าง
ของพื้ น ฐานความรู ้ แ ละพื้ น ฐานประสบการณ์ เ ดิ ม ของนัก เรี ย นได้เ ป็ นรายบุ ค คลปรากฏการที่ มี บ ทบาทต่ อ
การเปลี่ ย นแปลงทัก ษะการดําเนิ นชี วิตในโลกศตวรรษที่ 21 (Global Megatrends, 2009; Canton, 2006; ยอร์ ซ
ฟรี ด แมน, 2011; วิ จ ารณ์ พานิ ช , 2555) ใน 7 เรื่ อ ง ซึ่ งทุ ก คนต้อ งตระหนัก ที่ จ ะนํา ไปสู่ เ หตุ ผ ลและประเด็ น
การปรับเปลี่ยนบทบาทครู วิธีการเรี ยนของนักเรี ยน การจัดหลักสู ตรสถานศึ กษาและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และ
บทบาทชองชุมชน ท้องถิ่น ประกอบด้วย โลกเทคโนโลยี โลกเศรษฐกิ จและการค้า โลกาวภิวฒั น์กบั เครื อข่าย
สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน ความเป็ นเมือง คนจะอายุยืนขึ้น และอยู๋กบั ตัวเอง (สํานักบริ หาร งานการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สพฐ.)

การเรี ยนต้องเรี ยนโดยการลงมือปฏิบตั ิ learning by doing การเรี ยนโดยปฏิบตั ิเป็ นวิธีหนึ่งที่เป็ น Active
learning ก็คือเรี ยนโดยการทําโครงงาน Project Based Learning โดยเรี ยนเป็ นทีมมีการฝึ กการค้นหาความรู ้ และ
เวลาค้นจะพบความรู ้หลายชุด จะเอาอันไหนดีและเอามาใช้งานอย่างไร ต้องเรี ยนโดยฝึ กเอาความรู ้มาใช้การเรี ยน
สมัยใหม่ศตวรรษที่ 21 ต้องเรี ยนเอาความรู ้มาใช้ไม่ใช่เรี ยนตัวเนื้อความรู ้เท่านั้น ต้องเลยจากเนื้อความรู ้และเอามา
ใช้ให้เกิดทักษะในการใช้ความรู ้เทื่ อโครงานทําแล้วสําเร็ จเกิ ดผลลัพธ์เป็ นอะไรก็ได้เป็ นผลงานออกมาไม่ได้จะ
เรี ยนรู ้ (วิจารณ์ พานิ ช) งานวิจัยของ Dede,2014 ทําการศึ กษาเชิ งลึ กเกี่ ยวกับทักษะศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นไปที่
คําถามเกี่ยวกับทักษะที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อทักษะที่มีการเปลี่ยนแปลงและการนําเสนอองค์ความรู ้ใหม่ ดังนั้น
จึ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ จะรวมทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 เข้ากับการศึ กษาในโดเมนหลักได้แก่ การรู ้ หนังสื อ การคิด
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สร้างสรรค์ การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ และการรู ้ในสิ่ งจําเป็ น หมายถึงความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่จาํ เป็ นต่อการตัดสิ นใจ การมีส่วนร่ วมในด้านพลเมืองและวัฒนธรรม (Punia, 2012) สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ระพีพฒั น์ และคณะ, 2020 ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจยั พบว่า
การเปลี่ยนแปลง องค์ความรู ้ใหม่ และประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้น คือเปลี่ยนจากเน้นครู เป็ นศูนย์กลางเป็ น
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เปลี่ยนการสอนเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เปลี่ยนจากเน้นเนื้อหาเป็ นเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้
เปลี่ยนจากเน้นบอกความรู ้เป็ นเน้นฝึ กทักษะ เปลี่ยนบทบาทครู ที่มีหน้าที่ สอน เป็ นผูอ้ อกแบบการเรี ยนรู ้ และ
อํานวยความสะดวกในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้การสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ การสร้างบรรยากาศ การเลือกใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การมี ปฏิ สัมพันธ์ที่ดี และสําหรั บผลการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 พบว่า
มีองค์ประกอบที่สมั พันธ์กนั ระหว่างผูเ้ รี ยน ผูส้ อน เนื้อหาวิชา และส่วนสําคัญที ส่งผลให้เกิดการพัฒนา คือ กลวิธี
ในการสอนหรื อการจัดการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ของกิ จกรรม เนื้ อหาวิชา เวลา และกลุ่มเป้ าหมาย
(ผูเ้ รี ยน)

4. การพัฒนาผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 กับการจัดการการการเรี ยนรู้ การสอนรูปแบบสร้ างสรรค์
เป็ นฐาน

รู ปแบบการสร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) หมายถึงการสอนที่เป็ นกระบวนการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ให้
ผูเ้ รี ยนที่เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้ กระตุน้ ให้เกิดทักษะ การคิด ทักษะการนําเสนอ ทักษะ
การทํางานเป็ นกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
1. ขั้นกระตุน้ ให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ ครู นาํ เสนอด้วยสื่ อรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ รู ปภาพ คลิปวิดีโอข่าว
เหตุการณ์ในชีวติ ประจําวัน สิ่ งของ และเกม
2. ขั้นตั้งปั ญหารายบุ คคล นักเรี ยนแต่ละคนตั้งปั ญหาจากสื่ อที่ ครู ได้นําเสนอ โดยครู ทาํ การสุ่ มเพื่อ
ซักถาม สนทนา พูดคุย ใช้สถานการณ์ต่างๆ เพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหา
3. ขั้นกิจกรรมกลุ่ม นักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึ กษาชุดกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้างผลงานสร้างสรรค์
โครงงาน หรื อในรู ปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
4. ขั้นนําเสนอผลงาน นักเรี ยนแต่ละกลุ่มมานําเสนอผลงานต่อชั้นเรี ยนโดยมีการวิเคราะห์วิจารณ์ใน
รู ปการแข่งขัน หรื อนําเสนอในรู ปแบบที่หลากหลาย
5. ขั้นประเมินผล ด้วยรู ปแบบการประเมินที่หลากหลาย เช่น การเขียนความรู ้สึกของตัวเอง เกม การทํา
แบบทดสอบ การแสดงบทบาทสมมติ การทําแผ่นพับและการประเมิ นด้วยสื่ อที่ หลากหลาย เป็ นต้น (มงคล
เรี ยงณรงค์, 2558)
การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบสร้ า งสรรค์เ ป็ นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) เป็ นหนึ่ ง ในวิธี ข อง
การจัดการเรี ยนการสอนโดยมีผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โครงสร้างหลักของรู ปแบบการเรี ยนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ น
ฐานออกแบบตามทฤษฎีดา้ นการวัดความคิดสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์อี พอล ทอร์ แรนซ์ (E. Paul Torrance)
แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์แบบความคิดแนวขนานของเอ็ดเวิร์ด เดอโบโน (Edward de Bono) และ
พัฒ นามาจากกระบวนการเรี ย นการสอนแบบใช้ปัญ หาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) ซึ่ ง เป็ นแนวทาง
การสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางซึ่ งได้ผลดีในหลายประเทศ และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ถูกนํามาสร้าง
รู ปแบบการเรี ยนแบบใหม่ซ่ ึงเป็ นการเรี ยนแบบ Active Learning คือ การจัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนตื่นตัวใน
การค้นคว้าแทนที่ จะรอรั บการบรรยายแบบเดิ ม นักเรี ยนมี ความสุ ขในการเรี ยน มี ทักษะในการคิ ดวิเคราะห์
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คิดสร้างสรรค์ การสื่ อสารและการทํางานเป็ นทีมของนักเรี ยนมีเพิ่มมากขึ้น การให้การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21
ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives) กระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่ กระบวนทัศน์ใหม่
(New Paradigm) ที่ให้โลกของนักเรี ยนและโลกความเป็ นจริ งเป็ นศูนย์กลางของกระบวนการเรี ยนรู ้ เป็ นการเรี ยนรู ้ที่
ไปไกลกว่าการได้รับความรู ้แบบง่าย ไปสู่การเน้นการพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิดทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก เคารพตนเอง
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ทกั ษะการสื่ อสาร ทักษะและค่านิ ยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมัน่ ตนเอง
ความคิ ด ยืด หยุ่น การจู ง ใจตนเอง และความตระหนัก ในสภาพแวดล้อ ม คื อ ความสามารถใช้ค วามรู ้ อ ย่า ง
สร้างสรรค์ (วิพรพรรรณ ศรี สุธรรม, 2562) ความคิดสร้างสรรค์เป็ นเรื่ องที่ทุกฝ่ ายจะต้องมุ่งพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยนในทุกระดับ และควรกระทําอย่างสมํ่าเสมอ จัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาสมองทั้งสองซี กไปในเวลาเดียวกัน
เกิดความสมดุลในการคิดและคิดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพปั จจุบนั อยุใ่ นยุคศตวรรษที่ 21 เป็ นยุคห่งการแข่งขันทาง
สังคมที่ ค่อนข้างสู งต้องปรับตัวได้ทดั เทียมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นกับสังคมและสิ่ งแวดล้อมมี
แนวโน้มที่จะทวีความซับซ้อนมากขึ้น ทุกคนต้องใช้ความรู ้ ทักษะด้านต่าง ๆ และความคิดสร้างสรรค์ในการจัดการ
ทุกเรื่ อง การจัดการศึกษาจึงต้องปรับกลวิธีในการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่ ทิศทางที่สังคมต้องการ โดยบูรณาการ
สาระความรุ ้ดา้ นต่างๆ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยน จัดสภาพแวดล้อม สร้าง
บรรยากาศ และอํา นวยความสะดวกให้แ ก่ ผูเ้ รี ย นในการใช้ก ระบวนการต่า งๆ เช่ น กระบวนการเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์จริ ง การฝึ กปฏิบตั ิ กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหา ซึ่ งทักษะหรื อกระบวนการ
ต่างๆ เหล่านี้ลว้ นแต่สอดคล้อง สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ท้ งั สิ้น (สิ ริพชั ร์ เจษฏาวิโรจน์) โดยมี
กระบวนการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ตามวิธีการสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน (CBL) กระบวนการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ มัดงั นี้
1. สร้างแรงบันดาลใจ กระตุน้ ความอยากรู ้ (Inspiration)
2. เปิ ดโอกาสให้คน้ หา รวบรวมข้อมูล แยกแยะ และนํามาสร้างเป็ นองค์ความรู ้ (Self-study)
3. สอนเมื่อมีการถาม โดยส่ วนมากจะเป็ นการสอนแบบรายคนหรื อรายกลุ่มในช่วงเวลาที่ผสู๎ อนเดินให้
คําปรึ กษา มากกว่าสอนรวม (Coaching)
4. เปิ ดโอกาสและให้เวลาผูเ้ รี ยนหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Individual Problem Solving)
5. ใช้เกมเป็ นตัวช่วยเรื่ องการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน (Game-Based Learning : GBL)
6. แบ่งกลุ่มทําโครงงานในเวลาเรี ยน (Team Project)
7. ให้นาํ สนอผลงานด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย (Creative Presentation)
8. ใช้ ก ารวั ด ผลแบบไม่ ป็ นทางการและการวั ด ผลแบบหลายมิ ติ (Informal Assessment and
Multidimensional Assessment)
การสร้างทักษะในการเรี ยน (Learning Skills) ที่ตอ้ งการให้เด็ก เพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง จาก
งานวิจยั ของ กฤษณา ทิมสี ได้ทาํ การศึกษาเชิงเปรี ยบเทียบความคิดสร้างสรรค์หลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ
สร้างสรรค์เป็ นฐาน (CBL)ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบความคิดสร้ างสรรค์หลังการจัดการเรี ย นรู ้
โดยใช้วิธีสอนแบบสร้ างสรรค์เป็ นฐาน สามารถสร้ างให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ มากขึ้ น ซึ่ งจากการศึ กษาผูว้ ิจัยได้ให้
ข้อเสนอแนะ ว่าวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐานในขั้นกระตุน้ ความสนใจ ถ้าใช้เป็ นเกม นักเรี ยนจะสนุกและ
ชอบมาก เพราะมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้และส่ งเสริ มทักษะการคิดจึงทําให้มีความตื่นตัวที่จะเรี ยนรู ้เนื้ อหาต่อไป
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ส่ วนขั้นต้นและคิด ครู ผสู ้ อนควรเดินไปทุกกลุ่มเพื่อให้คาํ ปรึ กษาและข้อสเนอแนะ ถ้ามคําถาม ครู ควรตอบด้วย
คําถาม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะการคิด และเมื่อนักเรี ยนถาม ครู ควรให้ความสนใจต่อคําถามแปลกๆ
ของนักเรี ยนด้วยการตอบคําถามอย่างมีชีวิตชีวา โดยให้คาํ ชื่นชมต่อความคิดที่แปลก แตกต่าง และครู ไม่ควรเน้น
คําตอบที่คาํ ตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว และควรจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยวิธีการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน
(CBL) เพื่ อ พัฒ นาด้า นอื่ น ๆ เช่ น การสื่ อ สารและการนํา เสนอ การใช้เ ทคโนโลยี เป็ นต้น ควรทดลองใช้
กระบวนการเรี ยนรู ้แบบผสมผสาน เช่น วิธีสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐานร่ วมกับการสอนแบบระดมสมอง หรื อวิธี
สอนอื่นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็ นต้น

5. สรุ ป

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็ นฐาน Creative Based Learning จึง
สามารถในการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 โดยรู ปแบบการสอนนี้ ได้ทาํ การวิจัย ต่อยอดมาจาก
Problem Based Learning PBL ซึ่ ง เป็ นหนึ่ งในแนวทางการสอนแบบผูเ้ รี ย นเป็ นศู นย์ก ลางซึ่ งได้ผลดี ในหลาย
ประเทศ เป็ นการสอนแบบ Active Learning คื อ การจัด การสอนให้ผูเ้ รี ย นตื่ นตัว ในการค้นคว้า แทนที่ จะรอ
การบรรยายแบบเดิ ม การสอนแบบสร้ า งสรรค์เ ป็ นฐาน (CBL) เครื่ อ งมิ อ ที่ ใ ช้ส ะท้อ นกลับ การประเมิ นผล
ปฏิบตั ิการได้แก่ แบบบันทึกการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู แบบสังเหตพฤติกรรมการสอนของครู โดยผูช้ ่ วย
วิจยั แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน และแบบทดสอบท้ายวงจร เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลปฏิบตั ิการได้แก่ แบบวัด
ทักษะการเรยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

6.ข้ อเสนอแนะ

การจัดการเรี ยนรู ้โดยการพิจารณาการเรี ยนรู ปกับ การจัดเรี ยนในแบบ Active Learning ในแบบอื่น อาทิ
เช่น PBL Problem Based Learning, CBL Cased Problem Learning
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งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาระดับการรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในยุค
ดิ จิทลั ตามความคิดเห็ นของครู 2) เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การทํางานของครู ต่อระดับ
การรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั และ 3) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของครู ต่อ
ระดับการรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ
ครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาต้นแบบแห่ งหนึ่ ง จํานวน 64 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด 2) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การทํางานของครู ต่อระดับ
การรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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3) เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของครู ตอ่ ระดับการรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ: คุณลักษณะ, ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา, การเรี ยนการสอนยุคดิจิทลั

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ในยุค ปั จ จุ บันเป็ นยุคดิ จิ ทัล ที่ ก ล่ า วกัน ว่า เป็ นยุคแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว และไม่หยุดนิ่ ง
เนื่ องจากความก้าวหน้า การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ที่เกิ ดจากความรู ้ความสามารถของมนุ ษย์
(สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา, 2561) กระทรวงศึ กษาธิ การ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริ มสร้ างศักยภาพทรั พยากรมนุ ษย์ จึ งได้มีแนวคิ ดในการยกระดับการศึ กษาไทยโดยการนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทลั มาใช้เพื่อการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ทั้งนี้ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั ของสถานศึกษาอาจมี
ความแตกต่างกันไปตามบริ บทของสถานศึ กษาแต่ละแห่ ง แต่อย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า สายพัน ธุ์ ใ หม่ 2019 หรื อ COVID-19 ในปี พ.ศ. 2563 ส่ ง ผลให้ส ถานศึ ก ษาทุ กแห่ ง
จําเป็ นต้องปรับรู ปแบบการเรี ยนการสอน โดยสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาํ หนดรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ไว้ 5 รู ปแบบ ตามบริ บทและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรี ยน คือ 1) ON-AIR 2) ONLINE 3) ON–DEMAND
4) ON-HAND และ 5) ON–SITE (สํา นัก งานการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน, 2564) ซึ่ ง ถื อ เป็ นการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนเข้าสู่ ยคุ ดิจิทลั ของสถานศึกษาอย่างฉับพลัน ส่ งผลให้สถานศึกษาหลายแห่ งประสบปั ญหาใน
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ด้านความพร้ อมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรี ยนสอนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อคุ ณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาถื อ เป็ นบุ ค คลสํ า คัญ ในการกํา หนดนโยบายและทิ ศ ทางของสถานศึ ก ษา
โดยนโยบายดังกล่าวถือเป็ นปั จจัยสําคัญในการนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวเข้าสู่ การเป็ นสถานศึกษาในยุค
ดิ จิทลั การกระตุน้ และการสร้างความตระหนักรู ้ถึงความสําคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดิจิทลั ผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการจัดการเรี ยนการสอนในยุคดิจิทลั โดยผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาต้องมีความเข้าใจ สามารถสร้างสรรค์ เข้าถึง และนําเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทลั มาใช้ในการบริ หาร
โรงเรี ยน (ทิ นกร บัวชู และคณะ, 2562) โดยภาวะผูน้ ํา (Leadership) เป็ นคุ ณลักษณะและคุ ณสมบัติของผูน้ ํา
เป็ นกระบวนการที่ผบู ้ ริ หารจะให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมผูอ้ ื่น โดยเฉพาะการใช้ศิลปะในการโน้มน้าวจูงใจให้ผตู ้ าม
มีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบตั ิงานด้วยความพอใจ นักบริ หารการศึกษา/ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จะต้องมีทกั ษะ
ประสบการณ์ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2557) ภาวะผูน้ าํ เป็ นทั้ง
ศาสตร์ (Science) และศิลป์ (Art) เป็ นเพราะภาวะผูน้ าํ ต้องมีความรู ้และทักษะ มีหลักการ และเทคนิควิธีการเฉพาะ
มี กระบวนการบริ หารจัดการ (Management Process) ที่ มีคุณภาพเพื่อให้การดําเนิ นงานต่างๆ บรรลุสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภาวะผูน้ าํ ดิจิทลั ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงถือเป็ นปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็ จหรื อความล้มเหลว
ของสถานศึ กษาในยุคดิ จิทัล ถ้าผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาที่ มีภาวะผูน้ ําดิ จิทลั สู ง ก็จะได้เปรี ยบในการแข่งขันที่ จะ
นําไปสู่ การบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายได้อย่างยัง่ ยืน สามารถบริ หารการศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดรับ
กับเป้ าหมายและทิ ศทางการเปลี่ยนแปลง (จันทนา แสนสุ ข, 2559) ซึ่ งผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามีบทบาทสําคัญใน
การขับเคลื่ อนและพัฒนาสถานศึ กษาสู่ ความสําเร็ จตามวิสัยทัศน์และพัน ธกิ จ ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาต้องเป็ น
ต้น แบบที่ ดี ใ นการปรั บ ตัว ให้เ หมาะสมกับ บริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ต้อ งก้า วทัน
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สร้างวัฒนธรรมใหม่ในโรงเรี ยน เป็ นผูบ้ ริ หารที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ในการบริ หารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพผูเ้ รี ยนและบุคลากรให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง (Sheninger, 2014)
ด้วยเหตุผลนี้ ผูว้ ิจัยจึ งสนใจที่ จะศึ กษาคุ ณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในการพัฒนาการเรี ย น
การสอนยุคดิ จิทัล กรณี ศึกษา โรงเรี ยนมัธยมศึ กษาต้นแบบแห่ งหนึ่ ง เพื่อให้ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาและครู จ ะ
สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ดา้ นการพัฒนาภาวะผูน้ าํ ดิจิทลั ของตนเอง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคโนโลยีดิจิทลั มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของผูเ้ รี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. ศึกษาระดับการรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ตามความคิดเห็นของครู
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การทํางานของครู ต่อระดับการรับรู ้คุณลักษณะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของครู ต่อระดับการรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในยุคดิจิทลั
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจัย ของนักวิช าการทั้งในและต่า งประเทศ สามารถกําหนด
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษายุคดิจิทลั ดังนี้
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2559) ได้เสนอคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษายุคดิจิทลั ว่าจะต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสื่ อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการบริ หารจัดการสถานศึ กษา
เพื่อการใช้ ICT ให้เหมาะสม เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดอย่างคุม้ ค่าแท้จริ ง มีวิสัยทัศน์ดา้ น ICT มีการบริ หารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างวัฒนธรรมการทํางานและบรรยากาศสถานศึกษาให้
มีการใช้ ICT อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถด้าน ICT อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ส่งเสริ ม สนับสนุน
สร้างแรงจูงใจครู และบุคลากรทุกคนของสถานศึกษาให้นาํ ความรู ้ ความสามารถด้าน ICT และเทคโนโลยีมาสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ ทําตนให้เป็ นตัวอย่างที่ ดี สามารถใช้ ICT ในการปฏิ บตั ิงานได้อย่างเหมาะสม จัดให้มีระบบ
การกํากับติดตามและการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับการใช้ ICT ของสถานศึกษาให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เป็ นไปตามนโยบายอย่างถูกต้องเหมาะสม
เอกรัตน์ เชื้อวังคํา และ วัลลภา อารี รัตน์ (2564) ได้ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ ดิจิทลั ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ภาวะผูน้ าํ ดิจิทลั ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเป็ น
พลเมืองดิจิทลั ประกอบด้วยตัวชี้วดั 3 ตัว คือ การรู ้และใช้ดิจิทลั การสื่ อสารดิจิทลั และจริ ยธรรมในการใช้ดิจิทลั
2) ความเป็ นมื ออาชี พด้านดิ จิทัล ประกอบด้ว ยตัว ชี้ ว ดั 3 ตัว คื อ ความเชี่ ย วชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
การบริ หารจัดการเทคโนโลยี และการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ดิจิทลั และ 3) วิสัยทัศน์ดิจิทลั ประกอบด้วย
ตัวชี้วดั 3 ตัว คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่มุ่งดิจิทลั การมีส่วนร่ วมในการวางแผน และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ส่งเสริ ม
การพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ชัย ยนต์ เพาพาน (2559) ได้ส รุ ป ว่า ผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในศตวรรษที่ 21 ควรมี
คุณลักษณะ คือ เป็ นนักสร้างสรรค์ (Creative) นักการสื่ อสาร (Communicator) นักคิดวิเคราะห์ (Critical Thinker)
สร้างชุมชน (Builds Community) การมีวสิ ยั ทัศน์ (Visionary) การสร้างความร่ วมมือ และการติดต่อ (Collaboration
and Connection) สร้างพลังเชิงบวก (Positive Energy) ความเชื่อมัน่ (Confidence) ความมุ่งมัน่ และความพากเพียร
(Commitment and Persistence) ความเต็มใจที่จะเรี ยนรู ้ (Willingness to Learn) เป็ นนักประกอบการคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Entrepreneurial, Creative and Innovative) นักริ เริ่ มงาน (Intuitive) มีความสามารถในการสร้ าง
แรงบันดาลใจ (Ability to Inspire) เป็ นต้นแบบที่ดี (Good model) เมื่อต้องการส่งเสริ มทักษะในศตวรรษที่ 21 ต้อง
รู ้และฝึ กให้มีความคิดสร้างสรรค์ ฝึ กการสื่ อสารที่ดีและคิดวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
การปลูกฝังด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชี วิ น อ่ อ นละออ (2563) กล่ า วว่า นัก บริ ห ารการศึ ก ษา ต้อ งมี คุ ณ ลัก ษณะที่ สํา คัญ 5 ประการ คื อ
1) ส่ งเสริ มการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความเชื่อมัน่ ในทักษะการใช้เทคโนโลยี 2) มีความคิด
ต่อองค์ความรู ้ใหม่สร้างสังคมแห่งปั ญญา และพัฒนาความสามารถใหม่ๆ 3) เต็มใจทดลอง ด้วยความอยากรู ้อยาก
เห็นทางปั ญญา และคิดค้นนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการบริ การใหม่ๆ 4) พัฒนาความคล่องตัว ความเชี่ยวชาญสู่ ความ
เป็ นมืออาชีพทางดิจิทลั และ 5) การสร้าง ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอนาคต
Sheninger (2014) อธิ บายเกี่ยวกับเจ็ดเสาหลักของผูน้ าํ ดิจิทลั (The Pillars of Digital Leadership) ได้แก่
1) การสื่ อสาร (Communication) 2) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 3) การสร้างภาพลักษณ์ (Branding)
1988
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4) การมีส่วนร่ วมของนักเรี ยน (Student Engagement/ Learning) 5) การพัฒนาสู่ ความเป็ นมืออาชีพ (Professional
Growth/ Development) 6) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการเรี ยนรู ้ (Re - envisioning
Learning Spaces and Environments) และ 7) การให้โอกาส (Opportunity)
จากการศึ กษาและสังเคราะห์คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในการพัฒนาการเรี ยนการสอนยุค
ดิจิทลั สามารถสรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั จะต้องมีคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ความรู ้และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านที่ 2 การส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน ด้านที่ 3 การบริ หาร
จัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ด้านที่ 4 ทัศนคติและบุคลิกภาพของผูบ้ ริ หาร และ ด้านที่ 5 การส่ งเสริ มการมี
ส่วนร่ วม

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closed-end
Questionnaire) โดยมีแบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย คื อ ครู โ รงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาต้น แบบแห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด นนทบุ รี
ปี การศึกษา 2564 จํานวนทั้งสิ้น 68 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
แบบสอบถาม จํานวน 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ ตําแหน่ง ประสบการณ์
การทํางาน และอายุ ตอนที่ 2 ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จําแนกเป็ น
5 ด้า น ตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยใช้สู ต รสัม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.951
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดําเนิ นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 68 คน ระหว่างวันที่
1 – 30 มิถุนายน 2564 ได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 64 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 94.11 จากแบบสอบถามทั้งหมด
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ได้แ ก่ สถิ ติ F-test (One Way ANOVA) เพื่ อ เปรี ยบเที ย บ
ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล จําแนกตามตําแหน่ ง ประสบการณ์การทํางาน อายุ กับระดับการรั บรู ้
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั
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5. ผลการวิจัย

งานวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรี ยนการสอนยุคดิจิทลั สามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ดังนี้
ตาราง 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุของครู
อายุของครู
น้อยกว่า 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
รวม

