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คํานํา 

 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีความภูมิใจและยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีสวนรวม

ในการสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา ดวยการจัดโครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ครุศาสตรวิจัย 2561” ในครั้งนี้ อันถือเปนการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยครั้งที่สี่ของ

คณะครุศาสตร และเปนการจัดงานในระดับชาติเปนครั้งที่สาม ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจาก

บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเปน

ผลงานวิจัยในเลมที่ทานถืออยูในขณะนี้ 

 การดําเนินงานจะประสบความสําเร็จมิได หากปราศจากความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย 

ที่เก่ียวของ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงในความรวมมือ

ของทุกฝาย ทั้งในสวนผูจัดและผูเขารวมงาน ที่ไดเสียสละกําลังกาย กําลังใจ ความคิด เวลา และ

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อการสงเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ดวยความตระหนักในความสําคัญของ 

การวิจัย และรวมเปนสวนหนึ่งของการสรรคสรางสังคมใหเปนสังคมอุดมปญญา อันเปนจุดหมาย

ปลายทางของการจัดการศึกษาที่ทุกภาคสวนตางมุงหวัง 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังเปนอยางยิ่งวา ประมวลบทความวิจัยที่

สืบเนื่องจากการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครุศาสตรวิจัย 2561 เลมนี้ จะเปนสวนหนึ่งของ 

การพัฒนาความกาวหนาในองคความรูทางการศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนแกการศึกษาของผูที่สนใจ

และสังคมสวนรวมไดตามสมควรสืบไป 

 

 

 คณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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สารจากอธิการบดี มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตระหนักและใหความสําคัญของการสรางสรรคงานวิจัย    

การนําผลการวิจัยไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู โดยมีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนให

คณาจารยผลิตผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการบูรณาการ

งานวิจัยกับเรียนการสอน และมุงเนนใหมีการสรางสรรคงานวิจัยเชิงพื้นที่ รวมถึงวิจัยเพื่อรับใชสังคม 

ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับตอสาธารณชน นอกจากนี้การเผยแพรผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ทําให

เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ใหงานอันมีคุณคาเหลานี้ไดไปใชประโยชน และเผยแพรใน

วงวิชาการอยางกวางขวาง 

การจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย 2561 : 

NACE 2018 สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” ในครั้งนี้ เปนที่นายินดียิ่งที่ไดรับ

ความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษา จากทั่วประเทศเขารวมงานและนําเสนอผลงานวิจัย

ทางการศึกษาและรบัใชสังคม คณะทํางานไดดําเนินการสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

คัดเลือก พรอมใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข เพื่อใหบทความมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้น 

ตามมาตรฐานคุณภาพของการประชุมระดับชาติ นอกจากนั้น การจัดการประชุมวิชาการและ 

การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งนี้ ยังไดรับเกียรติจาก ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย ผูที่มีความรู 

ความสามารถในการพัฒนาการศึกษาไทย ไดมาเปนวิทยากรหลักในการบรรยายในหัวขอ “สรางสรรค

การเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” ซึ่งนับวาเปนประโยชนตอนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงนักศึกษาและ

บุคคลที่สนใจโดยทั่วไปนําไปพัฒนาวิชาชีพของตนไดอยางเหมาะสม 

 ขอขอบคุณ คณบดี ผูบริหาร อาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุกคนในคณะครุศาสตร ที่รวม

แรงรวมใจดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย 

2561 : NACE 2018 สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” ครั้งนี้ ซึ่งประสบ

ความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 

                                                  
 รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  สายธนู 

 อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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สารจากคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

       
 

 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดจัดการประชุมวิชาการและการนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติ “ครุศาสตรวิจัย 2561 : NACE 2018 สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่น

อยางยั่งยืน” ในวันเสารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย/

ผลงานวิชาการ ของคณาจารย นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนิสิต 

นักศึกษา นอกจากนั้นยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทางการวิจัยและสรางเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสูชุมชนและสังคมตอไป  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ขอขอบพระคุณ ดร.วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย ที่ให

เกียรติมาเปนวิทยากรเพื่อจุดประกายความคิด สรางพลังแหงการเรียนรูในหัวขอ “สรางสรรค 

พัฒนาการเรียนรู สูทองถ่ินอยางยั่งยืน” ใหกับผูเขารวมประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสรางแรงบันดาล

ใจและจุดประกายการเรียนรู และนําองคความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรู

อยางมีความสุขและเกิดประสิทธิผล และขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชาที่ให

ความกรุณาพิจารณาและประเมินบทความที่นําเสนอในการประชุมครั้งนี้ จึงทําใหทุกบทความที่ผาน

การประเมินจากผูทรงคุณวุฒิใหนําเสนอในการประชุมวิชาการเปนผลงานที่มีคุณภาพ  

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง หวังวาการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะเปน

ประโยชนตอทุกทานที่เขารวมการประชุมในการนําองคความรู ประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชให

เกิดประโยชนตอตนเอง สถาบัน และสังคมตอไป ขอขอบคุณคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรทุก

ฝายที่มีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินการจัดงานในครั้งนี้ดวยดี ทําใหการจัดการประชุมวิชาการ

ครั้งนี้ดําเนินการดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคทุกประการ 

                                                                                        
      ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร 

 คณบดีคณะครุศาสตร 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ผูจัดทํารวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 

ครุศาสตรวิจัย ครั้งที่ 4 : 2561 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ  สายธนู  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิยดา  เหลมตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิรักษ  ชัยเสนา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผูชวยศาสตราจารยนพนันท  สุขสมบูรณ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

เจาของ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

บรรณาธิการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

กองบรรณาธิการ 

1.  รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  ภูวิภาดาวรรธน 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนิษฐกานต  ปนแกว 

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย  สุขจิตต 

4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงจันทร  เดี่ยววิไล 

5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร 

6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมาน  ฟูแสง 

7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรรัตน  วัฒนาธร 

8.  อาจารย ดร.กิตติศักดิ์  นิวรัตน 

9.  อาจารย ดร.บัญชา  สํารวยรื่น 

10.  อาจารย ดร.เยาวทิวา  นามคุณ 

11.  อาจารย ดร.วิชิต  เทพประสิทธิ์ 

12.  อาจารย ดร.สวนีย  เสริมสุข 
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ผูชวยกองบรรณาธิการ 

1.  นางสาวศิริรัตน  สวนสี 

2.  นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร 

 

สํานักงานกองบรรณาธิการ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

119 หมู 9 ถ.ลําปาง-แมทะ ต.ชมพู อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 52100 

โทรศัพท 054-241303 มือถือ 083-5807665 โทรสาร 054-316748 

อีเมล : edulpru@gmail.com เว็บไซต www.edulpru.com 

 

หมายเหตุ  
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การวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
 

กิตติพงษ  วงศทิพย1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย วิธีดําเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และหนังสือที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยเพื่อนํามากําหนดเปนเกณฑในการวิเคราะห จากนั้นจึงวิเคราะหหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาตอนปลายที่ผลิตโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหา

ขอความที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานคารวธรรม ดานสามัคคีธรรม และดานปญญา

ธรรม แลวบันทึกลงในแบบบันทึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ผูวิจัยสรางขึ้น จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชการ

หาคาความถี่และคารอยละ ผลการวิจัยพบวา 

1. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษามีขอความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวธรรม

มากที่สุด รองลงมาคือ วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมและดานปญญาธรรม ตามลําดับ 

2. เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดานพบวา เรื่องที่พบมากที่สุดในดานคารวธรรม ไดแก การมี

มารยาทในการพูด รูจักใชวาจาสุภาพ และเหมาะสมแกกาลเทศะ สวนวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรม เรื่องที่

พบมากที่สุด ไดแก การเห็นแกประโยชนสวนรวม ถือวางานสวนรวมเปนงานของตนสําหรับวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ดานปญญาธรรม เรื่องที่พบมากที่สุด ไดแก การรูจักใชปญญา ใชเหตุผล และความถูกตองในการตัดสินปญหาทั้ง

มวล 

 

คําสําคัญ : วิถีชีวิตประชาธิปไตย, หนังสือเรียนวิขาภาษาไทย, ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
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An Analysisofthe Democracyasa Wayof Lifein Thai Language 

TextbooksfortheUpperElementary Education Level 
 

Kittipong  Wongtip1 

 

Abstract 
The objective of this investigation was to explore and analyze various forms of 

democratic lifestyle in Thai language textbooks for the upper elementary school level. The 

methodology involves documentary research regarding democratic lifestyle in an attempt to 

define the analysis criteria. The analysis focuses on the Thai language textbooks published by the 

Office of Basic Education Commission, Ministry of Education, used in Prathom 4-6 levels in order 

to find messages that reflect the three forms of democratic lifestyle. The three forms include 

personal ethics, social unity and intellectuality. For the purpose of this research, related data 

were statistically analyzed for frequency and percentage. The findings of this research are 

summarized as follows. 

 1. The statements of the textbooks reflectedthe forms of democratic lifestyle relating 

personal ethics the most, followed by social unity, and intellectuality respectively. 

 2.  When details of each form were considered independently, it was found that 

personal ethics contains the following elements: speaking manners, polite speaking, and 

appropriate speaking for space and time. Social unity, in turn, included public benefits and 

public-mindedness. Finally, intellectuality included using personal wisdom, reasoning and 

correctness in decision making in order to solve problems. 

 

Keyword : a way of life, Thai language textbook, lower elementary education level 
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1. บทนํา  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยอาจจะกลาวไดวายังไมประสบความสําเร็จมากนัก

เนื่องจากมีเหตุการณหลายอยางที่สะทอนใหเหน็ถึงความลมเหลวในการใชรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยไมกาวหนาเทาที่ควร อาจจะเนื่องมาจากประชาชนยังขาด

ความรูความเขาใจในหลักการของประชาธิปไตย ขาดการปลูกฝงใหมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ตลอดจนขาดจิตสํานึกใน

เรื่องสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของพลเมืองที่ดี (เพ็ญพร ทองคําสุก, 2550: 1) เพราะฉะนั้นการแกปญหาอยางยั่งยืน

ควรจะแกที่ตนเหตุ นั่นก็คือ การใหความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยและวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก

ประชาชน ซึ่งหากจะใหไดผลดีควรเริ่มใหความรูแกประชาชนตั้งแตวัยเด็ก เพราะเปนวัยที่สามารถซึมซาบที่ไดรับการ

สั่งสอนและอบรมไดโดยงาย ดังที่ เดวิสและแจ็ค (David and Jack, 1969 อางใน โกวิท แกวสุข, 2552: 1) ไดกลาว

ไววา วัยเด็กเปนวัยที่เริ่มตนพัฒนาการสรางลักษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งจะมีผลสืบเนื่องไปจนเติบโตสูวัยผูใหญ ดวย

เหตุนี้ประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยใหแกประชาชนของ

ตนเองตั้งแตวัยเยาวเพื่อใหมีความรูความขาใจ เห็นคุณคา และนําหลักการตาง ๆ ไปปฏิบัติจนเกิดเปนวิถีชีวิต 

อยางไรก็ตาม กระบวนการปลูกฝงความเปนประชาธิปไตยใหแกเด็กนั้นยอมตองอาศัยกระบวนการทาง

การศึกษาเปนสําคัญ เพราะการศึกษาเปนกระบวนการที่อบรมบมเพาะใหคนมีทั้งความรู ทักษะ และพฤติกรรมที่

เหมาะสม ทําใหมนุษยสามารถประพฤติปฏิบัติ ดําเนินอาชีพ และอยูรวมกับคนอื่น ๆ ในสังคมไดอยางมีความสุข 

ดังที่ ปรีชา ธรรมวินทร (2532:1) ไดกลาววา ระบบการศึกษามีบทบาทสําคัญอยางมากในการตระเตรียมคนใหเปน

สมาชิกอันพึงประสงคของระบบสังคมการเมืองในอนาคตโดยอาศัยโรงเรียนเปนกลไกสําคัญในการหลอหลอมขัด

เกลาใหผูเรียนมีความคิดและคุณสมบัติตาง ๆ ตามที่รฐัตองการ ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงไดกําหนดความมุงหมายและหลักการในมาตรา 

7 ไววา กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาที่เสรีภาพความเคารพกฎหมายความเสมอภาค

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (2551: 4-5) ไดกําหนด

วิสัยทัศนในการจัดการศึกษาไววา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของ

ชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกายความรูคุณธรรมมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก

ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งไดกําหนดไวในจุดหมาย

ขอ 4 ไววา เพื่อใหผูเรียนมีความรักชาติมีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อเปนการตอบสนองตอนโยบายของชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2536: 2) จึงไดกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษาเพื่อให

เยาวชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยใหโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จัด

กิจกรรมการเรียนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตั้งแตป พ.ศ. 2528 เปนตนมา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหโรงเรียนปลูกฝง

พฤติกรรมประชาธิปไตยใหแกนักเรียนทุกชั้นทุกคน ทั้งดานวิถีชีวิตประชาธิปไตยและระบบประชาธิปไตย ซึ่ง

พฤติกรรมประชาธิปไตยดานวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ตองการเนนใหนักเรยีนเรยีนรูนั้นมี 3 ดาน ไดแก ดานคารวธรรม 

ดานสามัคคีธรรม และดานปญญาธรรม สวนระบบประชาธิปไตยที่ตองการใหนกัเรียนเรียนรูนั้นจะมุงเนนใหนักเรียน

ทํางานโดยใชกระบวนการกลุม ซึ่งทุกคนในกลุมตองมีสวนรวมในการทํางาน  
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วิธีการปลูกฝงพฤติกรรมประชาธิปไตยอยางหนึ่งที่ครูผูสอนสามารถกระทําไดนอกเหนือจากการจัดการ

เรียนการสอนดวยวิธีสอนตาง ๆ ที่สงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยหรือการจัดกิจกรรมกลุมเพื่อใหผูเรียนเรียนรู

เกี่ยวกับระบบประชาธิปไตยแลว ก็คือ การอธิบายใหความรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเพิ่มเติมแกนักเรียนขณะที่

สอนเนื้อหาตาง ๆ ตามหนังสือเรียน ซึ่งตามปกติแลวคนทั่วไปหรือครูผูสอนมักจะเขาใจวา หนาที่การสอนเกี่ยวกับ

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือการปลูกฝงพฤติกรรมประชาธิปไตยเปนหนาที่ของครูสังคมศึกษา แตใน

ความเปนจริงแลว ไมวาจะเปนครูสอนวิชาใดก็สามารถสอนหรือปลูกฝงพฤติกรรมประชาธิปไตยไดโดยใชหนังสือ

เรียนวิชาที่ตนเองสอนเปนเครื่องมือในการอบรมสั่งสอน 

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชา

ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจะทําใหครูผูสอนสามารถนําไปอธิบายใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยโดยไมจําเปนตองสอนเนื้อหาเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยตรงเหมือนครูสังคมศึกษา 

นอกจากนี้ยังทําใหทราบถึงความพยายามของผูพัฒนาหนังสือเรียนในการที่จะปลูกฝงพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน

วิถีชีวิตประชาธิปไตยแกเยาวชน อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาหรือปรับปรุงหนังสือเรียนเพื่อปลูกฝงใหเยาวชน

ไทยมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยตอไป  

 

2. วัตถุประสงค 
  งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาตอนปลาย 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ผลิตโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเปนฉบับที่

ระบุไววาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จํานวน 3 เลม  

เนื้อหา 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัย คือ วิถีชีวิตประชาธิปไตยตามแนวคิดของสํานักคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติที่ระบุไวในคูมือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2536) ซึ่งประกอบดวย 

1. คารวธรรม ไดแก 

  1.1 เคารพและเทิดทูนสถาบันที่สําคัญของประเทศ เชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  1.2 เคารพพอแม ครู ญาติผูใหญ และเพื่อน ๆ  

  1.3 มีมารยาทในการพูด รูจักใชวาจาสุภาพ และเหมาะสมแกกาลเทศะ 

  1.4 เคารพสิทธิของผูอื่น ไมทําใหทรัพยของผูอื่นเสียหาย ไมเอาทรัพยของผูอื่นมาเปนของตนโดยไมได

รับอนุญาต ไมทําใหผูอื่นตองเสียชื่อเสียงหรือแมกระทั่งทําใหเจ็บกาย 

  1.5 เคารพความคิดเห็นของผูอื่น เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น จะฟงอยางตั้งใจ ไตรตรอง กอน

ตัดสินใจวาเชื่อหรือไม 
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  1.6 เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมายของ

ประเทศ 

  1.7 มีเสรีภาพ และใชเสรีภาพภายในขอบเขตที่สังคมกําหนด 

2. สามัคคีธรรม ไดแก 

  2.1 การรวมมือกันทํางาน ซึ่งตองรวมกันคิด รวมกันทํา และตองทําอยางเต็มใจและดวยความตั้งใจให

งานสําเร็จ 

  2.2 มีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ท้ังในกลุมยอยและในสังคมสวนรวม 

  2.3 เห็นแกประโยชนสวนรวม ถือวางานสวนรวมเปนงานของตน 

  2.4 มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลุผลและไดผลงานดีที่สุดเทาที่

สามารถทําได 

3. ปญญาธรรมไดแก 

  3.1 การรูจักใชปญญา ใชเหตุผล และความถูกตองในการตัดสินปญหาทั้งมวล 

  3.2 เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ทุกคนตองชวยกันคิด ชวยกันตัดสินใจโดยใชเหตุผล 

  3.3 ถามีปญหาโตแยงในหมูคณะจะพยายามอภิปรายดวยสติปญญาใหอีกฝายหนึ่งเห็นชอบและคลอยตาม 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวิเคราะห หมายถึง การแยกแยะและคัดเลือกขอความจากบทอานในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาตอนปลายที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยในดานคารวธรรม ดานสามัคคีธรรม และดานปญญา

ธรรม 

วิถีชีวิตประชาธิปไตย หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลทั้งทางดานรางกาย อารมณสังคม

และสติปญญาโดยนําหลักประชาธิปไตยมาใชในการดํารงชีวิตประจําวันจนเปนนิสัยหรือวิถีทางแหงชีวิตซึ่งบุคคลอื่น

สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนแบงออกเปนวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวธรรม ดานสามัคคีธรรม และดาน

ปญญาธรรม 

 วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวรรธรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึง

การมีมารยาทในการพูด การเคารพบุคคล สิทธิเสรีภาพ และความคิดเห็นของบุคคลอื่น ตลอดจนกฎ ระเบียบของ

สังคม และกฎหมายของประเทศ รวมทั้งการใชเสรีภาพภายในขอบเขตที่สังคมกําหนด 

 วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงของบุคคลที่แสดงใหเห็นถึงการ

รวมมือกันคิด รวมกันทํางาน การแสดงออกถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การเห็นแกประโยชนสวนรวม และการ

รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง 

 วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานปญญาธรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงของบุคคลที่ใหเห็นถึงการรูจักใช

ปญญา ใชเหตุผล และความถูกตองในการแกไขปญหาหรือแกไขปญหาโตแยงในหมูคณะ 

 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนปลาย หมายถึง หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่ผลิตโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเปนฉบับที่

ระบุไววาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร และนําเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห โดยไดดําเนินการ

เก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยเพื่อสรางเปนกรอบแนวคิดในการ

วิจัยและเพื่อนํามาใชเปนเกณฑในการวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 2. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากนั้นนําเครื่องมือที่สราง

ขึ้นใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ตอไป 

 3. ดําเนินวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย

อยางละเอียด โดยมีกระบวนการดังน้ี 

  3.1  การอานครั้งที่  1 เพื่อพิจารณาขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยดานวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย แลวขีดเสนใตขอความนั้นไว 

  3.2  การอานครั้งท่ี 2 เพื่อแยกประเภทของขอความที่ขีดเสนใตไววาเปนพฤติกรรมประชาธิปไตยดาน

วิถีประชาธิปไตยดานใด แลวจึงคัดลอกขอความนั้นไว 

  3.3  การอานครั้งท่ี 3 เพื่อทบทวนความถูกตอง 

 4. นําขอมูลที่วิเคราะหไดตามขอ 3 ไปบันทึกความถี่ลงในแบบวิเคราะหเนื้อหาดานวิถีชีวิตประชาธิปไตย

แลวประมวลผลโดยใชวิธีการทางสถิติ 

 5. เรียบเรียงและเขียนรายงานเสนอผลการศึกษาคนควาดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 

 

 

 

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

การวิเคราะหวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยดาน

สามัคคีธรรม 

การวิเคราะหวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยดาน

ปญญาธรรม 

การวิเคราะหวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยดาน

คารวธรรม 

วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏ

ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
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7. ผลการวิจัย 
 1. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีขอความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดาน

คารวธรรมมากที่สุด คือ มีจํานวน 274 ขอความ คิดเปนรอยละ 85.89 รองลงมาไดแก วิถีชีวิตประชาธิปไตยดาน

สามัคคีธรรมและดานปญญาธรรม มีจํานวน 42 และ 3 ขอความ คิดเปนรอยละ 13.17 และ 0.94 ตามลําดับ 

 2. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษามีขอความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวธรรมใน

เรื่องของการมีมารยาทในการพูด รูจักใชวาจาสุภาพ และเหมาะสมแกกาลเทศะมากที่สุด คือ มีจํานวน 217 

ขอความ คิดเปนรอยละ 79.20ยกตัวอยางเชน 

 

 กอนเขานอนคืนนั้น แตงออนสวดมนตไหวพระแลวอธิษฐานวา “เทพยดาฟาดินทั้งหลายเจาขา 

ขออยาใหมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นอีกเลย ถาทานโกรธมนุษยที่ทําอะไรผิดพลาดไปก็เพราะไมรูหรือไม

เจตนา ไดโปรดยกโทษใหพวกเราดวยนะเจาคะ ขอไดโปรดเมตตาประทานความสุขสงบใหแกพวกเรา

ทุกคน ท้ังในประเทศและในโลกดวยนะเจาคะ”  

(บทที่ 7 แรงพิโรธจากฟาดิน, ชั้นประถมศึกษาปที่ 4, หนา 114) 

  

 ขอความนี้เปนคําพูดของแตงออนที่ไหวพระสวดมนตเพื่ออธิษฐานใหเทพยดาฟาดินยกโทษใหมนุษย

และประทานความสุขใหแกมนุษย แสดงใหเห็นถึงการใชวาจาที่สุภาพในการพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยใชคําวา เจาขา 

เจาคะ ซึ่งเปนคําที่แสดงถึงความสุภาพนบนอบถอมตนเวลาที่พูดกับผูที่มีฐานะสูงสงหรือสิ่งที่ควรเคารพกราบไหว

บูชา 

 

 “พอไมเหนื่อยหรือครับ ขนน้ํามันเต็มทายรถทุกอาทิตย” ผมถามพอ  

(บทท่ี 3 คนละไม คนละมือ, ชั้นประถมศึกษาปที่ 5, หนา 37) 

 

 ขอความนี้เปนคําพูดของตัวละครในเรื่อง (ผม) ที่พูดกับพอของตนเอง แสดงใหเห็นถึงการใชวาจาที่

สุภาพเวลาที่พูดกับผูใหญ โดยใชคําวา ครับ เปนคําลงทาย  

 

  รองลงมาคือเรื่องของการเคารพและเทิดทูนสถาบันที่สําคัญของประเทศ เชน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย มีจํานวน 19 ขอความ คิดเปนรอยละ 6.94  ยกตัวอยางเชน 

 

 “พอเปนคนไทย อีกทั้งเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ชีวิตพอ ครอบครัวพอ 

มีความสุขความเจริญมาไดก็เพราะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงบําบัดทุกข

บํารุงสุขแกราษฎรโดยทั่วหนา การที่พอกับแมไดมีโอกาสรวมพิธีสําคัญ ๆ ของบานเมืองอยางนี้ก็

อยากถายรูปไวเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค”  

(บทที่ 16 วิถีชีวิตไทย, ช้ันประถมศึกษาปที่ 5, หนา 254) 
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 ขอความนี้เปนคําพูดของพอที่แสดงใหเห็นถึงความเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ที่

พระองคทรงบําบัดทุกขบํารุงสุขแกราษฎร ทําใหประชาชนอยูอยางมีความสุข แสดงใหเห็นวาพอสํานึกในพระมหา

กรุณาธิคุณและเคารพ เทิดทูนของพระองคเปนอยางยิ่ง 

 

 สิ้นเสียงประกาศ พลันแสงสวาง  คอย ๆ ลดลง พรอมกับมีเสียงปพาทยบรรเลงเพลงสรรเสริญ

พระบารมี ทุกคนลุกขึ้นยืนตรงอยางสงบ ครั้นจบเพลงตางก็ถวายความเคารพกอนนั่งลง  

(บทท่ี 5 ละครยอนคิด, ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6, หนา 71) 

 

 ขอความนี้เปนขอความที่บรรยายวาทุกคนลุกขึ้นยืนเมื่อไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเพลงจบก็

ถวายความเคารพกอนน่ัง ซึ่งก็แสดงใหเห็นถึงการเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเนื่องจากเพลงสรรเสริญ

พระบารมีเปนเพลงที่แตงขึ้นเพื่อสรรเสริญพระมหากษัตริยที่ทรงปกครองบานเมืองใหประชาชนอยูกันอยางรมเย็น 

ดังนั้นการยืนเมื่อไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมีก็แสดงถึงการเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 

  รองลงมาคือเรื่องของการเคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติ

ตามกฎหมายของประเทศ มีจํานวน18ขอความ คิดเปนรอยละ 6.57ยกตัวอยางเชน 

 

 “เมื่อตั้งชื่อนองแลว เราก็ตองไปแจงเกิดที่ที่วาการอําเภอ ซึ่งเขากําหนดไวภายในสิบหาวัน 

นับตั้งแตวันที่เกิด” พอรีบบอก  

(บทที่ 14 รูไวไดประโยชน, ชั้นประถมศึกษาปที่ 5, หนา 227) 

 

 ขอความนี้เปนคําพูดของพอที่พูดกับลูกเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการแจงเกิดของคนในสังคมวาจะตองแจง

เกิดภายใน 15 นับตั้งแตวันที่เกิด มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งขอความนี้แสดงใหเห็นวาพอเปนที่เคารพกฎ 

ระเบียบของสังคม และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ 

 

 “ไชโย” ผมรองอยูในใจ พอข้ึนทางดวนถนนโลงมีรถนอย ผมคิดวาคุณพอคงจะเรงความเร็วรถ

ใหฉิวปลิวลม แตคิดผิดครับ ผมเห็นปายไฟกะพริบสีเหลืองบอกความเร็วไมเกิน 80 กิโลเมตรตอ

ชั่วโมง “เฮอ!” ผมแอบถอนใจ เพราะรูวาคุณพอจะตองปฏิบัติตามกฎจราจรอยางแนนอน  

(บทที่ 3 อานปายไดสาระ, ช้ันประถมศึกษาปที่ 6, หนา 41) 

 

 ขอความนี้เปนขอความที่บรรยายเกี่ยวกับลักษณะการขับรถของคุณพอของตัวละคร (ผม) โดยขอความ

ไดบรรยายวา คุณพอปฏิบัติตามกฎจราจรโดยการขับรถไมเกิน 80 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเคารพ

กฎ ระเบียบของสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ 

 

 3. หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษามีขอความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรม

ในเรื่องของการเห็นแกประโยชนสวนรวม ถือวางานสวนรวมเปนงานของตนมากท่ีสุด คือ มีจํานวน 21 ขอความ คิด

เปนรอยละ 50.00 ยกตัวอยางเชน 
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 การชวยกันคนละไมคนละมืออยางนี้ เปนวิถีชีวิตของคนไทยมาชานาน นั่นก็คือการมีจิต

สาธารณะนั่นเอง ผูคนในชาติก็อยูอยางมีความสุข เปนการกระทําที่มาจากจิตในที่งดงามของตนเอง 

โดยปราศจากการบังคับ เพื่อเห็นแกประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง 

(บทท่ี 3 คนละไม คนละมือ, ช้ันประถมศึกษาปที่ 5, หนา 42) 

 

 ขอความนี้แสดงใหเห็นถึงการเห็นแกประโยชนสวนรวมโดยการชวยกันคนละไมละมือทําเพื่อประโยชน

ของสวนรวม ซึ่งจะทําใหผูคนในชาติอยูอยางมีความสุข 

 
 ถึงกระนั้นก็ยังไมพอ พระบรมวงศานุวงศ เจานายในพระราชวังตางก็พรอมพระทัยเสียสละ

ทรัพยสวนพรอมพระทัยเสียสละทรัพยสวนพระองค ขาราชบริพารทั้งชายหญิงไดรวมกันนําสรอยคอ 

เงินทอง เพชรนิลจินดาไปขาย เพื่อใหไดเงินมาชวยชาติ...  

(บทท่ี 16 พางเพี้ยงพสุธา, ช้ันประถมศึกษาปที่ 6, หนา 254) 

 

 ขอความนี้แสดงใหเห็นถึงการเห็นแกประโยชนของพระบรมวงศานุวงศและ เจานายในพระราชวังที่ได

สละทรัพยสวนพระองคเพื่อนําเงินมาชวยชาติ นอกจากนี้ขาราชบริพารทั้งชายและหญิงยังไดนําสรอยคอ เงินทอง 

เพชรนิลจินดาของตนไปขายเพื่อนําเงินมาชวยชาติ ซึ่งก็แสดงใหเห็นวาทุกคนเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนจึงยอมเสียสละทรัพยสินของตนเพื่อใหชาติไดดํารงอยูตอไป 

 

  รองลงมาไดแกเรื่องของการรวมมือกันทํางาน ซึ่งตองรวมกันคิด รวมกันทํา และตองทําอยางเต็มใจ

และดวยความตั้งใจใหงานสําเร็จ มีจํานวน 12ขอความ คิดเปนรอยละ 28.57 ยกตัวอยางเชน 

 

 ...ไฟลามรวดเร็วมากลอมหมูบานเอาไว ตองระดมคนทั้งหมูบานมาชวยกันดับ บางก็ชวยกัน

ถางหญา ตัดเสนทางไมใหไฟลาม บางก็ชวยกันไปเอาน้ํามาดับไฟ โชคดีที่ทุกคนรวมมือกันอยางแข็ง

ขัน มิฉะนั้นตองเกิดอัคคีภัยอยางแนนอน  

(บทท่ี 7 แรงพิโรธจากฟาดิน, ช้ันประถมศึกษาปที่ 4, หนา 108) 

 

 ขอความนี้แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันทํางาน ซึ่งตองรวมกันคิด รวมกันทํา และตองทําอยางเต็มใจ

และดวยความตั้งใจจึงจะทําใหงานสําเร็จ โดยคนในหมูบานไดชวยกันดับไฟเพื่อไมใหไฟลุกลามไปมากกวานี ้

 

 ...จนกระทั่งมีแมลงหวี่ ผึ้ง และฝูงมดชวยกันวางแผนตอสูจนสามารถกรูกันเขาไปในงวงชาง

อันธพาลนั้น ชวยกันกัด ตี ตอย ตอม จนมันลมสิ้นฤทธิ์ ปาทั้งปาจึงกลับคืนสูความสงบสุขดังเดิม

  

(บทท่ี 6 รวมแรง รวมใจ, ช้ันประถมศึกษาปที่ 5, หนา 101) 
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 ขอความนี้แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันทํางาน ซึ่งตองรวมกันคิด รวมกันทํา และตองทําอยางเต็มใจ

และดวยความตั้งใจจึงจะทําใหงานสําเร็จ โดยแมลงหว่ี ผึ้ง และฝูงมด ไดรวมมือกันวางแผนและตอสูกับชางอันธพาล

จนทําใหมันลมและสิ้นฤทธิ์ ทําใหปากลับคืนสูความสงบสุขดังเดิม  

  รองลงมาคือเรื่องของการมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในกลุมยอยและในสังคมสวนรวม จํานวน  

7 ขอความ คิดเปนรอยละ 16.67ยกตัวอยางเชน 

 

 พอของผมเปนอาจารยสอนอยูที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง มหาวิทยาลัยของพอรับ

บริจาคน้ํามันพืชที่ใชแลวเพื่อนําไปทดลองผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ทุกคนในบานของผมสนับสนุนพอ 

จึงชวยกันชักชวนเพื่อนบานทําปายประกาศ และกลองรับน้ํามันไปตั้งไวตามชุมชนแถวละแวกบาน 

ผูคนใหความรวมมือกันดีมาก ปูจะคอยรวบรวมเพื่อใหพอนําไปสงท่ีมหาวิทยาลัยทุกวันจันทร  

(บทท่ี 3 คนละไม คนละมือ, ช้ันประถมศึกษาปที่ 5, หนา 37) 

 

 ขอความนี้เปนเหตุการณตอนที่พอรับบริจาคน้ํามันพืชที่ใชแลวเพื่อนําไปทดลองผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 

ทุกคนในบานจึงชักชวนเพื่อบานทําปายประกาศและกลองรับน้ํามันไปตั้งไว ผูคนละแวกนั้นก็ใหความรวมมือเปน

อยางดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนในสังคมสวนรวม โดยรวมมือกันนําน้ํามันพืชที่ใชแลวมา

บริจาค เพื่อนําไปทดลองผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 

 

 เด็ก ๆ เดินดาหนาเกี่ยวขาวอยางตั้งอกตั้งใจ การที่เด็ก ๆ รวมมือรวมแรงกันอยางนี้ เปรียบได

กับการชวยเหลือซึ่งกันและกันของชาวนาในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งตางผลัดกันไปชวยเกี่ยวขาวในนาของ

เพื่อนบานใหเสร็จเปนราย ๆ ไป เรียกวา “ลงแขกเกี่ยวขาว”  

(บทท่ี 2 ควาย ขาว และชาวนา, ช้ันประถมศึกษาปที่ 6, หนา 25) 

 

 ขอความนี้เปนเหตุการณตอนท่ีเด็ก ๆ ชวยกันเกี่ยวขาวอยางตั้งใจ ซึ่งการที่ชวยกันเกี่ยวขาวอยางตั้งใจ

ก็แสดงใหเห็นถึงการเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในกลุมของตนเองท่ีรวมมือรวมใจกันเกี่ยวขาวใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 

 

 4. ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษามีขอความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานปญญา

ธรรมในเรื่องของการรูจักใชปญญา ใชเหตุผล และความถูกตองในการตัดสินปญหาทั้งมวลมากที่สุด คือ มีจํานวน  3 

ขอความ คิดเปนรอยละ 100.00 ยกตัวอยางเชน 

 

 “จิตดวยคะ จิตจะใชเหตุผลในการตัดสินใจ และจะไมหลงเชื่ออะไร งาย ๆ...”  