จํานวน
35
22
5
2
0
64

ร้ อยละ
54.69
34.38
7.81
3.13
0.00
100.00

จากตาราง 1 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุของครู พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี จํานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.69 รองลงมาคือ อายุ 31 – 40 ปี จํานวน
22 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.38 อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.81 และอายุ 51 – 60 ปี จํานวน 2 คน
คิดเป็ นร้อยละ 3.13 ตามลําดับ
ตาราง 2 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์การทํางานของครู
ประสบการณ์ ทํางาน
มากกว่า 10 ปี
5 – 10 ปี
1 - 5 ปี
น้อยกว่า 1 ปี
รวม

จํานวน
5
17
27
15
64

ร้ อยละ
7.81
26.56
42.19
23.44
100.00

จากตาราง 2 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ์การทํางานของ
ครู พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีประสบการณ์การทํางาน 1 – 5 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.19
รองลงมาคือ 5 – 10 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.56 ถัดมาคือ น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
23.44 และมากกว่า 10 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.81 ตามลําดับ
ตาราง 3 แสดงจํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใน
การพัฒนาการเรี ยนการสอนยุคดิจิทลั (n=64)
ด้ านที่
1. ความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
2. การส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน
3. การบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4. ทัศนคติและบุคลิกภาพของผูบ้ ริ หาร
5. การส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
รวม

�
𝐗𝐗

4.36
4.66
4.61
4.54
4.60
4.55

1990

S.D.
0.59
0.50
0.54
0.59
0.57
0.50

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตาราง 3 พบว่า การรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ตามความคิดเห็นของครู
ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (�X = 4.55, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ ด้านที่ 2 การส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน แปลผลอยูใ่ นระดับมากที่สุด และด้าน
ที่ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านที่ 1 ความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั แปลผลอยู่ในระดับมาก (X� = 4.36,
S.D. = 0.59)
ตาราง 4 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การทํางานของครู ต่อระดับการรับรู ้คุณลักษณะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒนาการเรี ยนการสอนยุคดิจิทลั (n=64)
ด้ านที่
1. ความรู ้และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
2. การส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอน
3. การบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4. ทัศนคติและบุคลิกภาพ
ของผูบ้ ริ หาร
5. การส่ งเสริ มการมี
ส่วนร่ วม
ภาพรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.274
21.476
21.750
0.689
14.890
15.579
1.013
17.146
18.160
1.320
20.750
22.070
0.916
19.388
20.304
0.723
15.264
15.987

df
2
61
63
2
61
63
2
61
63
2
61
63
2
61
63
2
61
63

MS
0.137
0.352

F
0.389*

Sig.
0.679

0.345
0.244

1.412*

0.252

0.507
0.281

1.803*

0.174

0.660
0.340

1.940*

0.152

0.458
0.318

1.441*

0.245

0.362
0.250

1.445*

0.244

* p ≥ .05

จากตาราง 4 พบว่า ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การทํางานของครู ต่อระดับการรับรู ้คุณลักษณะ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

1991
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ตาราง 5 เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของครู ต่อระดับการรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนยุคดิจิทลั (n=64)
ด้ านที่
1. ความรู ้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
2. การส่งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอน
3. การบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
4. ทัศนคติและบุคลิกภาพ
ของผูบ้ ริ หาร
5. การส่ งเสริ มการมี
ส่วนร่ วม
ภาพรวม

แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.761
20.989
21.750
1.055
14.524
15.579
0.461
17.699
18.160
0.930
21.140
22.070
0.934
19.370
20.304
0.513
15.474
15.987

df
3
60
63
3
60
63
3
60
63
3
60
63
3
60
63
3
60
63

MS
0.254
0.350

F
0.725*

Sig.
0.541

0.352
0.242

1.453*

0.236

0.154
0.295

0.520*

0.670

0.310
0.352

0.880*

0.457

0.311
0.323

0.965*

0.415

0.171
0.258

0.664*

0.578

* p ≥ .05

จากตาราง 5 พบว่า ความแตกต่ า งระหว่า งอายุข องครู ต่ อ ระดับ การรั บ รู ้ คุ ณ ลัก ษณะของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาในยุคดิจิทลั ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

งานวิจยั เรื่ อง คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในการพัฒนาการเรี ยนการสอนยุคดิ จิทลั สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั มีคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู ้และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 2) ด้านการส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอน 3) ด้านการบริ หารจัดการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา 4) ด้านทัศนคติ และบุคลิ กภาพของผูบ้ ริ หาร และ 5) ด้านการส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมใน
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ Sheninger (2014) ได้นาํ เสนอเสาหลักของภาวะผูน้ าํ ในยุคดิจิทลั คือ
แนวทางการนําเทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษายุคดิจิทลั ที่สาํ คัญ ประกอบด้วยการนําเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่ องมือ
สําหรับนักบริ หารการศึกษา ได้แก่ 1) การสื่ อสาร 2) การประชาสัมพันธ์ 3) การสร้างภาพลักษณ์ 4) การพัฒนาสู่
ความเป็ นมืออาชีพ และ 5) การปรับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่การเรี ยนรู ้ และสภาพแวดล้อม และงานวิจยั ของไชยา
ภาวะบุตร และคณะ (2561) ได้ศึกษาองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั
พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ เชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในยุคดิ จิทลั 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
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1) โรงเรี ยนแห่งนวัตกรรม 2) การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทลั 3) บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัด
การเรี ยนรู ้ในยุคดิจิทลั 4) จริ ยธรรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 5) บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการวัดและประเมินผล
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านที่ 2 การส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดการเรี ยน
การสอน แปลผลอยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด ทั้งนี้ เนื่ องมาจากสิ่ งที่ สําคัญที่ สุดในการบริ ห าร
จัดการสถานศึ กษาคือการพัฒนาคุณภาพในด้านการจัดการเรี ยนการสอนของครู การพัฒนาหลักสู ตร รวมถึง
การส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนของครู เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน ผูบ้ ริ หารจะต้องส่ งเสริ ม
ให้ครู และบุคลากร ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กบั
ผูเ้ รี ยน มีการอบรมพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทลั สําหรับครู สนับสนุนงบประมาณในการจัดหา
สื่ อนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อนํามาใช้ในการจัดการศึกษา ในขณะที่ ด้านที่ 1 ความรู ้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแต่ก็ยงั ถือว่าอยูใ่ นระดับสู งเมื่อเทียบมาตรฐาน
ทั้งนี้ เนื่ องมาจากผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาอาจไม่จาํ เป็ นต้องมีทกั ษะในระดับปฏิ บตั ิการหรื อการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยตนเองมากเท่ากับครู ผสู ้ อน แต่ในทางกลับกันผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจําเป็ นต้องมีทกั ษะ
ในด้านการบริ หารจัดการ (Skills in organizational management) เป็ นสําคัญ ในการสนับสนุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ที่ เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ครู ผสู ้ อนซึ่ งถือเป็ นผูใ้ ช้งาน รวมถึงบทบาทของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในการพัฒนาความรู ้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้กบั ครู ผสู ้ อน เพื่อให้ครู ผูส้ อนมี
ความรู ้ ทัก ษะการใช้เ ทคโนโลยีดิ จิทัล รวมถึ ง มี ว สั ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม สามารถนํา ไปใช้ใน
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ Klein (2020) ได้อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทลั คือ ผูบ้ ริ หารควรพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลดี ผลเสี ย จากการใช้เทคโนโลยี
ดิ จิทัลในสถานศึ กษาได้ มี การกําหนดนโยบายและทิ ศทางขององค์กรโดยมีการนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ใน
สถานศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนวิสยั ทัศน์และแผนกลยุทธ์ให้กา้ วทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การทํางานของครู ต่อระดับการรับรู ้คุณลักษณะของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจากครู ทุกคน
รับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในยุคดิจิทลั คือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาให้ความสําคัญในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ในด้านต่างๆ เช่น การจัดการเรี ยนการสอน การบริ หารจัดการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
อํานวยความสะดวกต่อการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความสําคัญของคุณลักษณะผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั
จะช่วยขับเคลื่อนการดําเนิ นงานของสถานศึกษาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลให้มากที่สุด สอดคล้องกับ
ยุวดี นามนิ ล และคณะ (2564) ได้ทาํ งานวิจยั เรื่ อง บทบาทของผูบ้ ริ หารต่อการบริ หารงานบุคลากรยุคดิจิทลั ของ
สถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ ยวกับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการบริ หารงานบุ คลากรยุคดิ จิทัลของสถานศึ กษาโดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ มานนท์ จันทร์เจียม (2558) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงาน
สถานศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาและเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อการบริ หารงานสถานศึ กษา จําแนกตาม
เพศ และประสบการณ์การปฏิบตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์การปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็น
ของครู ต่อการบริ หารงานสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง
3. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของครู ต่อระดับการรับรู ้คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ในยุคดิจิทลั ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก ครู ผสู ้ อนรับรู ้ได้วา่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาให้ความสําคัญกับการพัฒนาสถานศึ กษาในยุคดิ จิทัล ครู ทุกช่ วงอายุเห็ นความสําคัญของการใช้
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เทคโนโลยีดิจิทลั ในการจัดการศึกษาและการบริ หารจัดการสถานศึกษา โดยที่ผบู ้ ริ หารเป็ นผูส้ นับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในด้านสื่ อ เทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ งปั จจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ การเป็ นสถานศึกษา
ยุคดิ จิทลั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศรสวรรค์ บุญณกรณ์ชยั (2561) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 โรงเรี ยนทวีธาภิ เศก ผลการวิจัยพบว่า ความคิ ดเห็ นของครู ที่มีต่อภาวะผูน้ าํ ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาในศตวรรษที่ 21 จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึ กษา และประสบการณ์ ทาํ งาน พบว่า
ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรพัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะทั้ง 5 ด้า น โดยเฉพาะอย่า งยิ่งในด้า นการส่ ง เสริ มและ
สนับ สนุ น การจัด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรพัฒ นาความรู ้ แ ละแสวงหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ หารสถานศึกษาให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ เนื่ องจาก
การจะส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั ครู ผูส้ อนในยุคดิ จิทลั ได้น้ ัน ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
จําเป็ นจะต้องมีวิสัยทัศน์ สามารถกําหนดนโยบาย พัฒนาระบบการบริ หารจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกและ
สนับสนุ นให้ครู ผูส้ อนเกิ ดแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์การเรี ยนการสอนในยุคดิ จิทัล รวมถึ งการพัฒนา
เครื อข่ายและการมี ส่วนร่ วม เพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการบริ หารสถานศึ กษาในยุคดิ จิทัลอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ควรมีการวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกได้อย่างละเอียด โดยการมี
การทําวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) มีการสัมภาษณ์เชิ งลึกเพื่อให้ได้ขอ้ มูลนํามาสนับสนุ นผลการวิจัย
มากขึ้น
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การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษและความรู ้
ด้า นวิท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ย นก่ อ นและหลังจากการเรี ย นตามแนวการสอนภาษาที่ เ น้นเนื้ อ หาวิท ยาศาสตร์
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นแห่ งหนึ่ งในจังหวัดเชี ยงใหม่
จํานวน 35 คน ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562 เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
การสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ จํานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
และแบบทดสอบวัดความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนหลังจากการเรี ยนตามแนวการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรี ยน มีความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นจากระดับคุณภาพพอใช้เป็ นระดับคุณภาพดี 2. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนความรู ้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนตามแนวการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรี ยนมี
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นจากระดับคุณภาพดีเป็ นระดับคุณภาพดีเยีย่ ม

คําสําคัญ: แนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาวิจัย

ประเทศไทยได้ต ระหนัก ถึ ง ความสํา คัญ ของการใช้ภ าษาอัง กฤษมาโดยตลอด ดัง จะเห็ น ได้จ าก
แผนพัฒนาการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนงานสําคัญที่ จะต้องผลักดัน
ให้เ กิ ด ผลเป็ นรู ป ธรรม คื อ การยกระดับ ภาษาอัง กฤษให้ผูเ้ รี ย นสามารถใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวันได้ โดยสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนภาษา เน้นการเรี ยนการสอนสําหรับนําไปใช้สื่อสารจริ งมากกว่า
หลักไวยากรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึ กษาธิ การ, 2559) การเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษก็มีปัญหามา
โดยตลอด ส่งผลให้นกั เรี ยนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เพราะในปั จจุบนั
ถึงแม้วา่ ผูส้ อนหลายท่านได้ตระหนักถึงความสําคัญของเทคนิ คการอ่านและเริ่ มที่จะสอนเทคนิ คการอ่านให้กบั
ผูเ้ รี ยน แต่ผสู ้ อนส่วนใหญ่ยงั ใช้เวลากับการให้ผเู ้ รี ยนอ่านเรื่ องและผูส้ อนจะแปลเรื่ องที่อ่านและถามคําถามเพื่อวัด
ความเข้าใจของผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยน ผูส้ อนจึ งขาดความเข้าใจในการสอนการอ่านรวมทั้ง การถ่ายทอดเทคนิ ค
การอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยน (อรุ ณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555) ถ้านักเรี ยนได้รับการฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอย่าง
เหมาะสมจากเนื้ อหาและทํากิ จกรรมที่ผูเ้ รี ยนสนใจและเกี่ ยวข้องกับความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน น่ าจะช่วยให้ผูเ้ รี ยน
สามารถสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษได้ดีข้ ึน เกิ ดการเรี ยนรู ้ท่ี สามารถนําไปใช้ในชี วิตจริ งและเพื่อเป็ นการเตรี ยม
ผูเ้ รี ยนให้พร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในอนาคต โดยใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหา งานวิจยั เกี่ยวกับ
แนวการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหาของ Mohan (1986) พบว่าการฝึ กทักษะทางภาษาร่ วมกับวิชาต่างๆ ในชั้นเรี ยน
สําหรับนักเรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่สองในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเน้นความสามารถทาง
วิชาการและการสื่ อสารและใช้เวลาเรี ยนที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนตั้งใจเรี ยนจนประสบ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ปรับวิธีเรี ยนให้เข้ากับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความยากง่ายของเนื้ อหาวิชา เวลาเรี ยน
ความรู ้ เดิ มในเรื่ องที่ เรี ยน จุ ดประสงค์และความสําคัญของความรู ้ เพื่อนําเสนอประสบการณ์ ใหม่ ตลอดจน
การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลมานําเสนอ
ดังนั้นผูว้ ิจัยจึ งได้นําแนวคิ ดการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหามาใช้ในการจัด กิ จกรรมการเรี ย นการสอน
เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษอันจะเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาหาความรู ้และ
ทักษะทางภาษา ตลอดจนส่งเสริ มความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังจากการเรี ยนตาม
แนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์
(2) เพื่อเปรี ยบเทียบความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังจากการเรี ยนตามแนวการสอน
ภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาอาศัยทฤษฎีทางภาษาหลายๆ ทฤษฎีประกอบกัน เช่นเดียวกับการสอนภาษา
เพื่อการสื่ อสารที่เป็ นที่นิยมในการเรี ยนการสอนภาษาที่สองหรื อภาษาต่างประเทศในปั จจุบนั การสอนภาษาที่เน้น
เนื้ อหามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ผูเ้ รี ยนฝึ กใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่ องมื อในการศึ กษาเนื้ อหาพร้ อมกับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการ โดยผูส้ อนจะใช้เนื้ อหาเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบของภาษา อันได้แก่ เสี ยง ศัพท์ และ
โครงสร้างต่างๆ และความหมายที่จาํ เป็ นต้องฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เป็ นพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ดังนั้นทฤษฎี ทางภาษาที่ เกี่ ยวข้องกับแนวการสอนดังกล่าวคื อ แนวคิ ดของ
ภาษาศาสตร์ กลุ่มโครงสร้ าง ซึ่ งมี แนวคิ ดว่า การเรี ยนรู ้ ภาษาคื อ การเรี ยนรู ้ องค์ประกอบของภาษา อันได้แก่
หน่วยของเสี ยง หน่วยของโครงสร้างและหน่วยของความหมาย ถ้าผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้องค์ประกอบของภาษาดังกล่าว
จะสามารถใช้เป็ นพื้นฐานในการทําความเข้าใจสาระของเนื้อหาและสามารถใช้องค์ประกอบของภาษาเหล่านั้นใน
ทักษะการพูดหรื อทักษะการเขียนเชิงวิชาการได้
นอกจากการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหาจะอาศัยแนวคิ ดภาษาศาสตร์ ก ลุ่มโครงสร้ าง ซึ่ งยังคงคํานึ งถึ ง
ความสํา คัญ ขององค์ประกอบของภาษาหรื อ รู ป แบบของภาษาที่ จะสอนแล้ว Brinton, Snow, Wesche (1989)
ได้อธิบายว่าแนวการสอนดังกล่าว ใช้เนื้อหาเป็ นตัวกําหนดหน้าที่ของภาษาโดยใช้ทกั ษะทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่านและ
เขียนในการสื่ อสาร ซึ่ งสอดคล้องกับ Richards and Rodgers (2001) ว่า การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาควรบูรณาการ
ทัก ษะทางภาษาต่ า งๆ และกิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ จะทํา ให้ผูเ้ รี ย นได้ทัก ษะการเรี ย นภาษาจากสถานการณ์ จริ ง
ผ่านกิจกรรมการอ่าน การจดบันทึก ฟังและเขียนสรุ ปความ หรื อการโต้ตอบจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ตลอดจนการเรี ยน
โครงสร้างทางภาษาผ่านเนื้อหาและเป็ นส่ วนประกอบจากการเรี ยนทักษะต่างๆ เช่น เมื่อผูเ้ รี ยนได้ฟังข่าวหรื ออ่าน
บทความจากเอกสารจริ งแล้ว ผูเ้ รี ยนสามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลที่ ได้จากการอ่านและสามารถพูด
โต้ตอบ หรื อเขียนเชิงวิชาการได้ เป็ นต้น นอกจากผูเ้ รี ยนจะได้พฒั นาทักษะภาษาเชิงวิชาการแล้ว ผูเ้ รี ยนยังพัฒนา
ทักษะการเรี ยนอีกด้วย ฉะนั้นการสอนดังกล่าวยังได้อิทธิ พลของแนวคิดเกี่ยวกับหน้าที่ของภาษา ซึ่งมีความเชื่อว่า
ภาษาเป็ นเครื่ องมือแสดงออกซึ่งความหมาย ในการจัดการเรี ยนการสอนดังกล่าวนอกจากผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนเนื้ อหา
ความรู ้ตามความต้องการและความสนใจแล้ว ผูเ้ รี ยนยังฝึ กใช้ภาษาตามหน้าที่ต่างๆ ที่ตนต้องการอีกด้วย
จากทฤษฎี ทางภาษาดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้ว่าแนวการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหาเป็ นการสอนที่ อาศัย
หลักการของทฤษฎีทางภาษาหลายๆ ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดของภาษาศาสตร์ กลุ่มโครงสร้างที่คาํ นึ งองค์ประกอบ
หรื อรู ปแบบของภาษาที่เชื่อมโยงกับบริ บทของเนื้อหา แม้วา่ แนวการสอนดังกล่าวจะไม่เน้นการสอนรู ปแบบของ
ภาษาก็ตาม แต่ยงั คงเน้นถึงการให้เนื้อหาเป็ นตัวกําหนดรู ปแบบของภาษาที่จะสอนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ เพื่อผูเ้ รี ยน
จะได้ใช้ความรู ้ในรู ปแบบของภาษาทําความเข้าใจสาระของเนื้ อหาและใช้ในทักษะเพื่อการสื่ อสารได้ นอกจากนี้
วิธีสอนดังกล่าวยังอาศัยแนวคิดเกี่ ยวกับภาษาว่าภาษามีหน้าที่ในการสื่ อความหมาย ในการเรี ยนการสอนผูเ้ รี ยน
จะฝึ กใช้ภาษาเพื่อสื่ อสารตามหน้าที่ ต่างๆ ที่ ผูเ้ รี ยนต้องการ ในส่ วนของแนวคิ ดเชิ งปฏิ สัมพันธ์ที่ใช้เป็ นหลัก
ในการจัดกิ จกรรมของวิธีสอนนี้ กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ภาษาเกิ ดจากการที่ ผูเ้ รี ยนร่ วมมื อ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ซึ่งส่งเสริ มกิจกรรมปฏิสมั พันธ์ท้ งั ในการพูดและการเขียน
ประกายเพชร พรมแสง (2553) ทํา การวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ภ าษาอัง กฤษเพื่ อ
การสื่ อสาร โดยใช้วิธีการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหาวิชา สําหรับผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทาง
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การเรี ยนภาษาอังกฤษหลังใช้กิจกรรมการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อนเรี ยน และผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้วธิ ีการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิชาอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ศรี วิ ม ล วงศ์ ช มภู (2555) ทํา การวิ จัย เรื่ อ ง การสอนภาษาที่ เ น้น เนื้ อ หาวิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษ และความรู ้ ด้า นวิท ยาศาสตร์ ข องผูเ้ รี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เพื่ อ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและศึกษาความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับ
การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนสูงขึ้นจาก
ระดับไม่ผา่ น เป็ นระดับดีหลังจากได้รับการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นผลการศึกษาคะแนน
ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ พบว่าผูเ้ รี ยนมีความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ผา่ นเกณฑ์อยูใ่ นระดับดี
3.2 สมมติฐานการวิจยั
(1) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนตามแนวการสอนภาษาที่
เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
(2) ความรู ้ ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนตามแนวการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหา
วิทยาศาสตร์สูงขึ้น

4. วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน
เชิงวิเคราะห์ 4 (อ 32214) จํานวน 234 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
อ่านเชิงวิเคราะห์ 4 (อ 32214) โดยมีการเลือกแบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่าง รวมจํานวน 35 คน
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ได้แก่
2.1 เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้แนวการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหา
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน 2. ขั้นก่ อนอ่าน 3. ขั้นระหว่างอ่าน และ
4. ขั้นหลังอ่าน (Post-reading) การตรวจสอบความสมบู รณ์ ของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน
เป็ นการตรวจสอบความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเที่ยงตรงของเนื้อหา จุดประสงค์ และขั้นตอนการจัดการ
เรี ยนรู ้ และนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนํา จํานวน 4 แผน แผนละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมด 20 คาบ
2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.2.1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ที่วดั ความสามารถในการอ่านตามตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พุทธศักราช 2551 และระดับการเรี ยนรู ้ของ
นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 จากนั้น นํา แบบทดสอบไปทดลองกับ นัก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถใกล้เ คี ย งกับ
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 45 คน ผูว้ ิจยั หาคุณภาพของเครื่ องมือโดยการนําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่ าย
ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่อมัน่ ดังนี้ ค่าอํานาจจําแนก (r) ซึ่ งมีค่า ตั้งแต่ 0.22-0.89 และค่าความยากง่าย (p)
ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.22-0.78 โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson ผลปรากฏว่าค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
เท่ า กับ 0.79 จากนั้น นํา คะแนนที่ ไ ด้จ ากการทดสอบความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนั ก เรี ยน
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กลุ่ ม ตัว อย่า งมาหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า ร้ อ ยละ และเที ย บกับ เกณฑ์ร ะดับ คุ ณ ภาพของ
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551)
2.2.2 แบบทดสอบวัดความรู ้ ด้านวิทยาศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลื อก จํานวน 40 ข้อ ผูว้ ิจัย
นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรี ยนที่มีความสามารถใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 45 คน โดยหาคุณภาพ
ของเครื่ องมือโดยการนําแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่ อมัน่ ดังนี้
ค่าอํานาจจําแนก (r) ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ 0.27-0.91 และค่าความยากง่าย (p) ซึ่ งมีค่าตั้งแต่ 0.23-0.77 โดยใช้สูตร KR-20
ของ Kuder-Richardson ผลปรากฏว่าค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.72 จากนั้นนําคะแนนที่ ได้จาก
การวัดความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ
และเทียบเกณฑ์ระดับคุณภาพของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.1 นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและแบบทดสอบ
วัดความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ก่อนการเรี ยน
3.2 ดําเนิ นการสอนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหา
จํานวน 4 แผน แผนละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 20 คาบ
3.3 หลังจากที่ดาํ เนิ นการสอนครบทั้ง 4 แผน นักเรี ยนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็ นข้อสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
3.4 นําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์เพื่อแปลผลต่อไป
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.1 หาค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบทดสอบความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
4.2 หาค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และค่าสถิติทดสอบ t ของคะแนนความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษและความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยน

5. ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่ านภาษาอัง กฤษของนักเรี ยนก่ อนและหลัง จาก
การเรี ยนตามแนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ระดับคุณภาพ และสถิติทดสอบ t ของคะแนน
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนและหลังจากการเรี ยนตามแนวการสอนภาษา
ที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์
�
การวัด
X
SD
ก่อนเรี ยน
26.09 4.95
หลังเรี ยน
30.66 4.52
**มีนยั สําคัญทางสถิติระดับ 0.05

%
65.23
76.65

ระดับคุณภาพ
พอใช้
ดี

2000

คะแนนพัฒนาการ
4.57
11.13%

t-value

p-value

10.084**

0.000
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จากตาราง 1 จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนก่อนเรี ยน
เท่ากับ 26.09 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.95 คิดเป็ นร้อยละ 65.23 อยูใ่ นระดับคุณภาพพอใช้ ส่ วนค่าเฉลี่ย
ของคะแนนหลังเรี ยน เท่ากับ 30.66 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.52 คิดเป็ นร้อยละ 76.65 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนหลังการใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหา
วิทยาศาสตร์ มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาคะแนน
พัฒนาการของนักเรี ยนพบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมีคะแนนพัฒนาการเพิม่ ขึ้นโดยเฉลี่ย 4.57 คิดเป็ นร้อยละ 11.13
ของคะแนนเต็ม
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนและหลังจากการเรี ยนตามแนว
การสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ระดับคุณภาพ และสถิติทดสอบ t ของคะแนนความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนก่อนและหลังจากการเรี ยนตามแนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์
การวัด
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

�
X

31.40
34.20

SD
3.07
2.68

%
78.50
85.50

ระดับคุณภาพ
ดี
ดีเยีย่ ม

คะแนนพัฒนาการ
2.80
(7.00%)

t-value

p-value

8.551

0.000

**มีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .05
จากตาราง 2 จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนก่อนเรี ยน เท่ากับ 31.40
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กับ 3.07 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.50 อยู่ใ นระดับ คุ ณ ภาพดี ส่ ว นค่ า เฉลี่ ย ของคะแนน
หลังเรี ยน เท่ากับ 34.20 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.68 คิดเป็ นร้อยละ 85.50 อยู่ในระดับคุณภาพดี เยี่ยม
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนหลังการใช้แนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาวิทยาศาสตร์
มีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการ
ของนักเรี ยนพบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2.80 คิดเป็ นร้อยละ 7.00 ของคะแนนเต็ม

6. อภิปรายผล

(1) การเรี ย นการสอนภาษาที่ เ น้น เนื้ อ หาวิท ยาศาสตร์ ช่ ว ยให้นัก เรี ย นมี ค วามสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ประการแรก การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหามีเนื้อหา
น่ าสนใจ และเหมาะสมกับระดับความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน นอกจากนั้นเนื้ อหาที่ใช้สอนยังมีความสําคัญ
และเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของนักเรี ยน ผูว้ ิจยั ปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับ
ความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ Richard & Roger (2001) ที่ ว่า ผูเ้ รี ยนจะประสบความสําเร็ จใน
การเรี ยนภาษาที่สองได้ ต่อเมื่อข้อมูลหรื อเนื้อหาที่ได้รับเป็ นสิ่ งที่น่าสนใจ มีประโยชน์และทําให้การเรี ยนรู ้บรรลุ
จุดหมายตามความต้องการ เนื้ อหาสาระที่เป็ นประโยชน์ เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันหรื อเป็ นรู ปธรรมเป็ นพื้นฐาน
สําหรับการเรี ยนภาษาได้ดีกว่าและมีประสิ ทธิภาพ
ประการที่สอง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสนับสนุนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดยผ่าน
กระบวนการการเรี ยนการสอนที่ใช้เนื้ อหาเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และการสอนภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด
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อ่าน และเขี ยน ลักษณะกิ จกรรมจะเน้นความสําคัญของนักเรี ยนผ่านกิ จกรรมความร่ วมมื อ และการใช้ภ าษา
เพื่อการสื่ อสาร จะช่วยส่ งเสริ มความสามารถและทักษะทางภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น แนวการสอนภาษาที่ เน้น
เนื้ อหาเป็ นแนวการสอนที่ มีหลักการในการเรี ยนรู ้ ภาษาสอดคล้องกับแนวคิ ดในการเรี ยนรู ้ ภาษาที่ สอง ของ
Krashen (1982) ที่มีความเชื่อว่า นักเรี ยนเรี ยนรู ้ภาษาที่สองเพราะได้รับข้อมูลทางภาษาที่สามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่
เพราะนักเรี ยนจดจําศัพท์หรื อฝึ กทําแบบฝึ กหัดทางไวยากรณ์ วิธีสอนใดก็ตามที่ เน้นการให้ขอ้ มูลทางภาษา
ที่ นักเรี ยนสามารถเข้าใจได้ จะช่วยให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ภาษา ตลอดจนการใช้กิจกรรม
กลุ่มเพื่อนําเข้าสู่บทเรี ยนให้กบั นักเรี ยน จะให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการสื่ อสาร การใช้ความรู ้พ้ืนฐาน
เดิ มและทักษะการใช้ภาษาต่างๆ ที่ จะทําให้นักเรี ยนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนรู ้ อีกทั้งยังช่วยให้นักเรี ยน
มีการพัฒนาและมีความภาคภูมิใจในตนเองสู่ ระดับที่สูงขึ้น นักเรี ยนจะได้รับประโยชน์ที่สาํ คัญที่สุด คือได้เรี ยนรู ้
การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารไปพร้ อมๆ กับทักษะการเรี ยนที่ สามารถนําไปใช้ในการศึ กษาหาความรู ้ เพิ่มเติม
และมีความพร้อมที่ จะศึ กษาต่อในระดับสู ง นอกจากนี้ สิ่งที่ สําคัญที่ สุดคื อ การสอนแนวนี้ ช่วยพัฒนานักเรี ยน
ให้คิดเป็ น วิพากษ์วิจารณ์เป็ นและพร้อมที่จะใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือศึกษาด้วยตนเองในการแสวงหาความรู ้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเป็ นบันไดสู่ความสําเร็ จในอนาคต ในระหว่างการทํากิจกรรมนักเรี ยนมีความตั้งใจ ความกระตือรื อร้น
และความพยายามที่จะเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ นักเรี ยนสามารถทํางานกิจกรรมกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและแบ่งงาน
กันทําตามระดับความสามารถ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนสนับสนุนให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้โดย
ผ่านกระบวนการการเรี ยนการสอนที่ใช้เนื้ อหาเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และการสอนภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง
พูด อ่านและเขียน ลักษณะกิจกรรมจะเน้นความสําคัญของนักเรี ยนผ่านกิจกรรม ความร่ วมมือและการใช้ภาษาเพื่อ
การสื่ อสาร จะช่วยส่งเสริ มความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษได้ดียงิ่ ขึ้น
(2) การเรี ยนการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้ในด้านวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
นักเรี ยนได้ทาํ แบบทดสอบความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ก่อนเรี ยนบทเรี ยนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา
ที่เน้นเนื้อหา และเมื่อนักเรี ยนได้เรี ยนบทเรี ยนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหา มีความเหมาะสม
กับระดับความรู ้ความสามารถกับนักเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับ Brinton et al. (1989) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของ
การจัดการเรี ยนการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหา ว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาความสามารถทางภาษาของนักเรี ยน
วิธีหนึ่ ง คือ ช่วยให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ เนื้ อหา ทักษะทางภาษา กระบวนการคิด เจตคติและวัฒนธรรม และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั เรี ยนด้านต่างๆ ตลอดจนเป็ นการประสานเนื้อหาเข้ากับวัตถุประสงค์ของการสอนภาษา
เพื่อการสื่ อสารที่ นักเรี ยนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเป็ นเครื่ องมือในการศึ กษาเนื้ อหา และการทํากิ จกรรม
เนื้ อหาของบทเรี ยนเหล่านี้ นกั เรี ยนมีความคุน้ เคยและมีพ้ืนฐานความรู ้เดิมอยูบ่ า้ งแล้ว นักเรี ยนจะสามารถเรี ยนรู ้
ภาษาได้ดี เมื่อมีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์ที่เหมือนจริ งและนักเรี ยนจะใช้ภาษา มากขึ้นถ้ามีความสนใจใน
เนื้ อหาที่เรี ยน ดังนั้นผูส้ อนจึงต้องนําเนื้อหาที่เป็ นจริ งและสถานการณ์การเรี ยนรู ้ ที่สมจริ งมาให้นกั เรี ยนได้ฝึกใช้
ภาษามาเชื่อมโยงกับเนื้อหาของวิชาในภาษาอังกฤษ และที่สาํ คัญที่สุด คือการสอนในแนวนี้ฝึกให้นกั เรี ยนคิดเป็ น
สามารถวิพากษ์วิจารณ์ขอ้ มูลที่ ได้จากเนื้ อหาที่ เรี ยนและใช้ทกั ษะทางภาษา เป็ นเครื่ องมือ ในการค้นคว้าข้อมูล
เพิ่มเติมได้ (สถาบันภาษาอังกฤษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
สรุ ปได้ว่าการใช้แนวการสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ นักเรี ยนมี ความสามารถในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษสู งขึ้ นและนักเรี ยนมีความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ สูงขึ้นตรงตามสมมุติฐานที่ ต้ งั ไว้ เนื่ องจาก การจัด
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กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีทกั ษะทางด้านภาษาและเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ต่อไป

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรมีการชี้ แจงรู ปแบบและประโยชน์การสอนภาษาที่ เน้นเนื้ อหาก่ อนทําการเรี ยนการสอน
เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความตระหนักและความสนใจในการเรี ยนรู ้มากขึ้น
(2) ควรใช้เวลาในขั้นก่อนอ่านให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ตวั ป้ อนทางภาษาที่ เพียงพอ และให้เวลา กับ
ผูเ้ รี ยนในการทํากิจกรรมการสอนตลอดจนระยะเวลาในการสอนแต่ละบทเรี ยน
(3) ควรแนะนําให้นักเรี ยนทําสมุดบันทึ กคําศัพท์หรื อสํานวนในแต่ละบทเรี ยนเพื่อให้นักเรี ยน
สามารถอ่านทบทวนได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรกําหนดค่าร้อยละของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและคะแนนของความรู ้
ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนแต่ละคนก่อนและหลังจากได้รับการสอนภาษาที่เน้นเนื้ อหา ว่าควรเพิ่มขึ้นเท่าไร
เนื่ องจากโดยปกติแล้วคะแนนหลังเรี ยนมักจะสู งกว่าก่ อนเรี ยนเสมอ แต่อาจจะเพิ่มไม่มาก จึ งไม่ค่อยเห็ นได้
ชัดเจน
(2) ควรมีการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้นกั เรี ยน
ได้ฝึกทักษะและเรี ยนรู ้เนื้ อหาต่างๆ อย่างเชื่ อมโยงสัมพันธ์กนั และร่ วมมือกับผูส้ อนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นๆ
ในการกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อลดภาระงานของนักเรี ยน
(3) ควรมีการศึ กษาและวิจยั ตัวแปรตามอื่นๆ เช่น ความสามารถในการฟั ง การพูด และการเขียน
ภาษาอังกฤษ
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การศึ กษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ออกแบบเกมดิ จิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ และ 2) ศึ กษา
คุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ การออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญประเมิ นคุณภาพโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่ าน ประกอบด้วย ผูท้ รงคุ ณวุฒิด้านเทคโนโลยีการศึ กษา
คอมพิวเตอร์ ศึกษา เกมคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ท่าน และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการสอนสังคมศึ กษา จํานวน 2 ท่าน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ผลการศึ ก ษาพบว่า 1) ผลการออกแบบเกมดิ จิทัล ตามแนวคิ ด ผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ผูว้ ิจัย ได้อ อกแบบ
โดยแบ่งออกเป็ นส่ วนต่อประสานระหว่างเกมกับผูเ้ ล่น และสถานการณ์ภายในเกม 2) คุณภาพของการออกแบบ
เกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน พบว่า การออกแบบเกมดิจิทลั มีความสอดคล้อง
สามารถนําไปใช้ได้ (ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85)
คําสําคัญ: เกมดิจิทลั , แนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ABSTRACT
The purpose of this research is to design and studying the effectiveness of a digital game on a studentcentered 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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

โลกในปั จจุบนั ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์และการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทําให้เทคโนโลยีเกิดการพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ ว ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อวิถีการดํารงชี พของมนุ ษย์ในสังคมโลกอย่างทั่วถึ ง
มีการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวัน ผูเ้ รี ยนจึ งถูกหลอมรวมกับโลกดิ จิทลั อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เด็กส่ วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ บนโลกออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ ทโฟน (Smart
phone) รวมไปถึงแท็บเล็ต (Tablet) ทําให้จาํ นวนพลเมืองในโลกดิจิทลั เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
สังคมในยุคที่มีการผสมผสานดิจิทลั จึงกลายเป็ นพลเมืองดิจิทลั อย่างเต็มตัว ผูใ้ ช้งานต้องมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีและสื่ อดิจิทลั ได้อย่างปลอดภัยอย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถเอาตัวรอดและใช้ชีวติ อยูบ่ นโลก
ยุคดิ จิทลั ได้ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเอง และตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นกับผูอ้ ื่น
อย่างชาญฉลาด ซึ่ งหากขาดความฉลาดทางดิ จิทลั ก็จะส่ งผลเสี ยทั้งต่อตนเองและสังคม จึ งทําให้เกิ ดปั ญหากับ
ตนเองและผูอ้ ื่น และหากปั ญหานี้ เกิ ดขึ้นในวัยเด็กจะส่ งผลให้เด็กไม่สนใจในการเรี ยน ใช้เวลาอยูบ่ นโลกออนไลน์
มากกว่าการพูดคุยและสร้างปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลรอบข้าง ทําให้ขาดทักษะการพูดคุยกับผูอ้ ื่น ขาดมนุษยสัมพันธ์
และไม่สนใจสิ่ งแวดล้อมรอบตัว จึ งจําเป็ นต้องจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนตามความต้องการและ
ความถนัดของตนเอง เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้คิดและแสดงออก ปฏิ บตั ิอย่างอิสระ และได้แลกเปลี่ยนความรู ้
ร่ วมกับผูอ้ ื่ น ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จึ งมี จาํ เป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ โดยครู ผูส้ อนจะต้องลดบทบาทและปรับเปลี่ ยนจากผูบ้ อกความรู ้ให้แก่ ผูเ้ รี ยน มาเป็ น
ผูส้ นับสนุน ผูช้ ้ ีแนะ ที่ปรึ กษาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556)
ทั้ง นี้ การส่ ง เสริ ม ความฉลาดทางดิ จิ ทัล จึ ง เป็ นการส่ ง เสริ ม ความฉลาดทั้ง ทางด้า นความรู ้ ทัก ษะ
และเจตคติ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตภายใต้สังคมยุคดิจิทลั ให้กบั ผูเ้ รี ยน ด้วยการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้สถานการณ์จาํ ลองหรื อกระบวนการเผชิญสถานการณ์ (Conflict Situation Skills) เป็ นกระบวนการการเรี ยนรู ้
อย่างหนึ่ งที่ฝึกให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ได้มีโอกาสสัมพันธ์กบั สิ่ งที่จะเรี ยนรู ้ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
และสามารถนําประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้น้ นั มาเป็ นแนวทางในการเลือกและตัดสิ นใจ ผ่านการวิเคราะห์และ
ประเมิ นค่า เพื่อนําไปสู่ การปฏิ บัติ (กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2557) ซึ่ งจากการศึ กษาเอกสารที่ เกี่ ย วข้อง พบว่า
มีการนําเกมที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เล่นบนอุปกรณ์ดิจิทลั ซึ่งเกมช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเพลิดเพลินขณะเรี ยน เป็ นสิ่ งเร้า
ที่กระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจในการเรี ยน ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้จากการเล่น สามารถฝึ กทักษะการคิดขั้นสู ง ทักษะทาง
ภาษา และทักษะทางสังคม ฝึ กการวางแผน การทํางานเป็ นทีม รู ้จกั แบ่งหน้าที่ ฝึ กความรับผิดชอบ และการปฏิบตั ิ
ตามกฎที่ต้ งั ไว้ รวมถึงช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการประจักษ์ดว้ ยตนเอง ทําให้การเรี ยนรู ้น้ นั อยูค่ งทน และ
สามารถเชื่อมโยงการเล่นเกมไปสู่ชีวติ ประจําวันได้ (ทิศนา แขมมณี , 2559; ศยามน อินสะอาด, 2557)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสําคัญของการออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญเพื่อส่ งเสริ มความฉลาดทางดิ จิทลั ว่าควรประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้างที่ จะช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความฉลาด
ทางดิจิทลั รวมทั้งศึกษาคุณภาพของเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ ม
ความฉลาดทางดิจิทลั ของผูเ้ รี ยนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(2) เพื่อศึกษาคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ คือ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เปลี่ยนบทบาทผูส้ อนให้เป็ นผูอ้ าํ นวยการ
เรี ยนรู ้ โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อความสามารถและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน อีกทั้งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
เกิ ดการคิด วิเคราะห์ วางแผน ลงมือปฏิ บตั ิ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความรู ้จากการลงมือปฏิ บตั ิด้วยตนเอง เกิ ดความสุ ข
สนุกสนานในการเรี ยน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถนําความรู ้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (กรมวิชาการ, 2543) ได้เสนอ
แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ไว้ดงั นี้
1. สมองมนุ ษย์มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้สูงสุ ด สมองของมนุ ษย์มีความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้ต้ งั แต่แรกเกิด
สามารถเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับตนเอง ธรรมชาติ และทุ กสิ่ งรอบตัว สามารถเรี ยนรู ้ สิ่งต่างๆ ได้ผ่านสมองและระบบ
ประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดังนั้น กระบวนการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพ ผูส้ อนควรให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจ มือ และสุขภาพองค์รวม
2. ความหลากหลายของสติปัญญาของแต่ละคน มีความสามารถที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและสิ่ งแวดล้อมที่ จดั ให้ผเู ้ รี ยน ดังนั้น การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้จึงควรมีความหลากหลาย เพื่อ
ส่งเสริ มศักยภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
3. การเรี ยนรู ้ประสบการณ์ตรงที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ผูส้ อนควรลดการถ่ายทอดเนื้ อหาวิชาลง โดยเน้นให้
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมีบทบาทร่ วมกันในการแสวงหาความรู ้ โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
จากสถานการณ์จริ งที่เป็ นประโยชน์และสัมพันธ์กบั กิจกรรม โดยได้เรี ยนในแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ผูส้ อนมี
หน้าที่เตรี ยมการจัดสิ่ งเร้า ให้คาํ ปรึ กษา วางแนวกิจกรรม และประเมินผลการพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้น จะต้องมีการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่หลากหลาย
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยให้ผเู ้ รี ยนเผชิญกับประสบการณ์ตรง
ได้ฝึ กคิ ด ฝึ กตัด สิ น ใจ ด้ว ยตนเอง โดยผู ้ส อนเป็ นผู ้อ าํ นวยความสะดวกในการจัด การเรี ย นรู ้ และร่ ว มคิ ด
ร่ วมสร้างสรรค์ และสร้างสัมพันธ์อนั ดีร่วมกับผูเ้ รี ยน ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
คําว่า “เกม” ได้รับการบัญญัติความหมายโดยสํานักงานราชบัณฑิตยสภา (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา,
2554) ว่า เกม หมายถึง การแข่งขันที่มีกติกากําหนด เช่น เกมกีฬา หรื อการเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับ เทพฤทธิ์ สิ นธํารงรักษ์ (2556) ที่ได้ให้ความหมายของเกมไว้วา่ เป็ นกิจกรรมที่เกิดจากความสมัคร
ใจภายใต้ขอ้ กําหนดที่แน่นอน โดยระยะเวลาและสถานที่ถูกกําหนดไว้ มีลกั ษณะเป็ นเงื่อนไขหรื อข้อผูกมัดที่ผเู ้ ล่น
ยอมรับ อีกทั้งยังต้องสร้างความรู ้สึกร่ วมให้ผเู ้ ล่นได้ เช่น ความเครี ยด ความสนุกสนาน หรื อความคิดในการวางแผน
นอกจากนี้ ศยามน อินสะอาด (2557) ได้เสนอเพิ่มเติมว่า เกมเป็ นสิ่ งเร้าที่ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยความสนุกสนาน
ช่วยฝึ กทักษะความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่ างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
ในปั จ จุ บัน เกมได้เ ปลี่ ย นแปลงการแสดงผลโดยใช้อุ ป กรณ์ ที่ เ ป็ นเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ต่ า งๆ เช่ น
เกมคอมพิวเตอร์ เกมบนสมาร์ ทโฟน เกมบนแท็บเล็ต รวมไปถึงเกมออนไลน์ที่ใช้ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตใน
การเล่นจึงทําให้รูปแบบของเกมน่าสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจผูเ้ ล่นได้มากขึ้น เรี ยกว่า เกมดิจิทลั โดยมี
ผูใ้ ห้ความหมายของเกมตามลักษณะของเครื่ องมือที่ใช้ในการแสดงผล เช่น เกมคอมพิวเตอร์ เป็ นเกมที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพื่อเล่นบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ (Online Game) คือ วิดีโอเกมที่เล่นบนเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะบนอิ นเทอร์ เ น็ ต เกมออนไลน์ มีส่ ว นที่ คล้า ยคลึ ง กับ เกมหลายผูเ้ ล่ น ผ่า นระบบอิ นเทอร์ เ น็ ต ทั้งนี้
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เกมดิ จิทลั จะต้องมีกติกาการเล่นแน่ นอน ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยการออกแบบส่ วนต่อประสานนั้นจะต้อง
สามารถดึงดูดความสนใจในการเล่นเกม เช่น ความสวยงาม ท้าทายความสามารถด้านต่างๆ ของผูเ้ ล่น แสดงข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่ ผูเ้ รี ยนได้อย่างชัดเจน โดยสรุ ปคะแนนจากการประเมิ นผล เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อผิดพลาด
ทบทวนความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถของตนเองที่ได้หลังจากการเรี ยนด้วยบทเรี ยน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้
ในการเล่ น จะต้อ งใช้ง านได้ง่ า ย สะดวกต่ อ การนํา ไปใช้ใ นชั้น เรี ย นและนอกชั้น เรี ย น และราคาไม่ สู ง มาก
เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา
เกมดิจิทลั เป็ นสื่ อสมัยใหม่ที่สามารถสร้างความบันเทิง และส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ไปพร้อมกัน
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู ้ความเข้าใจ มีความสนุกสนาน ช่วยฝึ กทักษะการคิดขั้นสูง
ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่กับ ประเภทและจุ ด ประสงค์ข องเกมที่ ผู ้ส ร้ า งได้ก ํา หนดไว้ เกมดิ จิ ทัล จึ ง เป็ นเกมที่ เ หมาะกับ
การนําเสนอเนื้อหาประเภททฤษฎี ทักษะ และพฤติกรรม จะช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการให้ผูเ้ รี ยน
ลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น พร้อมมีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมที่ผูส้ ร้างเกม
ได้กาํ หนดไว้ตามวัตถุประสงค์ จะช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ได้จากการเล่นเกมมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในชีวติ จริ งได้ ทั้งนี้ ข้อจํากัดของเกมที่อาจต้องใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้
มาก ผูว้ ิจยั จึ งได้ออกแบบวิธีการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น โดยมีการวัดผลการเรี ยนรู ้เป็ นระยะ
บวกกับ การเสริ ม แรงทั้งทางบวกและทางลบ เช่ น การให้ร างวัล หรื อ การเสี ย ชี วิตในเกม เพื่ อ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
การกระตือรื อร้นและความพยายามในการเล่นเกมมากขึ้น
ดังนั้น เกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จึงเป็ นเกมที่มีกติกาการเล่นแน่นอน ชัดเจน และเข้าใจง่าย
โดยการออกแบบส่ วนต่อประสานนั้นจะต้องสามารถดึงดูดความสนใจในการเล่นเกม เช่น ความสวยงาม ท้าทาย
ความสามารถด้านต่า ง ๆ ของผูเ้ ล่น แสดงข้อมูลย้อนกลับให้แ ก่ ผูเ้ รี ยนได้อ ย่างชัดเจน โดยสรุ ปคะแนนจาก
การประเมินผล เพื่อใช้ในการพัฒนาข้อผิดพลาด ทบทวนความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถของตนเองที่ได้หลังจาก
การเรี ยนด้วยบทเรี ยน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นจะต้องใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการนําไปใช้ในชั้นเรี ยน
และนอกชั้นเรี ยน และราคาไม่สูงมาก เพื่อตอบสนองต่อแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สามารถ
เล่นได้ทุกที่ทุกเวลา

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มเป้าหมาย
4.1.1 การหาคุณภาพของเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเพื่อส่ งเสริ มความฉลาดทางดิจิทลั
ได้แก่ ผูท้ รงคุ ณวุฒิในระดับปริ ญญาเอกหรื อผูม้ ี ประสบการณ์ ที่เกี่ ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี ในด้านเทคโนโลยี
การศึ กษา คอมพิวเตอร์ ศึกษา เกมคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ท่ าน และด้านการสอนสังคมศึ กษา จํานวน 2 ท่ าน
โดยการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling)
4.2 การออกแบบเกมดิจทิ ลั ตามแนวคิดผู้เรียนเป็ นสําคัญ
4.2.1 ศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร งานวิจยั แหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ ที่ มี
ชื่อไทยประกอบด้วย คําว่า “เกมดิจิทลั ” และ “การเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ” ชื่อภาษาอังกฤษประกอบด้วย
คําว่า “Game” และ “Student-centered learning” ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2563
4.2.2 วิเคราะห์องค์ประกอบของเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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ออกแบบ ดังนี้

4.2.3 สังเคราะห์องค์ประกอบของเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีองค์ประกอบในการ

4.2.3.1 การออกแบบการนําเสนอ
1) เป้ าหมายของการเล่นเกม
2) กฎ กติกาการเล่น
3) ปฏิสมั พันธ์กบั เกม
- มีการจัดการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่หลากหลาย
- เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
- ผูเ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง
- ผูเ้ รี ยนได้ฝึกคิด ฝึ กตัดสิ นใจ ด้วยตนเอง
- ผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้
- การเรี ยนรู ้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
4) ความท้าทาย อุปสรรค และการแข่งขัน
5) การสรุ ปและอภิปรายผลการเล่น
4.2.3.2 การออกแบบส่วนต่อประสาน
1) ส่วนต่อประสานกับผูใ้ ช้
2) ตัวละคร
3) ฉากประกอบ
4) รางวัล
4.2.4 ออกแบบร่ าง (Story board) เนื้ อหาของเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยคํานึ งถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้
4.2.4.1 องค์ประกอบของเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญเพื่อการส่ งเสริ มความฉลาด
ทางดิจิทลั โดยกําหนดเป็ นกรอบกิจกรรมในเกม ประกอบด้วยหน้าต่าง จํานวน 12 หน้าต่าง ดังนี้
1) หน้าเมนู
2) หน้าเวิลด์ ชื่อหน้าต่างในเกม “โรงเรี ยนร้าง”
3) ด่าน 1 ชื่อหน้าต่างในเกม “ห้องเรี ยน”
4) ด่าน 2 ชื่อหน้าต่างในเกม “ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์”
5) ด่าน 3 ชื่อหน้าต่างในเกม “ห้องพยาบาล”
6) ด่าน 4 ชื่อหน้าต่างในเกม “ห้องวิศวกรรมยานยนต์”
7) ด่าน 5 ชื่อหน้าต่างในเกม “ห้องดนตรี ”
8) ด่าน 6 ชื่อหน้าต่างในเกม “หอพักนักเรี ยน”
9) ด่าน 7 ชื่อหน้าต่างในเกม “ห้องวิทยาศาสตร์”
10) ด่าน 8 ชื่อหน้าต่างในเกม “โรงอาหาร”
11) หน้าลาสบอส ชื่อหน้าต่างในเกม “ห้อง ผอ.”
12) บทสรุ ป ชื่อหน้าต่างในเกม “โรงเรี ยน”
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4.2.4.2 ตําแหน่งและสัดส่วนการนําเสนอเนื้อหาและฉาก ของหน้าต่างในเกม ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 ตําแหน่งและสัดส่วนการนําเสนอเนื้อหาและฉาก ของหน้าต่างในเกม
4.2.4.3 การออกแบบการนําเสนอ ได้แก่ เป้ าหมายของการเล่นเกม กฎ กติกาการเล่น ปฏิสัมพันธ์
กับเกม ความท้าทาย อุปสรรค การแข่งขัน และการสรุ ปและอภิปรายผลการเล่น โดยกําหนดการดําเนินเรื่ องในเกม
แสดงดังภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แผนผังการนําเสนอเกมดิจิทลั
จากภาพประกอบ 2 เมื่อผูเ้ ล่นเข้าสู่เกมแล้ว ผูเ้ ล่นจะเข้าสู่หน้าเมนู เพื่อเลือกเมนู เมื่อผูเ้ ล่นเลือก
เมนูเริ่ มเกม ผูเ้ ล่นจะเข้าสู่ หน้าต่างโรงเรี ยนร้าง ซึ่ งภายในหน้าต่างนี้ จะประกอบไปด้วยการเชื่อมโยงไปยังด่านต่างๆ
ทั้งหมด 8 ด่าน ซึ่ งจําลองจากสถานที่ ภายในโรงเรี ยน ได้แก่ ห้องเรี ยน ห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล
ห้องวิศวกรรมยานยนต์ ห้องดนตรี หอพักนักเรี ยน ห้องวิทยาศาสตร์ โรงอาหาร และห้อง ผอ. โดยกําหนดภารกิจ
ให้ผเู ้ ล่นเพื่อรวบรวบไอเทมเมื่อชนะในแต่ละด่าน และมีการให้รางวัลเมื่อผูเ้ ล่นชนะทุกด่าน ถือเป็ นการจบเกม
4.2.5 ประเมินคุณภาพเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยใช้แบบประเมินที่ปรับปรุ งแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา เสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒิในระดับปริ ญญาเอกหรื อผูม้ ีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
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ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี ในด้านเทคโนโลยีการศึ กษา คอมพิวเตอร์ ศึกษา เกมคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ท่าน และด้านการสอน
สังคมศึกษา จํานวน 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบด้วยแบบประเมินคุณภาพของเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
โดยใช้แ บบประเมิ น คุ ณ ภาพของเกมดิ จิ ทัล ตามแนวคิ ด ผู ้เ รี ย นเป็ นสํา คัญ ที่ ผูว้ ิ จัย สร้ า งขึ้ น ที่ มี ล ัก ษณะเป็ น
การประเมิ น ความสอดคล้อ ง (Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC) ใช้เ กณฑ์ 0.5 ขึ้ น ไป ถื อ ว่า มี
ความสอดคล้องอยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ธีระ กุลสวัสดิ์, 2558)
4.3 เครื่ องมือวิจยั
4.3.1 แบบร่ างเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4.3.2 แบบประเมินคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ
4.4.1 หาคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
ความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence หรื อ IOC) พิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
เนื้อหา โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาข้อคําถามแต่ละข้อมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้
0.50 ถึง 1.00 หมายถึง ข้อคําถามมีความสอดคล้องสามารถนําไปใช้ได้
-1.00 ถึง 0.49 หมายถึง ข้อคําถามไม่มีความสอดคล้อง ต้องปรับปรุ งหรื อตัดออก
4.4.2 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�� ) และส่วนเบี่ยงเบนมตรฐาน (S.D.)