(บทท่ี 6 โอม! พินิจมหาพิจารณา, ช้ันประถมศึกษาปที่ 4, หนา 95) 

 

 ขอความนี้เปนคําพูดของจิตงามที่พูดกับพอแมและพี่วาจะไมหลงเชื่ออะไรงาย ๆ จะรูจักใชเหตุผลใน

การตัดสินใจ แสดงใหเห็นถึงการเปนคนท่ีรูจักใชปญญา ใชเหตุผล และความถูกตองในการตัดสินปญหาทั้งมวลของ

จิตงาม 
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  สวนวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานปญญาธรรมในเรื่องของเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ทุกคนตองชวยกันคิด 

ชวยกันตัดสินใจโดยใชเหตุผล และเรื่องของถามีปญหาโตแยงในหมูคณะจะพยายามอภิปรายดวยสติปญญาใหอีก

ฝายหนึ่งเห็นชอบและคลอยตามไมปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษา 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 8.1 อภิปรายผล 

 1. ผลการวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาพบวา         

มีขอความท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวธรรมมากที่สุด ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาวิถีชีวิตประชาธิปไตยดาน

คารวธรรมเปนเรื่องที่ถือวาเปนพื้นฐานของการดําเนินชีวิตในสังคม ดังนั้นเพื่อใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่ดีใน         

วันขางหนาจึงไดมีการบรรจุเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวธรรมในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย

คอนขางมาก เนื่องจากผูเรียนในระดับประถมศึกษายังเปนเด็ก สามารถที่จะอบรมสั่งสอนและปลูกฝงใหเกิด

พฤติกรรมตาง ๆ ไดโดยงาย และเมื่ออบรมสั่งสอนเปนประจําอยางสม่ําเสมอ เด็กจะซึมซาบสิ่งที่ถูกอบรมสั่งสอนจน

เกิดเปนนิสัยตอไป นอกจากนี้ยังอาจจะเปนเพราะวิชาภาษาไทยสะดวกแกการบรรจุเนื้อหาตาง ๆ ที่ตองการอบรมสั่ง

สอนหรือปลูกฝงใหแกเด็กโดยแตงเปนเรื่องราวใหเด็กอาน กอปรกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวธรรมมี

ความสัมพันธและเกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย จึงยิ่งสะดวกที่จะนําไปบรรจุใน

หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย เพราะในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย นอกจากจะใหความรูดานภาษาไทยแกผูเรียนแลว 

ยังสามารถสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยและเรื่องราวตาง ๆ ที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูลง

ไปในหนังสือเรียนไดดวย ดังที่ วรรณี โสมประยูร (ม.ป.ป.:196) ไดกลาวไววา หนึ่งในวิธีการสรางหนังสือเรียน

ภาษาไทยคือความสัมพันธกับกลุมประสบการณอื่น ๆ ไดแก การสอดแทรกความรู ความคิด คุณธรรมตาง ๆ ที่มีอยู

ในหลักสูตรเขาไวในเนื้อเรื่องของบทตาง ๆ เทาที่จะสอดแทรกเขาไปได เชน เรื่องการทํามาหากิน วัฒนธรรม 

ประเพณี จริยธรรม ฯลฯวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่พบรองลงมาคือวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรม อาจจะ

เนื่องมาจากวา วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมเปนเรื่องของการรวมมือกันทํางาน การเห็นแกประโยชน

สวนรวม การรักหมูคณะ การมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งอาจจะเปนเรื่องที่ไกลตัวเด็กในระดับประถมศึกษา

เพราะเปนเรื่องของการทํางานและการทําเพื่อประโยชนของสวนรวม ซึ่งเด็กในระดับประถมศึกษาอาจจะยังไมเขาใจ

มากนักในเรื่องของการทํางานและการทําเพื่อประโยชนสวนรวมเนื่องจากยังอาจจะมีวุฒิภาวะไมเพียงพอ จึงทําให

พบวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมคอนขางนอยหรืออาจจะเปนเพราะวาการปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตยใน

ระดับประถมศึกษามุงเนนใหผู เรียนเกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวธรรมกอน ซึ่งหากผู เรียนมีวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยดานคารวธรรมแลวก็จะสงผลใหเกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรม เชน หากผูเรียนมี

พฤติกรรมดานคารวธรรมที่วาดวยเรื่องของการเคารพสิทธิของผูอื่น เคารพความคิดเห็นของผูอื่น เคารพกฎระเบียบ

ของสังคม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศแลว ผลที่ตามมาก็คือคนในสังคมก็จะ

อยูรวมกันอยางมีความสุข กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน เพราะตางคนตางเคารพสิทธิของกัน

และกัน เคารพกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายของประเทศ สังคมก็จะไมมีเรื่องที่เกิดจากการทะเลาะเบาะแวง

ของคนในสังคม ทําใหประเทศชาติสงบเรียบรอย สวนวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่พบนอยที่สุดคือวิถีชีวิตประชาธิปไตย

ดานปญญาธรรม โดยอาจจะเปนเพราะวาวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานนี้เปนเรื่องที่อยูไกลตัวของผูเรียน ซึ่งผูเรียนใน

ระดับประถมศึกษายังเปนเด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจึงยังไมสามารถท่ีจะใชปญญาในการตัดสินปญหา หรือใชเหตุผล
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ในการตัดสินปญหาไดมากนัก ดังนั้นจึงมีขอความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยในดานนี้คอนขางนอย เพราะถา

หากบรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตประชาธิปไตยในดานนี้ในหนังสือเรียนมาก ๆ อาจจะทําใหเนื้อหานั้นยากเกิน

กวาระดับความรูหรือระดับสติปญญาของผูเรียนในระดับประถมศึกษา จึงทําใหพบวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานปญญา

ธรรมนอยกวาวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานอื่น ๆ  

 2. วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานคารวธรรมที่พบมากที่สุดในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา 

คือ การมีมารยาทในการพูด รูจักใชวาจาสุภาพ และเหมาะสมแกกาลเทศะ ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาวิชาภาษาไทยเปน

วิชาที่มุงใหผูเรียนมีทักษะในการใชภาษาไทย สามารถฟง พูด อาน เขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ระบุไวใน

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (2551:1) ไววา วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่

ตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อนําไปใชในชีวิต

จริง ไมวาจะเปนการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการพูดนั้น ตองสอนใหผูเรียน

รูจักใชภาษาที่ถูกตอง ใชภาษาที่สุภาพ และใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมกับระดับและฐานะของบุคคลในสังคม 

รวมทั้งการมีมารยาทในการพูด นอกจากนี้ยังสอดคลองกับวัตถปุระสงคของการผลิตหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยที่มุง

ใหผู เรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยและมีทักษะในการใชภาษาเพื่อสรางความเขาใจและ

ความสัมพันธที่ดีตอกันทําใหสามารถประกอบกิจธุระการงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยาง

สันติสุข ดังนัน้จึงทําใหพบขอความที่แสดงถึงการมีมารยาทในการพูด รูจักใชวาจาสุภาพ และเหมาะสมแกกาลเทศะ

มากกวาเรื่องอื่น ๆ รองลงมาคือเรื่องของการเคารพและเทิดทูนสถาบันที่สําคัญของประเทศ เชน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย และเรื่องของการเคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติตาม

กฎหมายของประเทศ ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาเรื่องดังกลาวขางตนไมใชประเดน็สําคญัของการสอนวิชาภาษาไทยและ

การผลิตหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย จึงทําใหมีขอความท่ีแสดงถึงการเคารพและเทิดทูนสถาบันที่สําคัญของประเทศ 

เชน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการเคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนอยกวาการมีมารยาทในการพูด รูจักใชวาจาสุภาพ และเหมาะสมแกกาลเทศะ  

 3. วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมเรื่องที่พบมากที่สุด คือ การเห็นแกประโยชนสวนรวม ถือ

วางานสวนรวมเปนงานของตน ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาการสอนใหรูจักเห็นแกประโยชนสวนรวมตองเริ่มสอนหรือ

ปลูกฝงตั้งแตเด็ก เนื่องจากตองใชระยะเวลานานกวาที่เด็กจะเกิดจิตสํานึกและเกิดความตระหนักที่จะทําประโยชน

ใหแกสังคมสวนรวม อีกทั้งตองรูจักที่จะเสียสละประโยชนสวนตนในบางครั้งเพื่อใหเกิดผลดีหรือเกิดประโยชนตอ

สวนรวม ดังนั้นจึงปรากฏขอความที่แสดงถึงการเห็นแกประโยชนสวนรวม ถือวางานสวนรวมเปนงานของตน

มากกวาเรื่องอื่น ๆ วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมที่พบรองลงมา ไดแก เรื่องของการรวมมือกันทํางาน ซึ่ง

ตองรวมกันคิด รวมกันทํา และตองทําอยางเต็มใจและดวยความตั้งใจใหงานสําเร็จ และเรื่องของการมีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหบรรลผุลและไดผลงานดีที่สุดเทาที่สามารถทําได จะเห็นไดวาทั้งสอง

เรื่องดังกลาวขางตนเปนเรื่องที่คอนขางไกลตัวสําหรับเด็กประถมศึกษา ซึ่งการรวมมือกันทํางาน รวมกันคิด รวมกัน

ทํา อาจจะไมเหมาะกับวัยของเด็กของระดับประถมศึกษา ซึ่งยังไมมีวุฒิภาวะมากเพียงพอที่จะคิดอะไรดวยตนเอง 

ตองอาศัยคําแนะนําและความชวยเหลือจากผูใหญจึงจะทําใหงานสําเร็จได อีกทั้งเรื่องของการมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ก็เชนเดียวกัน เด็กชั้นประถมศึกษายังไมโตพอที่จะสามารถรับผิดชอบตอหนาที่ของตัวเองได ยังตองการเลน

เพื่อความสนุกสนาน ดังที่ สุรางค โควตระกูล (2553:85) และ กาญจนา คุณารักษ (2558: 139) ไดกลาวไววา เด็ก

วัยประถมศึกษา (อายุ 6-12 ป) เปนวัยที่เต็มไปดวยความราเริงเบิกบาน เด็กจะสนุกสนานในการเลน ดังนั้นผูใหญ

ตองคอยกํากับดูแลอยางใกลชิดสวนวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานสามัคคีธรรมที่พบนอยท่ีสุด ไดแก เรื่องของการมีความ
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เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในกลุมยอยและในสังคมสวนรวม ก็อาจจะเนื่องมาจากเหตุผลเดียวกันคือ เด็กชั้น

ประถมศึกษายังไมมีความรูสึกที่จะตองเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เนื่องจากยังไมถึงวัยที่จะตองรูสึกเปนน้ําใจหนึ่งใจ

เดียวกัน เด็กในวัยนี้จะยังคงคิดถึงแตตัวเองมากกวาท่ีจะคิดถึงคนอื่น  

 4. วิถีชีวิตประชาธิปไตยดานปญญาธรรมที่พบมากที่สุดในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้น

ประถมศึกษา คือ การรูจักใชปญญา ใชเหตุผล และความถูกตองในการตัดสินปญหาทั้งมวลมากที่สุด รองลงมาคือ

เรื่องของเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น ทุกคนตองชวยกันคิด ชวยกันตัดสินใจโดยใชเหตุผล ซึ่งอาจจะอภิปรายไดวา ประเทศ

ไทยตองการใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญที่รูจักใชปญญา ใชเหตุผล ใชความถูกตองในการตัดสินปญหาตาง ๆ จึงไดมี

การบรรจุเนื้อหาหรือเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยในเรื่องนี้ลงในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย แตก็ยังมี

จํานวนไมมากนักเนื่องจากไมเหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของเด็กชั้นประถมศึกษาดังที่ สุรางค โควตระกูล (2553: 

57) ไดกลาวไววา  พัฒนาการทางเชาวปญญาและความคิดของเด็กระหวางอายุ 7-12 ป ยังไมพัฒนาถึงขั้นสุดทาย 

แตเมื่ออายุ 12 ปถึงวัยผูใหญ พัฒนาการทางเชาวนปญญาและความคิดของเด็กเปนขั้นสุดยอด เด็กจะเริ่มคิดเปน

ผูใหญ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุด เด็กสามารถท่ีจะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู สามารถที่จะคิดอยาง

นักวิทยาศาสตร มีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีตัวตนหรือสิ่งที่เปนนามธรรม ดังนั้นเด็กชั้น

ประถมศึกษาซึ่งมีอายุระหวาง 6-12 ปจึงไมสามารถท่ีจะใชเหตุผลในการตัดสินใจหรือแกปญหาไดอยางเต็มที่มากนัก

สวนวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานปญญาธรรมในเรื่องของถามีปญหาโตแยงในหมูคณะจะพยายามอภิปรายดวย

สติปญญาใหอีกฝายหนึ่งเห็นชอบและคลอยตามไมปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา ซึ่งก็เปน

เพราะวาเด็กระดับประถมศึกษายังไมมีความรูความสามารถหรือปญญามากพอที่จะอธิบายใหผูอื่นเห็นชอบและ

คลอยตามความคิดของตนเองดวยสติปญญา เนื่องจากอยูในวัยที่ระบบความคิดยังไมซับซอน คิดอยางไรก็พูดอยาง

นั้น ไมสามารถที่จะใชคําพูดเพื่อใหคนอื่นคลอยตามความคิดของตนเองดวย ประกอบกับยังไมมีคลังคํามากพอที่จะ

สรรคํามาพูดเพื่อโนมนาวใจผูอื่นไดซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพีอาเจต (Piaget’s Theory 

of Intellectual Development) ที่ระบุไววา เด็กอายุ 7-11 ป มีพัฒนาการอยูในขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรม 

(Concrete operations) คือ สามารถใชสมองคิดอยางมีเหตุผล รูจักการแกปญหากับสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมได แต

ยังไมถึงขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม (Formal operations) ซึ่งจะมีในเด็กอายุ 11-15 ป ที่จะมีพัฒนาการ

ทางดานความรูความเขาใจถึงระดับสูงสุด เด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผลกับปญหาทุกชนิด มีความคิดแบบผูใหญ 

เขาใจในสิ่งที่เปนนามธรรมได ตลอดจนการสรุปกฎเกณฑ การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐานได (พึงพิศ 

จักรปง, ม.ป.ป.:33) ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวขางตนจึงทําใหพบขอความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดาน

ปญญาธรรมคอนขางนอยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษา 

 

8.2 ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

  1. กระทรวงศึกษาธิการควรจะเพิ่มบทอานที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดานปญญาธรรมใหมาก

ยิ่งขึ้น เนื่องจากพบนอยมากในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา แตตองพิจารณาใหเหมาะสมกับ

พัฒนาการดานเชาวปญญาของเด็กช้ันประถมศึกษาดวย 

  2. ครูผูสอนวิชาภาษาไทยควรจะมีการสอดแทรกวิถีชีวีติประชาธิปไตยขณะที่ใหนักเรียนอานบทอาน

ในแตละบท นอกเหนือจากการมุงสอนใหนักเรียนอานออกเขียนได เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีวิถีชีวติประชาธิปไตย 
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  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีการศึกษาวิเคราะหวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนระดับชั้นอื่น ๆ หรือวิเคราะหจาก

สื่อสิ่งพิมพประเภทอื่น ๆ เชน นิตยสาร วารสาร วรรณกรรมสําหรับเด็ก นิทานพื้นบาน เปนตน 

  2. ควรมีการศึกษาวิเคราะหประเด็นอื่น ๆ ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย เชน คานิยม คุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค ฯลฯ เพื่อครูผูสอนจะไดมีแนวทางในการนําไปปลูกฝงใหแกผูเรียน 

  3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่ปรากฏในหนังสือเรียนของตางประเทศกับ

ประเทศไทย เพื่อจะไดเห็นความเหมือนและความแตกตางในการปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตยของตางประเทศไทย

กับประเทศไทย 
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การพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครู 

ที่เรียนดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค 
 

กิตติยา  ปลอดแกว
1
 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูที่เรียนดวย

กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคและ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลัง

เรียนของนักศึกษาครูประชากร คือนักศึกษาครูชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง จํานวน 27 คนแบบแผนในการทดลอง คือOne Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช

ประกอบดวย 1) แบบประเมินผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูและ 2)แบบทดสอบการคิดแกปญหา

ของนักศึกษาครูสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ยคารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. บทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูที่เรียนดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค ในภาพรวม มี

คุณภาพในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ2.36 คิดเปนรอยละ 78.52 

2. นักศึกษาครูมีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
คําสําคัญ : บทเรียนออนไลน, กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค, การคิดแกปญหา  
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The Development of pre-service Teachers’ e-Learning 

by using Creative problem solving process 

 

Kittiya  Plodkaew
1 

 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to studythe developmentof pre-service Teachers’ 

e-Learning by using Creative problem-solving process and 2)to comparepretest-posttestof pre-

service Teachers’ Problem-solvingability.The target population was 27pre-service Teachers 3, 

Major computer educationin the second semester of the academic year 2017at Lampang 

Rajabhat University.The experiment is One Group Pretest-Posttest Design. The instruments were 

1) Form for evaluationof pre-service Teachers’ e-Learningand 2) Problem solving 

test.Subsequently, the data was analyzed by mean,percentage andStandard Deviation 

The findings found that 

1.The development of pre-service Teachers’ e-Learningby using Creative problem-solving 

process had a very good quality with 2.36 points, 78.52percent. 

2.Pre-service Teachers have problem-solving abilityof posttest was higher than pretest  

 

Keyword :  e-Learning, Creative problem-solving process, Problem-solving 
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1. บทนํา 
 การพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มีความแตกตางจากศตวรรษที่ผานมาเนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในดานตางๆ อยางมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดด สงผลใหการจัด

การศึกษาตอง เปลี่ยนจากจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสูกระบวนทัศนใหมที่เนนให 

ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูดวยการพัฒนาใหผูเรียนรูจักกระบวนการในการสรางองคความรูดวยตนเอง จาก

ปญหาที่มีความซับซอนจากการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเปนโลกแหงนวัตกรรมที่มุงเนนความสรางสรรค แปลกใหม 

ไมซ้ําเดิม ดังนั้นการจัดการเรียนรูตองเนนทักษะกระบวนการคิดที่สามารถเนนใหผูเรียนสามารถแกไขปญหาไดอยาง 

สรางสรรคเพื่อตอบโจทยของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยในขณะนี้ ซึ่งทักษะการคิดที่กลาวถึงคือ การคิดแกปญหา 

เชิงสรางสรรค ท่ีเปนกระบวนการทางความคิดในการแกปญหาที่มีความซับซอน ที่มาจากแนวคิดใหมๆ อยางหลาก 

หลาย ประกอบดวยการคิดเอกนัยที่อาศัยความรูและประสบการณเดิม และความคิดอเนกนัยจากความคิด

สรางสรรค ท้ังในดานการคิดคลอง ริเริ่ม ยืดหยุน และละเอียดลออ ท่ีสงเสริมกันอยางเหมาะสม เพื่อนําไปปรับใชใน

การแกปญหา ไดอยางสรางสรรค ในยุคสมัยแหงศตวรรษที่ 21(พรสวรรค วงคตาธรรม ,2558) 

 จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต 

วาเปนผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา ไดแก ดานความรู หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด 

การนําเสนอขอมูล การวิเคราะห และจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และ

สามารถเรียนรูดวยตนเองได รวมถึงความรูในวิทยาการสมัยใหม และความรูจากภูมิปญญาไทย และทักษะทางเชาว

ปญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี

และกระบวนการตาง ๆ มาใชในการคิดวิเคราะหและแกปญหา เมื่อตองการเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมได

คาดคิดมากอน  แตปจจุบันพบวา การเรียนการสอนมุงที่การปฏิบัติตามแนวทางและทฤษฎีตลอดเวลา  ผูเรียนไม

คอยมีโอกาสใชความคิดวิเคราะห วิจารณ หรือแสวงหาแนวทางตาง ๆ ดวยตนเอง เวลาปฏิบัติ ไมไดนําความรูมาใช

เทาที่ควร การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาจึงมีปญหาในลักษณะคลายกัน 

 การแกปญหาอยางสรางสรรคเปนทางเลือกใหมสําหรับการแกปญหาของผูเรียน การมีทักษะในการ

แกปญหาจะชวยลด ความไมสบายกาย ไมสบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นจากปญหาตาง ๆ สําหรับความคิดสรางสรรคนั้น

เปนความคิดขั้นสูง ที่กอใหเกิดสิ่งแปลกใหม ฉะนั้นการแกปญหาอยางสรางสรรคจึงเปนการคิดหาแนวทางและ   

วิธีการใหม ๆ มาใชในการแกปญหา ซึ่งการจัดการเรียนรูแบบการแกปญหาอยางสรางสรรค (Creative Problem 

Solving) หรือ CPSถูกพัฒนาขึ้นโดย อเล็กซ เอฟ ออสบอรน (Alex F. Osborn) เปนกระบวนการที่ทาทายในการ

เอาชนะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับปญหาโดยใชเครื่องมือของความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหา ทําใหได

ความคิดที่แตกตาง หลากหลาย และมีศักยภาพในการแกปญหา ซึ่งจะเริ่มตั้งแตขั้นตอนของการพิจารณาลักษณะ 

ของปญหา บริบท บุคคลที่เกี่ยวของ ไปจนถึงผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้น (Isaksen, 2011) ดังที่ เกรียงศักดิ์  เจริญ

วงศศักดิ์ (2556) ไดแสดงความคิดเกี่ยวกับทักษะการแกปญหาไวในหนังสือ การคิดเชิง สรางสรรค วา “ทักษะการ

แกปญหาเปนสิ่งจําเปนที่ตองสรางใหเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนไทย เพือ่สามารถเผชิญปญหา ตาง ๆ ได มิใชเพิกเฉย

ตอปญหา หนีปญหา หรือแกปญหาดวยวิธีการไมเหมาะสมจนเกิดผลเสียตอตนเองหรือสวนรวมได และอาจพัฒนา

เด็กและเยาวชนใหมีความสามารถแกปญหาและพัฒนาสังคมสวนรวมได” ดังนั้นในสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา มีสถานการณและปญหาใหม ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ผูเรียนจึงควรมีทักษะในการแกปญหาและการแกปญหา

นั้นควรเปนการแกปญหาที่เหมาะสม 
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 ความสามารถในการแกปญหาสามารถฝกฝนไดและการฝกฝนความสามารถและทักษะดานการแกปญหา

นั้นเปนหนาที่ของครู เนื่องจากครูมีหนาที่ในการปลูกฝงทั้งความรูและทักษะชีวิตให ผูเรียนอยางเดนชัดที่สุด ครูมี

อิทธิพลตอการเรียนการสอนของนักเรียน ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคความรู พัฒนาทักษะและ

ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรคใหกับผูเรียน เชน การเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แนะนํา

วิธีการเสาะแสวงหาความรู ปลูกฝงจิตวิญญาณ คุณงามความดีและถายทอดลักษณะที่พึงประสงค 

 จากประเด็นขางตนผูวิจัยไดใหความสาํคัญกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการเรียนการ

สอนและความสามารถในการแกปญหาของนักศึกษาครู โดยไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลนของ

นักศึกษาครูที่เรียนดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคเพื่อศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนและ

ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักศึกษาครู 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1เพื่อศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูที่เรียนดวยกระบวนการแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาครู 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากร 

ประชากรคือนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

จํานวน 27 คน 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

       เนื้อหาที่ใชในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหารายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอรสแวร 

 3.3 ขอบเขตของตัวแปร 

 3.3.1 ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค  

 3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูและความสามารถในการคิด

แกปญหาของนักศึกษาครู 

 3.4 ขอบเขตดานเวลา 

    เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชระยะเวลาในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทั้งหมด  6 สัปดาห  

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 4.1 บทเรียนออนไลน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาครไูดพัฒนาขึ้น โดยไดมีการผสมผสานกัน

ระหวางเทคโนโลยีปจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนโดยนําเสนอผานบริการเครือขายอินเตอรเน็ต 

เปนสื่อกลางในการถายทอดความรู ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอรสแวร 
4.2 กระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค หมายถึง ขั้นตอน วิธีการ แนวทางหรือระบบที่ชวยในการ

แสวงหาหนทางในการจัดการกับปญหาดวยวิธีการที่ไมเคยมีใครนึกถึง หรือไมเคยทํามากอน เปนวิธีการที่แปลกใหม
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แตมีประโยชนและสามารถใชไดจริง สามารถจัดการกับสถานการณที่เปนปญหาได โดยเริ่มตนจากการพิจารณา

สถานการณที่เปนปญหา ประกอบกับการสืบคนหาขอมูลความรูที่เกี่ยวกับปญหาเพื่อใหไดซึ่งสาเหตุที่แทจริงของ

ปญหา โดยกระบวนการเรียนประกอบดัวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การเขาถึงปญหา2)การคิดวิธีการแกปญหา3)การ

เลือกและเตรียมการ4)การวางแผนการแกปญหา5)การลงมือปฏิบัติ 

4.3 ความสามารถในการคิดแกปญหา หมายถึง กระบวนการทางสมองของผูเรียน ในการขจัดสภาวะ

ความไมสมดุลที่เกิดขึ้นโดยพยายามปรับตัวเองและสิ่งแวดลอมใหผสมกลมกลืนกลับเขาสูสภาวะสมดุลหรือสภาวะที่

เราคาดหวังเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยวัดจากคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและ

หลังเรียน 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 6.1 แบบแผนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  

 6.2 เครื่องมือใชในการวิจัยประกอบดวย  

6.2.1แบบประเมินการผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครู 

6.2.2 แบบทดสอบความสามามารถในการคิดแกปญหาของนักศึกษาครู 

 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  6.3.1จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดยใชกระบวนการแกปญหาอยาง

สรางสรรค 5 ขั้นตอน ดังนี ้

 

 

 

 

 

ผลการศึกษา 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของ

นักศึกษาคร ู

2. ความสามารถในการคิดแกปญหา

ของนักศึกษาครู 

กิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการแกปญหา

อยางสรางสรรค 5 ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 1 การเขาถึงปญหา 

ขั้นตอนที่ 2 การคิดวิธีการแกปญหา 

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกและเตรียมการ 

ขั้นตอนที่ 4 การวางแผนการแกปญหา 

ขั้นตอนที่ 5 การลงมือปฏิบัติ 
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สัปดาหที ่ ขั้นตอน กิจกรรม 

1 ขั้นตอนที่ 1  

การเขาถึงปญหา  

 

1) ใหนักศึกษาครูทําแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียน

รายบุคคล 

2) ใหนักศึกษาครูฝกการหาปญหาและแนวทางการแกปญหาจากแบบฝกหัด

รายบุคคล 

3) ใหนักศึกษาครูแบงกลุมออกเปน 5 กลุม และทําการศึกษาสภาพปญหาการ

เรียนการสอนจากแบบฝกหัดการวิเคราะหปญหาจากงานวิจัยจํานวน 3 เรื่อง 

2 ขั้นตอนที่ 2  

การคิดวิธีการแกปญหา  

ใหสมาชิกในกลุมรวมกันหาแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนและ

สรุปผล โดยแตละกลุมจะตองพัฒนาบทเรียนออนไลนในการแกปญหา  

3 ขั้นตอนที่ 3 การเลือกและ

เตรียมการ  

ใหสมาชิกในกลุมรวมกันเลือกเนื้อหาและเตรียมความพรอมในการพัฒนา

บทเรียนออนไลนจากแบบฝกหัดการออกแบบสื่อการเรียนการสอนตาม

ADDIEmodel 

4 ขั้นตอนที่ 4  

การวางแผนการแกปญหา  

ใหสมาชิกในแตละกลุมแบงหนาที่ผูรับผิดชอบในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนา

บทเรียนออนไลน 

5 ขั้นตอนที่ 5  

การลงมือปฏิบัติ 

ใหแตละกลุมปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน 

6 

 

 1) ใหแตละกลุมนําเสนอผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน(ผูสอนทําหนาที่

ประเมินผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน) 

2) ใหนักศึกษาครูทําแบบทดสอบการคิดแกปญหาหลังเรียนรายบุคคล 

    

   6.3.2 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครู 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาคร ู
 

                  6.3.3 ผูสอนประเมินผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครู โดยประเมินจากแบบ

ประเมินการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครู ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)มีระดับ

คุณภาพ    3 ระดับ คือ 

   คาคะแนนระหวาง 2.33 – 3.00 หมายถึง คุณภาพดีมาก 

  คาคะแนนระหวาง 1.67 – 2.32 หมายถึง คุณภาพด ี

   คาคะแนนระหวาง 1.00 – 1.66 หมายถึง คุณภาพพอใช 
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  6.3.4 ใหนักศึกษาครูทําแบบทดสอบการคิดแกปญหาหลังเรียนซึ่งเปนแบบทดสอบรายบุคคล 

                  6.3.5 รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

7. ผลการวิจัย 
 7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูที่เรียนดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูที่เรียนดวยกระบวนการแกปญหา 

อยางสรางสรรค  

 

จากตารางท่ี 1พบวา บทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูที่เรียนดวยกระบวนแกปญหาอยางสรางสรรค   ใน

ภาพรวมมีคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 2.36คิดเปนรอยละ 78.52เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน

กระบวนการพัฒนามีคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 2.60 คิดเปนรอยละ 86.67 รองลงมา คือ ดานคุณคาของ