5. ผลการวิจัย

5.1 ผลการออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบโดยแบ่งออกเป็ น 1) ส่ วนต่อ
ประสานระหว่างเกมกับผูเ้ ล่น และ 2) สถานการณ์ภายในเกม มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ส่วนต่อประสานระหว่างเกมกับผูเ้ ล่น ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบให้การใช้งานโปรแกรมเข้าถึงได้ง่าย
ใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น แท็บเล็ต เครื่ องคอมพิวเตอร์ มีความลื่นไหล ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเล่น
มี การบันทึ กและเรี ยกกลับข้อมูลเกมให้ผูเ้ ล่นสามารถกลับมาเล่นเกมได้ในครั้ งต่อไป อี กทั้งการให้คาํ แนะนํา
การใช้งานภายในเกม สัญลักษณ์นาํ ทางมีความชัดเจนเข้าใจง่าย อธิบายกฎ กติกา และวิธีการเล่น ชัดเจน เข้าใจง่าย
สามารถช่วยให้ผเู ้ ล่นควบคุมและบังคับการเคลื่อนไหวตัวละครได้ง่าย ประกอบกับฉากมีความสวยงาม เสี ยงพื้น
หลังและเสี ยงเอฟเฟกต์เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่น่าเบื่ อ ทําให้ผูเ้ ล่นเกิ ดความรู ้ สึกตื่ นเต้นและสนุ กสนาน
ขณะเล่ นเกมในหน้า ต่า งต่า งๆ นอกจากนี้ รู ป แบบ ขนาด สี ต ัว อัก ษรของข้อ ความในเกมเหมาะสมกับผูเ้ ล่น
โดยการแบ่ งเนื้ อหาแต่ละกล่องข้อความมี ความเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่ าย อักทั้งยังมี การแสดงสถานะของ
ตัวละคร เช่น ชื่ อตัวละคร ค่าชี วิต และไอเทมที่ ได้รับ ทําให้ผูเ้ ล่นสามารถเห็ นพัฒนาการของตัวละครที่ตนเอง
กําลังสวมบทบาทอยู่ ทั้งนี้ ได้มีผนวกการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยเกมนับว่าเป็ นการจัดการ
เรี ยนรู ้ในรู ปแบบที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้ใหม่ดว้ ยตนเอง โดยให้
ผูเ้ รี ยนเผชิญกับสถานการณ์ในเกม ทําให้ได้ฝึกคิด ฝึ กตัดสิ นใจ ด้วยตนเอง โดยผูส้ อนเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกใน
การจัดการเรี ยนรู ้ อีกทั้งเป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
5.1.2 สถานการณ์ภายในเกม ผูเ้ ล่นจะต้องสวมบทบาทเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนแห่ งหนึ่ ง ซึ่ ง ผอ.
ของโรงเรี ยนถูกเจ้าพ่อเสี่ ยมาเฟี ย หัวหน้าองค์กรมาเฟี ย วางแผนที่จะล้างสมองของ ผอ. และใช้โรงเรี ยนของพวก
เขาเป็ นฐานทัพใหม่ในการสร้างโปรแกรมไวรัสเพื่อเข้าควบคุมโลกดิ จิทลั ทั้งการใช้งานอิ นเทอร์ เน็ ต การทํา
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ธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองดิจิทลั ทุกคน ภารกิจในครั้งนี้ นักเรี ยนจะต้องบุกเข้า
ไปในโรงเรี ยนร้าง ซึ่งเป็ นฐานที่มน่ั ขององค์กรมาเฟี ย ปราบมาเฟี ยทั้ง 8 รวบรวมกุญแจทั้ง 8 ดอกที่จะใช้เปิ ดประตู
เข้าไปช่ วย ผอ.โรงเรี ยน ปราบเจ้าพ่อเสี่ ยมาเฟี ย เพื่อรั กษาความสงบสุ ขของโลกดิ จิทลั ซึ่ งการดําเนิ นเรื่ องใน
ลักษณะนี้ กระตุน้ ให้ผูเ้ ล่นเกิ ดความพยายามที่ จะฝ่ าฟั นอุปสรรคภายในเกม มี ความเหมาะสมกับวัยของผูเ้ ล่น
เกิ ดการเรี ยนรู ้ควบคู่กบั ความสนุกสนานระหว่างเล่นเกม นอกจากนี้ การให้รางวัลเพื่อเสริ มแรงระหว่างเล่นเกม
สามารถช่วยเร้าความสนใจผูเ้ ล่นได้
5.2 ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การประเมินคุณภาพของการออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญโดยผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 5 ท่าน
พบว่า การออกแบบเกมดิจิทลั มีความสอดคล้องสามารถนําไปใช้ได้ (ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85)

6. อภิปรายผล

การออกแบบเกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 ทั้งนี้
อาจเป็ นผลมาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งผูว้ ิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่ อมโยงข้อ มู ล
องค์ความรู ้ พบว่า องค์ประกอบของเกมดิ จิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้น ด้านการออกแบบการนําเสนอ
จําเป็ นที่ตอ้ งมีการวางแผนหรื อวางเรื่ องราวของสถานการณ์เป็ นอย่างดี มีการกําหนดสถานการณ์ บทบาท กติกา
เพื่อให้ผูเ้ ล่นรู ้สึกสมจริ ง เมื่อได้เข้าไปสวมบทบาทในเกม โดยด้านการออกแบบส่ วนต่อประสานของเกมนั้น
นับว่าเป็ นสิ่ งสําคัญที่ จะช่วยให้ผเู ้ ล่นสามารถเล่นเกมได้ต่อเนื่ อง จดจ่อ และบรรลุตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ การให้
รางวัลเป็ นการเสริ มแรงอย่างหนึ่ งที่ จะช่วยให้ผเู ้ ล่นเกิ ดความอยากเล่นต่อเนื่ องและไม่เบื่ อหน่ ายต่อการเล่นเกม
ภาพและเสี ยงเป็ นองค์ประกอบที่ช่วยให้ผเู ้ ล่นมีอรรถรสขณะเล่นเกม เกิดความสนุกสนาน มีอารมณ์ร่วมในเกม
และเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ สอดคล้องกับ ศิวนิ ต อรรถวุฒิกุล (2560) ที่ได้ให้ความหมายของเกม
ไว้ว่า เกม คือ กิ จกรรมที่ มีผูเ้ ล่นตั้งแต่ 1 คน โดยผูเ้ ล่นจะต้องทําการแข่งขันจนบรรลุวตั ถุประสงค์ตามกติ กาที่
กําหนดไว้ ซึ่งเกมมักจะจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิง สร้างความสนุกสนาน และอาจใช้เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ได้
อีกด้วย เกมดิจิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ จึงเป็ นเกมที่เหมาะกับการนําเสนอเนื้ อหาประเภททฤษฎี ทักษะ
และพฤติ กรรม จะช่ วยกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ด้วยการให้ผูเ้ รี ยนลงไปเล่นในสถานการณ์ท่ี มีบทบาท
ข้อมูล และกติกาการเล่น พร้อมมีปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้อมที่ผสู ้ ร้างเกมได้กาํ หนดไว้ตามวัตถุประสงค์ จะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ได้จากการเล่นเกมมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ชี วิตจริ งได้ นอกจากนี้ ออกแบบวิธีการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น โดยมีการวัดผลการเรี ยนรู ้เป็ น
ระยะ บวกกับการเสริ มแรงทั้งทางบวกและทางลบ เช่ น การให้รางวัล หรื อการเสี ยชี วิตในเกม เพื่อให้ผูเ้ รี ยน
เกิดความกระตือรื อร้นและความพยายามในการเล่นเกมมากขึ้น อีกทั้ง การออกแบบเกมให้สามารถใช้ทรัพยากร
ของอิ น เทอร์ เ น็ ต มาสร้ า งและออกแบบความรู ้ อ ย่า งสร้ า งสรรค์ ทํา ให้เ กิ ด รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ ห ลากหลาย
ซึ่ งการเรี ยนรู ้ผ่านเครื อข่ายเวิล์ด ไวด์ เว็บ ทําให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง หรื ออาจจะออกแบบให้มี
ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน หรื อผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน อีกทั้งยังสามารถประเมินผลการเรี ยนรู ้ผ่านระบบ
เครื อข่ายได้ (ทิ ศนา แขมมณี , 2559) โดยเล่นบนอุปกรณ์ ดิจิทัล สามารถเข้าถึ งได้ทุกที่ ทุกเวลา สอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาของ Hill Valeri (2015) ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างความเป็ นพลเมืองดิ จิทลั ด้วยเกม
Minecraft พบว่า การเล่นเกม Minecraft ของนักเรี ยน สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู ้ของการเป็ นพลเมือง
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ดิ จิทลั ได้แก่ ทักษะการร่ วมมือ (Collaboration) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking) และทักษะ
การสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างผ่านเกมโลกเสมือนจริ ง (Construction of a virtual world game)

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
การออกแบบเกมดิ จิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้น จะต้องคํานึ งถึง การเลือกโปรแกรมที่ ใช้ใน
การพัฒ นา ซึ่ ง โปรแกรมนั้นจะต้อ งมี ความสามารถสร้ า งเกมดิ จิทัลตามแนวคิ ดผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญได้ครบทุ ก
องค์ประกอบที่ ได้ออกแบบไว้ อี กทั้งเป็ นเกมที่ ผูเ้ ล่นรั บบทบาทสมมติ เป็ นตัวละครหนึ่ งในเกม และควบคุ ม
ตัวละครดําเนิ นการเล่นตามที่ ได้กาํ หนดไว้ ซึ่ งเป็ นรู ปแบบเกมที่ นิยมในปั จจุบนั และนําเสนอเกมในรู ปแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใช้งานได้บนอุปกรณ์ดิจิทลั ที่ หลากหลาย อาทิ สมาร์ ทโฟน แทปเล็ต หรื อ
คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามหลักการจัดการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ทั้งนี้ เกมดิ จิทลั ตาม
แนวคิ ด ผู ้เ รี ยนเป็ นสํ า คัญ เหมาะสํ า หรั บ ผู ้เ รี ยนในระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้น เนื่ อ งจากเป็ นวัย ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่ างกาย เชาว์ปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิ ดลักษณะหลายอย่างที่เป็ น
เอกลักษณ์ประจําตัว และลักษณะดังกล่าวมีความซับซ้อนที่จะต้องทําความเข้าใจเป็ นพิเศษ ประกอบกับโลกในยุค
ดิจิทลั ที่มีการติดต่อสื่ อสารอย่างรวดเร็ วด้วยแล้วนั้น ทําให้เด็กมัธยมศึกษานั้นเป็ นวัยที่ครู และผูป้ กครองควรให้
ความรู ้และคําแนะนําอย่างใกล้ชิดด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมแก่เด็กในการเตรี ยมตัวเข้า
สู่วยั รุ่ นได้อย่างราบรื่ นและมีความสุข
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การออกแบบเกมดิ จิทลั ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญนั้น ในการออกแบบสถานการณ์ของผูเ้ ล่นควร
คํานึ งถึงอายุ เพศ และความชอบของผูเ้ รี ยน อีกทั้งควรมีการศึกษาปั จจัยอื่นที่มีอิทธิ พลต่อการออกแบบเกมดิจิทลั
ตามแนวคิดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เช่น เพศ ระดับชั้น ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม ความพร้อมของผูเ้ รี ยน ความพร้อม
ของผูส้ อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น สภาพแวดล้อมของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์
ก่อนและหลัง ใช้ KWL Plus เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยนกิจกรรม
เค ดับเบิ ลยู แอล พลัส ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั เป็ นผูเ้ รี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนผาขวางวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชี ยงราย เขต 1 ที่ เรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึ กษา 2561 จํานวน 15 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษที่ ใช้
กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้น จํานวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมดเป็ น
20 คาบ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อ มูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่ านภาษาอัง กฤษ
แบบประเมิ น ความสามารถในการเขี ย นภาษาอัง กฤษ และแบบทดสอบความสามารถในการคิ ด วิเ คราะห์
โดย วิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ ซึ่ งผลวิจัยพบว่าความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นหลังการเรี ยนกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส รวมทั้ง
ความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ร้ อยละ 50 หลังการเรี ยนกิ จกรรม
เค ดับเบิลยู แอล พลัส
คําสําคัญ: กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส, ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษม ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ, การคิดวิเคราะห์

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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

ในปั จจุ บันภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ สําคัญยิ่ง ความสามารถในการอ่าน การเขี ยนภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นปั ญหาสําคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ของการศึกษาไทยมาโดยตลอด ส่ งผลไป
ถึงคุณภาพการศึกษา ซึ่ งจากผลการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน LAS (สถาบันทดสอบทาง
การศึ กษาแห่ งชาติ, 2557) รายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ผูเ้ รี ยนทําข้อสอบอัตนัยโดยการเขียนอธิ บายความไม่ได้
และไม่สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ หรื อเขียนข้อความยาวๆไม่ได้ จากสภาพปั ญหาดังกล่าว จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องหา
แนวทางเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้ ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและความสามารถใน
การคิ ดวิเคราะห์ ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ จะมุ่งให้ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการอ่าน การเขี ยน
ภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ นั้นมีแนวทางในการแก้ปัญหาได้หลายแนวทาง และแนวทาง
หนึ่ งที่จะเสนอ พบว่ากิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส (KWL Plus) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผูเ้ รี ยน
เกิ ดกระบวนการคิดจากการอ่าน วิธีการจัดการเรี ยนการสอน ที่ เน้นให้ผูเ้ รี ยนวางแผนการเรี ยนรู ้ ตรวจสอบ
ประเมินและปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยการตั้งคําถาม สร้างผังความคิด และการสรุ ปความ
ซึ่ งคิดค้นโดย Carr and Ogle (1987) และต่อมาได้พฒั นากิ จกรรม เค ดับเบิ ลยู แอล พลัส ขึ้นด้วยการเพิ่มการทํา
แผนภูมิสัมพันธ์ทางความหมาย (Semantic mapping) และการสรุ ปข้อความ(Summarizing information) ซึ่ งใน
ส่ วนที่ เพิ่มนี้ เป็ นสิ่ งที่ช่วยนักเรี ยนพัฒนาทักษะการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น ซึ่ งกิ จกรรมดังกล่าวจัดว่าเป็ น
เทคนิ คการเรี ยนรู ้อีกแบบหนึ่ งที่เสริ มสร้างกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ให้แก่ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างดี ซึ่ งกิ จกรรม เค ดับเบิลยู
แอล พลัส ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้น K (What I know) ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เดิมในเรื่ องนั้นเพียงใด และเขียนคําตอบลงในช่อง K
2. ขั้น W (What I want to know) ผูเ้ รี ยนตั้งคําถามในสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนสนใจอยากรู ้เรื่ องนั้นลงในช่อง W
3. ขั้น L (What I have learned) ผูเ้ รี ยนอ่านเรื่ อง แล้วค้นหาคําตอบว่าได้เรี ยนรู ้อะไร จากเรื่ องนั้นไปบ้าง
โดยหาคําตอบที่ตนเองได้ต้ งั คําถามไว้ลงในช่อง L พร้อมจดบันทึกในสิ่ งที่ตนเองได้เรี ยนรู ้
4. ขั้น Plus ผู ้เ รี ย นสร้ า งผัง สั ม พัน ธ์ ท างความหมาย (Semantic Mapping) และเขี ย นสรุ ป ความคิ ด
รวบยอดจากผังสัมพันธ์ทางความหมาย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่ากิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ถือว่าเหมาะสม เพราะเป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนที่ เสริ มสร้างให้ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษสู งขึ้น ส่ งผลให้เกิ ด
การการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ผา่ นกิจกรรมการอ่านแล้วถ่ายทอดออกมาทางการเขียนสรุ ปความ
เป็ นวิธีการที่น่าสนใจในการจัดการเรี ยนการสอนที่จะแก้ปัญหาการเรี ยนการสอนอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อผูเ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ที่ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริ ง
2016

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ออนไลน์ ครั้งที่ 16 ประจําปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนกิจกรรม
เค ดับเบิลยู แอล พลัส
(2) เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยนกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล
พลัส
(3) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ดวิเ คราะห์ ของผูเ้ รี ย น ก่ อ นและหลัง การเรี ย นกิ จกรรม
เค ดับเบิลยู แอล พลัส

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัส
1.1 ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive theory)
Bruner (1956) ได้กล่าวว่าพัฒนาการและการเรี ยนรู ้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายในอินทรี ย ์
เน้นความสําคัญของสิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่งจะพัฒนาได้ดีเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์
และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และชี้ให้เห็นว่าการศึกษาว่าเด็กเรี ยนรู ้อย่างไร ทฤษฎีขอ้ นี้ เน้นหลักการ กระบวนการคิด
ซึ่ งประกอบด้วย ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ (Motivation) โครงสร้าง (Structure) ลําดับขั้นความต่อเนื่ อง (Sequence)
และการเสริ มแรง (Reinforcement)
Jean Piaget (1969) ได้กล่าวว่าความสําคัญของความเป็ นมนุษย์ อยูท่ ี่มนุษย์มีความสามารถใน
การสร้างความรู ้ผา่ นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม โดยการมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงกับสิ่ งแวดล้อม 2 ลักษณะ คือ
การปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม โดยซึ มซับประสบการณ์และการปรับโครงสร้างสติปัญญา ตามสภาพแวดล้อม
เพื่อให้เกิดความสมดุลในโครงสร้างความคิด ความเข้าใจ
1.2 ทฤษฎีอภิปัญญา (Metacognition)
Flavell (1979) ได้ให้ความหมายของ อภิปัญญา (Metacognition) ว่าหมายถึง ความสามารถ
ทางการคิดที่บุคคลสามารถรู ้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง เป็ นการรู ้ของบุคคลว่าตนเองรู ้อะไร คิดอย่างไร
และคิดถึงการบรรลุเป้ าหมายว่าจะทําได้อย่างไร
O’ Malleyและคณะ (1985) ให้ความหมายว่า อภิ ปัญญา (Metacognition) หมายถึ ง การคิ ด
เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ การวางแผน การตรวจสอบผลของการกระทํา และการประเมินตนเองหลังจากที่ทาํ
กิจกรรมนั้นแล้ว
Beyer (1987) ได้ใ ห้ ค วามหมายว่า อภิ ปั ญ ญา (Metacognition)เป็ นการคิ ด เกี่ ย วกับ การคิ ด
(Thinking about thinking) ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการวางแผนในการทํางาน การสังเกตหรื อตรวจสอบความก้าวหน้า
การประเมินผลงานหรื อกิจกรรม รวมทั้งการปรับปรุ งงานหรื อกิจกรรมให้สาํ เร็ จตามแผนที่วางไว้
จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอลพลัสอยูบ่ นพื้นฐานของ
อภิปัญญา (Metacognition)กับ คือการที่บุคคลตระหนักรู ้เกี่ยวกับความรู ้กระบวนการคิด และความสามารถของ
ตนเอง และใช้ความรู ้ความเข้าใจดังกล่าวในการจัดการ การควบคุมกระบวนการคิด และการทํางานของตน โดยรู ้
เลือกใช้กลวิธีต่างๆ ที่เหมาะสม อันจะช่วยให้การเรี ยนรู ้และงานที่ทาํ ประสบผลสําเร็ จตามที่ตอ้ งการ
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1.3 ทฤษฎีโครงสร้ างความรู้ เดิม (Schema theory)
Rumelhart (1981) ได้อธิ บายว่า การที่มนุษย์จะเกิดความเข้าใจในการอ่านได้น้ นั ผูอ้ ่านจะต้อง
มีความรู ้ทางภาษาและความรู ้ทว่ั ไปมา ช่วยในการทําความเข้าใจเนื้อเรื่ อง เพราะข้อเขียนต่างๆ เป็ นเพียงข้อมูลทาง
ภาษาเท่านั้น ผูอ้ ่านจะต้องพยายามสร้างความหมายขึ้นมาเองโดยนําประสบการณ์เดิ มที่ มีอยู่เข้ามาสัมพันธ์กับ
ข้อเขียน
Graves, Juel, & Graves (1998) ระบุวา่ ทฤษฎีโครงสร้างความรู ้ เป็ นมโนมติหนึ่ งที่สาํ คัญของ
จิตวิทยาพุทธิ ปัญญานิ ยม โดยที่ทฤษฎีน้ ี ให้ความสนใจทางด้านความรู ้ที่มีอยูใ่ นสมองของคนเรา และความสําคัญ
ของความรู ้ เหล่านี้ ที่มีต่อการเรี ยนรู ้ ส่ิ งใหม่ๆ โดยเชื่ อว่าความรู ้ จะถูกรวบรวมในโครงสร้ างที่ จัดไว้อย่างเป็ น
ระเบียบ เรี ยกว่า โครงสร้างความรู ้ (Schemata)
โครงสร้างความรู ้เดิม(Schemata) เหล่านี้ สร้างขึ้นมาจากประสบการณ์เดิมของผูอ้ ่านและเป็ น
เครื่ องช่ วยชี้ แนะผูอ้ ่านในขณะที่ ตอ้ งการเข้าใจสิ่ งต่างๆ ทั้งยังช่ วยผูอ้ ่านจะอ่านคาดการณ์ ไว้ล่วงหน้าเกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ ในเรื่ องด้วย ผูอ้ ่านจะนําโครงสร้ างความรู ้เดิ มนี้ ไปใช้ประกอบการอ่านเรื่ องซึ่ งมีบทบาทสําคัญต่อ
การเข้าใจมากกว่าโครงสร้างทางภาษา (Language structure) และกระบวนการภาษาที่ ใช้ในข้อเขียนแต่อย่างไร
ก็ตาม ความสามารถในการอ่านต้องประกอบขึ้นด้วยความรู ้ทางภาษา (Linguistic knowledge) ความรู ้ทว่ั ไปและ
ปริ มาณที่ความรู ้เดิมเหล่านั้นถูกกระตุน้ ให้ทาํ งานที่กระบวนการทางสมองกําลังดําเนินการอยู่
จะเห็ น ได้ว่า กิ จ กรรม เค ดับ เบิ ล ยู แอลพลัส สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี โ ครงสร้ า งความรู ้ เ ดิ ม
(Schema theory) ซึ่ งความรู ้เดิ มของผูอ้ ่านที่ เกี่ ยวกับเนื้ อหาและรู ปแบบของงานเขียนมีอิทธิ พลต่อการอ่านของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นอย่างมาก ความรู ้เดิมเหล่านี้มีประโยชน์ ในการคาดคะเน ตีความและสรุ ปความของข้อมูลใหม่เพื่อที่จะ
ปรับข้อมูลให้เข้ากับข้อมูลเดิมที่มีอยูแ่ ล้วในตัวผูเ้ รี ยนแล้วเก็บข้อมูลนั้นไว้ใช้ต่อไป ความสามารถของผูเ้ รี ยนใน
การนําความรู ้เดิมมาคาดคะเนข้อมูลใหม่ได้ เพื่อที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนอ่านเรื่ องนั้นๆ ได้รวดเร็ วยิ่งขึ้นๆ โดยยึดสิ่ งที่รู้
แล้วหรื อความรู ้เดิมเป็ นหลักแล้ว ในการทดสอบากรคาดคะเนในขณะทีอ่านเนื้อเรื่ องนั้นๆ
1.4 ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ (Learner centeredness)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2543) กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนรวมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้มากที่สุด
โดยให้ผูเ้ รี ย นเรี ย นรู ้ จ ากการปฏิ บัติ จ ริ ง ได้คิ ด เอง ปฏิ บัติ เ อง และมี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ บุ ค คลหรื อ แหล่ ง เรี ย นรู ้
ที่ หลากหลาย จนสามารถสร้ างความรู ้ ดว้ ยตนเองและนําความรู ้ ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชี วิตได้โดยครู เป็ น
ผูว้ างแผนร่ วมกับผูเ้ รี ยน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ กระตุน้ ท้าทาย ให้กาํ ลังใจ และช่วยแก้ปัญหาหรื อ
ชี้แนะแนวทางการแสวงหาความรู ้ที่ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
ทิ ศนา แขมมณี (2548) กล่าวว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ที่ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นตัวตั้ง โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและประโยชน์สูงสุ ดที่ผูเ้ รี ยนควรจะได้รับ
และมีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ที่เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้ ได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ต่างๆ อันจะนําผูเ้ รี ยนไปสูการเกิดการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ ง
จากความหมายและแนวคิ ดดังกล่าว กิ จกรรม เค ดับเบิ ลยู แอลพลัส เป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนมีบทบาทสําคัญในการเรี ยนรู ้ ได้มีส่วนร่ วมในกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ต่างๆ เน้นให้ผเู ้ รี ยนใช้กระบวนการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองโดย
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ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง ได้คิดเอง ปฏิบตั ิเอง และมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลหรื อแหล่งเรี ยนรู ้โดยครู เป็ นผู ้
คอยอํานวยความสะดวก คอยช่วยเหลือแนะนํา รวมทั้งเป็ นที่ปรึ กษาให้กบั นักเรี ยนเท่านั้น
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรที่ศกึ ษา

ตัวแปรตาม

กิจกรรม เค ดับเบิลยู
แอล พลัส

1. ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ
2. ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
(1) หลังการเรี ยนกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัสผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้น
(2) หลังจากเรี ยนกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัสผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ใช้แบบการทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
และความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ก่ อนและหลังการเรี ยนกิ จกรรมเค ดับเบิ ลยู แอล พลัส และเพื่อศึ กษา
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ หลังการเรี ยนกิ จกรรมเค ดับเบิ ลยู แอล พลัส จบแต่ละแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ ดังนี้

R1,A1

KWL Plus +W1-W5

R1

R2, A2

หมายถึง การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนการเรี ยน
กิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัส
A1
หมายถึง การทําแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนการเรี ยนกิจกรรม
เค ดับเบิลยู แอล พลัส
KWL Plus หมายถึง การเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัส
W1-W5 หมายถึง การทําแบบประเมินความสามารถในการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษ หลังการเรี ยน
กิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัส จบแต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1-5
R2
หมายถึง การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ หลังการเรี ยน
กิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัส
A2
หมายถึง การทําแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังการเรี ยนกิจกรรม
เค ดับเบิลยู แอล พลัส
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4.2 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โรงเรี ย นผาขวางวิท ยา สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ที่เรี ยนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21102) ภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด 15 คน
4.3 เครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
(1) เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษที่ใช้กิจกรรมเค ดับเบิลยู
แอลพลัสที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น จํานวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมดเป็ น 20 คาบ โดยแต่ละ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วยกิ จกรรมเค ดับเบิ ลยู แอลพลัส และคัดเลื อกเนื้ อเรื่ องที่ ใช้ในการทดลอง
จากเหตุการณ์ เรื่ องที่ อยู่ใกล้ตวั ของนักเรี ยนซึ่ งมีระดับความยากง่ าย วงคําศัพท์ เนื้ อหาที่ เหมาะสมและอยู่ใน
ความสนใจของนัก เรี ย น โดยเลื อ กจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์แ ละสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เว็บ ไซต์บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้แ ก่
Restaurant, The Sun, Octopus, Elephant และ Facebook
(2) เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็ นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลื อก
จํานวน 40 ข้อที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น เพื่อวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษมีความเข้าใจในแต่ละระดับ ได้แก่
การจํา การเข้า ใจ การประยุก ต์ใ ช้ และการวิ เ คราะห์ โดยอ้า งอิ ง กับ ระดับ การเรี ย นรู ้ ข อง Bloom (Bloom’s
taxonomy revised)(2001)
2. แบบประเมิ นความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เป็ นแบบประเมิ นที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน โดยพิจารณาในด้าน การสรุ ปใจความหลัก การสรุ ปใจความรอง การเรี ยบเรี ยงเนื้อหา
และข้อมูล การแต่งประโยคใหม่ และการใช้ภาษาซึ่งมีโดยปรับเกณฑ์การให้คะแนนจาก Rinehart et.al. (1986)
3. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็ นแบบทดสอบที่ผวู ้ ิจยั ได้นาํ แบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ของ วินนา เทพคํา (2553) มาใช้ ประกอบด้วยคําถาม ที่วดั ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ดา้ นต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการจําแนก แยกแยะเรื่ องราวสิ่ งต่าง ๆ ออกเป็ นองค์ประกอบที่
สําคัญได้ สามารถจัดหมวดหมู่ จัดกลุ่มองค์ความรู ้ที่เป็ นประเภทเดียวกันได้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ อย่างมี
เหตุผล สามารถสรุ ปความ จับประเด็น สร้างข้อสรุ ปได้ และสามารถประยุกต์ นําความรู ้มาใช้ คาดการณ์ ทํานาย
เกี่ยวกับสิ่ งที่เกิดขึ้นได้ โดยข้อสอบเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ก่อนการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัส
2. วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน ก่อนการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัส
3. ดําเนิ นการทดลองตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และทําการประเมินความสามารถในการเขียนสรุ ป
ความภาษาอังกฤษเมื่อจบแต่ละแผนการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่เดือน พฤศจิกายน 2561-มกราคม 2562
4. วัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน หลังการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัส
ซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับก่อนการเรี ยน
5. วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน หลังการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัสซึ่ ง
เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับก่อนเรี ยน
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6. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อนําไปแปลผลต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ปเพื่อหาค่าสถิติ ดังต่อไปนี้
1. การหาคุณภาพของเครื่ องมือ
1.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.2 หาค่าความยากง่าย และค่าอํานาจจําแนกและค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สูตร KR-21 ของ Kuder-Richardson
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.1 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัส
2.2 การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทําแบบประเมินความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษ หลังจบการเรี ยนรู ้แต่ละแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2.3 การเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัส

5. ผลการวิจัย

1. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนกิจกรรม
เค ดับเบิลยู แอลพลัส
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพของคะแนนความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัส (จํานวนผูเ้ รี ยน 15 คน)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

ค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 40)
19.67
23.40

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.77
3.81

ค่าร้อยละ

ระดับคุณภาพ

49.18
57.50

ไม่ผา่ น
ผ่าน

จากตารางแสดงให้เห็ นว่า ค่าเฉลี่ย ของคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ก่อนการเรี ยน
กิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัสเท่ากับ 19.67 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.77 คิดเป็ นร้อยละ 49.18 มีระดับคุณภาพ
ไม่ผ่าน แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 23.40 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.81 คิดเป็ นร้อยละ 57.50
มีระดับคุณภาพ ผ่านสรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ สูงขึ้นหลังการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู
แอลพลัสซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2. ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพของคะแนนความสามารถในการเขียน
สรุ ปความภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน หลังการเรี ยนแต่ละแผนการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรม เค ดับเบิลยู
แอล พลัส (จํานวนผูเ้ รี ยน 15 คน)
แผนการเรี ยนรู ้ที่
1. Restaurant
2. The sun
3. Octopus
4. Elepant
5. Facebook
รวม

ค่าเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 20)
10.40
10.47
11.27
11.93
12.73
11.36

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.81
1.81
1.62
1.71
1.62
1.71

ร้อยละ

ระดับคุณภาพ

52.00
52.33
56.33
59.67
63.67
56.80

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตาราง แสดงให้เห็ นว่าค่าเฉลี่ยจากคะแนนความสามารถในการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษหลัง
การเรี ยนกิ จกรรมเค ดับเบิ้ลยู แอลพลัสเรื่ อง Restaurant, The Sun, Octopus, Elephant และ Facebook มีค่าเฉลี่ ย
10.40, 10.47, 11.13, 11.93, และ 12.73ตามลําดับ มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81, 1.81, 1.64, 1.71 และ
1.62 ตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 52, 52.33, 56.33, 59.67, และ 63.6749.18 มีระดับคุณภาพ ผ่านทุกแผน เมื่อพิจารณา
แล้วความสามารถในการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน หลังการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่
1 ถึง 5 มีค่าเฉลี่ย 11.36 มีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.71 คิดเป็ นร้อยละ 56.80มีระดับคุณภาพ ผ่านเช่นกัน
ซึ่ งถือได้วา่ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการดีข้ ึนตามลําดับ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ 50
3. ผลการเปรี ยบเทียบสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู
แอลพลัส
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และระดับคุณภาพของคะแนนความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน ก่อนและหลังการเรี ยนกิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัส (จํานวนผูเ้ รี ยน 15 คน)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

การ
จําแนก
(9)
4.93
(0.70)
6.40
(0.51)

ระดับการคิดวิเคราะห์
การจัด
การ
การ
หมวดหมู่
เชื่ อมโยง สรุ ปความ
(9)
(7)
(7)
4.40
3.07
2.87
(0.74)
(0.70)
(0.64)
6.53
4.53
3.67
(0.64)
(0.92)
(0.90)

การ
ประยุกต์
(8)
2.87
(0.64)
2.93
(0.46)

รวม
(40)
18.13
(2.36)
24.13
(2.45)

ค่าร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

45.33

ไม่ผา่ น

60.33

ผ่าน

จากตารางแสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนก่อนการเรี ยน
กิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัสเท่ากับ 18.13 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.36 คิดเป็ นร้อยละ 45.33 มีระดับคุณภาพ
ไม่ผ่าน แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 24.13 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.45 คิดเป็ นร้อยละ 60.33
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มีระดับคุณภาพ ผ่าน สรุ ปได้วา่ ผูเ้ รี ยนมีคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นหลังการเรี ยน
กิจกรรมเค ดับเบิลยู แอลพลัส ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

6. อภิปรายผล

จากผลการวิจยั มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายได้ดงั นี้
1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นหลังการเรี ยนกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส
สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ประการแรก คือ กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัสมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมเป็ นลําดับขั้นตอนที่ชดั เจน
และกิ จกรรมยังช่วยส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ฝึกอ่านและลําดับความคิดอย่างเป็ นระบบตามแนวคิดของ Carr and
Ogle (1987) ซึ่ ง เน้นทักษะกระบวนการอ่าน โดยนําความรู ้ เดิ มมาเชื่ อมโยงกับความรู ้ ใหม่ ทําให้นักเรี ยนเกิ ด
การเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive theory) ที่เป็ นกระบวนการทางปั ญญา
หรื อความคิด เชื่อว่าการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจากการสะสมข้อมูล การสร้างความหมาย และ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล และการดึงข้อมูลออกมาใช้ในการกระทําและการแก้ปัญหาต่างๆ สอดคล้องกับคํากล่าว
ของ Jean Piaget (1969) ที่ ว่ามนุ ษย์มีความสามารถในการสร้ างความรู ้ ผ่านการปรั บตัวให้เข้า กับสิ่ งแวดล้อ ม
ความสามารถนี้ คือการปรับตัว โดยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่ งแวดล้อม 2 ลักษณะ คือ การปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อม โดยซึมซับประสบการณ์และการปรับโครงสร้างสติปัญญา ตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุล
ในโครงสร้างความคิด ความเข้าใจซึ่ งภายใต้ทฤษฎีปัญญานิ ยมนี้ ยงั ได้เกิดทฤษฎีโครงสร้างความรู ้เดิม (Schema
theory)
ประการที่สอง คือ กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส มีกระบวนการในการจัดลําดับขั้นตอนในการคิดอย่าง
มีระบบ เน้นให้ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะกระบวนการอ่านซึ่ งสอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู ้ตวั ว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิด
อย่างไร สามารถ ตรวจสอบความคิดของตนได้และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของตนได้ โดยผูเ้ รี ยนจะได้รับ
การฝึ กให้ตระหนักในกระบวนการทําความเข้าใจตนเอง มีการวางแผน ตั้งจุดมุ่งหมายตรวจสอบ ความเข้าใจของตน
มี ก ารจั ด ระบบข้อ มู ล เพื่ อ การดึ ง มาใช้ภ ายหลัง ได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี อ ภิ ปั ญ ญา
(Metacognition Theory)
ดังผลของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นหลังการเรี ยนกิ จกรรม เค ดับเบิ ลยู
แอล พลัสอาจเนื่ อ งจากว่า ขั้น ตอนของกิ จกรรม เค ดับ เบิ ล ยู แอล พลัสมี ก ระบวนการที่ อ ยู่บนพื้ น ฐานของ
อภิปัญญา คือ ผูเ้ รี ยนได้ตระหนักรู ้เกี่ ยวกับความรู ้กระบวนการคิด และความสามารถของตนเอง และใช้ความรู ้
ความเข้าใจดังกล่าวในการจัดการการควบคุมกระบวนการคิด และการทํางานของตน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Mary and others (1994) ได้ทาํ การศึกษากลวิธีเค ดับเบิลยู แอล พลัส, SQ4R, และ Schema mapping เพื่อช่วยเหลือ
การอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน พบว่า กลวิธีท้ งั 3 สามารถช่วยทําให้ผูเ้ รี ยนมีความเข้าใจในการอ่านได้ดีข้ ึนจาก
ขั้นตอนกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส
2. ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนหลังการเรี ยนกิ จกรรมเค ดับเบิ ลยู แอล พลัส มี
พัฒนาการดีข้ ึน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 จากผลสรุ ปสามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ประการแรก การใช้กิจกรรมเค ดับเบิ ลยู แอล พลัสพัฒนาความสามารถในการเขี ยนภาษาอัง กฤษ
โดยการเขียนสรุ ปความจาก ผังความสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อสรุ ปความคิดรวบยอดหลักของผูเ้ รี ยน สามารถ
ช่ ว ยให้ ผู ้เ รี ย นได้ฝึ กทัก ษะการเขี ย น ซึ่ งผู ้เ รี ย นจะได้ส รุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ ห ลัง ทํา กิ จ กรรมการอ่ า นเสร็ จ สิ้ น
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ซึ่ ง ก่ อ ให้เกิ ด ทัก ษะการเขี ยนที่ เป็ นระบบ จัด ขั้น ตอนได้ถู ก ต้อ ง สามารถเขี ย นสรุ ปย่อ จากเรื่ อ งราวที่ ได้อ่าน
สรุ ป ใจความสํา คัญและการเรี ยบเรี ยงประโยคใจความสํา คัญที่ มี ความหมายและได้ใจความที่ สมบู รณ์ ทั้งนี้
กระบวนการนี้ ยงั คงอยูบ่ นพื้นฐานของอภิปัญญา ที่ Beyer (1987) กล่าวว่าเป็ นการวางแผนในการทํางาน การสังเกต
หรื อตรวจสอบความก้าวหน้า การประเมินผลงานหรื อกิ จกรรม รวมทั้งการปรับปรุ งงานหรื อกิจกรรมให้สาํ เร็ จ
ตามแผนที่วางไว้บทบาทของอภิปัญญาในการเขียนสรุ ปความ คือ ความสามารถในการวางแผน การประเมิน และ
การแก้ปัญหาผ่านกระบวนการเขียน นอกจากนี้ ในส่ วนของเนื้ อหาที่ มีระดับความยากง่าย วงคําศัพท์ เนื้ อหาที่
เหมาะสมและอยู่ในความสนใจของนักเรี ยนแล้วผูเ้ รี ยนได้เขียนผังความสัมพันธ์ทางความหมายมีส่วนช่วยให้
ผูเ้ รี ยนรู ้ถึงสิ่ งที่อ่าน สามารถวิเคราะห์และสรุ ป จัดระบบประเด็นสําคัญจากเรื่ องที่อ่านอย่างเป็ นระบบ นํามาเขียน
การสรุ ปความคิด ซึ่งก่อให้เกิดทักษะการเขียนที่เป็ นระบบ จัดขั้นตอนได้ถูกต้อง สามารถเขียนสรุ ปย่อจากเรื่ องราว
ที่ได้อ่าน สรุ ปใจความสําคัญและการเรี ยบเรี ยงประโยคใจความสําคัญที่มีความหมายและได้ใจความที่สมบูรณ์
จากความหมายดังกล่าว สรุ ปได้ว่า การใช้กิจกรรม เค ดับเบิ ลยู แอลพลัส พัฒนาความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนสรุ ปความจากผังสัมพันธ์ทางความหมาย เพื่อสรุ ปความคิดรวบยอดหลักของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นเทคนิ คการนําเสนอความรู ้ความคิด รวบยอดในรู ปแผนภูมิ และการจับใจความของเรื่ องโดยการให้
ผูอ้ ่าน เขียนแสดงออกมาเป็ นผังความสัมพันธ์ให้เห็ นถึงใจความสําคัญและความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ
อาจเนื่ องจากว่าผูเ้ รี ยนได้ฝึกทักษะการเขียน ซึ่ งผูเ้ รี ยนจะได้สรุ ปสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้หลังทํากิจกรรมการอ่านเสร็ จสิ้ น
ซึ่ งก่ อให้เกิ ดทักษะการเขี ยนที่ เป็ นระบบ จัดขั้นตอนได้ถูกต้องและยังนําเอาความรู ้ เดิ มมาใช้จัดระบบข้อมูล
เป็ นประเภทต่างๆ ในรู ปแบบของแผนผัง โดยผูเ้ รี ยนนําเอาความรู ้ใหม่มาสัมพันธ์กบั ความรู ้ และประสบการณ์เดิม
อีกด้วย
ประการที่ สอง ความสามารถในการเขียนสรุ ปความภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน หลังการจัดกิ จกรรมตาม
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ถึง 5 มีระดับคุณภาพ ผ่านซึ่งถือได้วา่ ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน
มีพฒั นาการดีข้ ึนตามลําดับ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 ซึ่ งอาจเป็ นเพราะเรื่ องที่อ่านในแต่ละแผน ผูเ้ รี ยนมี
ความคุน้ เคย ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ กล้ตวั ของนักเรี ยนซึ่ งมีระดับความยากง่าย วงคําศัพท์ เนื้ อหาที่เหมาะสมและอยูใ่ น
ความสนใจของนักเรี ยน ซึ่ งผูเ้ รี ยนสามารถเขียนได้เนื่ องจากมีความรู ้เรื่ องนั้นมาก่อนซึ่ งผูเ้ รี ยนได้ฝึกทุกครั้งหลัง
จบการเรี ยนกิจกรรม เค ดับเบิล ยู แอล พลัส ทุกแผน ผูเ้ รี ยนได้ฝึกฝนแม้ในครั้งแรกจะมีความผิดพลาด จึงจําเป็ นที่
ต้องมีการฝึ กฝนการเขียนสรุ ปความและทําอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนคุน้ ชิน และเกิดการเขียนอย่างเป็ นระบบ
มากขึ้ น ดัง ที่ Brown and Jones (1983) กล่ า วว่า การสรุ ป ความจํา เป็ นต้อ งมี ก ารเขี ย นใหม่ ห ลายๆ ครั้ งและ
ได้ขอ้ ความที่ส้ นั ชัดเจน และสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่ งต้องอาศัยการตัดสิ นใจที่มีความหมาย ความรู ้ ประสบการณ์
และเทคนิ คในการฝึ กฝนและพัฒนาความสามารถจากการตีความ หลายๆครั้ง การใช้กิจกรรม เค ดับเบิ ลยู แอล
พลัส ในขั้นตอนหลังจากที่ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้และเขียนข้อมูลความรู ้ที่ได้ในขั้น W และ L แล้ว ผูเ้ รี ยนได้นาํ ข้อมูลที่
ได้มาเขียนเป็ นผังสัมพันธ์ทางความหมาย และสรุ ป เพื่อนําเสนอการสรุ ปความจากเรื่ องที่อ่าน การใช้ผงั สัมพันธ์
ทางความหมายประกอบการสรุ ปเรื่ องที่อ่าน โดยเขียนจากผังสัมพันธ์ทางความหมาย เป็ นกิจกรรมหลังอ่านที่ช่วย
ให้นกั เรี ยนพัฒนาทักษะการเขียนได้
3. ความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของผูเ้ รี ยนสู งขึ้นหลังการเรี ยนกิ จกรรม เค ดับเบิ ลยู แอล พลัส
สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
ประการแรก การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้กิจกรรม เค ดับเบิ ลยู แอล พลัส
ส่ งผลต่อกระบวนการคิด ช่วยให้เกิดการคิด ซึ่ งเป็ นผลสะท้อนของความเชื่อ การคิดเป็ นส่ วนสําคัญในการตัดสิ นใจ
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และรวบรวมการเรี ยนรู ้ จากการศึ กษาการใช้กิจกรรม เค ดับเบิ ลยู แอล พลัส ตามแนวคิ ดของ Carr and Ogle
(1987) ผูอ้ ่านได้ฝึกการคิดวินิจฉัย ตัดสิ นใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ได้อ่าน ได้ฝึกการคิดที่เป็ นระบบ ผูอ้ ่านได้
ฝึ กการคิดวิเคราะห์จากกระบวนการตั้งคําถามการตั้งคําถามมีท้ งั คําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งตามเนื้อเรื่ องและคําถาม
เชิ งคิ ดวิเคราะห์ แต่สามารถคิ ดวิเคราะห์ หาคําตอบตามที่ ต้ งั คําถามได้ เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานของอภิ ปัญญา
ซึ่ งวิธีการทางอภิปัญญาที่นิยมใช้กนั ได้แก่ ผังสัมพันธ์ทางความหมายและเทคนิคกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส
ซึ่ งจากผลปรากฏว่า ผูเ้ รี ยนได้ทาํ ขั้นตอนการเขียนผังความสัมพันธ์ทางความหมาย ซึ่ งเป็ นเทคนิ คการนําเสนอ
ความรู ้ความคิดรวบยอด และการจับใจความของเรื่ องโดยการให้ผูอ้ ่าน เขียนสรุ ปความแสดงออกมาให้เห็นถึง
ใจความสําคัญและความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นต่างๆ ช่ วยให้นักเรี ยนคิ ดอย่างรู ้ ตวั ว่าตนคิ ดอะไร มี วิธีคิด
อย่างไร
ประการที่ สอง จากผลความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของผูเ้ รี ย นที่ สู ง ขึ้ นหลังการเรี ย นกิ จกรรม
เค ดับเบิลยู แอล พลัส ทั้ง 5 ทักษะ คือ การจําแนก การจัดหมวดหมู่ การเชื่อมโยง การสรุ ปความ และการประยุกต์
ซึ่ ง ผูเ้ รี ย นมี ค วามสามารถในการจํา แนก แยกแยะส่ ว นย่อ ยต่ า งๆ ทั้ง เหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราวให้เข้า ใจง่ า ยอย่างมี
หลักเกณฑ์สามารถบอกรายละเอียดของสิ่ งต่างๆได้ สามารถจัดหมวดหมู่ จัดประเภท จัดลําดับ จัดกลุ่มของสิ่ งที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันได้ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ว่าสัมพันธ์กนั อย่างไรได้ แต่ใน
การสรุ ปความ การจับประเด็นและสรุ ปผลจากสิ่ งที่กาํ หนดให้รวมไปถึงการประยุกต์นาํ ความรู ้หลักการและทฤษฎี
มาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นยังไม่สามารถทําได้ดีเท่าที่ควร แต่ก็มีการพัฒนาขึ้นในทุกระดับการคิด โดยภาพรวม
แล้วการจําแนก การจัดหมวดหมู่ และการเชื่อมโยง จะมีการพัฒนามากกว่าการสรุ ปความ และการประยุกต์ ซึ่งอาจ
เป็ นเพราะว่าเป็ นทักษะการคิดที่ง่ายและไม่ซบั ซ้อนทําให้เห็นว่าการใช้กิจกรรม เค ดับเบิลยู แอล พลัส ในการพัฒนา
ทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนมีการพัฒนาขึ้นสอดคล้องกับผลการวิจยั ของวิไลลักษณ์ วงศ์วจั นสุ นทร (2551)
ที่นาํ เทคนิ คกิจกรรมการเรี ยนแบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัสพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนโดยใช้เทคนิคกิจกรรมการเรี ยน
แบบ เค ดับเบิ ลยู แอล พลัสมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อยูใ่ นขั้นที่ 3 คือ มีความสามารถในการประเมิน
และ สรุ ปเหตุการณ์ และขั้นที่4 คือมีความสามารถในการประยุกต์และนําไปใช้

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ควรอธิ บายถึง หลักการและกิจกรรม เค ดับเบิลยู แอลพลัสเพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจตรงกันก่อนที่
จะมีการเรี ยนการสอน
(2) ควรคํานึ งถึงความต่อเนื่ องในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เพื่อนักเรี ยนจะได้
ทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) ควรมีการทําวิจยั โดยการใช้กิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัสในการพัฒนาทักษะคิดที่สูงขึ้นเช่น
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) ควรมีการทําวิจยั โดยการใช้กิจกรรมเค ดับเบิลยู แอล พลัสกับเทคนิคการสอนอื่นนอกเหนือจาก
ผังสัมพันธ์ทางความหมาย
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8. กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ สาํ เร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก รองศาสตรจารย์ ดร.นิ ธิดา อดิภทั รนันท์ ประธาน
กรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ รองศาสตรจารย์นนั ทิยา แสงสิ น กรรมการที่ ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ ได้กรุ ณาให้
คําปรึ กษา ตรวจสอบ แก้ไข รวมทั้งให้ความรู ้และกําลังใจในการทําวิทยานิ พนธ์น้ ีจนสําเร็ จ ขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์วิไลพร ธนสุ วรรณ ที่ให้ความอนุเคราะห์และสละเวลาอันมีค่า มาเป็ นประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รวมถึงให้คาํ แนะนํา อันเป็ นประโยชน์เพิ่มเติมจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น ผูว้ จิ ยั รู ้สึกซาบซึ้ง
ในความกรุ ณาและขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู ง ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
คุณครู วีรวัลย์ สิ ริบุญยะพร คุณครู สุริยนั ต์ หน่ อคําหล้า และคุณครู ดวงใจ อินทจักร์ ที่ ได้ให้ความอนุ เคราะห์ใน
การตรวจดูแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้คาํ แนะนําที่มีประโยชน์ในการวิจยั ครั้งนี้
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ก่อนและหลังการใช้เกม 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 2 ที่เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2564 โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จํานวน 1 ห้องเรี ยน
มี นักเรี ยนจํานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่ าย (Simple Random Sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ในการทดลอง
ได้แก่ 1) เกม 4 เกม คือ เกมเปิ ดแผ่นป้ าย เกมจับคู่ภาพกับคําศัพท์ เกมสะกดคําศัพท์และเกมบิงโก 2) แบบทดสอบ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน (Pre-test) และแบบทดสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน (Post-test) 3) เเผนการจัด
การเรี ยนรู ้ในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ จํานวน 8 แผน 4) แบบสํารวจความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่า t-test
การวิจยั พบว่า 1) ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ก่อนและหลังการใช้เกมออนไลน์
ของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 โรงเรี ยนหัวสะพานมิ ตรภาพที่ 217 อําเภอเวียงสระ จังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี จํานวน 30 คน หลังการใช้เกม หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05
2) ผลการศึ กษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้เกมออนไลน์ในการพัฒ นา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษพบว่าอยูใ่ นระดับมาก
คําสําคัญ: เกมออนไลน์, ศัพท์ภาษาอังกฤษ, การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้เกม
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