นวัตกรรม มีคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 2.47 คิดเปนรอยละ 82.22 และดานความเปนนวัตกรรมมีคุณภาพ

ระดับดี มีคาเฉลี่ย 2.00 คิดเปนรอยละ 66.67 ตามลําดับ 

 

 

เกณฑการประเมินคุณภาพ 
กลุมที ่

คาเฉลี่ย คารอยละ 
1 2 3 4 5 

1. ความเปนนวัตกรรม 2.00 66.67 

  1.1 ความเปนนวัตกรรม 2 2 2 2 2 2.00 66.67 

2. กระบวนการพัฒนา 2.60 86.67 

  2.1 วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนานวัตกรรม 3 3 3 2 3 2.80 93.33 

  2.2 การใชหลักการแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม 3 2 2 2 3 2.40 80.00 

  2.3 การออกแบบนวัตกรรม 3 3 2 3 3 2.80 93.33 

  2.4 กระบวนการพัฒนานวัตกรรม 3 3 2 3 3 2.80 93.33 

  2.5 การมีสวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม 3 3 3 2 3 2.80 93.33 

  2.6 ความสําเร็จของการพัฒนานวัตกรรม 2 2 2 2 2 2.00 66.67 

3. คุณคาของนวัตกรรม 2.47 82.22 

  3.1 การแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียน 3 3 2 3 3 2.80 93.33 

  3.2 การใชทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 3 3 2 2 3 2.60 86.67 

  3.3 การเรียนรูรวมกัน 3 3 2 2 3 2.60 86.67 

  3.4 สงเสริมใหเกิดกระบวนการแสวงหาความรู 3 3 2 3 3 2.80 93.33 

  3.5 การยอมรับ 2 2 2 2 2 2.00 66.67 

  3.6 การนําไปใช 2 2 2 2 2 2.00 66.67 

คาเฉลี่ยรวม 2.36 78.52 
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 7.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาครู  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียน 

ของนักศึกษาครู 

          (n=27) 

คะแนนการแกปญหา คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย คารอยละ 

กอนเรียน 33 20.70 62.74 

หลังเรียน 33 27.11 82.15 
         

  

จากตารางที่ 2 พบวา นักศึกษาครู จํานวน 27 คน ที่เรียนดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคมี

คะแนนความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนเฉลี่ยเทากับ20.70 คิดเปนรอยละ 62.74 และคะแนน

ความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ27.11คิดเปนรอยละ 82.15 แสดงวาใหเห็นวานักศึกษาครู มี

ความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
8.1 ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูที่เรียนดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรค                

ซึ่งประเมินผลโดยผูสอนผลการประเมิน พบวา บทเรียนออนไลนของนักศึกษาครูที่เรียนดวยกระบวนแกปญหาอยาง

สรางสรรค ในภาพรวม มีคุณภาพระดับดีมาก มีคาเฉลี่ย 2.36 คิดเปนรอยละ 78.52 นั่นเปนเพราะนักศึกษาครูไดทํา

การเรียนตามกระบวนแกปญหาอยางสรางสรรค5 ขั้นตอน ไดแก 1) การเขาถึงปญหา2)การคิดวิธีการแกปญหา3)

การเลือกและเตรียมการ4)การวางแผนการแกปญหาและ 5)การลงมือปฏิบัติ(สิทธิชัย ชมพูพาทย, 2554) โดยผูเรียน

ในแตกลุมไดมีการแบงหนาที่ในการทํางานรวมกันและไดชวยเหลือการสรางสรรคผลงานจนสําเร็จ ดังที่ นิวัฒน    

บุญสมและ มาเรียม นิลพันธุ(2558) สรุปวาการเรียนรูเชิงสรางสรรคเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงสงเสริมให

ผูรับการจัดกระบวนการเรียนรูไดใชความคิดเพ่ือสรางสรรคผลงานออกมาในรูปแบบตามจินตนาการของแตละบุคคล

ความคิดสรางสรรคจึงเปนความสามารถที่อยูในตัวมนุษยทุกคน เพราะความคิดสรางเปนการคิดคนเพื่อคนพบ

ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ที่มีประโยชนมีคุณคาสงผลใหบทเรียนออนไลนที่พัฒนาข้ึนมีคุณภาพในระดับมาก 

8.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหากอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาครูพบวา 

นักศึกษาครูมีคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องมาจากนักศึกษาครูไดลงมือ

ปฏิบัติการแกปญหารวมกับสมาชิกในกลุมครบทุกขั้นตอนของกระบวนเรียนดวยการแกปญหาอยางสรางสรรคและ

สามารถหาแนวทางในการแกปญหาได สอดคลองกับงานวิจัยของ อรวรรณ ตันสุวรรณรัตน (2552)ซึ่งไดศึกษาเรื่อง 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรค ที่มีตอความสามารถใน

การแกปญหา และความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัย พบวา นักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชกระบวนการแกปญหาเชิงสรางสรรคมีความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สงผลใหคะแนนการคิดแกปญหาหลัง

เรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 
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 ขอเสนอแนะในงานวิจัย 
 1.ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช 

 1.1 ผูสอนควรจัดเตรียมกรณีศึกษาท่ีหลากหลายเพื่อฝกทักษะการแกปญหาในระหวางกระบวนการเรียน

ของนักศึกษาครูใหเพิ่มมากขึ้น 

            1.2 ผูสอนควรมีการจัดสถานที่และอุปกรณคอมพิวเตอรใหมีความพรอมกอนการจัดกระบวนการเรียนการ

สอนเพื่อความสะดวกในการคนหาขอมูลของนักศึกษาครู 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรมีการนําเทคนิควิธีการสอนแบบตาง ๆ มาผสมผสานกับเรียนดวยการแกปญหาอยางสรางสรรค

เพื่อการสงเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาครูไดมากขึ้น 

2.2 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการแกปญหาอยางสรางสรรคผานสื่อการเรียนการสอน

ออนไลนเพื่อใหนักศึกษาครูสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  
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การสังเคราะหงานวิจัยและทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษา 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ธารณ  ทองงอก
1
 ชูชีพ  พุทธประเสริฐ

2
 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค1) เพื่อสังเคราะหงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษา สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษา ประชากรที่ใชในการ

สังเคราะหงานวิจัยเปนงานวิทยานิพนธ การคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษาจํานวน 48เรื่องกลุมเปาหมายในการศึกษาแนวโนมและทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษา 

เปนผูทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสังเคราะหเชิงคุณลักษณะและแบบ

สัมภาษณทิศทางการวิจัยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ วิเคราะหเนื้อหาดวย

การสังเคราะหเชิงคุณลักษณะวิเคราะหทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาดวยเทคนิคเดลฟาย 

ผลการสังเคราะหงานวิจัย พบวา  

1. งานวิจัยสวนใหญเปนการคนควาแบบอิสระ มีลักษณะเปนการนิเทศภายใน ผูวิจัยเปนเพศชาย เปน

บุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียน ที่มาและความสําคัญของปญหาเกิดจากโรงเรียนมีปญหาการนิเทศภายใน ขาด

บุคลากรและงบประมาณมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศของหนวยงาน กรอบแนวคิดในการวิจัยใชกรอบ

แนวคิด 5 ขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ศึกษาจากกลุมตัวอยาง เปนครูหรือผูรับ

การนิเทศ เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถาม เก็บขอมูลดวยตนเอง และวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่และรอยละ 

ผลการวิจัยสวนใหญพบวามีสภาพการดําเนินการนิเทศอยูในระดับปานกลางและมีปญหาที่บุคลากรขาดความรู 

ความเขาใจในวิธีการนิเทศโดย มีขอเสนอแนะใหผูเกี่ยวของเห็นความสําคัญของกระบวนการนิเทศ และทุกภาคสวน

ควรรวมมือกันอยางจริงจังในการนิเทศ 

2. ทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาเนนการนิเทศท่ีใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการสราง 

เครือขาย ยึดกฎหมายดานการศึกษาและนโยบายการศึกษาชาติ เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมดานการ

นิเทศการศึกษา เนนการวิจัยแบบผสม เนนกระบวนการมีสวนรวม และสามารถนําไปแกปญหาการศึกษาไดจริง 

 

คําสําคัญ : การสังเคราะหงานวิจัย, ทิศทาง การนิเทศการศึกษา 
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Research Synthesis and Direction on Educational Supervision for Chiang Mai 

University’s Education Administration Program 
 

Tharn  Thongngon1 Chooceep  Puthaprasert2 

 
Abstract 

The purpose of this paper is to examine research on an educational supervision for the 

education administration program at Chiang Mai University (CMU) and to explore direction in the 

educational supervision literature. With research synthesis methods, the study analyzed a total of 

48 dissertations and independent study projects produced by graduate students in the education 

administration program. The study also conducted semi-structured interviews with open-ended 

questions with 17 academic experts in the field of education administration. The statistical 

analysis and content analysis were employed for data analysis. Delphi technique was used to 

obtain consensus opinions relating to trends in the educational supervision. The finding shows 

that research on the educational supervision largely derived from the independent study projects 

and mainly focused on the issues of internal supervision. The majorities of the researchers is 

male and are school personnel. The major reasons for conducting research on the educational 

supervision include school’s internal supervision problems and a lack of personnel and budget. 

Also, the majority of the studies were conducted to examine current issues of organizational 

supervision, employ five steps of supervisionconcept by Office of the National Primary Education, 

rely on selected samples of teachers and service recipients, use surveys for data collection, and 

use a percentage frequency distribution for data analysis. The reviewed studies also indicate that 

the issues of educational supervision are at moderate level. Each study also supplies 

recommendations for relevant individuals and agencies. In addition, the finding reveals that 

directions in educational supervision are inclined to be research and development (R&D) study, 

underline the increasing use of information technology, build networks, highlight participation of 

all stakeholders, use diverse research tools to create innovations in educational supervision, and 

establish audit process and procedure of proposed innovations or models.  

 

Keywords : Researchsynthesis, Direction, Educationalsupervision 
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1.บทนํา 
การสังเคราะหงานวิจัย เปนระเบียบวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรโดยการรวบรวมงานวิจัย

เกี่ยวกับปญหาที่ตองการศึกษาโดยการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ันๆ หลายๆเรื่องมาศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการ

ทางสถิติหรือวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ และนํามาเสนอเปนขอสรุปอยางเปนระบบเพื่อใหไดคําตอบปญหาวิจัยที่

ตองการใหไดคําตอบที่เปนขอยุติ (นงลักษณ วิรัชชัย, 2542, หนา 33) การไดมาซึ่งองคความรูจากการสังเคราะห

งานวิจัยนับไดวามีความชัดเจนและนาเชื่อถือที่สะทอนใหเห็นภาพรวมอยางกวางขวางและลุมลึก ประชากรที่ศึกษา

สวนใหญมาจากวิทยานิพนธรายงานการวิจัย บทความวิจัย จากสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆโดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษาสังเคราะหงานวิจัยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษาหาองคความรูที่หลากหลายประเด็นที่

ผูวิจัยสะทอนใหเห็นวาการสังเคราะหงานวิจัยกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ เชนทําใหทราบสถานภาพงานวิจัยที่

ผานมาในอดีตและสามารถนําไปใชกําหนดทิศทางการวิจัยในอนาคต การนําผลการวิจัยมาใชกําหนดเปนแนวทาง

แผนงานเพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวของกับประเด็นที่ทําการศึกษาจุมพล พูลทัทรชีวิน(2530)หรือการกอใหเกิดองคความรู

ที่ประมวลจากขอคนพบที่ไดจากการศึกษาที่ผานมาอันนําไปสูการพัฒนาในศาสตรนั้นตอไปคูเปอรและลินเซย

(Cooper and Lindsay, 1997) 
การนิเทศการศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนื่องจากเปนกระบวนการสรางสรรค

ที่ไมหยุดนิ่งในการใหคําแนะนํา และการชี้ชองทางในลักษณะที่เปนกันเองแกบุคลากรทางการศึกษา ครู และ

นักเรียนสเปยร(Spears, 1967) เพื่อการปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ทางการศึกษาที่พึงประสงค แฮริส (Harris, 1975) ในระดับผูปฏิบัติ ผูเกี่ยวของกับกระบวนการนิเทศโดยเฉพาะ

ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูจึงตองมีการปรับเปลี่ยนเรียนรูวิธีการหรือเทคนิคใหม ๆ ในการนิเทศ

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบริหารในหนวยงานทางการศึกษา (วัชรา เลาเรียนดี, 2553) 

ปจจุบันศาสตรดานการนิเทศการศึกษาไดมีการพัฒนากระบวนการเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับในแตละบริบท

ตั้งแตภายในสถานศึกษาและระหวางหนวยงานทางการศึกษา แมวานโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแตกระบวนการนิเทศการศึกษาก็ยงัเปนนโยบายหลักและงานหลักที่ผูบริหารสถานศึกษา

ตองใหความสําคัญอยูเสมอ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548, หนา 1) 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

ตั้งแต พ.ศ.2525 ปจจุบันเปดสอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท 25 รุน และนักศึกษาปริญญาเอก 3 รุนมี

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทําวิจัยที่เปนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

ครอบคลุมในทุกระดับตั้งแตปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา ที่ผานมามีงานวิจัยจํานวน 48 เรื่อง ผานชวงเวลาตั้งแต

ประเทศใชหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2521 ปรับปรุง 2533 จนมาปจจุบันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ผานนโยบายการศึกษาหลายยุค หลายสมัย ผานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติหลาย

ฉบับคณะผูวิจัยในฐานะเปนคณาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จึงมีความสนใจที่จะสังเคราะหงานวิจัย

และศึกษาแนวโนมและทิศทางการการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาในอนาคตโดยใชการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ

รวมกับการศึกษาอนาคตภาพโดยใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) รวมกับคณาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาหลายสถาบัน เกี่ยวกับหัวขอวิจัยการนิเทศ

การศึกษาเพื่อเปนบทสะทอนคิดทั้งเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติใหกับสถาบันที่จัดการศึกษาไดเตรียมการผลิตผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศกในอนาคต 
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2.วัตถุประสงคของการวิจัย  
2.1 เพื่อสังเคราะหงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.2 เพื่อศึกษาทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ความสําคัญของงานวิจัย 
1. ไดขอมูลสารสนเทศของงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษาสาขาวิชาการบริหาร 

2. เปนแนวทางสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ครู อาจารย และนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาไดตอยอดงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณคาสามารถนําไปใชพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของชาติตอไป 

 

3.ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ประชากรที่ใชในงานวิจัยเปนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระดานการนิเทศการศึกษา 

ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 48เรื่อง(พ.ศ. 2529-2560)

และกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาทิศทาง แนวโนมงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษาเปนผูทรงคุณวุฒทิี่ทําหนาที่เปน

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ/งานคนควาแบบอิสระ หรือประธานสอบวิทยานิพนธ/งานคนควาแบบอิสระ สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา และสาขาการนิเทศการศึกษา เลือกแบบเจาะจง จํานวน 17 คน 

3.2 การสังเคราะหงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษา ใชระเบียบวิธีวิจัยเปนแบบสังเคราะหคุณลักษณะ 

(Qualitative Synthesis)เพื่อสะทอนขอมูลดานคุณลักษณะวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ โดยการบรรยาย

และการจําแนกผลการวิจัยออกเปน 8 ดาน ซึ่งประกอบดวย 1) ความเปนมาและความสําคัญของปญหา             

2) วัตถุประสงคของการวิจัย 3) กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช 4) ประชากรและกลุมตัวอยาง 5) เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย 6) การเก็บรวบรวมขอมูล 7) ผลการวิจัย 8) ขอเสนอแนะ 
3.3 การศึกษาทิศทาง การวิจัยดานการนิเทศการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใน 4 ดาน คือ 1) ดานเปาหมาย/จุดเนนการวิจัย 2) ดานแนวคิดทฤษฎี/นโยบาย ที่ใชใน

งานวิจัย 3) ดานรูปแบบการวิจัยดานการนิเทศการศึกษา 4) ดานการนําผลไปใช 

 

ขอตกลงเบื้องตน 
งานวิจัยดานการนิเทศการศึกษาเปนงานวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ

นิเทศการศึกษาทุกเทคนิควิธีทุกรูปแบบ รวมทั้งการนิเทศภายใน และการนิเทศการสอน ของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตเริ่มตนเปดหลักสูตร

จนถึงปจจุบัน 
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4.นิยามศัพทเฉพาะ 
4.1 งานวิจัยดานการนิเทศการศึกษา หมายถึง วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ ของนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2529-2560 

ดานการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายใน การนิเทศการเรียนการสอน การนิเทศดวยเทคนิควิธีการทุกรูปแบบ 

4.2 การสังเคราะหงานวิจัย หมายถึง การบวนการที่นํางานวิจัยซึ่งเปนวิทยานิพนธและการคนควาแบบ 

อิสระ มาวิเคราะหและสรุปตามกรอบเนื้อหาที่กําหนด ซึ่งประกอบดวย ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จุดมุงหมายของการวิจัย กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บ

รวบรวมขอมูล ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

4.3 ทิศทางการวิจัย หมายถึง ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตองานวิจัยดานการนิเทศการศึกษาของสาขา 

บริหารการศึกษาในอนาคตโดยพิจารณาจากงานวิจัยที่ผานมาและแนวโนมที่ควรจะเปน ใน 4 ประเด็นคือ 

เปาหมาย/จุดเนน การวิจัยแนวคิดทฤษฎี/นโยบาย ที่ใชในงานวิจัยรูปแบบการวิจัยดานการนิเทศการศึกษา และการ

นําผลไปใช 

 

5. กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

วิทยานิพนธ และการคนควาแบบ

อิสระระหวางปพ.ศ. 2529-2560 

- การนิเทศการศึกษา 

- จํานวน 48 เรื่อง 

ประเด็นการสังเคราะห 

1. ความเปนมาและความสําคัญของ

ปญหา 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช 

4. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

7. ผลการวิจัย 

8. ขอเสนอแนะ 

ทิศทางการวิจัยดานการนิเทศ

การศึกษาในอนาคต 

1. ดานเปาหมาย/จดุเนนการวจิัย 

2. ดานแนวคิดทฤษฎี/นโยบาย ที่ใชใน

งานวิจัย 

3. ดานรูปแบบการวิจยัดานการนิเทศ

การศึกษา 

4. ดานการนําผลไปใช 
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6.วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีดําเนินการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากวิทยานิพนธ และงานคนควาแบบ

อิสระระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่เกี่ยวของกับการนิเทศทางการศึกษา โดยประยุกตการ

สังเคราะหใน 3 ขั้นตอน คือ 1) การสังเคราะหคุณลักษณะของงานวิจัย 2) การสังเคราะหเนื้อหาตามกรอบแนวคิด

ของการวิจัย 3) การศึกษาแนวโนมและทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาในอนาคต 

6.1 ประชากรและกลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรในการสังเคราะหงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษา ไดแก วิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ

ดานการนิเทศการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 48 

เรื่อง(พ.ศ. 2529-2560) 

 กลุมเปาหมายในการศึกษาแนวโนมและทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาในอนาคตเลือกแบบ

เจาะจง จากผูทรงคุณวุฒิ ที่ทําหนาที่เปนอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ/งานคนควาแบบอิสระ หรือประธานสอบ

วิทยานิพนธ/งานคนควาแบบอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาการนิเทศการศึกษา จํานวน 17 คน ซึ่ง

เปนไปตามเกณฑขนาดกลุมผูเชี่ยวชาญของ มาลิโนว (Malino, 1972 อางถึงใน จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2530) 

6.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ฉบับคือ  

6.2.1 แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยเพื่อใชบันทึกรายละเอียดของวิทยานิพนธและการคนควา 

แบบอิสระ โดยมีรายละเอียดประกอบดวย ลักษณะงานวิจัย ประเภทของการนิเทศการศึกษาสถานภาพเพศตาํแหนง

หนาที่การงาน และหนวยงานที่สังกัด และแบบสังเคราะหเนื้อหาตามประเด็นขอบเขตดานเนื้อหาการวิจัยจํานวน 8 

ประเด็น คือ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช 

ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

6.2.2 แบบสัมภาษณแนวโนมและทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาในอนาคตเปนแบบ 

สัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

6.2.3 แบบสอบถามแนวโนมและทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาในอนาคตเปน 

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล มีขั้นตอน ดังนี ้

6.3.1 สํารวจรวบรวมงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษาที่เปนวิทยานิพนธและการคนควาแบบ 

อิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ตั้งแตเริ่มเปดหลักสูตรจนถึงปจจุบัน 

6.3.2 กําหนดประเด็น/ตัวแปรที่แสดงลักษณะและสาระของงานวิจัย 

6.3.3 สรุปประเด็นและบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย ขอมูลที่ใชบันทึกพิจารณา 

จากสวนประกอบที่ปรากฏในแตงานวิจัยและนําผลที่ไดจากการบันทึกขอมูลมาวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอนดังนี ้

   1) การบันทึกขอมูลคุณลักษณะของงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษา ศึกษาจากสถานภาพของ

งานวิจัย เปนประเด็นในภาพรวมประกอบดวยลักษณะของงานวิจัยวาเปนวิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระ 

ลักษณะหรือชนิดของการนิเทศการศึกษาสถานภาพเพศของผูวิจัย สถานภาพตําแหนงหนาที่การทํางานของผูวิจัย 

และหนวยงานตนสังกัดของผูวิจัย 
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   2) การบันทึกเนื้อหาตามขอบเขตของงานวิจัยยึดกรอบตามขอบเขตเนื้อหาของงานวิจัยใน 8 

ประเด็น เปนการอานและบันทึกผลตามความถี่ของขอมูลที่ไดจากประชากรทั้งหมด   

 6.3.4 สัมภาษณแนวโนมและทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาในอนาคตจากผูทรงคุณวุฒิ

จํานวน 17 คน เพื่อทําการสรุปประเด็นแนวโนมและทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาของสาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  

 6.3.5 นําประเด็นทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาที่ไดจาก

การสัมภาษณมาสรางขอคําถามเพื่อนําไปสอบถามกับผูทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันแนวโนมและทศิทางการวิจัย 

6.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ไดดําเนินการ ดังนี ้

6.4.1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบทความวิจัยท่ีวิเคราะหไดจากแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัยซึ่งเปน 

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบทความวิจัย วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ 

6.4.2 ขอมูลที่เปนขอคนพบจากงานวิจัยใชการสังเคราะหเชิงคุณลักษณะ (Qualitative  

Synthesis)เพื่อสังเคราะหเนื้อหาตามกรอบแนวคิดการวิจัยทั้ง 8 ประเด็นโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ 

6.4.3 การศึกษาทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษา ใชเทคนิคเดลฟายวิเคราะหเนื้อหาดวยคา 

มัธยฐาน (Mdn) และคาพิสัยระหวางควอไทล(Interquartile Range: IR) 

 

7. ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค เพื่อสังเคราะหคุณลักษณะงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษา สาขาการบริหาร

การศึกษา และเพื่อรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และสรุปภาพรวมที่ได

จากขอคนพบ จากวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระจํานวน 48 เรื่อง ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัยดังนี ้

 7.1 ผลการสังเคราะหคุณลักษณะของงานวิจัย 

 งานวิจัยที่นํามาสังเคราะหครั้งนี้เปนวิทยานิพนธและการคนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา

การบริหารการศึกษา จํานวน 48 เรื่อง ระหวางป พ.ศ. 2529-2560 พบวา สวนใหญ เปนการคนควาแบบอิสระ 

(รอยละ 72.91)รองลงมาคือวิทยานิพนธ (รอยละ 27.09) ประเภทของการนิเทศ สวนใหญเปนการนิเทศภายใน 

(รอยละ 66.67) รองลงมาเปนการนิเทศงานวิชาการและการนิเทศการสอนมีจํานวนเทากัน(รอยละ 8.33) การนิเทศ

การศึกษา(รอยละ 6.25) การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน(รอยละ 4.17) และนอยที่สุดเปนการนิเทศแบบคลินิก การ

นิเทศทางไกลและการนิเทศแบบมีสวนรวมมีจํานวนเทากัน(รอยละ 2.08) สถานภาพเพศของผูวิจัย สวนใหญเปน

เพศชาย (รอยละ 60.41) รองลงมาเปนเพศหญิง(รอยละ 39.59) ตําแหนงหนาที่การงานของผูวิจัยพบวา สวนใหญ

เปนครู (รอยละ 29.17) รองลงมาเปนอาจารยใหญและผูบริหารสถานศึกษา (รอยละ 27.08) รองผูอํานวยการและ

ผูชวยอาจารยใหญ(รอยละ 18.75) ศึกษานิเทศก (รอยละ 14.59) ผูชวยหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ (รอยละ 

4.17) และนอยที่สุดเปนหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ นักวิชาการศึกษาและกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชน มี

จํานวนเทากัน (รอยละ 2.08) สวนหนวยงานที่สังกัดของผูวิจัย พบวา สวนใหญทํางานอยูในสถานศึกษา (รอยละ 

72.92) รองลงมาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีและสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ (รอยละ 25.00)และกองการศึกษา

เทศบาล (รอยละ 2.08)  

 



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

41 

 

 7.2 ผลการสังเคราะหเนื้อหา 

รายละเอียดการสังเคราะหเนื้อหาทั้ง 8 ประเด็นมีดังนี ้

 7.2.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาพบวาอันดับหนึ่งมีความเปนมาของปญหาการวิจัย เกิด

จาก สถานศึกษามีปญหาการนิเทศภายในสถานศึกษา ขาดกระบวนการ ขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการนิเทศ 

ไมทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง มีจํานวนมากที่สุด (รอยละ 70.83) อันดับสองคือ สถานศึกษามีความตองการ

พัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา(รอยละ 18.75) 

อันดับสามตองการศึกษาผลการใชการการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (รอยละ 10.42) อันดับสี่นํา

กระบวนการนิเทศตามแนวนโยบายของหนวยงานตนสังกัดไปใช (รอยละ 6.25) 

7.2.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย ตั้งแต 1 ขอ ไปจนถึง 4ขอ รายละเอียดพบวาอันดับหนึ่งมี 

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาของหนวยงาน (รอยละ 60.42)อันดับสองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ (รอยละ 39.58) อันดับสามมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาดวยการ

นิเทศการศึกษา (รอยละ 29.17) อันดับสี่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการการนิเทศของหนวยงาน (รอยละ 

8.33) อันดับหามีวัตถุประสงคท่ีมีความถี่เทากัน 4 ประเด็นคือ เพื่อนําวิธีการนิเทศดวยรูปแบบตาง ๆ ไปประยุกตใช

ในหนวยงานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเด็นตาง ๆ เชน เพศ วุฒิ

การศึกษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง เพื่อศึกษาผลการนิเทศดวยรูปแบบตาง ๆ และเพื่อจัดทําและตรวจสอบ

คูมือการนิเทศ (รอยละ 6.25) อันดับหกมีวัตถุประสงคท่ีมีความถี่เทากัน 2 ประเด็นประกอบดวย เพื่อพัฒนารูปแบบ

การนิเทศ เพื่อศึกษาบทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศ (รอยละ 4.17) อันดับเจ็ดมีวัตถุประสงคสอดคลอง

กัน7 ประเด็นดังนี้ เพื่อศึกษาการรับรูของผูบริหาร ของครูตอการนิเทศการศึกษา เพื่อศึกษาความสัมพันธของการ

นิเทศกับการรับรูของผูบริหาร เพื่อศึกษาขอเท็จจริงในการปฏิบัติงานนิเทศ เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามกระบวนการ

นิเทศ เพื่อประเมินโครงการนิเทศ เพื่อจัดทําแผนการนิเทศการศึกษา และเพื่อศึกษาการดําเนินการนิเทศการศึกษา

ของสถานศึกษาตนแบบ (รอยละ 2.08)  

7.2.3 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย สวนใหญเปนกรอบกระบวนการนิเทศ กํากับ ดูแล  

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแหงชาติ (2528) มี 5 ขั้นตอน ประกอบดวย การศึกษาสภาพ

ปจจุบัน ปญหา และความตองการของโรงเรียน การวางแผนและกําหนดทางเลือก การสรางเครื่องสื่อ และเครื่องมือ 

การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และการประเมินผลและรายงานผล (รอยละ 25.00)รองลงมาเปนกรอบแนวคิดของ

การจัดกิจกรรมนิเทศภายของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529)  มี 4 ขั้นตอน 

ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ การวางแผน การปฏิบัติการนิเทศ และการ

ประเมินผล (รอยละ 10.42)อันดับสามเปนกรอบแนวคิดการนิเทศการศึกษาตามแนวทางของสงัด อุทรานันท 

(2530) และรุจิร ภูสาระ (2547) ใน 5 ดาน ประกอบดวย ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการเรียนการ

สอน ดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการสอนและดานการประกันคุณภาพการศึกษา (รอย

ละ 6.25) อันดับสี่มีกรอบแนวคิดที่มีจํานวนเทากัน 2 แนวคิดประกอบดวย เปนกรอบแนวคิดของการนิเทศงาน

วิชาการภายในโรงเรียนประถมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแหงชาติ 9 ดาน 

ประกอบดวย งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ

การเรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานดานการวางแผนและกําหนดวิธี

ดําเนินงาน งานสงเสริมการสอน และงานประชุมอบรมทางวิชาการ (รอยละ 4.17) และกรอบแนวคิดกิจกรรมการ

นิเทศภายใน 5 กิจกรรม ประกอบดวย การสังเกตการณสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การประชุมกอนเปดภาคเรียน การ
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ปฐมนิเทศครูใหม การสาธิตการสอน (รอยละ 4.17) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่ยึดตามวัตถุประสงคที่แตกตางกันอื่นๆ 

เชน กรอบแนวคิดของการจัดทําคูมือ ตามแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552)แบงเปน 

6 องคประกอบ คือ คํานํา สารบัญ บทนํา กระบวนการดําเนินงาน การสรุปและรายงานผล และเอกสารอางอิง/

ภาคผนวก (รอยละ 4.17) กรอบแนวคิดของการประเมินโครงการตามแนวคิดของ สตัฟเฟบีม (Stufflebeam, 

1997) ประกอบดวย การประเมินดานบริบท ดานปจจัย ดานกระบวนการ และดานผลผลิต (รอยละ 2.08) กรอบ

แนวคิดการตรวจสอบประสิทธิภาพของคูมือและแนวทาง 3 ดาน คือ ความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไป

ได (รอยละ 10.42) และยังมีการประยุกตใชกรอบแนวคิดกอนหนานี้โดยมีลักษณะใกลเคียงกับกรอบแนวคิดใน

อันดับตนๆ 

7.2.4 ประชากรและกลุมตัวอยางจากงานวิจัย สวนใหญศึกษาจากกลุมตัวอยาง (รอยละ 93.75) 

รองลงมาเปนการศึกษาจากกลุมประชากร (รอยละ 6.25) เมื่อพิจารณาถึงกลุมผูใหขอมูลพบวา อันดับหนึ่งผูตอบ

แบบสอบถามเปน ครูหรือผูรับการนิเทศ (รอยละ 81.25) อันดับสองเปนผูบริหารสถานศึกษาซึ่งประกอบดวย

ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการและหัวหนางานนิเทศ หัวหนางานวิชาการ หรือผูทําหนาที่นิเทศ (รอยละ 

58.33)อันดับสามเปนศึกษานิเทศก (รอยละ 14.58)อันดับสี่เปน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอยละ 

6.25) 

7.2.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยสวนใหญใชเครื่องมือ 1 ประเภท (รอยละ 68.75) อันดับสองใช

เครื่องมือ 3 ประเภท (รอยละ 10.42) อันดับสามใชเครื่องมือ 2 ประเภท (รอยละ 8.33) อันดับสี่ใชเครื่องมือ 5 

ประเภท (รอยละ 6.25) อันดับหาใชเครื่องมือ 4 ประเภท (รอยละ 4.17) และใชเครื่องมือ 7 ประเภท (รอยละ 2.08)

ในดานชนิดของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย พบวา สวนใหญเปนแบบสอบถาม (รอยละ 93.75) อันดับสองเปนแบบ