เมื่ อโลกกําลังหมุนช้าลงด้วยวิกฤตจากโรคโควิด-19 ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ อนั ตรายทั่วโลก มีคนติดเชื้ อ
ณ วัน ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2563 เป็ นจํานวนกว่าสองล้านคน และมี ผูเ้ สี ยชี วิต มากกว่าหนึ่ งแสนสองหมื่ น คน
(กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2020) เพื่อป้ องกันและลดอัตราการเพิ่มผูป้ ่ วย ทัว่ โลกจึงรณรงค์ใช้มาตรการเพิ่มระยะห่าง
ทางสังคม (Social distancing) (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล, 2020) โรงเรี ยนถือ
เป็ นสถานที่ ร วมตัว ทางสั งคมอย่า งหนึ่ งที่ ท ํา ให้ ต ้อ ง Social Distancing ในวงการการศึ ก ษา ทั้ง ในไทยและ
ต่างประเทศ มีการนําระบบการเรี ยนการสอนออนไลน์เข้ามาปรับใช้เพื่อทําให้การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในระบบ
การศึกษาไม่ขาดช่วงตามสถานการณ์
การใช้สื่ อและเทคโนโลยีท างการศึ กษาเป็ นการเชื่ อมต่อ ช่ องว่างระหว่างครู ผูส้ อนและนัก เรี ยนใน
การจัดการเรี ยนรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาเกิ ด การปรั บ ตัว และมี ก ารจัด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ที่ เกิ ด ขึ้ น อย่างรวดเร็ ว
มีเครื่ องมือที่ช่วยในการจัดการเรี ยนการสอนและการประชุมทางไกลขึ้นมากมาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู ้ใ ช้ เช่ น Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, Facetime, Facebook เป็ นต้น (กาญจนา บุ ญ ภัก ดิ์ , 2563,
หน้า 2)
เทคโนโลยีต่างๆ ดังกล่าวมีบทบาทสําคัญยิง่ ต่อการเรี ยนการสอนภาษา เป็ นเครื่ องมือในการฝึ กฝนทักษะ
ทางภาษาที่สําคัญของครู ในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อที่จะได้ตน้ แบบของการฝึ กฝนทาง
ภาษาให้กบั ผูเ้ รี ยนสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ภาษาตามธรรมชาติของผูเ้ รี ยนการสร้างปฏิ สัมพันธ์การเลียน แบบทาง
ภาษาจากเจ้าของภาษาการพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้และฝึ กฝนทักษะทางภาษา (Kaewphanngam, 2016)
ภาษาต่างประเทศเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นและสําคัญอย่างยิง่ ในชีวติ ประจําวัน เนื่องจากภาษาเป็ นตัวกลางที่ใช้ใน
การติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การประกอบอาชีพ การแสวงหาความรู ้ กระทรวงศึกษาธิ การตระหนักถึงความสําคัญ
และปั ญ หาของการพัฒ นาความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็ก ไทย จึ งได้มี ก ารจัด การเรี ยนการสอนวิช า
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้มอบหมายให้กรมวิชาการ
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พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 ขึ้น โดยกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความสามารถใน
ภาษาอังกฤษในระดับที่ จะสามารถติดต่อสื่ อสารได้มีความรู ้ความเข้าใจในสารสนเทศ อันจะนําไปสู่ การพัฒนา
ประเทศในที่สุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การเรี ยนการสอนภาษาต่างประเทศปั จจุบนั เป็ นแนวการสอนเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งมุ่งเน้นการสร้างและ
พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านในตัวผูเ้ รี ยน ได้แก่ทกั ษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่ งปั ญหาพื้นฐานของการเรี ยนทักษะทั้งสี่
คือ ปั ญหาคําศัพท์ เนื่องจากความรู ้ดา้ นคําศัพท์ไม่เพียงพอเป็ นเหตุสาํ คัญประการหนึ่งที่ทาํ ให้นกั เรี ยนไม่ประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยน นักเรี ยนจะต้องมีพ้ืนฐานเกี่ ยวกับคําศัพท์ จึ งจะสามารถเรี ยน
ภาษาได้ดี จึงเป็ นที่ยอมรับ ว่า “คําศัพท์” เป็ นหัวใจสําคัญในการศึกษาภาษา (มานพ ประธรรมสาร, 2538 : 5) เนื่องจาก
คําศัพท์เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาํ คัญส่ วนหนึ่ งในการเรี ยนภาษาและเป็ นสิ่ งจําเป็ นสําหรับการเรี ยนรู ้ท้ งั 4 ทักษะ
คือ ทักษะการฟัง พูด และเขียน ซึ่งจะสามารถช่วยในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมาก (กรมวิชาการ, 2551 : 6)
เนื่ องด้วยปั ญหาและความสําคัญของการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ดงั ที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้มีผูศ้ ึกษาวิธีการต่างๆ
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการสอนคําศัพท์ไว้ ประนอม สุรัสวดี (2539 : 32) ได้ให้ความคิดเห็นว่าการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้น ครู ผสู ้ อนควรจะทําให้การเรี ยนการสอนสนุกสนาน ซึ่งนําไปสู่ การนําภาษาไปใช้อย่างได้ผลนัน่
คือ การใช้กิจกรรมเกม เพราะเกมทําให้นกั เรี ยนเรี ยนอย่างสนุกสนาน นักเรี ยนทุกคนที่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ครู
จัดขึ้ นเป็ นการช่วยเสริ มการเรี ยนรู ้ในเรื่ องของคําศัพท์ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับสันติ แสงสุ ข (2541 : 1)
ซึ่ งได้ทาํ การวิจยั พบว่า การสร้างความจําในการเรี ยนคําศัพท์ให้ได้ผลนั้น ครู ควรจัดการเรี ยนการสอนให้อยูใ่ น
รู ปของเกม ซึ่งจะทําให้การเรี ยนสนุกยิง่ ขึ้น
จากที่มาและความสําคัญของปั ญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาความสามารถใน
การเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่
217 โดยใช้รูปแบบของสื่ อเกมแบบออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์ wordwall.net เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ งประกอบด้วย 4 เกม คือ เกมเปิ ดแผ่นป้ าย เกมจับคู่ภาพกับคําศัพท์ เกมสะกดคําศัพท์
และเกมบิงโก เพราะทั้ง 4 เกมนี้ มีความเหมาะสมกับสภาวะชั้นเรี ยนและอายุของเด็ก (สุภาภรณ์ ทองใบ, 2538 : 2)
เกมเป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษให้นกั เรี ยนเกิดความเข้าใจและจดจําคําศัพท์ได้ดีย่ิงขึ้น
(สําเนา ศรี ประมงค์, 2547) เป็ นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน อีกทั้ง
เด็กยังได้รับความสนุกสนานในเนื้อหาบทเรี ยนและยังสร้างความคงทนในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ก่อนและหลังการใช้เกม
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 2 ที่เรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม

3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
คําศัพท์ ภาษาอังกฤษ
คําศัพท์หมายถึง กลุ่มเสี ยงที่มีความหมาย เพื่อแสดงความรู ้สึกนึ กคิดและเพื่อใช้ในการสื่ อความหมายให้
รู ้วา่ เป็ นคน สัตว์ สิ่ งของ หรื อลักษณะอาการ ซึ่ งคําหนึ่ งอาจจะมีหลายความหมาย เช่น ความหมายตามไวยากรณ์
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ความหมายตามพจนานุ กรม ซึ่ งทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั การเรี ยงลําดับคําซึ่ งสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2554 (2554 : 158) ได้ให้ความหมายของคําศัพท์ไว้วา่ กลุ่มเสี ยง เสี ยงพูด หรื อลายลักษณ์อกั ษรที่เขียน
ขึ้นหรื อพิมพ์ข้ ึน เพื่อแสดงความคิด เป็ นคําง่ายหรื อคํายากที่ตอ้ งแปล เป็ นกลุ่มเสี ยงที่มีความหมาย
เกมออนไลน์
เกมที่ ต ้อ งเล่ น ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต โดยผู ้เล่ น สามารถเล่ น พร้ อ มกัน ได้ห ลายๆ คน โดยผู ้เล่ น
ไม่จาํ เป็ นต้องอยูท่ ี่เดียวกัน สอดคล้องกับ ศศิวรรณ จันทร์ เชื้อ (2551, น. 11) กล่าวว่าเกมออนไลน์ เป็ นเกมที่ตอ้ ง
ใช้การเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ตอยูต่ ลอดเวลา และลักษณะของเกมออนไลน์ออกแบบมาเพื่อให้ผูเ้ ล่นนั้นเล่นได้ท้ ัง
แบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ซึ่ งมีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ที่รณรงค์ใช้มาตรการ
เพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยผูเ้ ล่นไม่จาํ เป้ นต้องอยูท่ ี่เดียวกัน ก็สามารถเล่นเกมเดียวกันได้
การจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ เกม
การจัดการเรี ยนรู ้โดยการใช้เกมสรุ ปได้วา่ เป็ นกระบวนการที่ผสู ้ อน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามวัตถุประสงค์
และใช้เกมเป็ นกิจกรรมในการฝึ กผูเ้ รี ยน โดยสามารถสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมและผลของการเล่นเกมมาใช้ใน
การอภิปรายความรู ้ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2550 : 365) อธิ บายว่า วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่
ผูส้ อนใช้ในการช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนเล่นเกมตามกติกา และ
นําเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้ รี ยนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อ
สรุ ปการเรี ยนรู ้
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
แนวคิด / ทฤษฎี
การพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมของนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
เพราะการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม
ช่วยทําให้บรรยากาศในการเรี ยนการสอนเป็ นไป
อย่างมีชีวิตชี วาสร้างความเป็ นกันเองระหว่างครู
และนักเรี ยนได้มากขึ้น เกมเป็ นกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษให้นกั เรี ยน
เกิดความเข้าใจและจดจําคําศัพท์ได้ดีย่งิ ขึ้น (สําเนา
ศรี ประมงค์, 2547) เป็ นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่
การพัฒนาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
รวมไปถึงการได้พฒั นาทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา อีกทั้งเด็กยังได้รับความสนุก
สนานในเนื้ อหาบทเรี ยนและยังสร้างความคงทนใน
การเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีอีกด้วย

ตัวแปรต้ น
เกมเปิ ดแผ่นป้ าย
เกมจับคู่ภาพกับคําศัพท์
เกมสะกดคําศัพท์
เกมบิงโก

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ตัวแปรตาม
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจาก
การจัดการเรี ยนการสอนด้าน
การเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยการใช้เกม
- ความพึงพอใจขอต่อการ
การจัดการเรี ยนการสอนด้าน
การเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยการใช้เกม
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3.3 สมมติฐานการวิจยั
1. ความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 2 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
การใช้เกมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 อยูใ่ นระดับดีมาก

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ใช้การวิจยั เชิ งปริ มาณ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผน
การทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (one group pretest posttest design)
O1

X

O2

O1 แทน การทดสอบก่อนการใช้นวัตกรรมเกม เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
X แทน การจัดการเรี ยนรู ้โดยนวัตกรรมเกม เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
O2 แทน การทดสอบหลังการใช้นวัตกรรมเกม เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จํานวน 3 ห้องเรี ยน รวมทั้งหมด 119 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวมทั้งหมด 30 คน ได้มาด้วย
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
4.3 เครื่ องมือวิจยั
1) เกม 4 เกม คือ เกมเปิ ดแผ่นป้ าย เกมจับคู่ภาพกับคําศัพท์ เกมสะกดคําศัพท์และเกมบิงโก
2) แบบทดสอบคําศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรี ยน (Pre-test) และหลังเรี ยน (Post-test)
3) เเผนการจัดการเรี ยนรู ้ในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษจํานวน 8 แผน
4) แบบสํารวจความพึงพอใจในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง เหตุผลที่ เลือกการเก็บด้วยวิธีน้ ี
เพราะมีโอกาสที่จะได้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้อง แม่นยํา มากกว่าใช้วธิ ี อื่นๆ เพราะผูว้ ิจยั สามารถที่จะใช้การสํารวจ
หรื อสังเกตด้วยตนเอง มีความคล่องตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่าวิธีอื่นๆ
ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเป็ นเวลา 1 ภาคเรี ยน คือ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2564 เริ่ มตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2564
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนดังนี้
1. สํารวจ/ ศึกษาสภาพปั ญหาของนักเรี ยน
2. ตั้งปั ญหาการวิจยั
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3. ออกแบบนวัตกรรม
4. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทําแบบทดสอบ Pre-test
5. ทดลองใช้นวัตกรรม
6. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทําแบบทดสอบ Post-test
7. ให้นกั เรี ยนทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
8. นําผลสํารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ทางสถิติ
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการเป็ นลําดับขั้นตอน ดังนี้
4.5.1 ศึกษาความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ก่อนการใช้เกมและหลังการใช้เกม ดังนี้
1. เปรี ยบเที ยบคะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนการใช้เกม (Pre-test) และแบบทดสอบหลัง
การใช้เกม (Post-test) โดยใช้ t-test dependent
4.5.2 การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลอง
1. ความพึงพอใจ วิเคราะห์ผลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5. ผลการวิจัย

ในการทําวิจยั ครั้งนี้ ได้ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึ ก ษา 2564 คื อ โรงเรี ยนหัวสะพานมิ ตรภาพที่ 217 อําเภอเวียงสระ จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2564 สรุ ปได้วา่ ความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์หลังจากการใช้เกมสู งกว่าก่อนใช้เกมซึ่ งตรงกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ นัน่ คือก่อนใช้เกมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.37 และหลังใช้เกมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 16.83
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองที่เรี ยนโดยการใช้การพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ซึ่ งประกอบด้วย
4 เกม คือ เกมเปิ ดแผ่นป้ าย เกมจับคู่ภาพกับคําศัพท์ เกมสะกดคําศัพท์และเกมบิงโก อยูใ่ นระดับมาก
ตารางที่ 1 ผลวิเคราะห์คะแนนจากการทําแบบทดสอบก่อนใช้เกมและแบบทดสอบหลังการใช้เกม
การทดสอบ
ก่อนใช้เกม
หลังใช้เกม

n
30
30

𝑥𝑥̅
8.37
16.83

S.D.
1.691
1.704

t

Sig.

18.746

.000*

*หมายเหตุ * p < .05
จากตารางที่ 1 พบว่าผลการทดสอบของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองที่มีผลต่อการพัฒนาความสามารถใน
การเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม
รายการ
1. เร้าความสนใจผูเ้ รี ยน
2. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู ้
3. อธิบายวิธีเล่นชัดเจน
4. เวลาที่ใช้ในการเล่นเกมเหมาะสม
5. ลําดับขั้นของการเล่นเกมชัดเจน
6. ระดับความยากของเกม
7. ผูเ้ ล่นได้ใช้ความคิดในการเล่นเกม
8. มีความเหมาะสมในการใช้สอนออนไลน์
9. การเรี ยนโดยใช้เกมช่วยให้นกั เรี ยนมี
ความสุ ขในการเรี ยน
10. การเรี ยนโดยใช้เกมทําให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้
คําศัพท์มากขึ้น
11. ภาพประกอบในเกมมีความน่าสนใจ
12. ปริ มาณคําศัพท์เหมาะสมกับเวลาที่เรี ยน
13. คําศัพท์เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยน
14. เกมคําศัพท์ช่วยเสริ มสร้างบรรยากาศที่ดีใน
การเรี ยน
15. คุณภาพด้านเทคนิคของเกม
รวม

𝑥𝑥̅
4.43
4.23
4.16
4.26
4.23
4.36
4.33
4.30
4.40

SD
0.49
0.84
0.73
0.81
0.76
0.70
0.78
0.86
0.66

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.33

0.69

มาก

4.43
4.40
4.33
4.33

0.55
0.66
0.74
0.78

มาก
มาก
มาก
มาก

4.46
4.33

0.71
0.72

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้
การพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมออนไลน์ ที่ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึ้นมากที่สุด
คือ ข้อที่ 15คุณภาพด้านเทคนิ คของเกม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 11
เร้าความสนใจผูเ้ รี ยนและภาพประกอบในเกมมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 อยูใ่ นระดับมาก ข้อที่ 9 และ
ข้อที่ 12 การเรี ยนโดยใช้เกมช่วยให้นักเรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนและปริ มาณคําศัพท์เหมาะสมกับเวลาที่เรี ยน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยูใ่ นระดับมาก

6. อภิปรายผล

1. การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ก่อนและหลังการใช้เกมของ
ผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2564 ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์หลังการใช้เกมสูงกว่าก่อนการใช้เกม
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยคะแนนของการทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน ก่อนใช้เกมมีค่าเฉลี่ยเป็ น 8.37
และคะแนนของการทําแบบทดสอบหลังเรี ยนหลังใช้เกมมีค่าเฉลี่ยเป็ น 16.83
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ทั้งนี้ อ าจเป็ นเพราะเกมที่ ผูว้ ิจยั ได้พ ฒ
ั นาและนํามาใช้กับ ผูเ้ รี ยนนั้น มี ความสนุ กสนาน และส่ งเสริ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ คาํ ศัพ ท์ซ่ ึ งตรงกับ อัจฉรา ชี วพันธุ์ (2536 : 27) ได้ก ล่าวถึ งประโยชน์ข องเกม คื อ
เกมก่อให้เกิดการพัฒนาความคิด ช่วยในการฝึ กทักษะทางภาษา และทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ และยังเป็ นกิจกรรม
ขั้น นําเข้าสู่ บทเรี ยน เสริ มบทเรี ยน และสรุ ปบทเรี ยน ช่ วยให้เด็กได้แสดงความสามารถของแต่ละบุ คคลและ
ช่ วยให้ค รู ได้เห็ น พฤติ กรรมของเด็ ก ชัดเจนยิ่งขึ้ น อี ก ทั้งยังช่ วยให้ เกิ ด ความเพลิ ดเพลิ น และผ่อนคลายความ
ตึงเครี ยดในการเรี ยน
2. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนกลุ่มทดลองที่เรี ยนโดยการใช้การพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อยู่ในระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับ ประพัฒน์ ลักษณธพิสุทธิ์ (2527 : 17) กล่าวถึงประโยชน์ของเกมคือ เกมทําให้เด็กได้รับ
ความสนุ ก สนาน ร่ าเริ ง ผ่ อ นคลายอารมณ์ ที่ ตึ งเครี ย ดอเด็ ก ทุ ก คนได้ร่ ว มกิ จ กรรมทางกาย เพื่ อ เสริ ม ทัก ษะ
ขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยส่งเสริ มให้เด็กได้เรี ยนรู ้ถึงวิธีการทํางาน และเล่นร่ วมกับคนอื่น ปฏิบตั ิตามระเบียบ และรู ้จกั
ใช้ความคิดด้วยตนเองและเปิ ดโอกาสให้ครู ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมที่แท้จริ งของเด็ก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) การใช้เกมในการจัดการเรี ยนการสอน ควรฝึ กและทบทวนคําศัพท์อย่างสมํ่าเสมอ คําศัพท์ และ
ควรฝึ กตามลําดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
(2) แผนการเรี ยนรู ้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เกม เรื่ องการใช้เกมเพื่อส่ งเสริ มความสามารถ
ในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5/ 2 ผูส้ อนสามารถนําไปใช้สอนและเขียนแผนการจัด
การเรี ยนรู ้เรื่ องอื่นๆ เพื่อให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและแก้ไขปั ญหานักเรี ยนได้
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) การเรี ยนการสอนผ่านการใช้เกมผูส้ อนจะต้องอธิ บายถึงวิธีการเล่นเกมอย่างละเอียด ชัดเจน
อีกทั้งยังต้องกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้นในการเล่นเกม
(2) การใช้เกมในการจัดการเรี ยนการสอนช่วยฝึ กให้นกั เรี ยนได้ศึกษาและลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
ผูส้ อนต้องฝึ กให้นกั เรี ยนตระหนักถึงความซื่ อสัตย์และเคารพกติกาการเล่นเกมให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้มีผลลัพธ์
ในการเรี ยนรู ้ผา่ นเกมอย่างมีประสิ ทธิภาพ

8. กิตติกรรมประกาศ

ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงในความกรุ ณาของอาจารย์ รสิ ดา ไสยริ นทร์ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิจยั ที่ได้
อุตส่ าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็ นที่ ปรึ กษา ที่ได้ให้ความกรุ ณาช่วยเหลือ ให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษา และให้กาํ ลังใจ
อย่างดียงิ่ พร้อมทั้งยังถ่ายทอดความรู ้แนวคิด วิธีการ คําแนะนําต่างๆ รวมไปถึงความกรุ ณาที่ได้แก้ไขข้อบกพร่ อง
ของรายงานวิจยั ด้วยความเอาใจใส่ จนทําให้รายงานวิจยั ฉบับนี้สาํ เร็ จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า
ขอขอบพระคุ ณนายจเร หนู ปลื้ม ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านหัวสะพานมิ ตรภาพที่ 217 และบุ คลากร
ทางการศึกษาของโรงเรี ยนทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์และความสะดวกในการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั ตลอดจน
นักเรี ยนทุกคนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี
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ขอขอบพระคุ ณ นางจรรยา ดําอิ น ทร์ ครู ผูส้ อนวิช าภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึ กษา โรงเรี ยนบ้าน
หัวสะพานมิตรภาพที่ 217 ที่คอยช่วยเหลือให้คาํ แนะนําและสนับสนุนการเก็บข้อมูลวิจยั ในครั้งนี้ดว้ ยดีตลอดมา
เหนื อสิ่ งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิ ดา มารดา ของผูว้ ิจยั ที่ ให้กาํ ลังใจและให้การสนับสนุ นในทุกๆ
ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมานอกจากนี้ ยงั มีผูท้ ี่ ให้ความร่ วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่ งผูว้ ิจยั ไม่สามารถกล่าวนาม
ในที่น้ ีได้หมด จึงขอขอบคุณทุกท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
คุณค่าและคุณประโยชน์อนั พึงจะมีจากรายงานวิจยั ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบแด่ผมู ้ ีพระคุณทุกๆ ท่าน ผูว้ ิจยั
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้คาํ ศัพท์ของนักเรี ยนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาได้ไม่มากก็นอ้ ย แต่หากมี ข้อผิดพลาดประการใด ผูว้ จิ ยั ยินดีรับความผิดพลาดและน้อมรับ
ข้อเสนอแนะจากกัลยาณมิตรทางวิชาการทุกความคิดเห็น
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การวิจัยครั้ งนี้ มี วตั ถุประสงค์เพื่ อ 1) เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life 2) เพื่อศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะ
การเขี ยนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life ประชากรเป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 จํานวน 1 ห้องเรี ยน มีนกั เรี ยนจํานวน 15 คน
ซึ่ งได้ ม าจากการสุ่ มตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple random sampling) เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่
แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life ชุดกิจกรรมฝึ ก
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เรื่ อง English in daily life สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ที่ เรี ยนด้วยชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life หลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะ, ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
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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. ความสํ าคัญและทีม่ าของปั ญหาวิจัย

สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปั จจุบนั ได้ส่งผลกระทบ
เป็ นวงกว้างต่อการดําเนิ นชีวติ การพาณิ ชย์ การท่องเที่ยว ธุรกิจ ตลอดจนระบบการศึกษาในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
ขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงในหลายด้านด้วยกัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการท่องเที่ยว
ด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนด้านการจัดการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปิ ดภาคเรี ยนและจัดการเรี ยน
การสอนในรู ปแบบปกติ (On-site) นั้น ยังคงดําเนินไปด้วยความยากลําบากและยังทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเพิ่ม
ความรุ นแรงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การร่ วมมือกันสร้างระบบการศึกษาที่สามารถ
เอื้ อ อํา นวยต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องผู ้เรี ยนในทุ ก พื้ น ที่ ใ ห้ ส ามารถเข้ า ถึ ง การเรี ยนรู ้ ไ ด้ ถื อ เป็ นเป้ าหมายหลั ก
ในการพัฒนาการศึกษาไทยในยุคโควิด-19 อย่างแท้จริ ง (สุวมิ ล มธุรส, 2564)
ในหลายประเทศทั่วโลกมี การเตรี ยมความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการสอนท่ ามกลางสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเลือกใช้การสอนแบบออนไลน์ และการเรี ยนแบบโฮมสคูล
ทดแทนการเรี ยนในชั้นเรี ยน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้กาํ หนดแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อรองรับ
การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนในขณะที่ ไม่สามารถเปิ ดเรี ยนแบบปกติ (On-site) ได้ ซึ่ งการจัดการเรี ยนแบบออนไลน์
(On-line) ผ่านแอปพลิ เคชันที่ เป็ นช่องทางในการสอน อาทิ เช่น Zoom, Google Meet, โปรแกรม Cisco Webex
Meeting ที่ ผูเ้ รี ยนสามารถใช้อุป กรณ์ เทคโนโลยีส นับ สนุ น และอํานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้
โรงเรี ยนในชนบท และโรงเรี ยนขนาดเล็ก ได้จดั การเรี ยนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมและผ่านสัญญาณโทรทัศน์
(DLTV) รวมทั้งการจัดการเรี ยนการสอนแบบ On-hand โดยการเรี ยนรู ้ผา่ นแบบฝึ กทักษะ ใบงาน หรื อชุดกิจกรรม
เพื่อให้ผูเ้ รี ยนที่ ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ ดิจิทลั ที่ บา้ น สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้ขณะที่ ไม่สามารถเปิ ดเรี ยน
แบบปกติได้ (เสาวรัจ รัตนคําฟู, 2563)
ดังนั้น ระบบการศึกษาของไทยจึงควรปรับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ที่ มีการคํานึ งถึงความพร้อม
และบริ บทในการเข้าถึงการศึกษา รวมทั้งความสอดคล้องกับพัฒนาการและความสามารถในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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เป็ นสําคัญ โดยจากผลการสํารวจปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรี ยนออนไลน์ของนักเรี ยนไทย พบว่า นักเรี ยนไทยยัง
ขาดแคลนปั จจัยสําหรับการเรี ยนออนไลน์ ได้แก่ สถานที่ ที่เงียบสงบ, อุปกรณ์สาํ หรับเรี ยนรู ้ และอินเทอร์ เน็ ต
(สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2563) กรณี ข องผู ้เรี ย นที่ ไ ม่ มี อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทัล และ
อินเทอร์ เน็ตที่บา้ น รวมทั้งไม่มีไฟฟ้าใช้ ครู ผูส้ อนและโรงเรี ยนควรนําวิธีการสอนในโรงเรี ยนตามปกติผสมกับ
การสอนทางไกลในการจัดการเรี ยนการสอน เช่ น การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ On-hand, On-demand และการนัดพบ
กลุ่ม เป็ นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของผูเ้ รี ยนในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19
(พงศ์ทศั วนิชานันท์, 2563)
จากสภาพการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษนั้น การเขียน
เป็ นอีกทักษะที่ เป็ นปั ญ หาสําหรับ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ เห็ น ได้จากผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.67 ซึ่ งตํ่ากว่าคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิ ดเป็ นคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 48.9 (โรงเรี ยนวัดพุฒ, 2563) เห็นได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในปี การศึกษาที่ผา่ นมายังไม่เป็ นที่น่า
พอใจ ซึ่ งเมื่ อมาวิเคราะห์ ตามสาระการเรี ยนรู ้ ต 1.3 ป.4/1 พูด/เขี ยนให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั
อยู่ในระดับตํ่า ซึ่ งต้องได้รับการปรับปรุ ง ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากอารมณ์ สติปัญญา รวมทั้งปั ญหาการขาดสื่ อ
การเรี ยนการสอนในลักษณะที่เป็ นรู ปธรรม ประกอบกับการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 เป็ น
การเรี ยนการสอนในรู ปแบบ On-hand โดยการดําเนินการจัดทําใบงาน แบบฝึ กหัด และใบความรู ้ประกอบการทํา
ใบงาน เนื่ องจากนักเรี ยนส่ วนใหญ่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการเรี ยน ดังนั้น การฝึ กทักษะ
การเขียนโดยใช้แบบฝึ กจากใบงาน ถือเป็ นสิ่ งสําคัญต่อการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรี ยนเป็ นอย่างมาก
ซึ่ งการใช้ชุดกิ จกรรมมาใช้ในการจัดการเรี ยนการรู ้สามารถพัฒนาทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษเป็ น
ระบบ เนื่องจากผูเ้ รี ยนจะได้ใช้ความสามารถในการเขียนจากการศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู ้ในชุดกิจกรรมด้วย
ตนเอง และสรุ ปความรู ้ที่ได้รับอย่างถูกต้อง รวมทั้งการทําแบบฝึ กทักษะที่ อยู่ในชุดกิ จกรรมจะทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการคิดเป็ นและแก้ปัญหาเป็ น ดังนั้นกิจกรรมที่ ถูก
ออกแบบไว้ในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้กบั ผูเ้ รี ยนจึงเป็ นส่ วนที่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ
เหมาะกับ การทบทวนเนื้ อหาบทเรี ย นและฝึ กซํ้าให้ เกิ ด ความชํา นาญ อี ก ทั้ง ยัง ฝึ กให้ นั ก เรี ย นมี ทัก ษะใน
การแสวงหาความรู ้ รักการเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเต็มศักยภาพ (ศิริพร พรหมนา. 2561: 26)
จากปั ญ หาดังกล่าวผูว้ ิจัยจึ งมี ค วามสนใจที่ จ ะนําชุ ด กิ จกรรมฝึ กทัก ษะการเขี ย นภาษาอังกฤษ เรื่ อ ง
English in daily life สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ มาใช้ในการแก้ปัญ หาและพัฒ นา
ทักษะการเขี ยนของนักเรี ยนชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบ On-hand ในสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง
และยัง่ ยืน รวมถึงทําให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการเขียนเพื่อนําไปใช้ได้จริ งในชีวติ ประจําวัน และต่อยอดในอนาคตได้