สัมภาษณ(รอยละ 16.67) อันดับสามแบบบันทึก (รอยละ 10.42) อันดับสี่มีเทากัน 2 ประเภทคือ แบบสังเกตการณ

สอน และแบบสรุปผลการประชุม /วาระการประชุม(รอยละ 6.25) อันดับหา มีเทากัน 2 ประเภทคือ แบบสรุปขอ

คนพบและแบบทดสอบ (รอยละ 2.08)  

7.2.6 วิธีเกบ็รวบรวมขอมูลทั้งหมดเก็บขอมูลดวยตนเอง (รอยละ 100.00) สวนสถิติที่ใชในการวิจัย  

พบวา สวนใหญใชคาความถี่และรอยละมากที่สุด (รอยละ 93.75) อันดับสอง ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแบบ

อุปนัย (รอยละ 62.50) อันดับสามใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (รอยละ 56.25) อันดับสี่เปนการทดสอบที 

(t-test) (รอยละ 4.17) อันดับหาใชการวิเคราะหความสัมพันธอยางงาย (รอยละ 2.08) 

7.2.7 ผลการวิจัย พบวาการศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาของหนวยงานสวนใหญมีสภาพการ 

ดําเนินการอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 58.62) อันดับสองมีสภาพการดําเนินการอยูในระดับนอย (รอยละ 24.14) 

และอันดับสามมีสภาพการดําเนินการอยูในระดับมาก (รอยละ 17.24) การศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

พบวาปญหาของการนิเทศสวนใหญมีปญหาจากบุคลากรขาดความรูความเขาใจในวิธีการนิเทศ (รอยละ 36.84) 

อันดับสองบุคลากรขาดความตระหนักและเห็นความสําคัญของการนิเทศ (รอยละ 31.58) อันดับสามขาด

งบประมาณ (รอยละ 21.05) และอันดับสี่มีภาระหนาที่อื่นมาก (รอยละ 10.53) แนวทางการพัฒนาดวยการนิเทศ

การศึกษา พบวาอันดับหนึ่งสถานศึกษาตองใหความสําคัญอยางจริงจังกับกระบวนการนิเทศของสถานศึกษาเชนให

ความรูครู หรือจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอ(รอยละ 57.14) อันดับสองใชกระบวนการนิเทศแบบมีสวนรวมทุก

ขั้นตอนตั้งแตรวมวางแผน รวมประเมิน และรวมพัฒนา (รอยละ 21.43) อันดับสามพัฒนากระบวนการบริหารใหมี

ประสิทธิภาพ เชน การติดตามผลการนิเทศอยางตอเนื่อง การนําผลการนิเทศมาใชในการวางแผน (รอยละ 14.29) 
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และอันดับสี่ใชวิธีการนิเทศที่หลากหลายวิธีการ (รอยละ 7.14) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู

ดานการเรียนการสอนและคุณลักษณะของผูบริหารกับการนิเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.2.8 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย พบวาสามารถแบงได 2 ประเด็น คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากการ 

วิจัย มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 1) หนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา ตองสงเสริมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของเห็น

ความสําคัญของการนิเทศการศึกษา 2) ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนควรรวมมือกันอยางจริงจังกับการการนิเทศการศึกษา

ของสถานศึกษา 3) สถานศึกษาตองมีแผนงานและโครงการนิเทศใหชัดเจนขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป มี

ประเด็นสําคัญ ดังนี้1) ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการนิเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2) ควรศึกษา

เปรียบเทียบปญหาอุปสรรคกับหนวยงานอื่น 3) ควรทําการศึกษาประสิทธิภาพการใชกระบวนการนิเทศการศึกษาที่

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษา 

7.3 ผลการศึกษาทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิตอทิศทางการนิเทศการศึกษาใน 4 ประเด็นดวยเทคนิค 

เดลฟายในรอบท่ี 3  นําเสนอดังตารางท่ี 1 ดังนี ้
 

ตารางท่ี 1 คามัธยฐาน (Mdn) และคาพิสัยระหวางควอไทล (IR) ของความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับทิศ 

ทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ขอ รายการ Mdn 
แนวโนมความ

เปนไปได 
IR 

ความสอดคลอง

ของผูทรงคุณวุฒิ 

 ประเด็นดานเปาหมาย/จุดเนนการวิจัย     

1. การนิเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะ

การนิเทศออนไลน โดยจัดตั้งเปนกลุมเรียนรูโดยผานเครือขาย

ทางสังคมออนไลน 

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

2. การนิเทศที่เนนการเสริมสรางสมรรถนะดานการสอน และการ

ปฏิบัติงาน และสงเสริมความรวมมือในการแกไขปญหาการเรียน

การสอนบนหลักการสรางสัมพันธภาพของความเทาเทียม 

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

3. การวิจัยสรางเครือขายการนิเทศการศึกษา ในการนิเทศแบบพี่

ชวยนอง สถานศึกษาขนาดใหญชวยสถานศึกษาขนาดเล็ก เนน

การมีสวนรวมจากบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายทั้งในและนอก

สถานศึกษา   

4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

4. การสรางคูมือเพื่อใหเกิดกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มีความ

ชัดเจน และเปนการแกปญหาระยะยาว ใหกับองคกร 
5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

5. การนิเทศเพื่อกํากับ ติดตาม และประเมินผล ทําในเฉพาะ

สาขาวิชาที่มีปญหามากเชน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

6. การนิเทศเพื่อแกปญหาเชิงพื้นที่ งานวิจัยเชิงสถาบัน เนนการ

แกปญหาเฉพาะเรื่อง ผูมีประสบการณมากชวยผูมีประสบการณ

นอย 

5.00 มากที่สุด 0.50 สอดคลอง 

7. เนนการสรางรูปแบบการนิเทศแนวใหม มีความสอดคลองกับ

นโยบายการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาสถานศึกษาอยางยั่งยืน 
5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 
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ขอ รายการ Mdn 
แนวโนมความ

เปนไปได 
IR 

ความสอดคลอง

ของผูทรงคุณวุฒิ 

 ประเด็นดานแนวคิดทฤษฎี/นโยบายที่ใชในงานวิจัย     

1. ยึดแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและ

กฎหมายเชนรัฐธรรมนูญฉบับใหม กฎหมายทางการศึกษาฉบับ

ใหม แผนการศึกษาชาติ 20 ป และนโยบายภาครัฐเชน ประเทศ

ไทยในยุค 4.0 

5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

2. แนวคิดดานการใชการนิ เทศการศึกษาผานสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ การสรางและใชเครือขาย การวัดและประเมินผลและ

การบูรณาการการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา 

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

3. แนวคิดที่ประยุกตการพัฒนาบุคลากรในวงการธุรกิจเอกชนและ

อุตสาหกรรมใหม ๆ ที่ประสบผลสําเร็จทั้งในและตางประเทศ 
5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

4. การประยุกตใชทฤษฎีการนิเทศการศึกษาของนักวิชาการในอดีต

กับการนิเทศสมัยใหม 
5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

 ประเด็นดานรูปแบบการวิจัยดานการนิเทศการศึกษา     

1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษา 5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

2. เนนการวิจัยแบบผสมผสาน ใชเครื่องมือวิจัยที่หลากหลาย มี

หลายขั้นตอน 
5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

3. การวิจัยที่เนนกระบวนการการมีสวนรวมกับสมาชิกในองคกร 5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

4. การนํานวัตกรรมที่สรางขึ้นไปทดลองใช มีการประเมินผล เพื่อให

ไดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใชแกปญหาไดจริง 
5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

 ประเด็นดานการนําผลไปใช     

1. การนิเทศการศึกษาตองยึดการบริหารสถานศึกษาเปนศูนยกลาง

โดยการปรับประบวนการนิเทศใหเขากับกระบวนการบริหารงาน

ของสถานศึกษา 

5.00 มากที่สุด 1.00 สอดคลอง 

2. การนิเทศการสอนตองมีบทบาทหนาที่ของบุคลากรชัดเจน 

กระชับ และสามารถนําไปประยุกตใชแกปญหาการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียนได 

5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

3. ผลงานวิจัยสามารถนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรการนิเทศการศึกษา

แกผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4.00 มาก 1.00 สอดคลอง 

4. ผลงานวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศเพื่อ

แกปญหาใหกับสถาบันทางการศึกษาได 
5.00 มากที่สุด 0.00 สอดคลอง 

  

 จากตารางท่ี 1 พบวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน โดยมีคาพิสัยระหวางควอไทลนอยกวา

หรือเทากับ 1.50 และมีความคิดเห็นที่เปนไปไดอยูในระดับมากถึงมากที่สุดตามเกณฑของ สุภางคจันทรวานิช 

(2540) ทุกประเด็น 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 ขอคนพบที่ไดจากงานวิจัยนี้ เปนขอคนพบจากการที่ผูวิจัยทําการสังเคราะหงานวิจัยดานการนิเทศ

การศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางป พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2560 จํานวน 48 

เรื่อง ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา ดังนี ้

1. ผลจากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของวิจัยพบวา สวนใหญ เปนการคนควา 

แบบอิสระ ประเภทของการนิเทศ สวนใหญเปนการนิเทศภายใน สถานภาพเพศของผูวิจัย สวนใหญเปนเพศชาย 

ตําแหนงหนาที่การงานของผูวิจัยพบวา สวนใหญเปนครู หนวยงานที่สังกัดของ สวนใหญสังกัดสถานศึกษาทั้งนี้

เนื่องจาก หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา เปดทําการ

สอน 2 แผน คือแผน ก และแผน ข กําหนดใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธ และการคนควาแบบอิสระตามลําดับ ซึ่ง

จํานวนนักศึกษาแผน ก นอยกวา แผน ข ดังนั้นจึงทําใหจํานวนผูทําการศึกษาแบบคนควาแบบอิสระจึงมีจํานวน

มากกวาในแตละปการศึกษา เพศและตําแหนงมีคุณลักษณะเชนเดียวกัน เนื่องจากสวนใหญผูที่เขามาเรียนเปนชาย

และมีตําแหนงเปนครู ทําใหงานวิจัยดานการนิเทศการศึกษามีคุณลักษณะของงานวิจัยเปนไปตามผลการศึกษา 

2. ผลจากการสังเคราะหเนื้อหาตามประเด็นการสังเคราะห 8 ประเด็น พบวาความเปนมาและ 

ความสําคัญของปญหา สวนใหญมีความเปนมาของปญหาการวิจัย เกิดจาก สถานศึกษามีปญหาการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ขาดกระบวนการ ขาดบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการนิเทศ ไมทราบบทบาทหนาที่ของตนเอง

สถานศึกษามีความตองการพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายใน

สถานศึกษา ตองการศึกษาผลการใชการการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นํากระบวนการนิเทศตาม

แนวนโยบายของหนวยงานตนสังกัดไปใชทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศภายในสถานศึกษาแตละแหงตองอาศัย

กระบวนการทํางานอยางตอเนื่องและอาศัยองคประกอบหลายดานเชนความรูความเขาใจของบุคลากร การให

ความสําคัญของผูบริหาร แตสถานศึกษาที่ทําการวิจัยนั้น สวนใหญมีขนาดเล็ก มีจํานวนบุคลากรนอย คณะครูทุก

ทานตองทํางานทุกงาน และสอนในวิชาที่ไมมีความถนัดอีกทั้งมีการโยกยายของผูบริหารบอยทําใหกระบวนการ

นิเทศภายในจึงไมไดดําเนินการอยางตอเนื่อง สอดคลองกับ สุรชัย คูณแกว ที่ไดทําวิจัยเรื่องการนิเทศภายใน

โรงเรียนมัธยมศึกษากลุมดอยอินทนนทจังหวัดเชียงใหม ที่ไดศึกษาผลการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนและหา

วิธีการแกปญหา โดยพบวาปญหาที่พบมากที่สุดของครูผูสอนดานการเรียนคือ จํานวนครูไมเพียงพอขาดความรู

ความเขาใจตอกระบวนการนิเทศการสอน ดานการนิเทศการเรียนการสอนขาดความตอเนื่อง และฝายบริหารไมให

ความสําคัญตอการนิเทศภายในการสงัเคราะหวัตถุประสงคของงานวิจัย สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการ

นิเทศการศึกษาของหนวยงาน เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 

สวนใหญใชกรอบกระบวนการนิเทศ กํากับ ดูแล ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมศึกษาแหงชาติ มี 5 

ขั้นตอน ประกอบดวย การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของสถานศึกษา การวางแผนและกําหนด

ทางเลือก การสรางเครื่องสื่อ และเครื่องมือ การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา และการประเมินผลและรายงานผล และ

นํามาปรับเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานตนเองประชากรและกลุมตัวอยางจากงานวิจัย สวนใหญศึกษา

จากกลุมตัวอยางหรือกลุมเปาหมาย กลุมผูใหขอมูลเปนครูหรือผูรับการนิเทศเครื่องมือที่ใชในการวิจัยสวนใหญใช

เครื่องมือ 1 ประเภท และใชเครื่องมือ 3 ประเภท สวนใหญเปนแบบสอบถาม เปนแบบสัมภาษณและแบบบันทึกวิธี

เก็บรวบรวมขอมูล ท้ังหมดเก็บขอมูลดวยตนเอง สถิติที่ใชในการวิจัย สวนใหญใชคาความถี่และรอยละการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพแบบอุปนัยผลการวิจัย พบวาการศึกษาสภาพการนิเทศการศึกษาของหนวยงานสวนใหญมีสภาพ
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การดําเนินการอยูในระดับปานกลาง การศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ พบวาปญหาของการนิเทศสวน

ใหญมีปญหาจากบุคลากรขาดความรูความเขาใจในวิธีการนิเทศ บุคลากรขาดความตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของการนิเทศ ขาดงบประมาณ มีภาระหนาที่อ่ืนมากขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย พบวาสามารถแบงได 2 ประเด็น 

คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 1) หนวยงานตนสังกัด สถานศึกษา ตองสงเสริมใหผูบริหาร

และผูเกี่ยวของเห็นความสําคัญของการนิเทศการศึกษา 2) ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนควรรวมมือกันอยางจริงจังกับการ

การนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 3) สถานศึกษาตองมีแผนงานและโครงการนิเทศใหชัดเจน ขอเสนอแนะในการ

ทําวิจัยครั้งตอไป มีประเด็นสําคัญ ดังนี้1) ควรทําการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิควิธีการนิเทศที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบปญหาอุปสรรคกับหนวยงานอื่น 3) ควรทําการศึกษาประสิทธิภาพการใช

กระบวนการนิเทศการศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลการนิเทศ

การศึกษาในสถานศึกษาประถมศึกษาทั้งนี้เนื่องจาก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเนนหนักใหผูวิจัยทําวิจัยจาก

ปญหาที่ตนเองประสบในสถานศึกษา หรือในหนาที่ที่รับผิดชอบในสถานศึกษา เพื่อใชในการแกปญหานั้น เชนการ

จัดทําคูมือการศึกษาสภาพการนิเทศของหนวยงาน เปนพื้นฐานสําคัญทําใหผูวิจัยสามารถรูสภาพบริบทของ

สถานศึกษาตนเองไดชัดเจนเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางนวัตกรรมที่มาแกปญหาตอไปนอกจากนี้การนิเทศ

การศึกษาเปนเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการใหสําคัญ จะเห็นวาไดมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติอยางชัดเจนและมีการ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดอยูบอยครั้งทําใหกรอบแนวคิดมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาจึงเปนที่มาของกรอบแนวคิดหลักที่

ผูวิจัยใชเปนกรอบแนวคิดหลักการเก็บขอมูลงานวิจัยใชกลุมตัวอยางเพื่อเปนตัวแทน มีความประหยัด ลดคาใชจาย

และเวลาในการจัดเก็บขอมูล งานวิจัยหลายเลมมีการศึกษากับสถานศึกษาทั้งอําเภอ ทําใหตองสุมกลุมตัวอยางเพื่อ

เปนตัวแทนในการศึกษา ดานเครื่องมือการวิจัยการศึกษาระยะแรกเนนการศึกษาสภาพปญหา และแนวทางการ

แกปญหาซึ่งสามารถใชแบบสอบถามฉบับเดียวแตมีหลายตอน สามารถตอบปญหาไดตามวัตถุประสงคแลว ในระยะ

หลังการวิจัยมีความซับซอนมากขึ้นจะไดมีการออกแบบเครื่องมือที่หลากหลายมาใชเพื่อใหตรงกับสิ่งที่ตองการเก็บ

ขอมูลมากที่สุดดานการเก็บขอมูล ผูวิจัยออกแบบ และดําเนินการกับหนวยงานตนสังกัดของตนเอง การเก็บขอมูลจึง

เก็บดวยตนเองเปนหลัก ผลการศึกษาสภาพการดําเนินการสวนมากอยูในระดับปานกลางมีปญหาเกี่ยวกับการนิเทศ

หลายประเด็น สอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี เจริญธง (2559) ที่ไดศึกษาการจัดทําคูมือการนิเทศการสอนของ

โรงเรียนบานโปงนก จังหวัดเชียงรายที่พบวา ปญหาและความตองการในการนิเทศการสอนของโรงเรียนบานโปงนก 

จังหวัดเชียงราย คือขาดความรวมมือในการดําเนินการนิเทศ ดําเนินงานไมตอเนื่องอีกทั้งยังขาดการรายงานผลการ

ดําเนินการนิเทศการสอนไมมีการประชุมวางแผนในการดําเนินการนิเทศการสอนทําใหการนิเทศการสอนขาด

ประสิทธิภาพ 

3. ผลจากการศึกษาทิศทางการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาใน 
อนาคตประเด็นดานเปาหมาย/จุดเนนการวิจัยการนิเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะการ

นิเทศออนไลน โดยจัดตั้งเปนกลุมเรียนรูโดยผานเครือขายทางสังคมออนไลนที่เนนการเสริมสรางสมรรถนะดานการ

สอน และการปฏิบัติงาน และสงเสริมความรวมมือในการแกไขปญหาการเรียนการสอนสรางเครือขายการนิเทศ

การศึกษาในระดับพื้นท่ีที่มีความเหมาะสมเปนไปได ประเด็นดานแนวคิดทฤษฎี/นโยบายที่ใชในงานวิจัยยึดแนวทาง 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายเชนรัฐธรรมนูญฉบับใหม กฎหมายทางการศึกษา

ฉบับใหม แผนการศึกษาชาติ 20 ป และนโยบายภาครัฐเชน ประเทศไทยในยุค 4.0ประยุกตการพัฒนาบุคลากรใน

วงการธุรกิจเอกชนและอุตสาหกรรมใหม ๆ ที่ประสบผลสําเร็จทั้งในและตางประเทศ และประยุกตใชทฤษฎีการ

นิเทศการศึกษาของนักวิชาการในอดีตกับการนิเทศสมัยใหมประเด็นดานรูปแบบการวิจัยดานการนิเทศการศึกษา
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เนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมทางการนิเทศการศึกษาใหม ๆ เนนการวิจัยแบบผสมผสาน ใชเครื่องมือ

วิจัยที่หลากหลาย มีหลายขั้นตอน เนนกระบวนการการมีสวนรวมกับสมาชิกในองคกร และนวัตกรรมที่สรางขึ้นไป

ทดลองใช มีการประเมินผล เพื่อใหไดนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประเด็นดานการนําผลไปใชการนิเทศ

การศึกษาตองยึดการบริหารสถานศึกษาเปนศูนยกลางโดยการปรับประบวนการนิเทศใหเขากับกระบวนการ

บริหารงานของสถานศึกษาการนิเทศการสอนตองมีบทบาทหนาที่ของบุคลากรชัดเจน กระชับ และสามารถนําไป

ประยุกตใชแกปญหาการจัดการเรยีนการสอนในช้ันเรียนได ผลงานวิจัยสามารถนําไปพัฒนาเปนหลักสูตรการนิเทศ

การศึกษาแกผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา

ตองยึดหลักการจัดการศึกษาของภาครัฐที่มีนโยบายการศึกษาชาติเปนตัวขับเคลื่อนใหสถานศึกษาดําเนินการ 

นอกจากนี้รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสมในยุคปจจุบันคือการวิจัยเพื่อพัฒนาเนนการสรางนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อ

นํามาใชในการแกไขปญหา ดวยการวิจัยแบบผสมผสานที่ถือวามีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะเปน

กระบวนการวิจัยที่ผนวกเทคนิค กระบวนวิธีและแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพและเขิงปริมาณเขาดวยกันเปน

รูปแบบที่ขยายขอจํากัดของการวิจัยแบบเดิมโดยมุงเนนไปถึงการตอบปญหาการวิจัยไดอยางสมบูรณ สอดคลองกับ

แนวคิดของ อโณทัย งามวิชัยกิจ (2558) ที่ไดกลาวถึงการวิจัยแบบผสมผสานวาเปนวิธีการวิจัยที่มีความเหมาะสม

ที่สุดในการหาความรูเพราะสามารถตอบคําถามทั้งในภาพกวางและภาพลึก ในสวนของการนําผลการวิจัยไปใช

จะตองมีการยึดสถานศึกษาเปนศูนยกลางของการนิเทศเนื่องจากสถานศึกษามีระบบการบริหารและโครงสรางการ

บริหารที่แตกตางกัน รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจใหกับสถานศึกษาเพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการบริหารจัดการ

ตรงกับความตองการของสถานศึกษาและทองถิ่น สอดคลองกับแนวคิดของ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(2544) ท่ีกลาววากระทรวงศึกษาธิการใหอํานาจสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามความตองการของสถานศึกษา

ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่ตองการใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังหนวยปฏิบัติและเปดโอกาสให

ประชาชนเขชามามีสวนรวมในทุก ๆ ดาน  

  
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ควรสงเสริมใหนักศึกษาทํางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา 

รูปแบบการนิเทศการศึกษาดวยเทคนิคการนิเทศใหม ๆ ใหเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นท่ีของสถานศึกษา 

2. ควรศึกษา ติดตามผลการทดลองใชรูปแบบ แนวทางหรือวิธีการตาง ๆ ที่สรางขึ้น โดยเนน 

กระบวนการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ 

3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคูมือการนิเทศการศึกษาภายในหนวยงานเพื่อใชในการกํากับ 

ติดตาม ประเมินผลในงานหรือวิชาที่มีปญหามากที่สุด 

4. ควรศึกษากรอบแนวคิดในการนิเทศที่มาจากองคกรภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จเพื่อนํามาตอ 

ยอดกับภาคการศึกษา 

5. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระทําระหวาง 

หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 

6. ควรใชกรอบแนวคิดในการวิจัยดานการนิเทศการศึกษาจากนโยบายการศึกษาชาติ จาก 

แผนยุทธศาสตรชาติ จากแผนการศึกษาชาติ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยดานการนิเทศการศึกษาเพื่อการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมให 

สอดคลองกับการศึกษาชาติในยุค 4.0 

 

2. ควรศึกษางานวิจัยจากตางประเทศที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา 

งานวิจัยใหมีความหลากหลาย และลุมลึกมากขึ้น 

 

บทสะทอนคิดเชิงวิชาการและวิชาชีพจากงานวิจัย 
 จากการศึกษาที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัยรวมทั้งการศึกษาสภาพ ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศ

การศึกษาทั้ง 48 เรื่อง พบวาปญหาหลักในดานการนิเทศการศึกษาคือบุลากรขาดความรูความเขาใจในกระบวนการ

นิเทศการศึกษา ทําใหการนิเทศการศึกษาในหนวยงานขาดความตอเนื่อง ซึ่งประเด็นดังกลาว คณะผูวิจัยจึงขอ

นําเสนอกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรไดนําไปใชเปนแนว

ทางการดําเนินการ ดังน้ี 

 1. สะทอนคิดเชิงนโยบาย 
  1.1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาควรจัดใหมีกระบวนวิชาการนิเทศการศึกษาอยูภายในหลักสูตร

การเรียนการสอนใหเปนรายวิชาบรรยายและปฏิบัติเพื่อใหนักศึกษาไดรู เขาใจ และประยุกตใชแนวคิดทฤษฎี

เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาได 

  1.2 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาควรบูรณาการความรูเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษากับกิจกรรม

เสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาตลอดทั้งหลักสูตรเชน บูรณาการกับการฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา

และผูบริหารการศึกษาหรือกระบวนวิชาตาง ๆ  

  1.3 คุรุสภา ควรเพิ่มสมรรถนะการนิเทศการศึกษาใหเปนสมรรถนะหลักในวิชาชีพผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศกเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

  1.4 หนวยงานระดับตนสังกัด (สกอ/สพฐ/ศอศ) ตองสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนํา

กระบวนการนิเทศการศึกษาสูการปฏิบัติใหกับบุคลากรภายในสังกัด ดวยการจัดทําเอกสาร คูมือ หรือกําหนดวิธีการ

ดําเนินการที่ชัดเจนและกําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใหมีกระบวนการนิเทศการศึกษาแทรก

อยูในทุกมาตรฐานการประเมิน 

  1.5 สถานศึกษาควรใชกระบวนการนิเทศการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา 

 2. สะทอนคิดเชิงปฏิบัติ 

  2.1 รูปแบบ/แนวทางการเตรียมผูบริหารสถานศึกษา ตองมีวิธีการจัดการศึกษาและเตรียมกําลังคน

ดังนี ้

   1) การฝกประสบการณวิชาชีพผูบริหาร คุรุสภาตองมีการกําหนดแนวปฏิบัติใหชัดเจน ตองมี

หลักสูตร รูปแบบ โครงสรางในการฝกประสบการณวิชาชีพ ที่มีมาตรฐานเดียวกัน และควรจะกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

   2) ระหวางการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาตองมีการจัดกิจกรรม

เสริมสรางความเปนผูบริหารสถานศึกษาใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่องนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติ เชน 



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

49 

 

การสัมภาษณผูบริหาร การใชกรณีศึกษา (Case Study) กับผูบริหารที่มีประสบความสําเร็จ การฝกการวางแผน

เชิงกลยุทธ การนิเทศติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา เปนตน 

  2.2 สถาบันที่มีการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาควรนําเอกลักษณของสถาบันมาเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน เชน มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐเนนการสงเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาองค

ความรูใหมดานกระบวนการนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเนนการยึดโยงกับทองถิ่นเพื่อพัฒนาทองถิ่น และ

มหาวิทยาลัยเอกชนใชกระบวนการนิเทศเปนการสรางคุณลักษณะของผูบริหารที่พึงประสงคตามเอกลักษณของ

ตนเอง 
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การศึกษาสภาพปญหา ความตองการจําเปนและแนวทางการดํารงชีวิต 

ของผูสูงอายุกรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล อําเภอขาณุวรลักษณ 

จังหวัดกําแพงเพชร 
 

นงลักษณ  ใจฉลาด1 ชญานิษฐ  ศศิวิมล2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหา ความตองการจําเปนและแนวทางการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ

กรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล  อําเภอขาณุวรลักษณ  จังหวัดกําแพงเพชรโดยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาการ

ดํารงชีวิตของผูสูงอายุ2) เพื่อศึกษาความตองการจําเปนการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ3) เพื่อศึกษาแนวทางการ

ดํารงชีวิตของผูสูงอายุกลุมผูใหขอมูลในการวิจัย120คน ไดแก ผูนําชุมชน จํานวน 20 คน และผูสูงอายุ จํานวน 100

คน ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกขอมูลและ

แบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหเชิงเนื้อหา คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 

1) ผลการศึกษาปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีปญหา1.1) ดานการออกกําลังกาย

ที่ถูกวิธี1.2) ดานความรูในเรื่องของอาชีพเสริม 1.3) ดานเงินของผูสูงอายุ1.4) การสนับสนุนอาชีพและการหารายได

เสริม1.5) ดานพัฒนาทักษะอาชีพพื้นบาน1.6) ดานทักษะการนวดแผนโบราณ1.7) ความรูและทักษะการยังชีพดวย

เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักเชื่อมกับเศรษฐกิจพอเพียง1.8) ดานทักษะการรําไมพลอง1.9) ดานทักษะการสาน

ตะกราและผลิตภัณฑพื้นบาน2) ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุพบวา ผูสูงอายุมี

ความตองการในการดํารงชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก และความจําเปนในการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ พบวา 

ผูสูงอายุมีความจําเปนในการดํารงชีวิตในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และ3) ผลการศึกษาแนวทางการ

ดํารงชีวิตของผูสูงอายผุูสูงอายุมีขอเสนอแนวทางการดํารงชีวิต ดังนี3้.1) ควรมีการจัดอบรมใหความรูการออกกําลัง

กายที่ถูกวิธี 3.2) ควรมีการจัดอบรมใหความรูในเรื่องของอาชีพเสริม 3.3) ควรมีการเพิ่มเงินผูสูงอายุเพิ่มสวัสดิการ

ผูสูงอายุชวยเหลือตนเองได3.4) ควรมีการสนับสนุนอาชีพและการหารายไดเสริม3.5) ควรมีการจัดอบรมใหความรู

และพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนบาน 3.6) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและทักษะการนวดแผนโบราณ3.7) ควรมีการจัด

อบรมใหความรูและทกัษะการยังชีพดวยเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักเชื่อมกับเศรษฐกิจพอเพียง3.8) ควรมีการจัด

อบรมใหความรูและทักษะการรําไมพลอง3.9) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะการสานตะกรา

ผลิตภัณฑพื้นบาน  

 

คําสําคัญ: ปญหา, การดํารงชีวิต, ความตองการจําเปน, แนวทางการสงเสริมการดํารงชีวิต, ผูสูงอายุ 
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Problems,Needs and Guidelines to Living for Elderly Person 

: A Case Study of Khoutan, Khanuworaluck, Khampheangphet Province. 
 

Nongluck  Jaichalad
1
 Chayanit  Sasiwimol

2
 

 

Abstract 
 A study of the Problems, Needs and Guidelines to Living for Elderly Persons: a case study of 

Ko Tan distrct, Khanuworalak distrct, Kamphaeng Phet province aimed to : (1) Study the Problems to 

Living for Elderly Persons. (2) Study of the Needs to Living for Elderly Persons. (3) Study of the Guidelines 

to Living for Elderly Persons.The samples of this researchwere 120 ; 20 leaders Community and 100 

Elderly Persons. The instrument used for data gathering were collect data form and questionnaire. The 

statistics used for analyze data were data analysis and meanand standard deviation. 

 The findings revealed that:  

1) the study of the Problems to Living for Elderly Persons found that; 1.1)  the knowledge 

of part time, 1.2) finance of elderly persons should be increased the benefits of helping themselves, 

supporting career and finding extra income, taking care the physical and training equipment, developing 

the local career to passing the benefits, 1.7) skill of Thai traditional massage, 1.8)  the knowledge and skill 

of living with sufficient economy planting vegetables linking with sufficient economy, 1.9) skill of pole 

dancing, 1.10) skill of weaving the baskets of the folk products. 2) Study of the Needs to Living for 

Elderly Personsfound that ; The Elderly Persons want to living in overall was at a highest level. In 

addition, The Elderly Persons Needs to living in overall was at a medium level.3) The study of the 

Guidelines to Living for Elderly Persons found that ;3.1) should be had training course for giving the 

knowledge of the right exercising. 3.2) should be had training course for giving the knowledge of extra 

career 3.3) should be added the finance for elderly persons and welfare of elderly persons helping 

themselves. 3.4) should be supported career and finding the extra income 3.5) should be had training 

course of the knowledge and developing the skill of the folk career 3.6) should be had training course to 

giving the knowledge and skill of Thai traditional massage 3.7) should be had training course of the 

knowledge and the skill of living with the sufficient economy by planting the vegetables linking with the 

sufficient economy 3.8) should be had training course to giving the knowledge and developing the skill 

of pole dancing 3.9) should be had training course to giving the knowledge and developing the skill of 

weaving the baskets of local products. 

Keyword:  Problem, Living, Need, Needs, the Guidelines to Living, Elderly Persons 
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1.บทนํา 
 ในปจจุบันประเทศไทยจัดวาไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว โดยหากพิจารณาจากนิยามคําวา สังคมผูสูงอายุ

ขององคการสหประชาชาติ (United Nations:UN) แลว พบวา ประเทศไทยอยูในระดับการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

(Aging society) ซึ่งหมายถึงสังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรทั้ง

ประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต 65 ปมากกวารอยละ7ของประชากรทั้งประเทศ แสดงวาประเทศนั้นกําลังเขาสู

สังคมผูสูงอายจุากสถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2557 พบวา ในชวงเวลา 10 ปที่ผานมานี้ จํานวนรวมของประชากร

ไทยคอนขางจะคงตัวแลว คือเพิ่มข้ึนดวยอัตราที่ต่ํามาก ป 2557 อัตราเพิ่มประชากรอยูที่ประมาณรอยละ 0.5 ตอป 

และมีแนวโนมวาจะลดต่ําไปอีก จนถึงขั้นที่ประเทศไทยจะมีอัตราเพิ่มประชากรติดลบในอีกราว 10 ปขางหนา 

ในขณะที่จํานวนประชากรไทยใกลจะถึงจุดอิ่มตัวแลว โครงสรางอายุของประชากรกลับเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

ประชากรไทยจากท่ีเคยเยาววัยในอดีตไดกลายเปนประชากรสูงวัยในปจจุบัน ในป 2557 ประชากรสูงวัยที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป มีจํานวนมากถึง 10 ลานคนหรือคิดเปนรอยละ 15 ของประชากรทั้งหมด ในป 2557 ประเทศไทยมีคนวัย

แรงงาน (อายุ 15-59 ป) 4.3 คนตอผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป)หนึ่งคน ในอนาคต อีก 20 ปขางหนา ประเทศไทยจะมีคน

ในวัยแรงงานเพียง 2 คนตอผูสูงอายุหนึ่งคนเทานั้น และประเทศไทยกําลังจะกลายเปน “สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ” 

เมื่อประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีมากถึงรอยละ 20 ในป 2564 (สถานการณผูสูงอายุ,2557)  

จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดระบบ

ดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในระยะยาว ซึ่งจากการประชุมของกระทรวงสารธารณสุขที่จัดขึ้นสําหรับเจาหนาที่จาก

โรงพยาบาลทั่วประเทศ  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ พบวา ผลการศึกษาปญหาการเจ็บปวยจากการตรวจ

รางกายของผูสูงอายุไทยในป 2552 โดยสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ ปรากฏวามีผูสูงอาย ุ60 ป

ขึ้นไปรอยละ 85 หรือประมาณ 6 ลานคน ที่สามารถดูแลตนเองได และมีผูสูงอายุที่นอนติดเตียง ติดบาน ตองพึ่งพิง

คนอื่นชวยดูแลกวา 1 ลานคน คิดเปนเกือบรอยละ 15 โดยมีประมาณ 960,000 คน ที่ชวยเหลือตนเองไดบางสวน

อีกประมาณ 63,000 คน ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเลย ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงเรงพัฒนาระบบการดูแลที่

เหมาะสม โดยพัฒนาระบบการดูแล 3 เรื่อง คือ  1.การตรวจคัดกรองเพื่อปองกันปญหาสุขภาพทั้งดานรางกายและ

จิตใจ เชน โรคซึมเศรา  โดยเนนที่ระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.สต.) กวา 8,000 แหงรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในการพัฒนาระบบฐานขอมูลสุขภาพผูสงูอายุในหมูบานชุมชน สธ.ไดพัฒนาสมุดบันทึก

สุขภาพผูสูงอายุคลายคูมือการดูแลเด็กแรกเกิด  เพื่อดูแลอยางตอเนื่อง   อยูระหวางการประเมินผล 2.พัฒนาระบบ

บริการสุขภาพเชื่อมโยงจากสถานพยาบาลสูชุมชน เชน การดูแลผูสูงอายุที่เปนโรคขอเขาเสื่อม การดูแลผูสูงอายุติด

เตียงท่ีบาน 3.สงเสริมใหชุมชน ทองถ่ินมีระบบการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ การสรางตําบล/อําเภอสุขภาพดี 

80 ปยังแจว เปนตน 

นอกจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุดังที่ไดกลาวไปขางตนแลวนั้น 

สถาบันหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดูแลผูสูงอายุมากที่สุดก็คือ ครอบครัวของผูสูงอายุเอง ซึ่งจากตัวเลขผูสูงอายุที่

จําเปนตองพึ่งพาคนดูแลนั้นมีจํานวนไมนอยทําใหเห็นไดวาจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทําใหความตองการพึ่งพาเพิ่ม

สูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งการพึ่งพาของผูสูงอายุที่คนในครอบครัวควรจะตองทราบนั้นจะเปนในสวนของการดูแลในเรื่อง

ของอาหาร การดูแลผูสูงอายุดานการเคลื่อนไหวรางกายและการออกกําลังกาย การดูแลเรื่องการขับถาย การดูแล

เพื่อปองกันอุบัติเหตุในบาน การดูแลดานการติดเชื้อและโรคประจําตัว การดูแลผูสูงอายุดานสุขภาพจิต และการ

ดูแลผูสูงอายุดานสิ่งแวดลอม (พวงทอง ไกรพิบูลย,ออนไลน) อยางไรก็ตามภาวะสังคมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป
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โครงสรางของครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาชีพดานการเกษตรไปสูอุตสาหกรรมมีการ

ขยายตัวของเขตเมืองทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงสมาชิกในครอบครัวจําเปนตองออกไปทํางานนอกบานผูสูงอายุ

จํานวนหนึ่งอาจไดรับการดูแลที่ไมมีคุณภาพเนื่องจากไมมญีาตผิูดแูลหรอืญาตผิูดแูลไมมีเวลา (วิราพรรณ วิโรจนรัตน

,น.105) ในขณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวที่มีญาติหรือคนดูแลแตก็อาจไดรับการดูแลที่ไมเหมาะสมกับ

สภาพรางกายและจิตใจของผูสูงอายุเนื่องจากขาดความรู ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ ดังนั้น การพัฒนาชุด

ฝกอบรมเรื่องการดูแลผูสูงอายุสําหรับครอบครัวจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งเพื่อใหครอบครัวที่มีผูสูงอายุอาศัยอยูดวย

เกิดความเขาใจในพัฒนาการของผูสูงอายุรวมทั้งวิธีการในการดูแลผูสูงอายุที่ถูกตองและเหมาะสมประกอบกับจาก

การศึกษาปญหาพบวา กลุมผูสูงอายุในตําบล มีความตองการการดูแล เนื่องจากครอบครัวตองทํางานจึงทําใหเกิด

ปญหาหลากหลายประการ  

 จากการลงพ้ืนที่ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุตําบนเกาะตาล  พบวา กลุม

ผูสูงอายุในตําบลเกาะตาล มีความตองการการดูแล ตามภาวะสังคมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปโครงสรางของ

ครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาชีพดานการเกษตรไปสูอุตสาหกรรมมีการขยายตัวของเขต

เมืองทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวที่มีญาติหรือคนดูแลแตก็ไดรับการดูแลที่ไม

เหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของผูสงูอายุเนื่องจากขาดความรู ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาการศึกษาปญหา ความตองการจําเปนและแนวทางการดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามบริบทของผูสูงอายุ 

กรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล  อําเภอขาณุวรลักษณ  จังหวัดกําแพงเพชรเพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปญหา 

ความตองการจําเปนและแนวทางการสรางสุขในการดํารงชีวิตตามบริบทของผูสูงอายุ สําหรับองคการบริหารสวน

ตําบลและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปวางแผน และหาแนวทางสงเสริมในการสรางสุขในการดํารงชีวิตอยางมี

ความสุขตามบริบทของผูสูงอายุใหแกผูที่มีสวนเกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาปญหาดํารงชีวิตของผูสูงอายุ2) เพื่อศึกษาความตองการจําเปนการดํารงชีวิตของผูสูงอายุและ   

3) เพื่อศึกษาแนวทางการดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามบริบทของผูสูงอายุ 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  

 1) แหลงขอมูล คือ ผูนําชุมชน จํานวน 20 คน และผูสูงอายุ จํานวน 100 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 120 คน 

ไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

 2) ตัวแปรที่ศึกษา คือแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปญหา ความตองการจําเปนและแนวทางการดํารงชีวิตของ

ผูสูงอายุ 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.ผูสูงอายุหมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปซึ่งอยูในชวงสุดทายของวงจรชีวิตที่มีสภาพรางกายที่

เสื่อมถอยทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม รวมทั้งการสูญเสียบทบาทหนาที่ทางสังคมและเศรษฐกิจ 
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 2.สภาพปญหา หมายถึงบริบทของอุปสรรคตาง ๆ ที่มีตอผูสูงอายุสงผลตอรางกายที่เสื่อมถอยทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  

 3.ความตองการและจําเปน หมายถึงปจจัยที่มีตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุที่ตอรางกายที่เสื่อมถอย

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

 4.แนวทางสงเสริมการดํารงชีวิตของผูสูงอายุหมายถึงวิธีหรือกระบวนการตาง ๆ ที่สงผลเชิงบวกตอการ

ดํารงชีวิตของผูสูงอายุที่ตอรางกายท่ีเสื่อมถอยทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 เปนการศึกษาสภาพและบริบท สภาพปญหา ความตองการ และความจําเปนในการดํารงชีวิตของบุคคล

ที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปซึ่งอยูในชวงสุดทายของวงจรชีวิตที่มีสภาพรางกายที่เสื่อมถอยทางดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ และสังคม รวมทั้งการสูญเสียบทบาทหนาที่ทางสังคมและเศรษฐกิจมากที่สุดเพื่อหาแนวทางสงเสริมการ

ดํารงชีวิตอยางมีความสุข  

 

6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
          1. การศึกษาปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล  อําเภอขาณุวรลักษณ  

จังหวัดกําแพงเพชร มีรายละเอียดดังนี้  

               1) แหลงขอมูล ไดแก1) ทฤษฏี ปญหาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามบริบทของผูสูงอายุ2) 

กลุมผูใหขอมูล คือ ผูนําชุมชน จํานวน 20 คน ไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

                  2)เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบบันทึกขอมูล 

  3) การเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   

  4) การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหา

ลักษณะรวม (Common Character) และหาขอสรุปรวม (Common Conclusion) เพื่อกําหนดเปนแนวคิดการ

วิจัย  

2. การศึกษาความตองการจําเปนการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล อําเภอ

ขาณุวรลักษณ  จังหวัดกําแพงเพชร ดวยการสอบถาม มีรายละเอียดดังนี ้

 1) กลุมผูใหขอมูล คือ ผูสูงอายุจํานวน 100 คนไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) 

 2) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถามปลายปดและปลายเปด 

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการนําผลจากการศึกษาในตาง ๆ มาใชใน

การสรางเครื่องมือ (1) ผลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ(2) ออกแบบเปนแนวทางในการสอบถาม 

 3) การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   

   3.1 ผูวิจัยประสานงานกับผูนําชุมชนเพื่อขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสอบถาม 

   3.2 ผูวิจัยนัดหมายกลุมผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามในดาน วัน เวลาและสถานที่ในการ

สอบถาม 
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 4) การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหา

ลักษณะรวม (Common Character) และหาขอสรุปรวม (Common Conclusion) เพื่อกําหนดเปนแนวคิดการ

วิจัย  

3.การศึกษาแนวทางการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล  อําเภอขาณุวรลักษณ  

จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1) กลุมผูใหขอมูล คือ ผูนําและผูสูงอายุ จํานวน 20 คน ไดมาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Selection) 

 2) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ 

การสรางเครื่องมือมีดังนี ้

                (1) ผลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของในการออกแบบสอบถาม 

                (2) ออกแบบเปนแนวทางในการสอบถามโดยนําขอมูลตามข้ันตอนท่ี 1 และ 2 มาดําเนินการ

สังเคราะหเพื่อสรุปเปนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ เพื่อใชในดําเนินการ

จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion) 

 3) การเก็บรวบรวมขอมูลคณะผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง   

   3.1 ผูวิจัยประสานงานกับผูนําชุมชนเพื่อขอความรวมมือเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสอบถาม 

   3.2 ผูวิจัยนัดหมายกลุมผูใหขอมูลในการจัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion) 

 4) การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อหาลักษณะรวม 

(Common Character) และหาขอสรุปรวม (Common Conclusion) เพื่อกําหนดเปนแนวทางการดํารงชีวิตของ

ผูสูงอายุตอไป 

 

7. ผลการวิจัย  
1)ผลการศึกษาปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุโดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นยอยดังน้ี 1.1) ผล

การศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ พบวาสถาบัน

หนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดูแลผูสูงอายุมากที่สุดก็คือ ครอบครัวของผูสูงอายุเอง ซึ่งจากตัวเลขผูสูงอายุที่จําเปนตอง

พึ่งพาคนดูแลนั้นมีจํานวนไมนอยทําใหเห็นไดวาจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทําใหความตองการพึ่งพาเพิ่มสูงขึ้นตามไป

ดวย ซึ่งการพึ่งพาของผูสูงอายุที่คนในครอบครัวควรจะตองทราบนั้นจะเปนในสวนของการดูแลในเรื่องของอาหาร 

การดูแลผูสูงอายุดานการเคลื่อนไหวรางกายและการออกกําลังกาย การดูแลเรื่องการขับถาย การดูแลเพื่อปองกัน

อุบัติเหตุในบาน การดูแลดานการติดเชื้อและโรคประจําตัว การดูแลผูสูงอายุดานสุขภาพจิต และการดูแลผูสูงอายุ

ดานสิ่งแวดลอม1.2) ผลการศึกษาสภาพปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ จากการสอบถามผูนําชุมชน พบวา 

กลุมผูสูงอายุในตําบลเกาะตาล มีความตองการการดูแล ตามภาวะสังคมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปโครงสรางของ

ครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาชีพดานการเกษตรไปสูอุตสาหกรรมมีการขยายตัวของเขต

เมืองทําใหวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวที่มีญาติหรือคนดูแลแตก็ไดรับการดูแลที่ไม

เหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจของผูสูงอายุเนื่องจากขาดความรู ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ1.3)ผล

การศึกษาสภาพปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ โดยการสอบถามผูสูงอายุ พบวากลุมผูสูงอายุมีความตองการ

การดูแลอยางใกลชิด เนื่องจากครอบครัวตองทํางานจึงทําใหเกิดปญหาหลากหลายประการสมาชิกในครอบครัว
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จําเปนตองออกไปทํางานนอกบานผูสูงอายุจํานวนหนึ่งอาจไดรับการดูแลที่ไมมีคุณภาพเนื่องจากไมมีญาติผูดูแลหรือ

ญาติผูดูแลไมมีเวลา และพบวา มีสภาพปญหาดังนี1้) ดานการออกกําลังกายที่ถูกวิธ ี2) ดานความรูในเรื่องของอาชีพ

เสริม 3) ดานเงินของผูสูงอายุ 4) การสนับสนุนอาชีพและการหารายไดเสริม5) ดานพัฒนาทักษะอาชีพพื้นบาน6) 

ดานทักษะการนวดแผนโบราณ7) ความรูและทักษะการยังชีพดวยเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักเชื่อมกับเศรษฐกิจ

พอเพียง8) ดานทักษะการรําไมพลอง9) ดานทักษะการสานตะกราและผลิตภัณฑพื้นบาน 

2) ผลการศึกษาความตองการจําเปนในการดํารงชีวิตของผูสูงอายใุนภาพรวมผูสูงอายุมีความตองการ

ดํารงชีวิตที่ดีอยูในระดับมาก และมีความจําเปนในการดํารงชีวิตที่ดีในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  

3) ผลการศึกษาแนวทางการดํารงชีวิตของผูสูงอายุผูสูงอายุมีขอเสนอแนวทางการดํารงชีวิต ดังนี้3.1) 

ควรมีการจัดอบรมใหความรูการออกกําลังกายที่ถูกวิธี 3.2) ควรมีการจัดอบรมใหความรูในเรื่องของอาชีพเสริม3.3) 

ควรมีการเพิ่มเงินผูสูงอายุเพิ่มสวัสดกิารผูสูงอายุชวยเหลือตนเองได 3.4) ควรมีการสนับสนุนอาชีพและการหารายได

เสริม 3.5) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและพฒันาทักษะอาชีพพ้ืนบาน 3.6) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและทักษะ

การนวดแผนโบราณ 3.7) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและทักษะการยังชีพดวยเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักเชื่อม

กับเศรษฐกิจพอเพียง 3.8) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและทักษะการรําไมพลอง 3.9) ควรมีการจัดอบรมใหความรู

และพัฒนาทักษะการสานตะกราผลิตภัณฑพื้นบาน  

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 1. การศึกษาปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล  อําเภอขาณุวรลักษณ  

จังหวัดกําแพงเพชรผูวิจัยดําเนินการอภิปรายในภาพรวมดังนี้จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการดํารงชีวิตของผูสูงอาย ุพบวาสถาบันหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการดูแลผูสูงอายุมากที่สุดก็

คือ ครอบครัวของผูสูงอายุเอง ซึ่งจากตัวเลขผูสูงอายุที่จําเปนตองพึ่งพาคนดูแลนั้นมีจํานวนไมนอยทําใหเห็นไดวา

จํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นทําใหความตองการพึ่งพาเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย ซึ่งการพึ่งพาของผูสูงอายุที่คนในครอบครัว

ควรจะตองทราบนั้นจะเปนในสวนของการดูแลในเรื่องของอาหาร การดูแลผูสูงอายุดานการเคลื่อนไหวรางกายและ

การออกกําลังกาย การดูแลเรื่องการขับถาย การดูแลเพื่อปองกันอุบัติเหตุในบาน การดูแลดานการติดเชื้อและโรค

ประจําตัว การดูแลผูสูงอายุดานสุขภาพจิต และการดูแลผูสูงอายุดานสิ่งแวดลอม และจากการศึกษาสภาพปญหา

การดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามบริบทของผูสูงอายุ จากการสอบถามผูนําชุมชน พบวา กลุมผูสูงอายุในตําบล

เกาะตาล มีความตองการการดูแล ตามภาวะสังคมในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปโครงสรางของครอบครัวเปน

ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอาชีพดานการเกษตรไปสูอุตสาหกรรมมีการขยายตัวของเขตเมืองทําใหวิถี

ชีวิตเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันผูสูงอายุที่อยูในครอบครัวที่มีญาติหรือคนดูแลแตก็ไดรับการดูแลทีไ่มเหมาะสมกับ

สภาพรางกายและจิตใจของผูสูงอายุเนื่องจากขาดความรู ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ และจากการศึกษาสภาพ

ปญหาการดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามบริบทของผูสูงอาย ุโดยการสอบถามผูสูงอายุ พบวากลุมผูสูงอายุมีความ

ตองการการดูแลอยางใกลชิด เนื่องจากครอบครัวตองทํางานจึงทําใหเกิดปญหาหลากหลายประการสมาชิกใน

ครอบครัวจําเปนตองออกไปทํางานนอกบานผูสูงอายุจํานวนหนึ่งอาจไดรับการดูแลที่ไมมีคุณภาพเนื่องจากไมมีญาติ

ผูดูแลหรือญาติผูดูแลไมมีเวลา และมีสภาพปญหาตาง ๆ ดังนี้ 1.1) ดานการออกกําลังกายที่ถูกวิธี 1.2) ดานความรู

ในเรื่องของอาชีพเสริม 1.3) ดานเงินของผูสูงอายุ 1.4) การสนับสนุนอาชีพและการหารายไดเสริม 1.5) ดานพัฒนา

ทักษะอาชีพพื้นบาน 1.6) ดานทักษะการนวดแผนโบราณ 1.7) ความรูและทักษะการยังชีพดวยเศรษฐกิจพอเพียง
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การปลูกผักเชื่อมกับเศรษฐกิจพอเพียง 1.8) ดานทักษะการรําไมพลอง 1.9) ดานทักษะการสานตะกราและ

ผลิตภัณฑพื้นบานอาจเนื่องมาจาก ในปจจุบันประเทศกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูสูงอายุ

ทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดระบบดูแลชวยเหลือผูสูงอายุในระยะยาว เพราะมี

ปญหาการเจ็บปวยจากการตรวจรางกายของผูสูงอายุบางกลุมที่สามารถดูแลตนเองได และมีผูสูงอายุที่นอนติดเตียง 

ติดบาน ตองพึ่งพิงคนอื่นชวยดูแลเปนจํานวนมาก และบางกลุมไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเลย ซึ่งเปนที่มาของ

ปญหาที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในปจจุบัน ดังนัน้ ท้ังครอบครัว ชุมชน องคการบริหารสวนตําบล โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล(รพ.สต.) และองคกรที่มีสวนเกี่ยวของจะตองเขามาดูและเพื่อตรวจคัดกรองเพื่อปองกันปญหาสุขภาพ

ทั้งดานรางกายและจิตใจ จัดเก็บฐานขอมูลสุขภาพผูสูงอายุในหมูบานชุมชน และสงเสริมใหครอบครัว ชุมชน 

ทองถ่ินมีระบบการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ โยธิน แสวงดี และคณะ (2552, 

น. 124-137) ไดกลาววา การดูแลผูสูงอายุในชุมชน เปนงานท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในสังคมไทยที่กําลังกาวเขาสู

สังคมผูสูงอายุเนื่องจากประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโนมอายุยืนยาวขึ้นเชนกัน ดังนั้นการเตรียม

ความพรอมเกี่ยวกับระบบการจัดการดูแลผูสูงอายุจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งจะทําใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไทยไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรีตอไปการดูแลผูสูงอายุ หมายถึง การดูแลผูสูงอายุที่มีขั้นตอน

หวงโซอยางตอเนื่อง เชน ในระบบมหภาคที่ไดมาจาก 1) กําหนดใหมีขอกฎหมาย 2) จัดตั้งองคกรเฉพาะดาน 3) จัด

อบรมบุคลากรเฉพาะทาง 4) จัดอบรมอาสาสมัครดูแลชุมชน 5) มีระบบสงตอจากอาสาสมัครดูแลญาติผูใกลชิด

ผูสูงอายุ และ 6) ญาติผูใกลชิดผูสูงอายุดูแลผูสงูอายุ สอดคลองกับ อรวรรณ  และนันทศักดิ์ (2552) ไดสรุปภาพรวม

ของสภาพปญหาของผูสูงอายุในแตละกลุมไดดังนี้คือ กลุมที่พึ่งพาตนเอง (totally independence) คือ ผูสูงอายุ

ตอนตน ซึ่งมีสุขภาพดีกลุมที่พึ่งพาตนเองไดบางสวน (partially dependence) คือ ผูสูงอายุตอนกลาง ที่รางกายมี

ความเสื่อมเพิ่มมากขึ้น ผูสูงอายุที่เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง กลุมที่ตองพ่ึงพาอาศัยทั้งหมด (totally dependence) คือ 

ผูสูงอายุที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเลย ไดแก ผูที่เปนโรคเรื้อรังและสวนใหญเปนผูสูงอายุที่มีความพิการ

สอดคลองกับ สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ (2548) ไดสรุปในภาพรวมของการแบงกลุมผูสูงอายุตามภาวะสุขภาพที่

ตองการความชวยเหลือตามสภาพปญหาได 3 กลุม คือ1) ผูสูงอายุที่มีสุขภาพดี (active aging) มักเปนผูสูงอายุวัย

ตน (อายุ 60-69 ป) สามารถชวยเหลือตนเองไดอยางดี มีความกระฉับกระเฉง และสามารถชวยเหลือผูอื่นได สวน

ใหญยังมีศักยภาพในการใชแรงงานไมตางจากคนอ่ืนที่ออนวัยกวา2) ผูสูงอายุที่อยูในภาวะกลุมเสี่ยง เปนชวงแหงการ

พักผอน มักเปนผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ป) สุขภาพโดยรวมคอนขางดีถึงแมจะมีความเจ็บปวยเรื้อรังหรือโรค

ประจําตัว แตผูสูงอายุบางรายเริ่มออนแรง เริ่มสูญเสียความคลองแคลว ความสามารถในการเห็น การไดยินลดลง มี

การสูญเสียการบดเคี้ยว อันเนื่องมาจากความเสื่อมถอยลงของรางกาย ยังสามารถชวยเหลือตนเองได แตสามารถ

ชวยเหลือผูอื่นไดนอยหรือไมไดเลย ซึ่งผูสูงอายุที่มีปญหาเชนนี้มักมีอายุที่แตกตางกัน บางรายอาจมีอายุตั้งแต 60 ป

ขึ้นไป เปนตน 3) กลุมผูสูงอายุเจ็บปวยเฉียบพลันและเรื้อรัง (ชวยเหลือตนเองไดลดลง/ไมได) มักเปนผูสูงอายุตอน

ปลายวัยตั้งแต 80 ปขึ้นไป ในชวงนี้มักมีความเจ็บปวยมาเยือน อวัยวะตางๆก็เสื่อมถอยลงเพิ่มมากขึ้นและปรากฏ

เดนชัดขึ้น ผูสูงอายุบางทานอยูในภาวะทุพพลภาพ ตองการชวยเหลือจากผูอื่นมากขึ้น  

 2. ผลการศึกษาความตองการจําเปนการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ กรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล  อําเภอ

ขาณุวรลักษณ  จังหวัดกําแพงเพชร พบวา ผูสูงอายุมีความตองการในการดํารงชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ในภาพรวม

อยูในระดับมาก และจากการสอบถามความจําเปนในการดํารงชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความจําเปนใน

การดํารงชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากผูสูงอายุมีลักษณะความตองการใน

การดูแลที่มีความแตกตางกันอาจมีลักษณะและความตองการที่แตกตางกันซึ่งบางคนก็มีความตองการและมีความ
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จําเปนในการดํารงชีวิตดวยการดูแลผูสูงอายุดวยตัวตนเองบางคนก็ตองการดํารงชีวิตดวยการดูแลภายในครอบครัว

ใหความดูแลเอาใจใสไมวาจะเปนการใหอาหารเสื้อผา จัดที่อยูอาศัย การดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล รวมทั้งการให

เงิน การดูแลเอาใจใสทั้งดานรางกายจิตใจหรือบางคนที่มีลักษณะอาการติดเตียงก็อาจตองการและมีความจําเปนใน

การดูแลจากหนวยงานหรือองคกรและการดูแลในสถานพยาบาลหรือสถานที่รับดูแลเฉพาะผูสูงอายุ สอดคลองกับ

สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ (2550, น.81-84) ไดกลาวถึงการดูแลผูสูงอายุ อาจมีลักษณะและความตองการที่

แตกตางกัน โดยแบงออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก 1) การดูแลผูสูงอายุดวยตัวผูสูงอายุเอง2) การดูแลภายในครอบครัว 

คือ การใหความดูแลเอาใจใสแกผูสูงอายุในปจจัยสี่ ไมวาจะเปนการใหอาหารเสื้อผา จัดที่อยูอาศัย การดูแลสุขภาพ 

รักษาพยาบาล รวมทั้งการใหเงิน การดูแลเอาใจใสทั้งดานรางกายจิตใจเปนตน 3) การดูแลในหนวยงานหรือองคกร 

แยกเปนการดูแลในสถานสงเคราะห และการดูแลในสถานพยาบาลหรือสถานที่รับดูแลเฉพาะผูสูงอายุ 4) การดูแล

โดยชุมชน เพื่อสรางจิตสํานึกใหคนในชุมนเกิดการแกไขปญหา ระดมความรวมมือและพัฒนาบริการตางๆ ใหแก

สมาชิกในชุมชนของตนระหวางผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องคการ และสถาบันทางสังคมตางๆ ซึ่งมีรูปแบบและ

ลักษณะบริการแตกตางกันสอดคลองกับสุรกุล เจนอบรม (2534) ไดสรุปในภาพรวมการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ

สงผลใหผูสูงอายุตองเผชิญกับการเปลีย่นแปลงท่ีเกิดขึ้นกับตนเองหลายดาน มีผลตอความตองการ ซึ้งผูเกี่ยวของตอง

ตระหนัก และเอาใจใสและสนองความตองการของผูสูงอายุไดอยางเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นขิงบุคคลที่อยู

ในภาวะสูงอายุซึ่งเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ สอดคลองกับ เล็ก, ศศิพัฒน และธนิกาต (2554) ได

กลาวโดยสรุปในภาพรวมไดวา ผูสูงอายุยังมีความรูสึกวาตนเองมีประสบการณมากมายและศักยภาพมากเพียง

พอที่จะปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนตอตนเองและตอสังคมได ทําใหผูสูงอายุมีความตองการทําความดี ตองการ

ชวยเหลือครอบครัวของตนเองในเรื่องการเพิ่มรายได  ลดรายจายและลดความวิตกกังวลของครอบครัว มีความ

ตองการมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีความตองการคงไวซึ่งการถายทอดความรู ตองการชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา

มากกวาตนเอง เชน การเขารวมการเปนอาสาสมัคร เปนตน สอดคลองกับ อาชัญญา, วีระเทพ,สารีพันธุ, วรรัตน, 

ณัฏฐลักษณ และสุวิธิดา (2552)ไดกลาวโดยสรุปในภาพรวมไดวา ผูสูงอายุมีความตองการใหมีการตรวจสุขภาพเปน

ประจํา ตองการเรียนรูการปรับตัวเกี่ยวกับสุขภาพจิต ตองการไดรับการสงเสริมในการเตรียมความพรอมกอนเขาสู

วัยสูงอายุ เชน เรื่องการออม การลงทุน และตองการเรียนรูการวางแผนและการจัดการการเงิน ตองการฝกนิสัยการ

เรียนรูเปนประจําทุกวันซึ่งเปนการเตรียมตัวเพื่อเขาสูวัยสูงอายุไดเปนอยางดีถาไดรับการตอบสนองตอความตองการ

ดังกลาว 

 3. ผลการศึกษาแนวทางการดํารงชีวิตของผูสูงอาย ุกรณีศึกษา ตําบลเกาะตาล  อําเภอขาณุวรลักษณ  

จังหวัดกําแพงเพชร พบวา มีแนวทางดังนี้ 3.1) ควรมีการจัดอบรมใหความรูการออกกําลังกายที่ถูกวิธี 3.2) ควรมี

การจัดอบรมใหความรูในเรื่องของอาชีพเสริม 3.3) ควรมีการเพิ่มเงินผูสูงอายุเพิ่มสวัสดิการผูสูงอายุชวยเหลือตนเอง

ได3.4) ควรมีการสนับสนุนอาชีพและการหารายไดเสริม 3.5) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะอาชีพ

พื้นบาน 3.6) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและทักษะการนวดแผนโบราณ 3.7) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและ

ทักษะการยังชีพดวยเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักเชื่อมกับเศรษฐกิจพอเพียง 3.8) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและ

ทักษะการรําไมพลอง 3.9) ควรมีการจัดอบรมใหความรูและพัฒนาทักษะการสานตะกราผลิตภัณฑพื้นบาน อาจ

เนื่องมาจากผูสูงอายุมีลักษณะความตองการในการดูแลที่มีความแตกตางกันตามประเภท เชน กลุมที่ยังสามารถ

ดูแลผูสูงอายุดวยตัวผูสูงอายุเองได กลุมที่ตองการการดูแลภายในครอบครัวที่ตองใหความดูแลเอาใจใสแกผูสูงอายุ 

ความจําเปนในขั้นพื้นฐาน กลุมที่ตองการดูแลจากหนวยงานหรือองคกรหรือสถานสงเคราะหและการดูแลใน

สถานพยาบาลหรือสถานที่และกลุมที่ตองการใหดูแลโดยชุมชนเพราะตนเองเปนสมาชิกในชุมชนจึงมีความคิดเห็นวา
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แนวทางในการสงเสริมและดูแลการดํารงชีวิตอยางมีความสุขตามบริบทของผูสูงอายุ อาจเปนการจัดเปนชมรม

ผูสูงอายุใหเกิดความเขมแข็ง เนนการจัดกิจกรรมเชิงศาสนา เนนกิจกรรมสัมพันธเพื่อสรางและสงเสริมใหผูสูงอายุได