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

(1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้านความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in
daily life
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3. เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง

3.1 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชุดกิจกรรม
อริ ยาภรณ์ ขุนปั กษี (2561 : 19) กล่าวว่า ชุดกิจกรรม หมายถึง นวัตกรรมทางการศึ กษาเพื่อใช้ประกอบ
ในการเรี ยนการสอนโดยให้มีเนื้ อหาสอดคล้องกับสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนจะต้องเรี ยนรู ้ ซึ่ งครู ผสู ้ อนเป็ นผูส้ ร้างขึ้น วางแผน
กําหนดเป้ าหมาย วัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาค้นคว้า และปฏิบตั ิกิจกรรมเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองได้ โดยครู มีหน้าที่ให้คาํ แนะนําเพื่อส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประสบความสําเร็ จ
องค์ ประกอบของทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุภาพร พันเหลา (2560 : 42) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญของทักษะการเขียนซึ่ งมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของแฮริ ส (Haris) โดยการเขียนนั้นจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้ ได้แก่ เนื้อหาสาระ
ที่ ใช้เขี ยน (Coralizat) การวางรู ป แบบ (Form) ไวยากรณ์ (Grammar) ลี ลาในการเขี ยน (Style) ได้แก่ การเลื อ ก
โครงสร้างการเลือกคําและสํานวนต่างๆ ของภาษาที่ใช้ในการเขียน และกลไกการเขียน (Mechanics)
ทฤษฎีการสร้ างความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism)
พรพรรณ เจนกระบวน (2557: 24) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเองเป็ นแนวคิดที่เชื่อว่าเป็ น
กระบวนการที่ ผเู ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองโดยอาศัยการบูรณาการระหว่างความรู ้เดิ มที่ มีอยูก่ บั สิ่ งที่ พบเห็ น
ทําให้ผูเ้ รี ยนมี การปรับ เปลี่ ยนความรู ้ ความคิ ดให้สอดคล้องกับ ประสบการณ์ ม ากขึ้ น ในการประเมิ นผลนั้น
ต้องมีการประเมินทั้งทางด้านผลงานและกระบวนการ ซึ่ งสามารถประเมินได้หลากหลายเช่น การประเมินตนเอง
การประเมินโดยครู และเพื่อน การสังเกต การประมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุ ภ าภร ตาตะ (2560 : 43) กล่ า วว่า การเขี ย นคื อ การถ่ ายทอดความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ทัศ นะคติ รวมถึ ง
ประสบการณ์ ความรู ้ในด้านต่าง ๆ ของผูเ้ ขียน โดยอาศัยความรู ้ในการเลือกใช้คาํ ศัพท์ สํานวน และหลักโครงสร้าง
ไวยากรณ์ เรี ยบเรี ยงกระบวนการทางความคิดถ่ายทอดออกมาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่างเป็ นระบบ เพื่อสื่ อให้
ผูอ้ ่านรับรู ้ขอ้ มูลที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อ ซึ่ งการเขียนจะต้องคํานึงถึงความชัดเจนทางภาษา อันประกอบด้วยความถูกต้อง
ของรู ปแบบทางภาษา ความเหมาะสมของสํานวนภาษาและเอกภาพของแก่นเรื่ อง และหัวเรื่ องเพื่อให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
ตรงตามจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
สุภาภร ตาตะ (2560 : 69) กล่าวว่า การสอนทักษะการเขียนมี 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่
1. การเขียนแบบคัดลอก (Mechanical copying) คือ การลอกคํา ข้อความ หรื อประโยคโดยไม่ตอ้ งสร้าง
ภาษาของตนเอง เป็ นกิจกรรมที่ใช้กบั ผูเ้ รี ยนในระดับต้น
2. การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) คือ การเขียนที่ผเู ้ รี ยนสร้างภาษาของตนเองตามคําสัง่ และ
มีคาํ ตอบที่กาํ หนดไว้
3. การเขี ยนแบบมี การชี้ แนะ (Guided Writing) คือ กิ จกรรมที่ ผูเ้ รี ยนสร้างภาษาของตนเองตามคําสั่ง
แต่มีคาํ ตอบหลากหลาย เช่น เติมข้อความให้สมบูรณ์ เขียนบรรยายภาพ
4. การเขียนแบบเสรี (Free Writing) คือ การเน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูก้ าํ หนดเนื้อหาเอง เช่น เขียนความเรี ยงที่
ผูส้ อนกําหนดหัวเรื่ อง เขียนบทสนทนา
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ทั้ง นี้ ผูว้ ิจัยได้เลื อ กการสอนทัก ษะการเขี ย นภาษาอังกฤษแบบการเขี ย นแบบคัด ลอก (Mechanical
copying) และการเขียนแบบมีการชี้ แนะ (Guided Writing) เป็ นแนวทางในการพัฒนาชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ โดยคํานึงถึงระดับ
ช่วงวัย ความสามารถของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของตนเองจนสามารถ
ถ่ายทอดการเขียนได้ดียง่ิ ขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อริ ยาภรณ์ ขุนปั กษ์ (2561 : 42) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรี ยนการสอนที่
จะทําให้นกั เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงได้จากคะแนนสอบหรื อคะแนน
จากงาน กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง คะแนนหรื อผลการเรี ยนรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนด้าน
ความรู ้ ความจํา ความเข้าใจ ทักษะการเรี ยนรู ้ทางภาษา รวมไปถึงงานที่ครู ได้มอบหมายให้
3.2 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
1. ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
2. ความพึ งพอใจของนักเรี ยนที่ มีต่ อชุ ดกิ จกรรม
ฝึ กทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English
in daily life สําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4

การสอนทักษะการเขียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เรื่ อง English in daily life
สําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.3 สมมติฐานการวิจยั
3.3.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily
life ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in
daily life สําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 อยูใ่ นระดับมาก

4. วิธีดําเนินการวิจัย

4.1 แบบแผนการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจยั กลุ่มเดียวที่ มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (The One-Group,
Pretest-Posttest Design) โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียวที่มีการวัดหรื อสังเกตตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life 2 ครั้ง คื อ ก่อนและหลังการใช้ชุดกิ จกรรม
ฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life แล้วนําผลจากการวัดทั้งสองครั้งมาเปรี ยบเทียบกัน
4.2 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวน 15 คน โรงเรี ยนวัดพุฒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4.3 เครื่ องมือวิจยั
4.3.1 ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทัก ษะการเขี ย นภาษาอัง กฤษ เรื่ อ ง English in daily life สํ าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ
4.3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้านความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ แบบ
ปรนัย จํานวน 20 ข้อ
4.3.3 แบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษ เรื่ อง
English in daily life เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4.4.4 แผนการจัด การเรี ย นรู ้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ างประเทศ (ภาษาอัง กฤษ) จํานวน 5
แผนการเรี ยนรู ้ เวลา 5 ชัว่ โมง
4.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4.4.1 ทําการนัดหมายนักเรี ยน โดยใช้ช่องทางการติดต่อผ่านโทรศัพท์ และแอพลิเคชัน Line เพื่อให้
นักเรี ยนเดิ น ทางมารั บ ชุ ดกิ จกรรมฝึ กทัก ษะการเขี ยนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life ที่ โรงเรี ยน เวลา
9.00 น. รวมถึงการชี้แจงจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ ด้านทักษะการเขียน
4.4.2 ดําเนิ นการทดสอบก่ อนเรี ยน ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้านความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ข้อ โดยดําเนินการรู ปแบบ on-hand
4.4.3 ดําเนิ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบ on-hand โดยใช้ชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษ
เรื่ อง English in daily life โดยมีการติดตามและประเมินผลกระบวนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นรายสัปดาห์
4.4.4 ดําเนิ น การทดสอบหลังเรี ยน ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้านความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษ ชุดเดียวกับที่ใช้ก่อนการจัดการเรี ยนรู ้ จํานวน 20 ข้อ โดยดําเนินการรู ปแบบ on-hand
4.4.5 ประเมิ นความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง
English in daily life โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจ จํานวน 5 ข้อ
4.4.6 นําข้อมูลของคะแนนที่ได้ท้ งั หมดมาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
4.5.1 การเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้านความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง
English in daily life ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ ซึ่งมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. การเปรี ยบเที ยบคะแนนก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน เรื่ อง English in daily life ชั้นประถมศึ กษา
ปี ที่ 4 โดยใช้ t-test dependent
2. การศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนโดยการใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งมีการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป
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5. ผลการวิจัย

5.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้านความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life ของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily
life สําหรับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 อยูใ่ นระดับมากที่สุด
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ชุดกิจกรรม
ฝึ กทัก ษะการเขี ย นภาษาอัง กฤษ เรื่ อ ง English in daily life สําหรั บ นัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4
(N=15)
แบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
15
15

𝜇𝜇
11.00
15.13

𝜎𝜎
2.10
1.51

�
D

4.13

t

p

-10.63*

0.00

* p < .05
จากตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลังการใช้ ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน เท่ ากับ 11.00 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ 2.10 และคะแนนเฉลี่ ย หลังเรี ย น เท่ ากับ 15.13 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 1.51 ตามลําดับ และ
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนสู งกว่าคะแนน
สอบก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ
N = 15

รายการประเมิน

การแปลผล

𝜇𝜇
4.43

𝜎𝜎
0.82
0.87

มาก

3. เนื้อหาที่กาํ หนดในชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน

4.60

0.71

มากที่สุด

4. ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีภาพประกอบที่ดี

4.80

0.40

มากที่สุด

5. ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม

4.67

0.60

มากที่สุด

6. เวลาที่ใช้ในการทําชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพียงพอและเหมาะสม

4.53

0.72

มากที่สุด

7. นักเรี ยนได้รับความรู้จากการทําชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
8. ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษช่วยให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษได้
9. นักเรี ยนสามารถนําความรู ้ไปใช้ในชี วิตประจําวันได้

4.73

0.44

มากที่สุด

4.87

0.34

มากที่สุด

4.47

0.81

มาก

10. นักเรี ยนพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

4.60

0.71

มากที่สุด

4.60

0.64

มากที่สุด

1. ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีความแปลกใหม่

4.33

2. ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจ

เฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ มีต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ ก
ทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ
พบว่า
1. เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life ที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้างและพัฒนาขึ้นมากที่สุดคือ ข้อที่ 8. ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะ
การเขี ย นภาษาอังกฤษช่ ว ยให้ นัก เรี ย นเกิ ด ทัก ษะการเขี ยนภาษาอังกฤษได้ มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.87 (μ= 4.87,
σ = 0.34) อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาคือ 4. ชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีภาพประกอบที่ ดี
(μ= 4.80, σ = 0.40) และข้อที่ 7. นักเรี ยนได้รับความรู ้จากการทําชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษ
(μ= 4.73, σ = 0.44)
2. เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (μ= 4.60, σ = 0.64) อยูใ่ นระดับมากที่สุด

6. อภิปรายผล

จากผลการวิ จัย เรื่ อ ง การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นโดยใช้ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทั ก ษะการเขี ย น
ภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒสามารถอภิปรายผล
ได้ดงั นี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English
in daily life สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้มีความหลากหลาย แนะนําให้อธิ บายเพิ่มเติมในส่ วนก่อนหน้านี้
ที่ อธิ บายเกี่ ยวกับชุดกิ จกรรมการ ทําให้เห็ นชัดมากยิ่งขึ้น นักเรี ยนมีโอกาสได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและปฏิ บตั ิจริ ง
รวมทั้งมี การฝึ กทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษอย่างต่อ เนื่ อง จึ งทําให้นักเรี ยนมี ค วามเข้าใจในทักษะการเขี ยน
เกิดการจดจํา และพัฒนาเป็ นทักษะที่นกั เรี ยนมีความถนัด คล่องแคล่ว และแม่นยํามากขึ้น จึงทําให้นกั เรี ยนที่เรี ยน
โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily life สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4
ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ ศิ ริ พ ร พรหมนา (2561 : 68) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาชุ ด กิ จ กรรมทัก ษะการเขี ย น
ภาษาอังกฤษด้วยการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้ส มองเป็ นฐานของนักเรี ยนชั้น มัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรี ยนที่ เรี ยนโดยใช้ชุ ดกิ จกรรมทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษด้วยการจัด การเรี ยนรู ้ โดยใช้ส มองเป็ นฐานมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รุ ส นา เจ๊ ะเต๊ะ (2562 : 21) ได้ศึ ก ษาการจัดการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุ ดฝึ กเสริ ม ทัก ษะการเขี ยนคําศัพ ท์
ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มทักษะการเขียน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยน
โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะการเขียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การเขียน มีคะแนนหลังเรี ยบสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ. 01
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in daily
life สําหรับชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 อยู่ในระดับมากที่ สุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศศิ ธร ล่องเลิ ศ (2562: 4)
ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้าน
แสนพัน หมัน หย่อ น อําเภอธาตุ พ นม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบว่า ความพึ งพอใจของนัก เรี ยนต่ อ ชุ ด
กิจกรรมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมีค่า x� = 3.92, S.D = 0.29 อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
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ดวงมณี จิ นายง (2558: 392) ที่ ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขี ยนโดยใช้การสอนเขี ยนแบบกึ่ ง
ควบคุมเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการเขียนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียนโดยใช้การสอนเขียนแบบกึ่งควบคุมเพื่อส่งเสริ มความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก

7. ข้ อเสนอแนะ

7.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจยั ไปใช้
(1) ชุ ด กิ จ กรรมฝึ กทั ก ษะการเขี ย นภาษาอัง กฤษ เรื่ อง English in daily life สํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เหมาะสําหรับการใช้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ครู จึงควรนําไปฝึ กนักเรี ยนเป็ นการสอนเพิ่มเติม
หรื อสอนซ่อมเสริ ม
(2) การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขี ยนภาษาอังกฤษ เรื่ อง English in
daily life สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นลักษณะแบบเรี ยนสําเร็ จรู ปที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ่งผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง โดยมีครู ทาํ หน้าที่คอยช่วยเหลือ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างต่อเนื่ อง และ
เต็มที่
7.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
(1) สามารถใช้ชุดกิจกรรมฝึ กทักษะในการฝึ กการเขียนเรื่ องอื่นๆ ได้ เช่น การเขียนจดหมาย การเขียน
เรี ยงความภาษาอังกฤษ (Essay) ฯลฯ ล้วนเป็ นทักษะการเขียนเพื่อการสื่ อสาร ซึ่ งนักเรี ยนสามารถนําไปต่อยอด
องค์ความรู ้ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และเปิ ดโอกาสการเรี ยนรู ้ที่เข้าถึงความเป็ นสากลให้กบั นักเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
(2) ควรสร้างชุ ดกิ จกรรมฝึ กทักษะในทักษะอื่ นๆ เช่ น ทักษะการฟั ง พูด และอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อในักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้ครบถ้วน
(3) ควรมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยชุดกิจกรรมฝึ กทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาอื่น และระดับชั้นอื่นๆ

8. กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณท่านผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ตอบรับการขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่ องมือการวิจยั
ที่ให้ความอนุ เคราะห์สละเวลาในการตรวจสอบความเที่ ยงตรงของชุดกิ จกรรมฝึ กทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ด้านความสามารถในการเขี ยนภาษาอังกฤษ แผนการจัดการเรี ยนรู ้
รวมทั้งให้คาํ แนะนําเพิม่ เติมที่เป็ นประโยชน์ในการทํางานวิจยั ฉบับนี้ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี ทุกท่าน ที่ ประสิ ทธิ์ ประสาท
วิชาการความรู ้ในด้านวิชาชีพครู และวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งชี้แนะแนวทางในการดําเนิ นการวิจยั ให้
สมบูรณ์
ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนวัดพุฒ ที่ ช่วยเหลือให้
ความร่ วมมือและอํานวยความสะดวกในการศึกษาและพัฒนาอย่างดียง่ิ
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อย่างเหมาะสม และมีส่วนร่ วมในชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ บทความนี้ ผูเ้ ขียนนําเสนอความหมายของอาจารย์
สอนภาษาอังกฤษกับครู ผชู ้ ่วย วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ปั ญหาในการสอนภาษาอังกฤษ ความสําเร็ จในการสอน
ภาษาอังกฤษ แนวปฏิบตั ิที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษ บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ ตามลําดับ
คําสําคัญ: อาจารย์สอนภาษาอังกฤษสอนกับครู ผชู ้ ่วย, วิธีการสอนภาษาอังกฤษ, ปั ญหาในการสอนภาษาอังกฤษ,
ความสําเร็ จในการสอนภาษาอังกฤษ, แนวปฏิบตั ิที่ดีในการสอนภาษาอังกฤษ

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.
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1. บทนํา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุ รกิจ คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม นั้น รับผิดชอบการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านภาษาต่างประเทศทุกวิชา รวมทั้ง กลุ่มวิชาพื้นฐานทัว่ ไป ต่อมา มหาวิทยาลัยได้จดั ตั้งศูนย์วิชา
การศึ ก ษาทั่ว ไปขึ้ น มารองรั บ รายวิ ช าพื้ น ฐานของมหาวิ ท ยาลัย จึ ง ได้แ ยกกลุ่ ม วิ ช าภาษาและการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษ ไปสังกัดศู นย์วิชาการศึ กษาทั่วไป ในปี พ.ศ. 2547 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสารภาษาอัง กฤษ
ที่ สั ง กัด ศู น ย์วิ ช าการศึ ก ษาทั่ว ไป มหาวิ ท ยาลัย พิ จ ารณาเพื่ อ ความเหมาะสมได้ย ้า ยมาสั ง กัด ในภาควิ ช า
ภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยได้จดั ตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
ขึ้น กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสารภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสาร
ธุ ร กิ จ รั บ ผิ ด ชอบอยู่ มหาวิท ยาลัย พิ จ ารณาเพื่ อ ความเหมาะสมได้ย า้ ยมาสัง กัด สถาบัน ภาษาและวัฒ นธรรม
นานาชาติ ในปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้ างของคณะศิ ลปศาสตร์ ใหม่ โดยเปลี่ ยนให้สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในสังกัดภาควิชาอุตสาหกรรมบริ การ เป็ นวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริ การ
และในส่ วนของคณะศิลปศาสตร์ ประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีนสื่ อสารธุรกิจ โดยสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติได้ถูก
ปรับให้เป็ น ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งอยูภ่ ายใต้คณะศิลปศาสตร์ ในช่วงเวลา 28 ปี ที่ผา่ นมาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษสื่ อสารธุรกิจ มีความเจริ ญก้าวหน้ามาตามลําดับภายใต้การบริ หารของหัวหน้าสาขาวิชา จํานวน 10 คน
ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ จึงเปิ ดสอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สื่ อสารธุรกิจ ที่วทิ ยาเขตชลบุรี ในปี การศึกษา 2532 ได้เปิ ดนอกที่ต้ งั ขอนแก่น ในปี การศึกษา 2558 และปรับเป็ น
วิทยาเขตขอนแก่น ในปี การศึกษา 2562
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ในบทความนี้ ผูเ้ ขี ยน นําเสนอสาระเกี่ ยวกับ ความหมายของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษกับครู ผูช้ ่วย
วิธีการสอนภาษาอังกฤษ ปั ญหาในการสอนภาษาอังกฤษ ความสําเร็ จในการสอนภาษาอังกฤษ แนวปฏิบตั ิที่ดีใน
การสอนภาษาอังกฤษ บทสรุ ป และข้อเสนอแนะ

2. ความหมายของอาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ กับครูผู้ช่วย

โดยปกติ หากเป็ นหน่วยงานราชการ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จะเริ่ มจากการเป็ นครู ผชู ้ ่วย คือ ตําแหน่ง
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรี ยมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็ นเวลา
2 ปี ผูท้ ี่จะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู (Teacher's license)
หรื อ หนังสื ออนุญาตให้ประกอบวิชาชี พทางการศึกษา เนื่ องจาก ใน พรบ.การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.2) 2545 มีผลบังคับใช้ โดยที่ผทู ้ ี่ได้รับการบรรจุใหม่ จะมีชื่อเรี ยกว่า ผูช้ ่วยสอน โดยปกติครู ผชู ้ ่วย
สอนจะต้องได้รับการประเมินอย่างเข้มข้นข้น 8 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี มีหลายๆ ด้านในการประเมิน กล่าวคือ
ด้านการปฏิบตั ิตน วินยั และการรักษาวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การดํารงชีวติ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งจะทําให้ได้ครู ที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์จริ งๆ มาสอนเด็กๆ พอผ่านการทดลองงานก็จะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็ น ครู ค.ศ. 1 จะเป็ นครู ผชู ้ ่วยสอนต้องสอบเพื่อทดสอบความรู ้ ภาค ก ความรอบรู ้เหตุการณ์
ปั จจุบนั และกฎหมายการศึกษาต่าง ๆ ตัวเลข ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ภาค ก วินยั คุณธรรม มาตฐานวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิช าชี พ สมรรถนะฯลฯ ภาค ข วิช าการศึ ก ษา หลัก สู ต ร วิจัย จิ ต วิท ยา สื่ อ การวัด ประเมิ น ผล
การจัด การชั้น เรี ย นฯลฯ ภาค ข วิ ช าเอก ซึ่ งจบสาขาใดมาก็ ส อบความรู ้ ข องสาขานั้น เช่ น จบภาษาไทย
คอมพิวเตอร์ สังคม ฯลฯ ภาค ค สอบสัมภาษณ์ ในการสอบครู ผูช้ ่วยนั้น ผูส้ มัครสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มจาก
การรับราชการในหน่ วยงานอื่น ซึ่ งแตกต่างกับสถาบันการศึ กษาเอกชนในแง่มุมที่ ว่า อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
เป็ นบุคคลที่สาํ เร็ จการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มีทศั นคติที่ดีต่อการเป็ นผูส้ อนภาษาอังกฤษ มีความรู ้ความสามารถ
มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ (Mohammaditabar et al., 2019; Dooly & Randall, 2020; Popescu, 2020)
สําหรับ การสอบครู ผชู ้ ่วยต้องมีคุณสมบัติทว่ั ไปตามมาตรา 30 ได้แก่ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่าํ กว่า 18 ปี
บริ บูรณ์ เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขตาม รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง สมาชิ กสภาท้องถิ่ น หรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่ น ไม่เป็ นคนไร้
ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาํ หนดใน กฎ ก.ค.ศ. เช่น โรคเรื้ อนในระยะ
ติดต่อ วัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะ ปรากฎอาการ โรคติดสารเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้ อรัง
ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตาม พ.ร.บ. ระเบี ยบข้าราชการครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษา 2547 ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศี ลธรรมอันดี ในการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ไม่เป็ นกรรมการบริ หารพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใดๆ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก ยกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความคิดที่ได้กระทําโดย
ประมาท หรื อลหุ โทษ ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจารัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อ
หน่ วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์การระหว่างประเทศ ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกเพราะ
กระทําผิดวินยั ตามพ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรื อตามกฎหมายอื่น ไม่เป็ น
ผูเ้ คยกระทําการทุจริ ตในการสอบเข้ารับราชการ หรื อเข้าปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน ของรัฐ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตามมาตรฐานตําแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ คือ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหลักฐานที่ใช้แสดง
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ในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่สอน ก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็ นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สําหรั บผูเ้ ขี ยน มี เป้ าหมายในการเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชน แม้ว่าสําเร็ จ
การศึกษาปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ไม่ได้เน้นการเรี ยนการสอนเพื่อเป็ นครู ผสู ้ อน มีแผนและเป้ าหมายในการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนดที่มีคุณสมบัติสามารถเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้