พบปะเขาสังเคราะหกับกลุมผูสูงอายุ เนนกิจกรรมที่ลดภาวการณซึมเศราเพื่อสงเสริมใหรางกายใหสมบูรณแข็งแรง 

หาวิธีการเชิญชวนใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อสรางประโยชนใหแกชุมชน จัดใหมีการ

จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุและมีการจัดกิจกรรมในแตละเดือนท่ีมีความหลากหลายและไมจํากัดจํานวนของผูสูงอายุ จัด

ใหมีการจัดสวัสดิการใหผูปวยใหความรูการดูแลผูปวยและอาสาสมัครในหมูบาน จัดใหมีการจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุ

ใหเต็มที่จัดใหมีการจัดหาอาชีพใหอาสาสมัครในหมูบานที่เฝาดูแลผูสูงอายุจัดใหมีการดูแลเรื่องสุขภาพจิตใหแก

อาสาสมัครในหมูบานที่เฝาดูแลผูสูงอายุจัดใหมีการสรางความตระหนักใหกับครอบครัวและสรางจิตสํานึกใหกับ

ลูกหลานใหความรวมมือในการดูแลผูสูงอายุ จัดใหมีการใหความรูกอนจะใหสิ่งของมาสรางอาชีพ  และจัดใหมีการ

จัดเครื่องมือทางการแพทยตองใหไดมาตรฐานซึ่งสอดคลองกับแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) ได

สรุปในภาพรวมเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเขาสูวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ดังนี้ 1. ยุทธศาสตรดานการเตรียมความ

พรอมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบดวย 3  มาตรการหลัก1.1 มาตรการหลักประกันรายไดเพื่อ

วัยสูงอายุ1.1.1 ขยายหลักประกันชราภาพใหครอบคลุมบุคคลทั่วไป1.1.2 สงเสริมการออมตั้งแตวัยทํางาน1.1.3 

ลดหยอนภาษีเพื่อสงเสริมการออมสําหรับวัยสูงอายุ1.2 มาตรการใหการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต1.2.1 

สงเสริมพฤติกรรมอนามัยตั้งแตวัยเด็ก ใหมีหลักสูตรวิชาการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมอนามัย1.2.2 สงเสริมและ

จัดบริการการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ

ความเขาใจ1.2.3 ชีวิตและพัฒนาการในแตละวัย และเพื่อการเตรียมตัวเขาสูวัยสูงอายุที่เหมาะสม1.2.4 รณรงคให

สังคมตระหนักถึงความจําเปนของการเตรียมการเขาสูการเปนผูสูงอายุที่มีคุณภาพ1.2.5 เตรียมการสําหรับผูที่จะเขา

สูวัยสูงอายุใหมีความรูที่ถูกตอง ใหทุกเรื่องที่จําเปน (pre- retirement program) 1.3 มาตรการ การปลุกจิตสํานึก

ใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ1.3.1 สงเสริมใหประชาชนทุกวัยเรียนรูและมีสวนรวมใน

การชวยกันดูแลรับผิดชอบครอบครัวผูสูงอายุและชุมชน1.3.2 จัดใหมีการศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุ ทั้งการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเริ่มตั้งแตระดับอนุบาล1.3.3 สงเสริมใหมีกิจกรรม

สัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนทุกวัย โดยดําเนินการเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ

การกีฬา1.3.4 รณรงคใหสังคมมีจิตสํานึกและตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ2. ยุทธศาสตรดานการ

สงเสริมผูสูงอายุ2.1 มาตรการ สงเสริมความรู ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเองเบื้องตน 2.2 มาตรการ 

สงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ 2.3 มาตรการ สงเสริมดานการทํางานและการหา

รายไดของผูสูงอายุ 2.4 มาตรการ สนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ 2.5 มาตรการสงเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให

มีรายการเพื่อผูสูงอายุและสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรูและความสามารถเขาถึงขาวสารและสื่อ 2.6 มาตรการ 

สงเสริม และสนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัย และสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย 3. ยุทธศาสตรดาน

ระบบคุมครองทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 3.1 มาตรการ คุมครองดานรายได 3.2 มาตรการหลักประกันดานสุขภาพ 

3.3 มาตรการดานครอบครัว ผูดูแล และการคุมครอง 3.4 มาตรการ ระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน         

4. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ

4.1 มาตรการ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสงูอายุระดับชาติ 4.2 มาตรการ สงเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ 5. ยุทธศาสตรดานการประมวล และพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ และการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ 5.1 มาตรการสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานวิจัย

ดําเนินการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุที่จําเปนสําหรับการกําหนดนโยบาย และการพัฒนาการ
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บริการหรือการดําเนินการที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุ 5.2 มาตรการ สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาวิจัยดาน

ผูสูงอายุ โดยเฉพาะที่เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการ และการสงเสริมใหผูสูงอายุ

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเหมาะสม 5.3 มาตรการ ดําเนินการใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินการ

ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติที่มีมาตรฐานอยางตอเนื่อง 5.4 มาตรการพัฒนาระบบขอมูลทางดานผูสูงอายุใหเปนระบบ

และทันสมัยสอดคลองกับ จิติศักดิ์ พูนศรีสวัสดิ์ (2554) ไดกลาวในภาพรวมถึงแนวทางในการดําเนินการเพื่อการ

สงเสริมการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทยโดย 1) ใหการดูแลผูสูงอายุอยางเปนธรรมชาติหมายถึงใหการดูแลผูสูงอายุ

อยูกับสภาพแวดลอมที่ดีมีการสนับสนุนการสงเสริมและการดูแลสุขภาพ2) สรางความตระหนักจิตสํานึกและความ

ตองการการชวยเหลือดูแลผูสูงอายุทีอ่าศัยอยูในละแวกเดียวกัน3) เสริมสรางความรูความสามารถในการยอมรับการ

ดูแลการเปดใจกวางในผูสูงอายุและผูทําหนาที่ดูแล4) การสงเสริมใหผูสูงอายุทํากิจกรรมตางๆดวยตนเองสามารถ

ดูแลตนเองได5) สรางแนวคิดและวิธีการที่ถูกตองในการใหการดูแลผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชนซึ่งจะตองมี

องคประกอบที่จําเปน ไดแก 5.1) มีผูทําหนาที่เปนผูนําซึ่งมีหนาที่กําหนดวางแผนและติดตามการดําเนินกิจกรรม

การดูแลผูสูงอายุ 5.2) มีการกําหนดแผนในระยะสั้นและระยะยาวในการจัดกิจกรรมที่ผูสูงอายุควรทําในแตละรอบ

วัน สัปดาหและในรอบเดือนตามปญหาที่ผูสูงอายุมี ตามลําดับความสําคัญและความเรงดวน5.3) การสรางและ

พัฒนาเครือขายผูดูแลผูสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุ6. มีการกําหนดภาระงานของผูดูแลใหมีระบบไมรับภาระหนัก

เกินไปจนอาจนํามาสูการเจ็บปวยและความเบื่อหนายของผูดูแลสอดคลองกับเพ็ญนภา กุลนภาดล และจุฑามาศ 

แหนจอน (2558) ไดกลาวในภาพรวมจากการศึกษาและพัฒนาภูมิคุมกันทางใจวัยสูงอายุโดยการบูรณาการ

กระบวนการมีสวนรวมของครอบครัวและเครือขายประชาสังคมผลการพัฒนารูปแบบพบวารูปแบบการเสริมสราง

ภูมิคุมกันทางใจวัยผูสูงอายุที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยจัดทําเปนหลักสูตรในการฝกอบรมเสริมสรางภูมิคุมกันทางใจวัย

สูงอายุซึ่งเปนรูปแบบการผสมผสานระหวางแนวคิดตางๆไดแก แนวคิดการสรางและประสานเครือขายประชาสังคม

แนวคิดการมีสวนรวมของครอบครัวแนวคิดกระบวนการการปรึกษาโดยเนื้อหาการอบรมของหลักสูตร ประกอบดวย 

การพัฒนาภูมิคุมกันทางใจท้ัง 4 องคประกอบไดแก องคประกอบที่ 1 ความมุงหมายในชีวิตองคประกอบที่ 2การมี

มุมมองชีวิตทางบวกองคประกอบที่ 3 การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลองคประกอบที่ 4 ดานการเผชิญปญหา

องคประกอบที่ 5การจัดการตนเองในการดําเนินชีวิตจัดทําเปนชุดฝกอบรมในหลักสูตรที่บูรณาการการมีสวนรวม

ของครอบครัวและเครือขายประชาสังคม ใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุในทุกบริบท โดยมุงเนนการ

เสริมสรางความรูความเขาใจความตระหนักในบทบาทของตนเองการเปนตนแบบของสังคมมีทักษะในการจัดการกับ

ชีวิตและใชหลักการทางจิตวิทยาในการมองตนและการชวยเหลือผูอื่น เพื่อใหผูสูงอายุมีภูมิคุมกันทางใจเพิ่มขึ้น 

สามารถดํารงชีวิตประจําวันอยางมีคุณภาพและมีศักยภาพชุดการฝกอบรมในหลักสูตรประกอบดวย 1) ผูสูงอายุกับ

ครอบครัวชุมชนและเครือขาย2) พลังสัมพันธภาพพลังใจ3) การมีชีวิตอยูอยางมีความหมาย 4) ผอนพักตระหนักใน

ตน5) มุมมองทางบวกสรางไดดวยสุนทรียะสนทนา 6) เสริม ซอม สรางปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง 7) พายุแหง

ปญหา ฉันผานได 8) ขอบคุณที่ทําใหรูคุณคาแหงชีวิต9) แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงผูวิจัยประเมนิ

หลักสูตรฯทั้งในดานเจตคติ ดานทักษะและดานผลการดําเนินการในหลักสูตรพบวาผูสูงอายุที่เขารวมในหลักสูตรมี

ภูมิคุมกันทางใจรายองคประกอบหลังการเขารวมโปรแกรมสูงข้ึนในทุกองคประกอบ สอดคลองกับสิงหา จันทริยวงษ 

(2551) ไดสรุปในภาพรวมในการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบทโดยใชครอบครัว

เปนศูนยกลาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและวิเคราะหองคประกอบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใน

ชนบท และสังเคราะหองคประกอบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย

ใชครอบครัวเปนศูนยกลางสําหรับเปนขอเสนอเชิงยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท ผลการวิจัย
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พบวา 1) องคประกอบคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในชนบทของไทยเกี่ยวของกับองคประกอบ 2 ประการคือ 

องคประกอบภายในเปนผลจากความเสื่อมทางรางกายที่สงผลตอสุขภาพจิตและพฤติกรรมสวนตัวและสังคม ซึ่ง

อธิบายไดดวยทฤษฎีผูสูงอายุ และองคประกอบภายนอกเกี่ยวของกับการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ เพื่อการดํารงชีพขั้น

พื้นฐานในสังคมวัฒนธรรมยุคโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดปญหาตอผูสูงอายุอยางหลากหลาย นอกจากนี้

การศึกษาที่ไมเทาเทียม และการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัยมีความขัดแยงกับภูมิปญญาดั้งเดิม ทั้งนี้สิ่งแวดลอมใน

อดีตถูกทําลายโดยระบบทุนนิยมเปนอุปสรรคสําหรับผูสูงอายุในชนบทซึ่งพึ่งพาธรรมชาติเพื่อการดํารงชีพ อยางไรก็

ตามผูสูงอายุมีโอกาสไดรับพิษภัยจากสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม แมวาสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชนมี

บทบาทสําคัญในการชวยเหลือผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลาย แตสวัสดิการดังกลาวมีจํานวนจํากัดและยังไม

ครอบคลุมผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชนบท 2) การสรางรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบทโดยใช

ครอบครัวเปนศูนยกลาง เปนขอเสนอเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบท ซึ่งไดจากการ

สงเคราะหองคความรูเกี่ยวกับผูสูงอายุในชนบททุกดานเปนฐานขอมูล ไดรูปแบบซึ่งประกอบดวย ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 5 ดาน คือ การเตรียมความพรอม การสงเสริมโดยครอบครัว ระบบคุมครองสวัสดิการโดยครอบครัว การ

พัฒนาบุคลากรดานครอบครัว การจัดการความรูและการวิจัยโดยครอบครัว ซึ่งรูปแบบดังกลาวนี้ ไดรับการ

ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญดานสูงอายุและครอบครัว รวมทั้งไดรับการยอมรับและความพึงพอใจ

จากกลุมผูสูงอายุ ผูดูแลใกลชิดผูสูงอายุและผูนําชุมชน อยูในเกณฑดี สรุปโดยภาพรวม รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในชนบทโดยใชครอบครัวเปนศูนยกลาง เปนการวิจัยที่มุงแสวงหาองคความรู

เกี่ยวกับผูสูงอายุโดยเฉพาะในชนบทเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดํารงคุณคาแหงปูชนียบุคคลของสังคม

อยางยั่งยืนสืบไป  
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
 

นัจนนัท  ศรีจันทร
1
 มะยุรีย  พิทยาเสนีย

2
 ฟสิกส ฌอณ บัวกนก

3
 ปรมินทร  วงษคําสิงห

4
 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการ

เรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4    

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการ

เรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร กลุมเปาหมาย 

คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา จํานวน 18 คน โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ

กลุมเดียววัดผลกอนการทดลองและหลังการทดลอง เครื่องมือประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 3 แผน 2) บทเรียนคอมพิว เตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปที ่4 และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 20 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย 

รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพเทากับ 4.73 อยูในระดับมาก

ที่สุดและมีประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กเทากับ 81.85/81.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 0.64 คิดเปนรอยละ 64.00 แสดงวา

ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 
คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ดัชนีประสิทธิผล, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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Development of Computer – Assisted Instruction in learning unit on 

the working principle of the computer in the occupation and 

technology subject area for Phathom Suksa 4 students 
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 Fisik Sean Buakanok
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 Paramin Wongkhamsing 4 

 

Abstract 
This research was to 1) to construct and find the efficiency of computer – assisted 

Instruction in learning unit on the working principle of the computer in the occupation and 

technology subject area for Phathom Suksa 4 students at the efficiency criteria 80/80 2) to study 

the effectiveness index of the computer assisted instruction and 3) to compare the achievement 

before and after learning with the computer assisted instruction.  

The target group was 18 Phathom Suksa 4 students of Chumchonbanjuawittaya School 

with one-group pre-posttest design. The research instruments were three lesson plans, the 

computer assisted instruction and 20 achievement tests. The data was analyzed by mean, 

percentage and standard deviation. 

The findings were as follows:  

1. The computer assisted instruction after being examined by the specialists had the 

quality at 4.73 which was in high level at 81.85/81.11 following the criteria set. 

 2. The effectiveness index of the computer assisted instruction was at 0.64 in the 

percentage of 64.00 which proved that the students had developed in learning. 

 3. The Phathom Suksa 4 students had the achievement in higher level after learning with 

the computer assisted instruction. 

 

Keyword : Computer - Assisted Instruction, Effectiveness Index, Achievement 
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1. บทนํา  
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนใหพรอมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนเรื่องสําคัญของ

กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและ

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการ

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21 นี้มีความรู ความสามารถและทักษะจําเปน ซึ่งเปนผล

จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการเตรียมความพรอมดานตางๆ โดยเฉพาะ

การจัดการเรียนการสอนผานทางเทคโนโลยีใหเขาถึงความรูไดอยางรวดเร็วและกวางขวางยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

(Student-centered) ซึ่งทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีมี 2 ทักษะ คือ 1) ทักษะดานการเรียนรู

และนวัตกรรม จะเปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการทํางานท่ีมีความซับซอนมากขึ้นในปจจุบันและ 

2) ทักษะดานสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อและ

เทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได

หลากหลายโดยอาศัยความรูในหลายๆ ดาน (วิจารณ พานิช , 2555) 

จากการศึกษาในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปนยุคสังคมแหงการเรียนรู        

ที่เปดกวาง มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบและใหนักเรียนไดศึกษาคนควาดวยตัวเองไดอยางรวดเร็ว 

โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อใหกาวทันโลกยุคใหม            

ที่ไรขอบเขต การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาจะเห็นไดวาสถานศึกษาตางๆ ไมวาจะเปน

ขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ สิ่งที่จําเปนและหลีกเลี่ยงไมได คือ คอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต

สถานศึกษาทุกแหงมีความตองการใชเทาๆ กันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน โดย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ประยุกตใชคอมพิวเตอรในการทํากิจกรรม  

การเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นและยังชวยกระตุนความสนใจของ

ผูเรียนไมใหเกิดการเบื่อหนายในการเรียน ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลสงเสริมใหผูเรียน มีความ

รับผิดชอบตอตนเองเพราะตองควบคุมบทเรียนดวยตนเอง อีกท้ังยังชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนของผูเรียน

ใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึนไปและสงผลทําใหผูเรยีนไดเรยีนรูอยางเต็มประสทิธิภาพ ขอดีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คือ มีการโตตอบปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนใหผลยอนกลับแกผูเรียนไดอยางรวดเร็ว ผูเรียนสามารถทราบ

ความกาวหนาทางการเรียนของตนเองไดทันท ีชวยสนับสนุนการเรียนการสอนแบบรายบุคคลไดอยางมีประสิทธิผล 

ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองไมจํากัดเวลาและสถานที่ตามความตองการ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแมจะ

มีขอดีและประโยชนตอการเรียนการสอน การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูและการรับรูของผูเรียนแลว แตบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนก็มีขอเสียอยูดวยเชนกัน คือ ไมสามารถรับรูความรูสึกปฏิกิริยาที่แทจริงของผูเรียนและผูสอน

ได ไมสามารถสื่อความรูสึกอารมณในการเรียนรูไดอยางแทจริงและผูเรียนบางคนไมสามารถศึกษาบทเรียนดวย

ตนเองได (ทักษิณา วิไลลักษณ , 2551)  

โรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา เปนโรงเรียนนํารองโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในชนบท (กศ.พช.) 

ไดรับอนุมัติใหเปดทําการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โดยโรงเรียนชุมชนบานจัววิทยาเปนโรงเรียน      

ขยายโอกาสประจําตําบล เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดบัมัธยมศึกษาตอนตน จากปญหาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่โรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา พบเห็นสภาพปญหาที่เกิดขึ้นขณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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รายวิชาคอมพิวเตอร พบวาโรงเรียนชุมชนบานจัววิทยามีการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอนนอยมากและสื่อ       

ที่ผูสอนใชนั้นไมมีความนาสนใจมากพอที่จะมากระตุนความสนใจของนักเรียนใหตั้งใจเรียนได นักเรียนจึงไดหันไป

สนใจการเลนเกมหรือการเลนอินเทอรเน็ตเปนสวนใหญทําใหไมฟงผูสอน ไมสนใจการเรียนเนื้อหาที่ผูสอน           

ไดจัดเตรียมมาเปนเหตุทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นต่ํากวาเกณฑที่สถานศึกษาไดกําหนดไวหากเนื้อหาที่ผูสอน  

ไดมีการจัดเตรียมมานั้นมีความนาสนใจและมีการกระตุนความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน ก็จะทําใหการเรียน 

การสอนมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นสูงขึ้น 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตลอดจนความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นํามาเปน

สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร

รูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก         

วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริง          

ในหองเรียนมากที่สุดโดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนใหเกิดความ

ตองการที่จะเรียนรูและผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนโดยใหผลปอนกลับทันที มีการตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะหรือการเรียนรูในเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในการแกไขปญหาผูวิจัยจึงเลือกใช

ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีกลุมคอนสตรัคติวิสตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเองเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองที่นอกเหนือจากหนังสือ

เรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดพัฒนา

สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถใชงานไดจริงเพื่อกระตุนความสนใจของผูเรียน จึงนําทฤษฎีการเรียนรู

คอนสตรัคติวิสตมาใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสรางกระบวนการการเรียนรูที่หลากหลายและ         

ชวยกระตุนการเรียนรู กระตุนความสนใจของผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ มีองคประกอบ ดังนี ้

แบบทดสอบกอนเรียน สถานการณปญหา ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ เนื้อหาการเรียนรู แหลงเรียนรูเพิ่มเติมและ

แบบทดสอบหลังเรียน 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางาน

ของคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ใหมีประสิทธิภาพ    

ตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรูหลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2          

ปการศึกษา 2560 โรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา จํานวน 18 คน ชาย 9 คน หญิง 9 คน 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

      เนื้อหาที่ใชในการศึกษาเปนเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งใชบทเรียนจํานวน 3 เรื่องประกอบดวย 

บทท่ี 1 อุปกรณรับขอมูล 

บทท่ี 2 อุปกรณประมวลผล 

บทท่ี 3 อุปกรณแสดงผล 

3.3 ขอบเขตของตัวแปร 

3.3.1. ตัวแปรตน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

3.3.2. ตัวแปรตาม 

 1) ดัชนีประสิทธิผล 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
4.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู 

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ประกอบไปดวย ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ

เสียงเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน รวมทั้งการแสดงผลการเรียนใหนักเรียนทราบทันที 

4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการ

เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ซึ่งในบทเรียนจะประกอบไปดวย สถานการณปญหา ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ และนอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อใชประเมินความรูความสามารถของนักเรียน 

4.3 ทฤษฎีการเรียนรูกลุมคอนสตรัคติวิสต หมายถึง การเรียนรูเปนกระบวนการสรางมากกวาการรับ

ความรู โดยกําหนดสถานการณปญหา ภารกิจ และฐานความชวยเหลือ ใหผูเรียนลงมือกระทําในการสรางความรู

ใหมไดดวยตนเอง   

4.4 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซึ่งมีผลตอ

กระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ E1/E2 

โดยกําหนดเกณฑ 80/80 

80 ตัวแรก คือ คะแนนเฉลี่ยจากใบงานของนักเรียนระหวางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ของผูเรียน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80 
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80 ตัวหลัง คือ คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนของผูเรียน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80 

4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดจากการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยวัดคะแนนจากการทําแบบทดสอบ        

วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ (ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน) 

4.6 ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง คาแสดงความกาวหนาของการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ดัชนีประสิทธิผลควรมีคา 0.50 ขึ้นไป 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กระบวนการศึกษา 

1. ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี 

2. ศึกษาเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวของ 

3. ศึกษาวิธีการหาประสิทธิภาพและดัชนี

ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

4. สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปให

ผูเชี่ยวชาญประเมินและปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะ  

6. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลอง

ใชเพื่อหาประสิทธิภาพ 

ปจจัยที่เกี่ยวของ 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุมสาระการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3. ทฤษฎีการเรียนรูกลุมคอนสตรัคติวิสต 

4. ทฤษฏีการออกแบบ ADDIE Model  

กลุมเปาหมาย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่   4 

โรงเรียนชุมชนบานจัววิทยา  

จํานวน 18 คน 

ผลการศึกษา 

1. ดัชนีประสิทธิผล 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร   

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี            

ชั้นประถมศึกษาปที ่4  
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
1. แบบแผนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design   

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แผนการจัดการเรียนรู    

และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ 

3. การสรางและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

3.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลางกลุมสาระการ 

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 กําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ตองการและสรางแผน       

การจัดการเรียนรูตามองคประกอบทีก่ําหนดไว  

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวของ นําขอมูลที่ไดมาออกแบบบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากนั้นนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสนอ        

ตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความถูกตองของเนื้อหา นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

ชุมชนบานทุง จํานวน 12 คน โดยทําการทดลอง 2 ครั้ง (แบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็ก) โดยแบงนักเรียนเปน  

3 กลุม คือ กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมออน จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย 

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศึกษาเอกสารทีเ่กี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์นําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน จากนั้นคัดเลือกขอสอบทีม่ีดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ที่อยู

ในเกณฑที่ไดมาตรฐานจํานวน 20 ขอ ตั้งแต 0.67 ขึ้นไป เพื่อนําไปใชในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์         

ทางการเรียน 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 20 ขอ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และบันทึกผลคะแนนเพื่อใชเปนคะแนนกอนเรียน                    

4.2 ผูวิจัยดําเนินการจัดกิจกรรม โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู  

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร   
4.3 เมื่อดําเนินกิจกรรมจนครบ ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 20 ขอ และบันทึกผลคะแนนเพื่อใชเปนคะแนนหลังเรียน 

4.4 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห 

และสรุปผลในรูปแบบตารางและความเรียง 

4.5 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห 

เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลและสรุปผลในรูปแบบตารางและความเรียง 
 

 

 

 

 



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

71 

 

7. ผลการวิจัย 
ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามเกณฑ 80/80 พบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคุณภาพระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 ซึ่งผูวิจัยนําเสนอภาพตัวอยาง

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังภาพที่ 1 

 

     
 

ภาพท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

 

จากนั้นผูวิจัยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียน       

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมชนบานทุง จํานวน 2 ครั้ง แบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็ก ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอร ตามเกณฑ 80/80 

n 
ระหวางเรียน หลังเรียน คาประสิทธิภาพ 

A  X  E1
 B Y  E2

 E1 / E2 

3 30 67 74.44 20 44 73.33 74.44/73.33 

9 30 221 81.85 20 146 81.11 81.85/81.11 

 

จากตารางที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร    

มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็ก 74.44/73.33, 81.85/81.11 ตามลําดับ 

 

ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ผูวิจัยไดนําเสนอการหาคาดัชนปีระสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นําไปใชจริงกับนักเรียนเปาหมาย ชั้นประถมศึกษา  

ปที่ 4 จํานวน 18 คน แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

จํานวนผูเรียน คะแนนเต็ม 
ผลรวมคะแนนสอบ 

กอนเรียน (20) 

ผลรวมคะแนนสอบ 

หลังเรียน (20) 

ดัชนีประสิทธิผล 

(E.I.) 

18 20 166 291 0.64 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 0.64 

คิดเปนรอยละ 64.00 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 

หลังจากผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร    

ไปใชจริงกับนักเรียนกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 18 คน ไดทําการวิเคราะหผลการ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแสดงดังตารางที ่3 

 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

คะแนนสอบ จํานวนนักเรียน คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลตางคะแนน 

กอนเรียน 18 9.22 1.48 
6.92 

หลังเรียน 18 16.17 1.89 

จาตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร กอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.22 และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 16.17 มีผลตางของคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเทากับ 

6.92 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้นได     

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการ

เรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษา      

ไว ดังนี ้

1. การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางาน 

ของคอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 
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 ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี หนวยการเรียนรู 

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรมีจํานวน 3 เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 นับเปนเพราะบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน มีองคประกอบตางๆ ของกิจกรรมอยางครบถวน มีขั้นตอนการสรางอยางชัดเจน สรางบน

พื้นฐานของหลักการของการเรียนรูเนื่องจากผูวิจัยเชื่อวาหากมีการวางแผนที่ดีจะชวยสงเสริมการเรียนรูใหผูเรียน   

ไดดียิ่งขึ้น และผูวิจัยไดจัดกระบวนการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สอดคลองกับ           

กนิษฐกานต  ปนแกว (2557) ไดกลาวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดสรางความรูตามแนวคอน

สตรัคติวิสตมีขั้นตอนที่นาสนใจดังนี้ 1) ขั้นนํา (Orientation) 2) ขั้นทบทวนความรูเดิม (Elicitation of The Prior 

Knowledge) 3) การปรับเปลี่ยนความคิด (Turning Restructuring of Ideas) 4) ขั้นนําความคิดไปใช 

(Application of Ideas)  5) ขั้นทบทวน (Review) ซึ่งมีการออกแบบดวยดวยทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ในบทเรียน 

จะมีการกําหนดสถานการณปญหา ภารกิจ และฐานความชวยเหลือ ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากยิ่งขึ้น ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองและสรางองคความรูใหม         

ดวยตนเองซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน        

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัสรา  ศรีกลับ (2557) ไดทําการวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสรางเว็บเพจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษาพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อทบทวน เรื่องการสรางเว็บเพจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคุณภาพ

ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดี ( X = 4.35, S.D.= 0.58)  

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการนําไปทดลองใชกับนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนชุมชนบานทุง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 การหาประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอ

หนึ่งเทากับ 74.44/73.33 ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ท้ังน้ีเปนเพราะเวลาที่ใชในการทดลองไมเพียงพอตอการ

เรียนรูของนักเรียนจึงทําใหนักเรียนไมเขาใจเนื้อหาตามที่บทเรียนกําหนดไวและเนื่องดวยนักเรียนไมเคยไดรับการ

จัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยจึงไดทําการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนให

ดียิ่งขึ้น โดยการแกไขเนื้อหาและเพิ่มรูปภาพเพื่อใหเกิดความนาสนใจและเขาใจงายมากยิ่งขึ้นและนําบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมเล็ก พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ

เทากับ 81.85/81.11 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดเนื่องจากผูวิจัยไดทําการทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่งและปรับปรุง

แกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหการทดลองแบบกลุมเล็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ มนัญญา  เรืองสุขสุด (2558) ไดทําการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมเพนท

ดวยรูปแบบการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมเพนทดวยรูปแบบการเรียนรูแบบซิปปา 

(CIPPA Model) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการศึกษาพบวา 

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมเพนทดวยรูปแบบการเรียนรูแบบซิปปา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.63/81.00 ซึ่งผานเกณฑ 80/80   

2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ 

คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 
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ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร          

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีคาเทากับ 0.64 คิดเปนรอยละ 64.00 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรู ทั้งนี้

เปนเพราะ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการตรวจสอบความถูกตอง ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ และ

ผูวิจัยไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะ นอกจากนี้ยังผานการทดลองใชกับนักเรียนที่มีปริบทใกลเคียงกับกลุมเปาหมาย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน ทําให

ผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นและผูเรียนยังไดเรียนรูดวยตนเองอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ปรีชา ประเสริฐโส (2557) ไดทําการวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานฉลีกหนองมะแซว              

มีวัตถุประสงคเพื่อ หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ดัชนี

ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง เทคโนโลยี

สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เทากับ 0.7152 

3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร     

ชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวย

การเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน

ชุมชนบานจัววิทยา ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดนําไปทดลองใชกับกลุมทดลองใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ         

ที่กําหนดแลวทําใหบทเรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียนจึงสงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      

ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญชนก บัวทรัพย (2558) ไดทําการ

วิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ที่ระดับ .01  

การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูดวยตนเองและผูเรียนยังสามารถเรียนรูไดตามความสนใจ บทเรียนมีความยืดหยุน มีการโตตอบ

ปฏิสัมพันธกับผูเรียนและยังเปนสื่อเสริมแรงใหแกผูเรียน สรางแรงจูงใจใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน 

นอกจากนี้ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสงผลใหความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับ    

ที่สูงข้ึนอีกดวย 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช 

1.1 กอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันผูสอนควรจัดเตรียม 

คอมพิวเตอรใหพรอมใชงาน  

1.2 ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ควรมีการเตรียม 

ตัวผูสอน โดยเปนการเตรียมความพรอมของผูสอนในการใชสื่อการสอน ทําความเขาใจบทเรียนคอมพิวเตอร      

ชวยสอนกอนนําไปใชจริง 

1.3 ควรเตรียมตัวผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียน อาจมีการทดสอบความรูของผูเรียนกอนเรียน  

อธิบายวิธีการใชสื่อ เครื่องมือตางๆ รวมถึงวัตถุประสงคของบทเรียนใหผูเรียนทราบ แลวมาเรียนในสวนของเนื้อหา

และมีการทดสอบความรูหลังเรียนของผูเรียนวาผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนหรือไม 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหตอบสนองความแตกตางของผูเรียน 

2.2 ควรนําแบบทดสอบ ไปหาคาอํานาจจําแนกและความยากงาย กอนนําไปใชจริง เพื่อทําให 

แบบทดสอบมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

2.3 ควรเพิ่มความนาสนใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนมีความ 

กระตือรือรนในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรูหลักการทํางาน

ของคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 

บุศริน  เหมทานนท
1
 สมชาย  เมืองมูล

2
 ปราโมทย  พรหมขันธ

3
 ชนนักาญจน  สุวรรณเรือง

4
 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรูหลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนา

และหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทียบกับเกณฑรอยละ 80และ3) 

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3  กลุมตัวอยาง 

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จํานวน 40 คน โดยใชแบบแผนการทดลองแบบกลุม

เดียววัดผลหลังการทดลองเทียบเกณฑรอยละ80  เครื่องมือประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 3 แผน 

2) หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 33) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ4) แบบประเมินความ

พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคา t-test ผลการวิจัยพบวา 

 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้น

มัธยมศึกษาปที 1 มีความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆ ไดแก ดานเนื้อหา ดานสื่อ ดานวัดผลและ

ประเมินผล มีคุณภาพเทากับ 4.65อยูในระดับมากที่สุด และมีประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กและแบบภาคสนาม มีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 81.11/81.48 และ 85.67/86.67 ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู 

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนผานเกณฑที่กําหนดไว อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยหนังสืออิเลก็ทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 

 

คําสําคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจ 
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Development of EPUB 3 Standard ElectronicBook :Computer System  Unit for 

Develop Achievement of Mathayomsuksa 1 Student, 

BunyawatWitthayalai School 
 

Bussarin Hamtanon1 Somchai Muangmool2 Promote Prommakan3 Chanankan Suwanreaung4 

 

Abstract 
The objectives of this research were 1) development and efficiency of EPUB 3 standard 

electronic books to be effective in accordance with 80/80 criteria 2) comparison post-test 

achievement of Mathayomsuksa 1 students with 80 % criteria and 3) study satisfaction of 

Mathayomsuksa 1 students with EPUB3 standard electronic book. The sampling group consisted 

were 40 students in Mathayomsuksa 1, BunyawatWittayalai School. One-Shot Case Design was 

employed in this research.The instruments were; three lesson plans; EPUB 3 standard electronic 

Book; Achievement test and the data were analyzed by means of percentage, standard deviation, 

and t-test.  

The research results were: 

1. The elements were content, media, measurement and evaluation. The quality was 

4.65 the efficiency of the small group and field group was 81.11 / 81.48 and 85.67/ 86.67 pass the 

criteria 

2. The students achievement after learning through defined criteria than level .05 

3. The satisfaction of students that learning with EPUB 3 standard units principles of 

computer. The overall was highest level and the mean was 4.83. 

 

Keyword : Electronic Books Standard EPUB 3, Achievement and Satisfaction 
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1. บทนํา 
การศึกษาของไทยในยุค Thailand  4.0 อยูในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการ

ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2559 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาววา การเตรียมการ

ศึกษาไทยเพื่อกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 สิ่งที่เราควรจะตองดําเนินการคือ การปรับปรุงตําราเรียนใหสอดคลองกับ

หลักสูตร นอกจากนี้ตองเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรโดยเฉพาะการคิดเปน  วิเคราะหเปน 

ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 (บัลลังก โรหิตเสถียร, 2559) 

ดวยสภาพและวิธีการเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหครูตองพัฒนาตนเอง พรอมทั้งปรับเปลี่ยน

กระบวนการเรียนการสอนใหสอดรับกับวิธีการเรียนรูของผูเรียนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช เพื่อให

ไดผูเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามมาตรฐานของหลักสูตร(ไมตรี อินทรประสิทธิ์, 2556)  ซึ่งสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่ง

เปนกฎหมายแมแบบทางการศึกษาของประเทศไทย หมวด 4 วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 (5) ไดกลาว

วา การสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ อํานวยความสะดวก

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ 

ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ ประเภทตาง ๆ และในหมวด 

9 วาดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 กลาววา รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนา

แบบเรียน ตํารา หนังสือ ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนา

ขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาทั้งนี ้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2542) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือ E-book คือ สื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสหนังสือที่บรรจุดวยเนื้อหาที่เปน

ตัวอักษร ภาพ เสียง กราฟก และสื่อประสมตาง ๆ ใหอยูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกสที่สามารถอานและดูบนเครื่อง

คอมพิวเตอร สามารถดาวโหลดไดจากอินเทอรเน็ตเพื่อเก็บไวอาน สามารถสงตอไปยังผูอื่นไดทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส และสามารถเชื่อมโยงไปยังหนังสือเลมอื่น ๆ ไดทันทีที่ผานระบบออนไลน (พิรุณโปรย สําโรงทอง, 

2554) 

จากที่ผูวิจัยไดไปทําการศึกษาสังเกตการณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ไดสอบถามปญหาจากครูผูสอน พบวาสื่อที่ใชประกอบการเรียนยังไมมีสามารถดึงดูด

ความนาสนใจของผูเรียน ทําใหผูเรียนไมสนใจเรียนเกิดความเบื่อหนาย และจากการสังเกตการณการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนและการใหขอมูลของครูผูสอนจึงทราบวาปญหาดังกลาวสงผลกระทบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของนักเรียนอยูในระดับต่ํา 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกที่จะสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3 หนวยการเรียนรูหลักการทํางาน

ของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ทั้งดานความรูและทักษะ

กระบวนการ  เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3 สามารถชวยแกไขปญหาที่เกิดจากการจัดการ

เรียนรูได ทั้งในดานการเขาถึงสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และรองรับการใชงานบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 

ตั้งแตคอมพิวเตอรตั้งโตะ คอมพิวเตอรพกพา และบนอุปกรณ Device หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3

สามารถใสสื่อเสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศนเขาไปเปนสวนหนึ่งของหนังสือทําใหเปนหนังสือเสียง  และ

ภาพเคลื่อนไหวได จึงทําใหสื่อมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น  
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 ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะนําเอาสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3 มา

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรู เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3 สามารถเขาถึงไดตลอดเวลา และ

รองรับการใชงานบนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ และยังสามารถใสสือ่เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศนเขาไป

เปนสวนหนึ่งของหนังสือทําใหสื่อมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู 

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวย

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 เรื่องหลักการทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี1 เทียบกับเกณฑ

รอยละ 80 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน 

EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร   

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนในภาคเรียนที่ 2 ป 

การศึกษา 2560 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  มีจํานวนผูเรียนทั้งหมด 680 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 เปนหองเรียนในระบบ 

ธรรมดาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จํานวน 40คน ใชวิธีการสุมอยางงาย 

โดยการจับสลากจากหองเรียนในระบบธรรมดาทั้งหมด 12หอง 

3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

เนื้อหาที่ใชในการศึกษาเปนเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรูหลักการ 

ทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งประกอบดวย 3 เรื่อง คือ บทที่ 1 หนวยรับขอมูลบทที่ 2 หนวย

ประมวลผลและหนวยความจํา และบทที่ 3 หนวยแสดงผล 

3.3 ขอบเขตของตัวแปร 

 3.3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน 

EPUB 3 หนวยการเรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

  3.3.2 ตัวแปรตาม 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3  

2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3  หนวยการ

เรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร  
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3.4 ขอบเขตดานเวลา 

เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษา การทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ  ทําการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2560 สวนการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ไปใชจริงกับกลุมเปาหมายทําการศึกษาใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 3 สัปดาห รวม 6 ชั่วโมง 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3หมายถึง สื่อท่ีใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หนวยการเรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3  ซึ่งเปนมาตรฐานแบบ

เปดสําหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส เนื้อหาที่พัฒนาดวยมาตรฐาน EPUB อยูในรูปแบบ XML ที่มีสวนขยายเปน 

.epubเอกสารจะสามารถปรับ หรือ "จัดเรียง" ขอความในหนังสือโดยอัตโนมัติเพื่อใหเขากับขนาดหนาจอที่แตกตาง

กัน มีองคประกอบคือ คําแนะนําการใชงาน จุดประสงคการเรียนรู สถานการณปญหา ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ 

เนื้อหา มีการประเมินและตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนไดดวยแบบฝกหัดทายบท ชิ้นงาน/ผลงาน และ

แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูที่ไดจากการเรียนรูดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน 

EPUB 3 หนวยการเรียนรูหลักการทํางานขอองคอมพิวเตอร โดยวัดจากคะแนนการทําแบบทดสอบ 

 4.3 ความพึงพอใจ หมายถึง คะแนนที่ไดจากแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับนักเรียนที่มีตอหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร  

4.4 ประสิทธิภาพ หมายถึง การนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ไปทดลองใชตามขั้นตอนที่

กําหนดไว เพื่อนําขอมูล มาปรับปรุงและนําไปทดลองจริง ซึ่งมีผลตอกระบวนการเรียนรูและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ E1/E2 โดยกําหนดเกณฑ 80/80 

  80 (E1) ตัวแรก หมายถึงคารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดจากการทํา

แบบฝกหัดระหวางเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ทุกเรื่องรวมกันไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา

รอยละ 80 

  80 (E2) ตัวหลัง หมายถึงคารอยละของคะแนนที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส

มาตรฐาน EPUB 3 ไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู 

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 

 

 

 

 

1) ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา

2560 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย มีจํานวนผูเรียน

ทั้งหมด 680 คน แบงเปน 16 หอง ไดแก หองเรียนใน

ระบบธรรมดา จํานวน 12 หอง  

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  1/4 เปนหอง เรียนในระบบ

ธรรมดาที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560

โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จํานวน 40 คน ใชวิธีการ

สุมอยางงาย โดยการจับสลากจากหองเรียนในระบบ

ธรรมดาท้ังหมด 12 หอง 

2) ศึกษาเอกสารปจจัยที่เก่ียวของ 

1.ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 

พุทธศักราช 2551  

2.เอกสารที่ เกี่ ยวของกับหนังสืออิ เล็กทรอนิกส

มาตรฐาน EPUB 3 

3.เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต 

4.Addie Model  

5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

6.ความพึงพอใจ 

 

 Output 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1  

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ตอ

การเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐานEPUB 3  

 Process 

 

1. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและ

ผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

2. นําเครื่องมือไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

จํานวน 42 คนจํานวน 3 ครั้ง (แบบหนึ่งตอหนึ่ง 3 คน, แบบ

กลุมเล็ก 9 คน, ภาคสนาม 30 คน) โดยดําเนินการดังนี้  

2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรูหลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

   2.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดวยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

จํานวน 30 ขอ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3หนวย

การเรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

Input 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 6.1 แบบแผนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One-Shot Case Design 

 6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการ

เรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 2) แผนการจัดการเรียนรู 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ

ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และ4) แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 6.3 กาสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

  6.3.1 แผนการจัดการเรียนรูศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร จากนั้น

ดําเนินการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามองคประกอบที่กําหนดไว 

  6.3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ศึกษาเอกสารเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่

ไดมาออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ตามรูปแบบการพัฒนาสื่อของ ADDIE Model และ

ดําเนินการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร จํานวน 

3 บทเรียน จากนั้นนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 เสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3ทาน เพื่อตรวจสอบ

คุณภาพความถูกตองความสอดคลองของสื่อกับเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู และนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส

มาตรฐาน EPUB 3 ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จํานวน 42 คน โดยทําการทดลอง 3 ครั้ง คือ แบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุมเล็ก และ

แบบภาคสนาม จากนั้นนําผลขอมูลที่ไดจากการทดองมาปรับปรงุแกไขกอนนําสื่อไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุม

ตัวอยาง 

  6.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ

ดําเนินออกแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ จากนั้น

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่สรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อประเมินความสอดคลองระหวาง

ขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู(IOC) แลวนําผลที่ไดจากประเมินมาคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ที่อยูในเกณฑที่ได

มาตรฐาน จํานวน 30 ขอ ไปใชสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  6.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ศึกษาเทคนิคและวิธีการ

สรางแบบประเมินความพึงพอใจจากหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ และดําเนินการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 15 ขอ 

 6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  6.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู 

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน 

  6.4.2 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หนวยการเรียนรู หลักการทํางาน

ของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1 จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน 

  6.4.3 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูและทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว ให

กลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกส

มาตรฐาน EPUB 3  

  6.4.4 รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป  
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7. ผลการวิจัย 
ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการ 

ทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกส

มาตรฐาน EPUB 3 มีคุณภาพระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 ซึ่งผูวิจัยนําเสนอตัวอยางบทเรียน ดังภาพที่ 2 

 
ภาพท่ี 1 หนงัสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

 

จากนั้นผูวิจัยนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรูหลักการทํางานของ 

คอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3  

กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 1  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จํานวน 3 ครั้ง แบบหนึ่งตอหนึ่ง กลุมเล็ก และ

ภาคสนามซึ่งนําเสนอดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู  

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑ 80/80 

N 
ระหวางเรียน หลังเรียน 

คาประสิทธิภาพ E1/E2 
A ∑x E1 B ∑y E2 

3 30 70 77.78 30 69 76.67 77.78/76.67 

9 30 219 81.11 30 220 81.48 81.11/81.48 

30 30 771 85.67 30 780 86.67 85.67/86.67 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ 

คอมพิวเตอร มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง กลุมเล็ก และภาคสนาม เทากับ 77.78/76.67 81.11/81.48 และ

85.67/86.67 ตามลําดับ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1ท่ีเรียนดวยหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เทียบกับ

เกณฑรอยละ 80 

หลังจากท่ีผูวิจัยไดนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ 

คอมพิวเตอร ไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 จํานวน 40 คน แลวทําการวิเคราะหผล

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ซึ่งนําเสนอผลดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จํานวน 40 คน 

คะแนนเต็มของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จํานวน

นักเรียน 
คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

เกณฑรอยละที่

กําหนด (รอย

ละ 80) 

t = test 

30 40 26.08 1.16 24 11.35 

t(.05,39) = 1.6849                                                                      *มีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.5 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนเทียบกับเกณฑรอยละ 80 ที่เรียนดวย 

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

จํานวน 40 คน พบวา มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 26.08 คิดเปนรอยละ 86.93 เมื่อคํานวณหาคา t พบวา t 

คํานวณสูงกวาคา t ในตาราง แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระดับ .05 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

มาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 

หลังจากที่กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จํานวน 40 คน ได 

เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3  หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดให

นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ และนําเสนอผลการวิเคราะหความพึงพอใจ ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 ที่มีตอการเรียนดวย หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3  หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

รายการ คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ดานเนื้อหา 4.81 0.41 มากที่สุด 

ดานสื่อ 4.84 0.39 มากที่สุด 

ดานการวัดและประเมินผล 4.82 0.41 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.83 0.41 มากที่สุด 

  

จากตารางท่ี 3แสดงใหเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/4 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูดวยหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3  หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานสื่อ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 อยู

ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือดานการวัดและประเมินผลและดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82และ 4.81 อยูใน

ระดับมากที่สุดตามลําดับ 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3  หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร  

ชั้นมัธยมศึกษาปที 1 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการศึกษาไวดังนี ้

1. การสรางและหาและหาประสิทธิภาพของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู  

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

ผลของการสรางสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ 

คอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน 

EPUB 3  มีจํานวน 3 เรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.65 นั่นเปนเพราะหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 มีจํานวน 1 หนวยการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย คํานํา คําแนะนําสําหรับการใชงาน 

จุดประสงคการเรียนรู สถานการณปญหา ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ  เนื้อหา และกิจกรรมใบงาน  ซึ่งขั้นตอนที่

ครบถวนเหลานี้ จะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี และยังชวยกระตุนใหผูเรียนสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง นอกจากนั้นขั้นตอนการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ไดยึดขั้นตอนการออกแบบ 

ADDIE Model ของนักการศึกษา วารุณี คงวิมล (2559) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โดยยึดหลักของ ADDIE Model 

ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก Analyze, Design, Develop, Implement, Evaluate 

ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางาน 

ของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ผลการหาคุณภาพพบวา การหา

ประสิทธิภาพแบบภาคสนาม มีคาประสิทธิภาพเทากับ 85.67/86.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เพราะ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ไดผานการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอนและไดรับการปรับปรุง

แกไขตามขอเสนอแนะ จึงทําใหหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 มีประสิทธิภาพชวยพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา ถาวรนุวงศ (2553) 

ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสกับ

การสอนดวยวิธีปกติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวา ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส วิชาคอมพิวเตอร

เพื่องานอาชีพ รหัส 2001-0005 มีประสิทธิภาพ 85.96/88.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนด 

2. การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่เรียนดวยหนังสือ 

อิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 

เทียบกับเกณฑรอยละ 80 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

มาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส

มาตรฐาน EPUB 3 ไดผานการดําเนินการอยางเปนระบบหลายขั้นตอนจึงทําใหหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน 

EPUB 3 มีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา กวนสําโรง, ศักดิ์ สุวรรณฉาย และชาตรี เกิดธรรม (2557) ไดทํา

การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะปฏิบัติโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระ
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การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

รอยละ 84.67 ของคะแนนเต็มสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ รอยละ 70 ของคะแนนเต็ม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05   

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน  

EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3                 

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 อยูในระดับมากที่สุด 

ทั้งนี้เปนเพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ประกอบไปดวย รูปภาพ/กราฟก ภาพเคลื่อนไหว ขอความ

ที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียนจึงชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียนเปนอยางมาก ทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ งามแสนโรจน (2555) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสมี 

พบวา ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสในภาพรวม อยูในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.21 

จากการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB3  หนวยการเรียนรูหลักการทํางานของคอมพิวเตอร  

เพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน พบวา ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน 

EPUB3  มีคุณภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 และหลังจากการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน 

EPUB3 ไปทดลองกับกลุมภาคสนาม มีคาประสิทธิภาพเทากับ 85.67/86.67 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด จากนั่น

นําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูสูงกวาเกณฑรอยละ 80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 1 ที่มีตอหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 อยูในระดับมากที่สุด 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.1 หากมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ซึ่งผูใชงานเปนนักเรียนระดับชั้น

อนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ควรพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ในรูปแบบหนังสือ

เสียงดวย เพื่อชวยผูเรียนที่มีปญหาทางดานการเรียนรู  

1.2 ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ที่สามารถนําไปใชกับผูเรียนที่มี

ความบกพรอง(ผูพิการ) เชน ผูพิการที่บกพรองทางการมองเห็น ผูพิการที่บกพรองทางการไดยิน และผูบกพรอง

ทางการเรียนรู  

1.3 ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 ในกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ 

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ     

 2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกสมาตรฐาน EPUB 3 นอกจากจะใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรไดแลว ยัง

สามารถใชงานบนอุปกรณ Device อื่น ๆ ไดหลากหลายรูปแบบ เชน โทรศัพทมือถือแบบเคลื่อนที่, Tablet, iPod, 

iPad และคอมพิวเตอรพกพา(Computer Notebook) ผูเรียนสามารถใชสื่อบนอุปกรณอื่นได สามารถเขาถึงได

ตลอดเวลา และทุกสถานที ่
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การใชกิจกรรมสรางผังมโนทัศนในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของนักศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

บุษราคัม  อินทสุก
1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารดานการพูดและการอานของผูเรียนโดยใชผัง

มโนทัศนกับบทอานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมการอานโดยใชผังมโนทัศนกลุมตัวอยาง คือ 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 2560จํานวน 60 คน ไดมาดวยการสุมอยางงายแบบแผนในการทดลอง คือOne 

Group Pretest-Posttest Design มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือทีใชประกอบดวย 1) แผนการ

จัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน 2) แบบประเมินความสามารถในการสื่อสารดวยการพูด 3) แบบทดสอบกอนและหลัง

เรียนจํานวน 50 ขอ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน จํานวน 11 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางสองกลุมไมเปนอิสระ

จากกัน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลการทดสอบความสามารถในการพูดของนักศึกษามีคะแนนสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

2. ผลการทดสอบความสามารถดานการอานเพื่อการสื่อสารมีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .005 

3. นักศึกษากลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจตอการอานเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการคิดโดยใช

ผังมโนทัศนในระดับมากที่สุด(�=4.65) 

 

คําสําคัญ : ความสามารถในการสื่อสาร,  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ,  ผังมโนทัศน 
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Using Concept Mapping to Promote Fourth Year English Major 

Students’ Ability in Readingfor Communication 
 

Busarakham  Intasuk
1
 

 

Abstract 
The purposes of this research wereto develop students’ communication ability by using 

concept mapping in their reading activity and to assess students’ satisfaction level towards 

reading activity by using concept mapping. The simple random sampling groups selected were 

sixty, fourth year English major students at the Faculty of Education, LampangRajabhat University 

in the second semester, 2017 academic year. The instruments for this study were 1) an18 period 

reading instruction focusing on using concept mapping, 2) a speaking ability assessment, 3) a 50 

items pre-posttest for reading ability assessment, and an11 items satisfactory questionnaire.  

Subsequently, the data was analyzed by mean, percentage, standard deviations (S.D) and t-test. 

The findings revealed that 

1.The students’ speaking test scores of the posttest was significantly higher than the pretest at 0.05. 

2.The students’ reading test scores of the posttest was significantly higher than the pretest at 0.05. 

3.The students’ satisfaction level was at the highest(�=4.65).  

 

Keyword : The Computer Assisted Instruction, Lesson,Achievement, Self-learning Skills 
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1. บทนํา 
กิจกรรมการอานเปนกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผูเรียนในศตวรรษที่ 21  

เปนการฝกฝนผูเรียนในการแสวงหาความรู ติดตอสื่อสาร และพัฒนาพื้นฐานการเรียนรูของผูเรียนในการแสวงหา

ความรูใหมเพื่อไปสูการคิดและการสื่อสารในระดับสูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดในการพัฒนาผูเรียนในยุคของ

ขอมูลขาวสารโดยเฉพาะอยางการอานขอความจากเอกสารจริงที่นําเสนอโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อใน

ชีวิตประจําวัน 

การพัฒนาทักษะการอานของผูเรียนเปนการพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจบทอานดวยการ

ถายทอดความคิดและเขาใจเนื้อความที่อานไปสูการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารที่เหมาะสม  สําหรับผูเรียนที่

ใชภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระยะแรกเนนการสื่อสารดวยการ

พูดเปนหลัก แตในระยะหลังเริ่มใหความสําคัญกับการอานมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากการอานชวยสงเสริมการเรียนรู

โครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเรียนสามารถนําความรู

และขอมูลที่ไดจากการอานไปใชในการสื่อสารและประเมินความสามารถในการสื่อสารของผูเรียนโดยใชการประเมิน

จุลทักษะในการอานซึ่งสามารถประเมินไดชัดเจนกวาการพูดโดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย (Savignon: 1997, p. 

27-28) 

 การพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสารยังเปนแนวทางในการสงเสริมกระบวนการอานสําหรับผูเรียนใน

การพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจบทอานซึ่งเปนการถายทอดความคิดและความเขาใจเนื้อความที่อาน

ไปสูการสื่อสารที่เหมาะสม  สําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ การสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในระยะแรกเนนการสื่อสารดวยการพูดเปนหลัก แตในระยะหลังเริ่มใหความสําคัญกับการอานมาก

ขึ้น เนื่องจากการอานชวยสงเสริมการเรียนรูโครงสรางประโยคตามหลักไวยากรณและการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเรียนสามารถนําความรูและขอมูลที่ไดจากการอานไปใชในการสื่อสารและสามารถประเมิน

ความสามารถในการสื่อสารของผูเรียนโดยการประเมินจุลทักษะในการอาน ซึ่งสามารถประเมินไดชัดเจนกวาการพูด

โดยผานกิจกรรมที่หลากหลาย (Savignon: 1997, p. 27-28) 

 การใชผังมโนทัศน (Gragphic organizers) รวมกับกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานเปนแนวทางหนึ่งในการ

สงเสริมความเขาใจของผูเรียนตอบทอานโดยสรางความเชื่อมโยงการเรียนรูโครงสรางเรื่องที่อานกับการทําความ

เขาใจประเด็นหลักของเรื่องรวมกับการใชจิตนาการในการทําความเขาใจบทอาน (Grabe: 2009, p.213) การใชผัง

มโนทัศนหรือผังกราฟกเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อความหมายของขอมูลที่ไดรับอยางเปนระบบ  ในการจัดกระทํา

ขอมูลที่ไดรับตองใชทักษะการคิดเปนหลัก  ประโยชนของการใชผังมโนทัศนที่ผูเรียนไดรับ ไดแก ชวยพัฒนาการคิด

ในระดับสูง ชวยใหผูเรียนเขาใจสิ่งที่เรียน ชวยสงเสริมความจําแบบถาวร และชวยพัฒนาพหุปญญาที่หลากหลาย

ของผูเรียน เชน ปญญาดานภาษา  ปญญาดานความคิดและคณติศาสตร และปญญาดานมิติสัมพันธ (พิมพันธุ  เตชะ

คุปตและพเยาว  ยินดีสุข:2560, น. 130)  นอกจากนี้ การใชผังมโนทัศนหรือแผนภูมิความหมาย (Semantic 

Mapping) ยังชวยใหผูอานเรียนรูถึงความสัมพันธขององคประกอบของเรื่องที่อานดวยการใชรูปเชิงเรขาคณิตและ

เชื่อมโยงความสัมพันธโดยใชเสนหรือลูกศร  การแสดงความเชื่อมโยงดวยผังมโนทัศนชวยใหผูอานเขาใจความคิด

รวบยอด  ความสัมพันธทางความคิดและสงเสริมใหผูอานเขาใจเรื่องที่อานไดดีขึ้น (วิสาข จติวัตร: 2543, น. 145) 
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 ในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา จากประเมินผลการเรียนรูเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พบวานักศึกษาสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

ดวยการพูดและการเขียนไดในระดับดี แตเมื่อเชื่อมโยงทักษะการอานกับการคิดเพื่อการสื่อสารแลว นักศึกษายังไม

สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เชน การเปรียบเทียบ  การแยกแยะ  การจําแนกหมวดหมู  การประเมิน และ

การสรุปความคิดรวบยอด เนื่องจากนักศึกษาไมคุนเคยกับการใชเครื่องมือพัฒนาทักษะการคิดอยางเหมาะสมและ

อยางตอเนื่อง เปนผลใหใชภาษาในการสื่อสารไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนด กิจกรรมการอานเพื่อการ

สื่อสารโดยใชผังมโนทัศนเปนการสงเสริมทําความเขาใจบทอานโดยการเรียนรูภาพรวมของบทอาน รวมกับการใช

ความคิดอยางเปนระบบซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียน นอกจากนี้ 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนอานเพื่อการสื่อสารรวมกับการใชผังมโนทัศนในการพัฒนาทักษะการ

คิด พบวายังมีงานวิจัยไมมากนักในการพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการอานเพื่อการสื่อสาร 

ดังนั้น กิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชผังมโนทัศนจึงเปนกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาทักษะการของผูเรียนใน

ระดับอดุมศึกษา ชวยสงเสริมทักษะการคิดเพื่อเช่ือมโยงไปสูการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผูเรียนโดยใชผังมโนทัศนกับกิจกรรมการอาน 

 2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมการอานโดยใชผังมโนทัศน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรคือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ศึกษาใน

รายวิชาการสื่อสารขามวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 81 คน 

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่

ศึกษาในรายวิชาการสื่อสารขามวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 60 คนไดมาโดยการใชวิธีการ

สุมอยางงาย 

 3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

  ขอบเขตดานเนื้อหา 

 เนื้อหาของกิจกรรมการพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการคิดโดยใชผัง

มโนทัศนประกอบดวย แผนการเรียนการสอนในเนื้อหาวัฒนธรรมนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง ๆ ละ 6 คาบเรียน รวม 

18 คาบ ประกอบดวยกิจกรรมกอนอาน กิจกรรมระหวางอาน และกิจกรรมหลังการอาน โดยใชกิจกรรมเพิ่มขยาย

ดวยกระบวนการวิเคราะหบทอานและนําเสนอความคิดตอบทอานดวยกิจกรรมกลุมในการนําเสนอดวยการพูดเพื่อ

แสดงความคิดเห็นและสรุปเรื่องที่อานเปนรายบุคคล ในหัวขอตอไปนี ้

 1.  Meals around the World ใชเวลาเรียน 6 คาบ 

 2.  Festivals around the World ใชเวลาเรียน 6 คาบ 

  3.  Traditions and Customs around the World ใชเวลาเรียน 6 คาบ 
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3.3 ขอบเขตของตัวแปร 

 ขอบเขตดานตัวแปร 

 3.3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะการ

คิดโดยใชผังมโนทัศน 

 3.3.2 ตัวแปรตาม ไดแก   

 1.  ความสามารถในการพูดโดยใชผังมโนทัศน 

 2.  ความสามารถในการอานโดยใชผังมโนทัศน 

 3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะ

การคิดโดยใชผังมโนทัศน 

 3.4 ขอบเขตดานเวลา 

 ในเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารขามวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2560 โดยใชเวลาในการจัดกิจกรรมเรียนรูทัง้หมด รวมเวลา 18 ชั่วโมง 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 4.1 การอานเพื่อการสื่อสาร หมายถึง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอาน โดย

สงเสริมใหผูเรียนมีความเขาใจบทอาน เพื่อนําไปสูกิจกรรมดานการสื่อสาร ไดแก การพูดและการเขียน รูปแบบการ

อานเพื่อการสื่อสารในที่นี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนใชกลยุทธการอานเพื่อความเขาใจกอนสรางผลงานเพื่อ

วัตถุประสงคในการสื่อสาร เชน การพูดแสดงความคิดเห็นหลังจากการอานบทอานเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

การใหคําแนะนําผูที่อยูตางวัฒนธรรม เปนตน การประเมินความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารใหความสําคัญ

กับการเรียนรูคําศัพทและความหมายของคําและสํานวนในบทอาน  การเรียนรูโครงสรางเรื่อง การเรียนรูประเภท

ของบทอาน และการรูวัตถุประสงคของผูเขียน เพื่อสามารถตอบสนองตอบทอานไดอยางเหมาะสม การอานเพื่อการ

สื่อสารนอกจากเนนการทําความเขาใจเน ื้อหาของบทอานแลวยังใหความสําคัญกับการเรียนรูรวมกันจากการระดม

สมอง  และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  

 4.2 ทักษะการคิด หมายถึง รูปแบบของการทําความเขาใจบทอานโดยเนนใหผูเรยีนสามารถตอบสนองบท

อานในระดับสูงกวาความรู ในคําศัพท แตผูเรียนสามารถคิดอยางเปนระบบโดยใชผังมโนทัศนเปนเครื่องมือแสดงให

เห็นถึงความเชื่อมโยง การจัดระบบของเนื้อเรื่อง การจําแนกแนวคิดหลัก และแนวคิดรอง  รวมถึงการคิดเชิง

วิเคราะหโดยผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 4.3 ผังมโนทัศน หมายถึง เครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่ผูเรียนไดรับขอมูลจากการอานรวมกัน

ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการอาน และกิจกรรมหลังการอาน เพื่อแสดงใหเห็นความเขาใจของผูเรียนตอบทอาน ทั้งดาน

คําศัพท โครงสรางเรื่อง และการสรุปความจากเรื่องที่อาน  รวมถึงใชผังมโนทัศนเปนเครื่องมือทดสอบความสามารถ

ในการอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนหลังการอาน โดยแสดงถึงความสัมพันธขององคประกอบในบทอานที่เชื่อมโยง

สัมพันธกัน ไดแก ใจความหลัก ใจความรอง เปนตน  

 4.4 ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของผูเรียนหลังจากการอานบทอานดวยการ

แสดงความคิดเห็นอยางเปนระบบดวยการพูดแสดงความคิดเห็น และการสรางผลผลิตดานการเขียนดวยการ

นําเสนอขอมูลที่ไดรับจากบทอานในรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ไดแก การอธิบาย การเปรียบเทียบ การให
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เหตุผลประกอบคําแนะนํา เปนตน ความสามารถในการสื่อสารสามารถประเมินไดดวยแบบทดสอบทักษะการพูด 

และแบบทดสอบทักษะการอาน 
 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 : กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 6.1แบบแผนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  

 6.2 เครื่องมือใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน 2) แบบประเมิน

ความสามารถในการพูด จํานวน 1 ชุด 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพื่อการสือ่สาร ในเนื้อหาเกี่ยวกับ