3. วิธีการสอนภาษาอังกฤษ

ปั จจุบนั มีแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษหลายแนวคิด แต่ละแนวคิดช่วยสร้างความคิดที่
เป็ นระบบให้แก่อาจารย์ผูส้ อน ช่วยให้ทราบการวิเคราะห์ สังเคราะห์หรื อกรอบในการพัฒนามโนทัศน์เกี่ ยวกับ
การเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ แนวคิ ดเหล่านี้ ช่วยอาจารย์ผูส้ อนตัดสิ นใจวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
การเลือกกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอน การเลือกสื่ อการเรี ยนรู ้ ซึ่งแนวคิดในการสอนภาษาอังกฤษ บางส่วน
มีดงั นี้
(1) หลักสู ตรภาษาอังกฤษทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ (Learner-Centered Language Curriculum) (Santos
et al., 2018) หลักสู ตรภาษาที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ในการใช้ภาษา (Language
Use) และรู ้ จักกระบวนการเรี ยนรู ้ ภาษา (Language Learning Process) ตามความต้องการและความสนใจของ
ผูเ้ รี ย นในรู ปแบบการเรี ย นรู ้ ใ นห้อ งเรี ยน (Information Instruction Manner) และการเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเอง (SelfDirected Manner) การพัฒนาหลักสู ตรภาษาที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มี 3 ขั้นตอน คื อ ขั้นวางแผน (Planning)
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความต้องการของผูเ้ รี ยน การตั้งเป้ าหมายและจุดประสงค์ของรายวิชา การเลือกเนื้ อหา
ต้องเลือกเนื้ อหาที่ ครอบคลุมทั้งส่ วนที่ เป็ นทักษะทางภาษา (Language Skills) และทักษะการเรี ยนรู ้ (Learning
Skills) ขั้นดําเนินการ (Implementation) ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการสอนภาษา
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Communicative Approach)
แหล่งความรู ้ ควรเป็ นการตกลงร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และเป็ นไปเพื่อสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนใน
ลักษณะที่ เป็ นสื่ อผสมเพื่อสร้างเสริ มประสบการณ์ให้แก่ผเู ้ รี ยน ขั้นการวัดและประเมินผล (Evaluation) ควรมี
การประเมินทั้งรายวิชา และการจัดการเรี ยนการสอน คือ การประเมินผลรายวิชา (Course Evaluation) เป็ นการประเมิน
เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ผลของแต่ละวิชาว่าบรรลุจุดหมายของรายวิชานั้นหรื อไม่ ซึ่ งการประเมินอาจประเมินโดย
วิธีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน การเปรี ยบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังของวิชานั้นๆ ใน
ด้านความรู ้ ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(2) การสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสาร (Communication Language Teaching) การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร
(Communication Language Teaching) เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี การเรี ยนรู ้ซ่ ึ งมุ่งเน้นความสําคัญ
ของผูเ้ รี ยน จัดลําดับการเรี ยนรู ้เป็ นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผูเ้ รี ยน โดยเริ่ มจากการฟังไปสู่การพูด
การอ่าน การจับใจความสําคัญ ทําความเข้าใจ จดจําแล้วนําสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้ มีความสําคัญ คือ กลุ่มนักจิตวิทยาการ
เรี ยนรู ้เชื่อว่า ผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุดในการเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะสามารถเรี ยนได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั ความเข้าใจ
เป็ นสําคัญ เขาจะเรี ยนได้ดีถา้ เข้าใจจุดประสงค์ของการเรี ยน เห็นประโยชน์ในการนําสิ่ งที่เรี ยนไปใช้ โดยสามารถ
เชื่อมโยงสิ่ งที่เรี ยนไปแล้วให้เข้ากับสิ่ งที่ กาํ ลังเรี ยนอยูแ่ ละสิ่ งที่จะช่วยให้เรี ยนภาษาอังกฤษได้ดี ต้องเข้าใจหลัก
ภาษาที่ ใช้ในการวางรู ปประโยคด้วย การสื่ อสารจะเกิ ดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ อเราสามารถใช้ประโยคได้หลายชนิ ดใน
โอกาสต่าง ๆ กัน เช่น การอธิ บาย การแนะนํา การถาม การตอบ การขอร้อง การออกคําสั่ง เป็ นต้น ความรู ้ใน
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การแต่งประโยคเป็ นสิ่ งที่เราเรี ยกว่า ความรู ้ความเข้าใจภาษาเท่านั้น แต่ถา้ จะให้เกิดประโยชน์จะต้องสามารถนํา
ความรู ้ไปใช้เป็ นปกติวสิ ยั ได้ตามโอกาสต่างๆ ของการสื่ อสาร แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร ตามคําจํากัด
ความที่ บราวน์ (Brown, 1993) เสนอไว้ มี 4 ลักษณะ ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั คือ เป้ าหมายของการสอนเน้นไปที่
องค์ประกอบทั้งหมดของทักษะการสื่ อสารและไม่จาํ กัดอยู่ภายในกรอบของเนื้ อหาภาษาหรื อไวยากรณ์ เทคนิ ค
ทางภาษาได้รับการออกแบบมาเพื่อนําผูเ้ รี ยนไปสู่ การใช้ภาษาอย่างแท้จริ งตามหน้าที่ ภาษาและปฏิบตั ิจริ งโดยมี
จุดมุ่งหมายในการพูด รู ปแบบโครงสร้างภาษามิใช่ เป้ าหมายหลัก แต่ตวั รู ปแบบเฉพาะของภาษาต่างหากที่จะทํา
ให้ผเู ้ รี ยนสามารถสื่ อสารจนสําเร็ จตามเป้ าหมาย ความคล่องแคล่วและความถูกต้อง เป็ นหลักการเสริ มที่อยูภ่ ายใต้
เทคนิ คการสื่ อสาร ผูเ้ รี ยนต้องใช้ภาษาอย่างเข้าใจ และสร้างสรรค์ภายในบริ บทที่ไม่เคยฝึ กมาก่อน จากแนวคิด
ดังกล่าว ทําให้เกิ ดแนวคิ ดที่ ว่าควรนําเสนอภาษาใหม่ ในรู ป แบบภาษาที่ พบในสถานการณ์ จริ ง เพื่อนํา ไปสู่
การสอนคําศัพท์ โครงสร้าง การออกเสี ยง มีการฝึ กฝนจนเกิ ด ความเข้าใจในเนื้ อหา โครงสร้าง สามารถใช้ได้
ถูกต้อง แล้วจึงนําความรู ้ที่ได้ไปฝึ กใช้ในสถานการณ์จริ ง สําหรับขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร ประกอบด้วย
การนําเสนอเนื้อหา (Presentation) จัดเป็ นขั้นตอนสําคัญขั้นหนึ่ง ในขั้นนี้ อาจารย์ผส้ อนจะให้ขอ้ มูลทางภาษาแก่
ผูเ้ รี ยน ซึ่งนับเป็ นการเริ่ มต้นการเรี ยนรู ้ มีการนําเสนอเนื้อหาใหม่โดยจะมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้รับรู ้และทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายและรู ปแบบภาษาที่ใช้กนั จริ งโดยทัว่ ไป รวมทั้ง วิธีการใช้ภาษาไม่วา่ จะเป็ นด้านการออกเสี ยง
ความหมาย คําศัพท์และโครงสร้างไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้กฎเกณฑ์
ขั้นการฝึ กปฏิบัติ (Practice) เป็ นขั้นตอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกใช้ภาษาที่เพิ่งจะเรี ยนรู ้ใหม่จากขั้นการนําเสนอเนื้อหา
ในลักษณะของการฝึ กควบคุมหรื อชี้นาํ (Controlled Practice Directed Activities) โดยมีอาจารย์ผูส้ อนเป็ นผูน้ าํ ใน
การฝึ กไปสู่ การฝึ กแบบค่อย ๆ ปล่อยให้ทาํ เองมากขึ้น ในการฝึ กอาจารย์ผูส้ อนจะเริ่ มจากการฝึ กปากเปล่า (oral)
ซึ่ งเป็ นการพูดตามแบบง่ายๆ ก่อน จนได้รูปแบบภาษาแล้วค่อยเปลี่ยนสถานการณ์ไป ต่อจากนั้น จึ งให้ฝึกด้วย
การเขียน (Written) เพื่อเป็ นการผนึ กความแม่นยําในการใช้ ขั้นการใช้ ภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Production) การฝึ ก
ใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารเปรี ยบเสมือนการถ่ายโอนการเรี ยนรู ้ภาษาจากสถานการณ์ในชั้นเรี ยนไปสู่ การนําภาษา
ไปใช้จริ งนอกชั้นเรี ยน
(3) การสอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะ (Language for Specific Purpose) การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็ นการสอนโดยใช้ภาษาเป็ นเครื่ องมือเพื่อรับรู ้ศาสตร์ น้ นั ๆ ทั้งด้านวิชาการ
และด้านอาชี พ เช่ น ภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ ย ว ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุ ก าร ภาษาอังกฤษเพื่อ ธุ ร กิ จ
ภาษาอังกฤษการโรงแรม ในการเรี ยนภาษามิใช่ เป็ นเพียงการเรี ยนเฉพาะตัวเนื้ อหาภาษา แต่ใช้ภาษาเพื่อเป็ น
เครื่ องมือในการเชื่ อมโยงและบูรณาการในศาสตร์ อื่นๆ ผูเ้ รี ยนมี แรงจูงใจและปั จจัยภายนอกที่ บงั คับให้เรี ยน
การจัดสร้างหลักสู ตรการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะมีข้ นั ตอน คือ ศึกษาต้นเหตุความจําเป็ น ความเหมาะสม
และความต้องการของสังคมว่ามี ค วามต้องการภาษาเฉพาะในด้านใดบ้าง ศึ กษานโยบายการศึ กษาของชาติ
เพื่อที่จะได้จดั การสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง วิเคราะห์ลกั ษณะงาน
การใช้ภาษาในแต่ละอาชีพ เช่น ด้านเลขานุการมีความจําเป็ นต้องใช้ภาษาในขอบข่ายใดบ้างและใช้ภาษาที่งานใด
ในลักษณะใด กําหนดระดับความสามารถของภาษาในทักษะต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น เช่น ภาษาที่ใช้ดา้ นการท่องเที่ยวย่อม
ใช้ทกั ษะการฟัง พูดมากกว่าอ่าน เขียน วิเคราะห์คาํ และกลุ่มคําใดบ้าง ที่ตอ้ งใช้ในแต่ละประเภทของภาษาเฉพาะด้าน
(4) การจั ด การเรี ย นรู้ แบบบู ร ณาการ (Integrate Learning) การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ คื อ
ยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งเปิ ดโอกาสให้ใช้วิธีการตั้งคําถาม (Question) และกระบวนการแก้ปัญหา (Problem
Solving) มาเป็ นตัวนํากระบวนการแสวงหาความรู ้ และทักษะ โดยไม่ยึดติ ดในโครงสร้ างของสาขาวิชาต่างๆ
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ทางด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ในการจัดหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอน ประโยชน์ของการเรี ยนรู ้แบบบูรณา
การคื อ เปิ ดโอกาสให้อาจารย์ผูส้ อนทุกวิชาได้ทาํ งานร่ วมกัน หรื อร่ วมมื อกันบูรณาการความรู ้ ช่วยให้ผูเ้ รี ยน
ตระหนักถึงคุณค่าในการนําความรู ้ที่เรี ยนไปประยุกต์ใช้ในชี วิตจริ งช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้รับความรู ้ ความเข้าใจใน
ลักษณะองค์รวม ภาพรวม มองเห็ นความเชื่ อมโยงของมวลความรู ้ และประสบการณ์ ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
แสวงหาความรู ้ ความเข้า ใจในสิ่ งต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ร อบตัว ช่ ว ยให้ผูเ้ รี ยนเรี ย นรู ้ อย่า งมี จุดหมายและมี ความหมาย
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนทํางานเป็ นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน พัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยนอย่าง
ไม่จาํ กัด ช่วยให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ชุมชนเป็ นแหล่งวิทยากร และร่ วมพัฒนาชุมชนได้อย่างเหมาะสม ส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ย นได้วิธี ก ารเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต ลัก ษณะการเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการนั้น เป็ นบู ร ณาการระหว่า งความรู ้ และ
กระบวนการเรี ยนรู ้ บูรณาการระหว่างพัฒนาการทางความรู ้และพัฒนาการทางจิตใจ บูรณาการระหว่างความรู ้
และการกระทํา บูรณาการระหว่างสิ่ งที่เรี ยนในโรงเรี ยนกับสิ่ งที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั บูรณาการระหว่างวิชาต่างๆ
การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ มี 2 วิธี คือ การเลือกแก่ นสาระ (Theme) จากประเด็นแนวความคิด
หรื อปั ญหาแล้วนําหัวข้อ เนื้อหาจากกลุ่มวิชาต่างๆ ที่จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้มาสัมพันธ์กนั และจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การนํามาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นของกลุ่มวิชาต่ างๆ ที่สัมพันธ์ กนั มาสร้ างเป็ น
แก่ นสาระ (Theme) แล้วสร้างกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่ งมี 3 ขั้นตอน คือ เลือกมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ช่วงชั้น (Benchmark) ของวิชาต่างๆ ที่จะนํามาบูรณาการ โดยคํานึ งถึงความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องกันระหว่าง
วิชาและการเสริ มการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันกําหนดเป็ นจุดประสงค์การเรี ยนรู ้จากจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ที่เลือกมา
ให้ต้ งั คําถามต่างๆ ที่ เป็ นคําถามคิ ดวิเคราะห์ และสามารถนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ ตามจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ น้ ัน ๆ
กําหนดผลงานของผูเ้ รี ยนให้ชดั เจน
(5) การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมื อ (Cooperative Learning) การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ หมายถึ ง
การจัดการเรี ยนการสอนที่ แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนให้ทาํ งานร่ วมกันเพื่อให้ตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่กาํ หนด หรื ออาจจะกล่าวได้วา่ เป็ นการสร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมตามสภาพวัฒนธรรม นัน่ คือให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะเป็ นประชาธิ ปไตย
และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือจะมีประสิ ทธิภาพ มีแนวทางสําคัญ 5 ประการ คือ
การพึ่งพาอาศัยกันในทางที่ดี (Positive Interdependence) สมาชิ กทุกคนมีหน้าที่และความสําคัญเท่ากัน รู ้หน้าที่
ของตนและรั บผิดชอบในกิ จกรรมต่างๆ เสมอกัน ทุ กคนตระหนักดี ว่าความสําเร็ จของกลุ่มขึ้ นอยู่กับสมาชิ ก
แต่ละคน การสร้างทีมงาน (Team Formation) การพึ่งพาอาศัยกันและกันชี้ให้เห็นว่า ต้องมีการจัดกลุ่มขึ้นเพื่อทํา
กิ จกรรม ผูเ้ รี ยนสามารถจัด กลุ่ มกัน เองได้ หรื อ อาจารย์ผูส้ อนเป็ นผูจ้ ัดกลุ่มให้ผูเ้ รี ย นก็ ได้ ความรั บผิดชอบ
(Accountability) เป็ นสิ่ งสําคัญในการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือ เพื่อให้ประสบความสําเร็ จ ผูเ้ รี ยนได้รับมอบหมาย
ความรับผิดชอบเป็ นรายบุคคลให้คะแนนหรื อจัดลําดับงานส่ วนที่รับผิดชอบในโครงการกลุ่ม หรื อตามกฎที่วา่ จะ
ยังทํากิจกรรมในกลุ่มทุกคนจนกว่างานจะเสร็ จ ทักษะทางสังคม (Social Skill) ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล รวมทั้งการสื่ อความหมาย การช่วยสอนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ช่วยให้รู้จกั การจัดการ
ทํา งานร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ ม เป็ นหมู่ ได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ ประโยชน์ ข องการเรี ย นแบบร่ ว มมื อ คื อ ช่ ว ยสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิ ก เพราะทุกๆ คนร่ วมมือกันในการทํางานกลุ่ม ทุกๆ คนมีส่วนร่ วมเท่าเทียมกัน
ทําให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรี ยน ส่ งเสริ มให้สมาชิ กทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ
กระทําอย่างเท่าเที ยมกัน ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู ้จกั ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทําให้รู้จกั รับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่น
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การร่ วมกันคิด การระดมความคิด นําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่ วมกัน เพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุด ส่งเสริ มทักษะ
การสื่ อสาร ทักษะการทํางานเป็ นกลุ่ม สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้

4. ปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษ

จากประสบการณ์การเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษสอนและจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับปั ญหาใน
การสอนภาษาอังกฤษ พบว่า ปั ญหาในการสอนภาษาอังกฤษนั้น ถือเป็ นปั ญหาสําคัญ (Foley, 2012; Hassen, 2016;
Xayat & Muhamadamin, 2021) ที่ตอ้ งเร่ งดําเนิ นการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความจําเป็ น กล่าวคือ
การสอนภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่ยงั คงเป็ นการสอนภาษาอังกฤษแบบท่องจําคําศัพท์และเน้นการเรี ยนไวยากรณ์
(Grammar Translation Method) มากกว่าการเรี ยนภาษาเพื่อนําไปใช้สื่อสาร นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษา
ส่ วนใหญ่ ไม่สามารถพูดสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ หรื อพูดได้แต่พูดไม่คล่อง พูดเป็ นคํา ไม่เป็ นประโยค และขาด
ความมั่น ใจ เมื่ อ พู ด สื่ อ สารในชั้น เรี ย นภาษาอัง กฤษ เนื่ อ งจากผูเ้ รี ย นไม่ มี ค วามรู ้ เ พี ย งพอเกี่ ย วกับ คํา ศัพ ท์
ไม่สามารถเลือกใช้คาํ ที่เหมาะสม ไม่สามารถเรี ยบเรี ยงคําพูด ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ที่เรี ยนมาได้ ประกอบ
กับผูเ้ รี ยนมีโอกาสน้อยมากในการฝึ กฝนทักษะ ความเข้าใจในการฟังพูดสื่ อสารทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
เป็ นการเรี ยนกาสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการทําข้อสอบให้ผ่านมากกว่าการเรี ยนภาษาเพื่อสามารถสื่ อสารและ
นําไปใช้ในชีวติ จริ งได้

5. ความสํ าเร็จในการสอนภาษาอังกฤษ

ความสําเร็ จในการสอนภาษาอังกฤษนับเป็ นเรื่ องซับซ้อน เพราะทักษะภาษาอังกฤษเป็ นทักษะที่ตอ้ งผ่าน
กระบวนการทางความคิ ดหลายขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมความคิ ด การลําดับเรื่ อง และเลื อกสรรถ้อยคําใน
การถ่ายทอดออกมาเป็ นข้อความ เป็ นคําพูดที่สามารถสื่ อความหมายได้ตรงความต้องการ ต้องอาศัยความเข้าใจ
โครงสร้ างภาษาอย่างถูกต้อง รู ้ ศัพท์ สํานวน รู ปแบบ ประโยค ไวยากรณ์ ผูเ้ รี ยนจะต้องหมัน่ ฝึ กฝนอยู่เสมอ
นอกจากนั้น ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะเป็ นทักษะที่เชื่อมโยงกัน หากผูเ้ รี ยนมีประสบการณ์ในทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษมากก็จะได้เห็นรู ปแบบวิธีเขียน แนวคิดในการสื่ อสารของผูเ้ รี ยน ซึ่งจะช่วยทําให้มีแบบอย่างสําหรับ
ทักษะภาษาที่แตกต่างกันมากขึ้นด้วย สําหรับผูเ้ รี ยนนั้นควรจะหาโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้น
เรี ยน หาโอกาสในการสนทนา ซักถามอาจารย์ผสู ้ อนโดยตรง อย่างไรก็ตาม การศึกษาด้วยตนเองโดยไม่มีช้ นั เรี ยน
ปกติน้ นั ผูเ้ รี ยนต้องดูแลตนเองให้มีวินยั ในการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรี ยนวิชาภาษานั้นจะต้องฝึ กฝนเป็ น
ประจํา สมํ่าเสมอ หากไม่ทอ้ ถอยในการเรี ยนเสี ยก่อน ความสําเร็ จในการศึกษาต้องเป็ นของผูเ้ รี ยนอย่างแน่นอน

6. แนวปฏิบัติทดี่ ีในการสอนภาษาอังกฤษ

ในยุค ปั จ จุ บัน มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้า นเทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย เข้า มามี ส่ ว นผูก ผัน กับ ชี วิ ต ประจํา วัน
โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือทําให้ การสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และเป็ นเทคโนโลยีที่มิได้มีไว้เพื่อติดต่อสื่ อสาร
เพียงอย่างเดี ยว แต่พฒั นาไปมาก สามารถใช้ได้ท้ งั การถ่ายภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ดูโทรทัศน์ ฟั งเพลงและใช้
อินเทอร์ เน็ต ดังนั้น หากผูเ้ รี ยนที่ ใช้โทรศัพท์ทาํ กิ จกรรมเหล่านี้ มากเกิ นไป จะส่ งผลเสี ยต่อร่ างกายได้ อาจารย์
ผูส้ อนจึ งใช้โอกาสนี้ ให้ผูเ้ รี ยนใช้โทรศัพท์ทาํ กิ จกรรมที่ เอื้ อประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ให้กับผูเ้ รี ยน ตนเองและ
สามารถออนไลน์ผลงานสู่ สังคมผ่านสื่ อสังคมต่างๆ ผูส้ อนสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
เทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารเพื่อช่วยให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ผ่านเทคโนโลยี เป็ นการสร้างเสริ มทักษะ
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ภาษาอังกฤษโดยผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อให้การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุผลตามแนวทางดังกล่าว การจัดการเรี ยนรู ้เชิง
บูรณาการโดยการสร้างเสริ มทักษะภาษาอังกฤษโดยผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นการกระตุน้ ความสนใจ และสร้างเจตคติ
ที่ดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี

7. บทสรุป และข้ อเสนอแนะ

7.1 บทสรุป
การเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนั้นไม่ยาก แต่หากต้องการเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่ เป็ นงาน
ราชการ ต้องมีการวางแผนอย่างดี เริ่ มจาก เตรี ยมตัวก่อนสอบ ควรออกแบบตารางเตรี ยมตัวอ่านหนังสื อของตัวเอง
และลงมือทําตามตารางอย่างเคร่ งครัด ในการเตรี ยมตัวอ่านหนังสื อ ให้ความสําคัญในการสร้างสมาธิ คนที่มีสมาธิ
สามารถจดจําอะไรได้ดี จําเนื้ อหาเพื่อการสอบได้ดี นอกจากนี้ เมื่ อได้ทาํ หน้าเป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ
การนําเอาประเด็นต่าง ๆ ที่นาํ เสนอไว้ไปประยุกต์ใช้จะช่วยให้เกิดประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ผูส้ อนมีความสุขในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษผ่าน
อาจารย์ผสู ้ อนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ซ่ ึงจะนําไปสู่วธิ ีการเรี ยนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
7.2 ข้ อเสนอแนะ
7.2.1 การปฏิ บัติกิ จกรรมใดๆ ในกระบวนการเรี ย นการสอน ควรจัด ให้ครบกระบวนการ คื อ
ใช้เวลาให้หนักไปในทางคิด วิเคราะห์ สรุ ปองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มการฝึ กปฏิบตั ิ แสดงผลในการปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
และฝึ กการประเมิ น ตนเอง รู ้ ต นเองว่า มี ค วามสามารถอยู่ใ นระดับ ใด คุ ณ สมบัติ ใ นข้อ นี้ ผูเ้ รี ย นต้อ งได้รั บ
การส่ งเสริ มให้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้ตนเอง ประเมินตนเอง ควบคู่กบั การยอมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอย่างมี
เหตุผล รู ้จกั การพิจารณา ตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลทุกครั้ง
7.2.2 เนื้ อหาที่ เตรี ยมสอนในแต่ละครั้ งของแผนการจัด การเรี ยนรู ้ น้ ัน ต้องมี เวลาและเนื้ อ หาที่
เหมาะสม และสอดคล้องกัน มีความสอดคล้องกันไปตลอดเวลาของการนําเสนอในแต่ละครั้งของการเรี ยนการสอน
อาจารย์ผสู ้ อนมีความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมในแผนนั้นได้อย่างครบถ้วน หากอาจารย์ผสู ้ อนใช้เนื้อหามาก
แต่เวลาน้อย ไม่สัมพันธ์กนั ผูเ้ รี ยนก็จะเรี ยนแบบหนัก ผูเ้ รี ยนไม่ได้ฝึกปฏิ บตั ิเท่าที่ ควร จึ งไม่มีผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรี ย นในแต่ ล ะครั้ ง ผู ้เ รี ย นยัง ไม่ ไ ด้ฝึ กทัก ษะปฏิ บัติ ไม่ ไ ด้ฝึ กจิ ต พิ สั ย ไม่ ไ ด้ฝึ กคิ ด วิ เ คราะห์ และไม่ ไ ด้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรอย่างชัดเจน
7.2.3 อาจารย์ผสู ้ อนควรส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนที่ยงั ขาดทักษะในการคิดและการแสดงความคิดเห็น โดยใช้
กลวิธีหลายอย่าง เช่น วิธีการคิดดังโดยการพูดแสดงความคิดเห็นที่เกิ ดขึ้นในตัวอาจารย์ผสู ้ อนในขณะที่ทาํ งาน
หรื อ ขณะที่ ขบคิ ดปั ญหาจนกระทัง่ ได้คาํ ตอบ หรื อ การใช้คาํ ถาม 2 ระดับ ช่ วยแนะแนวทางในการคิ ด หรื อ
การแสดงความคิดเห็นในเรื่ องราวต่างๆ รอบตัวอย่างมีหลักการและเหตุผล คือ การนําความรู ้ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นหัว
ออกมาเชื่อมโยงกันเพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาต่างๆ การใช้แผนภาพ แผนผัง แผนที่ความคิด ทําเรื่ องที่เป็ นสัญลักษณ์
หรื อ นามธรรมให้เป็ นสื่ อรู ปธรรมจับต้องได้ ระดับของการตั้งคําถามมี 2 ระดับ คือ คําถามระดับพื้นฐาน และ
คําถามระดับสูง คําถามระดับพื้นฐาน เป็ นการถามความรู ้ ความจํา เป็ นคําถามที่ใช้ความคิดทัว่ ไป คําถามที่ให้บอก
ความหมายหรื อคําจํากัดความ คําถามบ่งชี้ หรื อระบุ คําถามระดับสู ง เป็ นการถามให้คิดค้น หมายถึง คําตอบที่
ผูเ้ รี ยนตอบต้องใช้ความคิดซับซ้อน เป็ นการส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์และกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้สมองทั้ง
ซีกซ้ายและซีกขวาในการคิดหาคําตอบ โดยอาจใช้ความรู ้หรื อประสบการณ์เดิมมาเป็ นพื้นฐานในการคิดและตอบ
คําถาม ตัวอย่างคําถามระดับสู ง ได้แก่ คาํ ถามให้อธิ บาย คําถามให้เปรี ยบเที ยบ คําถามให้วิเคราะห์ คําถามให้
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ยกตัวอย่าง คําถามให้ คําถามเพื่อให้ประเมินและเลือก คําถามให้ประยุกต์ คําถามให้สร้างหรื อคิดค้นสิ่ งใหม่ๆ หรื อ
ผลิตผลใหม่ๆ การตอบคําถามระดับสู ง อาจารย์ผูส้ อนต้องให้เวลาผูเ้ รี ยนในการคิดหาคําตอบเป็ นเวลามากกว่า
การตอบคําถามระดับพื้นฐาน เพราะผูเ้ รี ยนต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและมีวจิ ารณญาณในการตอบ
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