การสื่อสารขามวัฒนธรรมในหัวขอ อาหาร  เทศกาล และ ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนแบบทดสอบปรนัย

เลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 50 ขอและ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ จํานวน 11ขอ 

 6.3 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

                 6.3.1 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พุทธศักราช 

2557กําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ตองการพัฒนาทักษะการอานและการพูดตามประเด็นปญหาที่พบ สรางแผนการ

จัดการเรียนรูตามองคประกอบที่กําหนดไว จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนกับผูเรียน 

                 6.3.2 ขั้นตอนการสรางบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร การอานเชิงวิเคราะหการ

สงเสริมทกัษะการคิดดวยผังมโนทัศน  ศึกษาและคนควาขอมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการอานเพื่อ

การสื่อสาร การอานเชิงวิเคราะห และการใชผังมโนทัศนและประยุกตใชทฤษฎี ADDIE Model ประกอบการ

พิจารณาสรางบทเรียน จากนั้นสรางบทเรียนสําหรับพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร จํานวน 3 เรื่อง และนํา

บทเรียนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพความถูกตองของ

เนื้อหา จากน้ัน ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  

                 6.3.3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดโดยใช

ชุดทดสอบท่ีสอดคลองกับเนื้อหาในแผนการสอน จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยเนื้อเรื่องในบทอาน 3 เรื่อง พรอมทั้ง

สรางเกณฑการประเมินทักษะการพูดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4ระดับโดยยึดตามแนวการ

ประเมินตามเกณฑของCommon European Framework และนําชุดทดสอบทักษะการพูดไปใหผูเชียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา  จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวาง

ตัวแปรตน 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสารใน

การพัฒนาทักษะการคดิโดยใชผังมโนทัศน 

ตัวแปรตาม 

1.  ความสามารถในการพูด 

2.  ความสามารถในการอาน 
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ขอสอบกับวัตถุประสงคการเรียนรู (IOC) ที่อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน 0.50ขึ้นไป ไปใชในการสรางแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการพูดและจัดพิมพแบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด เพื่อนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 

                 6.3.4 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบทักษะการอานเพื่อการสื่อสารศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับทักษะการอานเพื่อการสื่อสารดําเนินการสรางแบบทดสอบทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจํานวน 50 ขอ

เปนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจากนั้นนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความถูกตองและความตรงเชิงเนื้อหา คัดเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับ

วัตถุประสงคการเรียนรู (IOC) ที่อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน 0.50ขึ้นไป และนําไปแกไข ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ และจัดพิมพแบบทดสอบทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร 

                6.3.5  ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเรียนการสอนการอานเพื่อการสื่อสาร  การใชผังมโนทัศน และการพัฒนา

ทักษะการคิดดําเนินการสรางแบบประเมินความพึงพอใจจํานวน 10 ขอเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิด

ของ Likert จากนั้นนําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความ

เหมาะสมของภาษาที่ใช คัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงคการเรียนรู 

(IOC) ที่อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน 0.50ขึ้นไป และนําไปแกไข ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และ

จัดพิมพแบบประเมินความพึงพอใจ 

 6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     6.4.1 นําแผนการจัดการเรียนการสอนที่ออกแบบและปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 3 แผนไปใชดําเนิน

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกับกลุมตัวอยาง  

                 6.4.2 ใหกลุมตัวเอยางทําแบบทดสอบกอนเรียนทั้งทดสอบความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสาร 

จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 60 นาที และแบบทดสอบความสามารถในการพูด ใชเวลา 90 นาทีและบันทึกผลคะแนน 

                 6.4.3 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบไว จํานวน 3 แผน ใช

เวลา 18 ชั่วโมง 

               6.4.4 ใหกลุมตัวเอยางทําแบบทดสอบหลังเรียนทั้งทดสอบความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสาร 

จํานวน 50 ขอ ใชเวลา 60 นาที และแบบทดสอบความสามารถในการพูด ใชเวลา 30 นาทีและบันทึกผลคะแนน 

              6.4.5 ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน จํานวน 11ขอ 

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับโดยใชเวลา 10นาที เพื่อเปนการประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   

                 6.4.4 รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
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7. ผลการวิจัย 

 7.1ผลการทดสอบความสามารถในการพูดเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน  คะแนนเต็ม20 คะแนน

จากการทดสอบความสามารถในการพูดของผูเรียนแสดงดวยตารางเปรียบเทียบ ดวยตารางท่ี 1 ดังนี ้

 

ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพูดกอนเรียนและหลังเรียน 

 Mean N Std. Deviation 

Pre-test 12.30 60 2.29 

Posttest 16.00 60 1.84 

 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบความสามารถในการพูดของผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางกอนเรียนมี

คะแนนเฉลี่ย เทากับ 12.30 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 16.00 มีคะแนนสูงกวาความสามารถในการพูด

กอนเรียน เมื่อพิจารณาความตางของคะแนน แสดงดวยตารางท่ี 2 ดังนี ้

 

ตารางที่ 2 แสดงความแตกตางของคะแนนความสามารถในการพูดกอนเรียนและหลังเรียน 

Paired Differences  

t 

 

df 

 

Sig.(1-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

3.70 2.04 0.26 14.01 59 0.0000 
*p<0.05 

 

จากตารางที่ 2พบวา ความสามารถในการพูดของผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมี

คาเฉลี่ยความแตกตาง เทากับ 3.70 และมีคา t เทากับ 14.01เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

 7.2 ผลการทดสอบความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน  คะแนน

เต็ม50 คะแนนจากการทดสอบความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารของผูเรียนแสดงดวยตารางเปรียบเทียบ 

ดวยตารางท่ี 3 ดังนี ้
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารกอนเรียนและหลังเรียน 

 

Mean N Std. Deviation 

Pre-test 29.03 60 2.88 

Posttest 38.32 60 4.85 
 
 

 จากตารางท่ี 3แสดงผลการทดสอบความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารของผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 29.03 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 38.32 มีคะแนนสูงกวาความสามารถ

ในการอานกอนเรียน เมื่อพิจารณาความตางของคะแนน แสดงดวยตารางท่ี 4 ดังนี ้
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ตารางที่ 4   แสดงความแตกตางของคะแนนความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารกอนเรียนและหลังเรียน 

Paired Differences       

Mean Std. Deviation Std. Error Mean t df 

Sig.(1-

tailed) 

            

9.28 4.42 0.57 16.27 59 0.0000 
*p<0.05 

จากตารางท่ี 4 พบวา ความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารของผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางหลังเรียนสูง

กวากอนเรียนมีคาเฉลี่ยความแตกตาง เทากับ 9.28 และมีคา t เทากับ 16.27 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลัง

เรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

7.3 ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนที่เปนกลุมตวัอยางตอกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมินโดย

ใชมาตรประมาณคา 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert ผลการประเมินแสดงดวยตารางท่ี 5ดังนี ้

 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายการประเมิน � S.D ระดับ 

1.  ชวยใหการเรียนรูดานการอานนาสนใจ 4.23 0.53 มาก 

2  ชวยดึงดูดความสนใจตอบทเรียนและเชื่อมโยงเนื้อหาในบทอาน 4.16 0.53 มาก 

3.  สงเสริมใหมีแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางเรื่องและเนื้อหากอนอาน 4.31 0.46 มาก 

4.  ชวยเชื่อมโยงขอมูลใหมกับความรูเดิมที่มีอยูแลว 4.58 0.58 มากที่สุด 

5.  ชวยจําแนกใจความหลักจากใจความรอง 4.46 0.58 มาก 

6.  ชวยใหเรียนรูแนวคิดใหท่ีนําเสนอในบทอาน 4.4 0.54 มาก 

7.  เปนเครื่องมือชวยจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพชวยสรุปความ 4.45 0.51 มาก 

8.  ชวยพัฒนาการสื่อสารดวยการคิดอยางเปนระบบ 4.51 0.53 มากที่สุด 

9.  ชวยพัฒนาทักษะการคิดจากการอานรวมกัน 4.38 0.52 มาก 

10.  ชวยกระตุนการทํางานกลุม 4.46 0.53 มาก 

11.  ภาพรวมของความพึงพอใจตอการใชผังมโนทัศน 4.65 0.48 มากที่สุด 

 
  

จากตารางที่ 5พบวา นักศึกษากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารในการ

พัฒนาทักษะการคิดโดยใชผังมโนทัศนในระดับมากที่สุด คือ ผังมโนทัศนชวยเชื่อมโยงขอมูลใหมกับความรูเดิมที่มีอยู

แลว ( �=4.58, S.D = 0.58) และผังมโนทัศนชวยพัฒนาการสื่อสารดวยการคิดอยางเปนระบบ( �=4.51, S.D = 

0.53) ตามลําดับ นอกจากนี้ ภาพรวมของความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการพัฒนาทักษะการอานเพื่อการ

สื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใชผังมโนทัศน อยูในระดับมากที่สุด ( �=4.65, S.D = 0.48) 
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 8.1 ผลการทดสอบความสามารถในการพูดเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน   

      หลังจากนําแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยางพบวากลุมตัวอยางมีคะแนนหลัง

เรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก ผังมโนทัศนชวยให

ผูเรียนเรียนรูถึงความสัมพันธขององคประกอบของเรื่องที่อานซึ่งเชื่อมโยงโดยใชรูปเชิงเรขาคณิตและเชื่อม

ความสัมพันธใหเห็นชัดเจนดวยการใชเสนหรือใชลูกศร ชวยใหผู เรียนเขาใจความสัมพันธไดงายและเห็น

ความสัมพันธชัดเจนขึ้น สอดคลองกับความเห็นของวิสาขจติวัตร (2543, น. 145) และการใชผังมโนทัศนยังชวย

พัฒนาทักษะการอานโดยเชื่อมโยงกับโครงสรางเรื่องและทําความเขาใจประเด็นหลักที่นําเสนอในเรื่อง ซึ่งสอดคลอง

กับความเห็นของ Grabe (2009, p. 213) และสอดคลองกับงานวิจัยของสุมนา โสถิตอนันต (2560) ซึ่งพบวาผังมโน

ทัศนสงเสริมการเรียนรูดวยการระดมสมอง และการทํางานกลุม  

 8.2 ผลการทดสอบความสามารถในการอานเพื่อการสื่อสารเปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน  พบวา 

คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะแผนการ

สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนไดรับการออกแบบเพื่อใชผังมโนทัศนในการสงเสริมทักษะการคิดอยางเปนระบบ 

ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจบทอานอยางรวดเร็ว เกิดการจดจําที่คงทน สามารถถายทอดความคิดอยางเปนระบบ 

ประกอบกิจกรรมการอาน และยังชวยถายทอดความคิดที่ไดรับสูกระบวนการเขียนและการพูดอยางเปนระบบ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Grabe and Stoller (2002, p. 13-14) นอกจากนี้ ผังมโนทัศนยังชวยสงเสริมการจดจํา

และการเรียนรูที่หลากหลาย ตามแนวคิดของพิมพันธุ เตชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2560, น. 130) และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ ทอปด ทิพยบุญมี ชาตรี  มณีโกศล และ ผจงกาญจน  ภูวิภาดาวรรธ (2560) ซึ่งพบวาผัง

มโนทัศนชวยใหผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนทั้งในดานการฟง การอาน การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ 

 8.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา 

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนอานเพื่อการสื่อสารดวยการใชผังมโนทัศนในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ 

เนื่องจากผังมโนทัศนสงเสริมทักษะการคิดและผูเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดไปสูการคิดอยางเปนระบบ ชวยใน

การทําความเขาใจบทอานท่ีอานอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนิตยภัทร  ธาราสุข(2558) และ สุมนา  

โสถิตอนันต (2560) 

 

 ขอเสนอแนะในงานวิจัย 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1.1 ควรออกแบบบทเรียนการอานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคโดยใชผังมโนทัศนเพื่อตอยอด

การเรียนรูของผูเรียน 

 1.2 ควรเพิ่มขยายกิจกรรมการอานเพื่อเปนการสรางนิสัยการอานท่ีดีดวยการมอบหมายการอานนอกเวลา

สําหรับฝกทักษะการอาน เนื่องจากการอานในหองเรียนไมเพียงพอสําหรับการพฒันาทักษะคิดจากบทอาน 

 1.3 ควรพิจารณาเนื้อเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันของผูเรียนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 
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 2.ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช 

 2.1 ผูสอนควรสํารวจความสนใจ  ความรูเดิมและประสบการณที่ผูเรียนมีกอนนํางานวิจัยนี้ไปใช เนื่องจาก

ความรูและประสบการณที่แตกตางกันเปนผลใหผูเรียนทําความเขาใจบทอานที่ตางกัน 

 2.2ผูสอนตองมีกลยุทธในการใชผังมโนทัศนประกอบการจัดการเรียนการสอนโดยการแนะนําผูเรียนกอน

ทํากิจกรรมการอานโดยใชผังมโนทัศนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจกอนปฏิบัติรวมกัน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอรเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
 

ประกายมาศ  เรือนมูล
1  กนิษฐกานต  ปนแกว

2
 กิตติยา  ปลอดแกว

3
 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูดวยตนเอง

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยาง 

คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 โรงเรียนแมทะวิทยา จํานวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ไดมาโดย

การใชวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลากแบบแผนในการทดลอง คือOne Group Pretest-Posttest Design มี

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือทีใชประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 3 แผน 2) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 3 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

จํานวน 30 ขอ และ 4) แบบประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเองจํานวน 20 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ชนิดกลุมตัวอยางสองกลุมไมเปนอิสระ

จากกัน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆอยูในระดับมาก                 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 และมีประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กมีคาเทากับ 84.17/83.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

80/80 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอร มีทักษะการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
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Development of Computer Assisted Instruction on Principle of 

Computer to develop self-learning skills for 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to create and find efficiency of Computer Assisted 

Instruction on Principle of Computer to achieve the 80/80 performance criterion. 2)tocompare 

pretest-postteststudents learning achievement and 3) to compare pretest-postteststudents self-

learning skills.The Simple by random sampling was 23 Matthayomsuksa 1 Students in the second 

semester of the academic year 2017at Maethawittaya School.The experiment is One Group 

Pretest-Posttest Design. The instruments were lesson plans, Computer Assisted Instruction, 

Pretest-posttest, and Skill Measure. Subsequently, the data was analyzed by mean, percentage, 

standard deviations (S.D) and t-test. 

The findings found that 

1.Computer Assisted Instruction had a good quality with 4.50 points, efficiency in small 

group method was84.17/83.33 

2.The learning achievement of the Matthayomsuksa 1 students posttest mean scores 

were higher than the pre-test mean scores with the statistically difference at .05 level. 

3.The posttest self-learning skills was higher than pretest. 

 

Keyword : The Computer Assisted Instruction Lesson,  Achievement,  Self-learning Skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Computer Education Lampang Rajabhat University Email : pragaymas126@gmail.com 
2 Computer Education Lampang Rajabhat University  
3 Computer Education, Faculty of Education, Lampang Rajabhat University.   

 



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

101 

 

1. บทนํา 
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจจุบันทําใหเทคโนโลยีไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิต

ของทุกคนอยางหลีกเลี่ยงไมไดตั้งแตวัยเรียนรูจนถึงวัยทํางาน โดยจะเห็นวาทุกสถานศึกษาไมวาจะเปนสถานศึกษา

ของรัฐบาลหรือเอกชนไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนทุกระดับช้ัน และในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีทางการ

ศึกษามาตรา 66  กลาวถึงใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน

โอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวย

ตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 67 กลาวถึงรัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัย และพัฒนาการผลิตและการ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให

เกิดการใชที่คุมคา และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย(กระทรวงศึกษาธิการ,2542) 

 ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชสําหรับการเรียนการสอน เปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลาย 

อยางสอนดวยสื่ออุปกรณที่ทันสมัย หองเรียนสมัยใหม มีอุปกรณวิดีโอ โปรเจคเตอร มีเครื่องคอมพิวเตอร มีรูปแบบ

ของสื่อท่ีนํามาใชในดานการเรียนการสอนก็มีหลากหลาย ขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนํามาใช ดังเชน บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เปนการนําเอาเทคโนโลยีรวมกับการออกแบบ โปรแกรมการสอนมาใชชวยสอน ซึ่งเรียกกัน

โดยทั่วไปวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึงสื่อการเรียนทาง

คอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ภาพนิ่ง แผนภูมิ 

กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน และเสียงเพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการ

สอนจริงในหองเรียนมากที่สุด  (ขวัญชนก บัวทรัพย, 2557) 

 โรงเรียนแมทะวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อเปดทําการสอนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นมัธยมศึกษาปที 1-6 (โรงเรียนแมทะวิทยา,2560: ออนไลน) 

การเรียนการสอนในปจจุบันมีปญหาอยูก็คือ นักเรียนบางคนไมสามารถทํากิจกรรมที่ครูสั่งและทําขอสอบไดผาน

เกณฑที่กําหนดทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนอยูในระดับต่ําอันเนื่องมาจาก การสอนในรูปแบบเดิมๆ คือ

เนนการบรรยายเปนสวนใหญ จึงสงผลใหนักเรียนไมสนใจเรียน ไมตั้งใจเรียนไมมีความกระตือรือรนในการเรียน  

นักเรียนเกิดการเบื่อหนายในเนื้อหาท่ีเรยีน และที่สําคัญคือนักเรียนขาดทักษะการเรียนรูดวยตนเองเพราะการเรียนรู

ดวยตนเองเปนสิ่งที่สําคัญตอการดําเนินชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการศึกษาใน

ปจจุบันที่จะตองมีสงเสริมใหบุคคลมีการชี้นําตนเองในการเรียนรูใหมีประสบการณและมีศักยภาพในการแสวงหา

ความรูเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตลอดชีวิตจึงสงผลใหประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนไมผานเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด หากมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัยและสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนจะทําใหการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับที่สูงขึ้น 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาชวยในการจัดการเรียนรู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหสูงขึ้นโดยการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สามารถใชเปนสื่อชวยในการสอนที่สามารถกระตุนความสนใจ

ของนักเรียนใหไมเกิดการเบื่อในการเรียน และยังตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล อีกทั้งยังชวยในการพัฒนา

ขีดความสามารถในการเรียนดวยตนเองของนักเรียน และเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นไป 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางาน

ของคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1             

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูดวยตนเอง 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูดวยตนเองกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูดวยตนเอง 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแมทะวิทยา จํานวน 45 คน ทั้งหมด 2 หอง ที่

เรียนดวยภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1/2 โรงเรียนแมทะวิทยา จํานวน 23 คน ภาคเรียนที่ 2 

การศึกษา 2560 ไดมาโดยการใชวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก 

 3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

       เนื้อหาที่ใชในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร หนวยการเรียนรู หลักการ

ทํางานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 เรื่อง 

ประกอบดวยบทท่ี 1 หนวยรับขอมูลบทที่ 2 หนวยประมวลผลกลางและหนวยความจํา และ บทท่ี 3 หนวยแสดงผล 

 3.3 ขอบเขตของตัวแปร 

 3.3.1 ตัวแปรอิสระคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร  

 3.3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

 3.4 ขอบเขตดานเวลา 

    เวลาที่ใชในการดําเนินการศึกษา การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปทดลองใช เพื่อหา

ประสิทธิภาพ (แบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมเล็ก) ทําการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สวนการนํา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปใชจริงกับกลุมตัวอยางทําการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โดยใชเวลา

ในการจัดกิจกรรมเรียนรูทั้งหมด จํานวน 2 สัปดาห รวมเวลา 6 ชั่วโมง 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

 4.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง สื่อการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 2013 สามารถนําเสนอใน รูปแบบของภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบและกราฟกอื่นๆ                

โดยการนําเสนอผานทางดานหนาจอคอมพิวเตอร ซึ่งบทเรียนจะประกอบดวย1) จุดประสงคการเรียนรู                         



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

103 

 

2) แบบทดสอบกอนเรียน 3) เนื้อหาที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 1 หนวยการเรียนรู 4) 

สถานการณปญหา 5) ภารกิจ 6) ฐานความชวยเหลือ 7) แบบทดสอบหลังเรียน 8) แหลงเรียนรูเพิ่มเติม เพื่อให

นักเรียนไดเกิดการเรียนรู โดยนักเรียนและคอมพิวเตอรมีปฏิสัมพันธโตตอบกัน มีการตอบสนองตอนักเรียนภายใต

กฎเกณฑที่ผูวิจัยไดกําหนดไวโดยสามารถแจงผลการเรียนใหนักเรียนรับทราบหลังจากทําแบบทดสอบหรือ

แบบฝกหัดโดยอัตโนมัตินักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทบทวนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนไดหลายครั้งตามความตองการ  

 4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยในบทเรียนนั้นมีสถานการณปญหา 

ภารกิจ ฐานความชวยเหลือ ใหนักเรียนไดฝกพัฒนาตนเองและนอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และ              

แบบประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใชในการประเมินความรูและความสามารถของของนักเรียนอีกดวย 

 4.3 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียนซึ่งวัดจากผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานเปน 80/80    

 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบฝกหัดและชิ้นงานของนักเรียนระหวางเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80  

 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวย โดยคิดเปนคาไมต่ํากวารอยละ 80 

 4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนหรือความสามารถของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ซึ่งวัดไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 30 ขอ  

 4.5 ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน เปนการ

เรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาตางๆไดดวยตนเอง โดยที่นักเรียนจะสามารถเรียนรูตามความสามารถ และ

ประเมินผลตามความสามารถตนเอง โดยมีครูเปนผูชี้แนะแนวทางใหแกผูเรียนเทานั้น และนักเรียนสามารถกําหนด

ระยะเวลา สถานที่การเรียนรูไดดวย โดยวัดจากแบบประเมินความสามารถในการเรียนรูดวยตัวเอง ซึ่งมี

องคประกอบที่ใชในการประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเองดังนี้ดังนี1้) วิเคราะหความตองการของตนเอง หมายถึง 

กิจกรรมที่ใหนักเรียนแตละคนบอกความตองการ และความสนใจพิเศษของตนเองในการเรียน2) วางแผนการเรียนรู 

หมายถึง ขั้นตอนที่ใหผู เรียนไดวางแผนการเรียนรูดวยตนเองวาตัวนักเรียนมีจุดมุงหมาย ขอบเขต การจัด

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 3) การเรียนรูตามแผน หมายถึง การเรียนรูตามแผนท่ีนักเรียนไดวางไว โดยการลงมือ

ปฏิบัติดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามแผนที่วางไว4) นําเสนอขอมูลการเรียนรู หมายถึง กิจกรรมที่ผูเรียนไดนําขอมูล

จากกรเรียนรูมาวิเคราะหอภิปราย สรุปความคิดรวบยอด และกระบวนการเรียนรูของตนเอง5) จัดทําชิ้นงาน 

หมายถึง เปนการที่นักเรียนนําความรู ขอสรุปที่ไดจากการเรียนรูมานําเสนอในรูปแบบตางๆ ตามความสนใจ และนํา

ผลงานที่ไดมานําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมหอง 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผลการศึกษา (Output) 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ทักษะการเรียนรูดวยตนเองผลการศึกษา 
1. ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลนของนักศึกษาครู 

คอมพิวเตอรชวยสอน 

หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

คอมพิวเตอร 

ปจจัยที่เกี่ยวของ(Input) 

1.กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

1/2 จํานวน 23 คน โรงเรยีนแมทะวิทยา ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 มาโดยการใช 

วิธีการสุมอยางงาย ดวยการจับฉลาก 

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

พุทธศักราช 2551 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับบทเรยีนคอมพิวเตอร

ชวยสอน   

4. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน   

5. เอกสารที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง  

6. หลักการออกแบบตามแนวคิด ADDIE 

Model 

7. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู 

 

กระบวนการศึกษา (Process) 

1.สรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย 

2.นําเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษา

และ ผูเชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงแกไขตาม 

ขอเสนอแนะ 

3.  นําไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

1/1 โรงเรียนโรงเรียนแมทะวิทยา จํานวน 12 คน 

(แบบหน่ึงตอหน่ึง 3 คน และแบบกลุมเล็ก 9 คน) 

โดยดําเนินการดังนี้  

  3.1 ทดสอบกอนเรียน จาํนวน 30 ขอ 

3.2 ประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเองกอน

เรียน จํานวน 20 ขอ 

3.3 เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3.4 ทดสอบหลังเรยีน จํานวน 30 ขอ 

3.5 ประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเองหลังเรยีน 

จํานวน 20 ขอ 

4. นําผลคะแนนทีไ่ดไปวิเคราะหขอมูลและหาคา

ทางสถิติและสรุปผลที่ได 

กิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการ
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 6.1 แบบแผนที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design  

 6.2 เครื่องมือใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน 2) บทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 3 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิจํานวน 30 ขอ และ 4) แบบประเมินทักษะ 

การเรียนรูดวยตนเองจํานวน 20 ขอ 

 6.3 การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

                 6.3.1 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูศึกษาหลักสูตรและคูมือหลักสูตรแกนกลาง กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและ เทคโนโลยี พุทธศักราช 2551 กําหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ตองการและสรางแผนการ

จัดการเรียนรูตามองคประกอบที่กําหนดไว จากนั้นนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนกับผูเรียน 

                 6.3.2 ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศึกษาและคนควาขอมูลเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบสวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยอาศัย

ทฤษฎีการเรียนรู 3 ทฤษฏี ประกอบดวย กลุมพฤติกรรมนิยม กลุมปญญานิยม กลุมคอนสตรัคติวิสตและประยุกตใช

ทฤษฎี ADDIE Model จากนั้นสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 3 เรื่อง และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบ

ตาง ๆ และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ

กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1โรงเรียนแมทะวิทยา จํานวน 12คน โดยทําการทดลอง2 ครั้ง  (แบบหนึ่งตอหนึ่ง 

และแบบกลุมเล็ก) โดยแบงนักเรียนเปน 3 กลุม คือ กลุมเกง ปานกลาง และกลุมออน จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไข

กอนนําไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง  

                 6.3.3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

กับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เปน

ขอสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใหผูเชียวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงจากนั้นคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอสอบกับวัตถุประสงคการเรียนรู (IOC) ที่อยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน 0.67 ขึ้นไป จํานวน 30 ขอ ไปใชในการสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                 6.3.4 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับทักษะการเรียนรูดวยตนเองดําเนินการสรางแบบประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเอง จํานวน 20 ขอ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับจากนั้นนําแบบประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเองที่สราง

ขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษาแตละขอคําถาม และนําไปแกไข ปรับปรุง

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ และจัดพิมพแบบประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเอง  

 6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     6.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู 

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 3 แผน 

                   6.4.2 ใหกลุมตัวเอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จําแนกเปนแบบทดสอบกอนเรียน 

และหลังเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 30 ขอ 30 คะแนนใชเวลา 30 นาทีและบันทึกผลคะแนน 
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                 6.4.3 ใหกลุมตัวอยางทําแบบประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเองกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 

ขอ ในแบบประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับโดยใช

เวลา 15 นาที เพื่อเปนการประเมินทักษะการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน   

                 6.4.4 รวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 

 

7. ผลการวิจัย 

 7.1ผลการสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางาน 

ของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80นําเสนอดังตารางที่ 1 

และตารางท่ี 2ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1   แสดงผลการหาความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  

 

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการหาความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบตางๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอรจากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พบวา มี

คุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสทิธิภาพ ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ

 คอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามเกณฑ 80/80 

N 
ระหวางเรียน หลังเรียน คาประสิทธิภาพ 

1E /
2E  A x  

1E  B y  
2E  

3 30 69 76.67 30 70 77.78 76.67/77.78 

9 30 277 84.17 30 230 83.33 84.17/83.33 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิ ว เตอร          

มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งตอหนึ่ง และกลุมเล็ก เทากับ 76.67/77.78 และ 84.17/83.33 ตามลําดับ 

  

ลําดับที ่ รายการประเมิน 3N  

x  ..DS  แปลความ 

1 ดานเนื้อหา 4.54 0.51 มากที่สุด 

2 ดานสื่อ 4.67 0.36 มากที่สุด 

3 ดานการวัดและประเมินผล 4.29 0.43 มาก 

รวมเฉลี่ยทุกรายการ 4.50 0.43 มาก 
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 ตัวอยางภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักกาทํางานของคอมพิวเตอร สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 นําเสนอดังภาพที่ 2 
 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอรนําเสนอดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

 ปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอร  

t(.05,22) = 1.7171         * มีนัยสําคัญที่ทางสถิติระดับ .05 

 จากตารางท่ี 3พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางาน

ของคอมพิวเตอรมีคะแนนกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ ( x = 11.35) คิดเปนรอยละ 37.83มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเทากับ 

( x = 24.30) คิดเปนรอยละ81.01เมื่อคํานวณหาคา t พบวา t คํานวณสูงกวา t ในตาราง แสดงวานักเรียน มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

7.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูดวยตนเองกอนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของคอมพิวเตอรนําเสนอดังตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูด วยตนเองกอนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

 มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางานของ 

 คอมพิวเตอร 

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

23N  
กอนเรียน 

แปลความ 
หลังเรียน 

แปลความ 
x  ..DS  x  ..DS  

1.78 0.70 นอย 4.44 0.54 มาก 

  

คะแนนสอบ จํานวนนักเรียน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลตางคะแนน t-test 

กอนเรียน 23 11.35 2.50 
298 20.99 

หลังเรียน 23 24.30 1.64 
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จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีทักษะการเรียนรูดวยตนเองหลังเรียนสูงกวา 

กอนเรียน โดยมีทักษะกอนเรียนในภาพรวมระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.78 และมีทักษะหลังเรียนในภาพรวม              

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 8.1 การสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หนวยการเรียนรู หลักการทํางาน

ของคอมพิวเตอรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 ผลการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวา บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน มีคุณภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50นั่นเปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี

องคประกอบของกิจกรรมตางๆครบถวน มีการจัดเรียงเนื้อหาอยางเปนขั้นเปนตอนตามลําดับความยากงายสรางบน

พื้นฐานหลักการทฤษฏีการเรียนรูของนักวิชาการ ไดแก ทิศนา แขมมณี (2553) กลาววา การเรียนรู หมายถึงการ

เปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับ สิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัด ซึ่ง

ประกอบไปดวย ทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมเนนการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการ

ตอบสนอง โดยเลือกใชทฤษฎีการเสริมแรงของ สกินเนอรทฤษฎีกลุมปญญานิยม เนนการไดมาของความรูและ

ภายในโครงสรางของจิต มุงเนนไปที่แนวความคิดของการเรียนรูของนักเรียน โดยเลือกใชทฤษฎีของบูรเนอร และ

ทฤษฎีกลุมคอนสตรัคติวิสตเชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการสรางมากกวาการรับรู โดยการกําหนดสถานการณ

ปญหา ภารกิจ เพื่อใหเกิดความขัดแยงทางปญญา และฐานความชวยเหลือเพื่อชวยนักเรียนที่เรียนออน 

 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 พบวา หลังจากนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองกับกลุมเล็กมีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 84.17/83.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพอยางเปนขั้นตอน โดยผูวิจัยเริ่มตั้งแตศึกษาหลักสูตรเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผานการตรวจสอบคุณภาพของสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ และไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ซึ่งทํา

ใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีประสิทธิภาพ และยังชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและสนใจในการเรียนรู

มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญชนก บัวทรัพย (2557) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใชโปรแกรมการพิมพสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ เทากับ 83.00/88.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนไดผานขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑที่กําหนด และยังสามารถพัฒนากระบวนการ

เรียนรูของผูเรียนใหสูงขึ้นได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรณี ดีเหมือน (2558) ไดทําศึกษาเรื่อง การพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐานหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 8.3 การเปรียบเทียบทักษะการเรียนรูดวยตนเองกอนเรียนและหลังเรียนพบวา นักเรียนมีทักษะการเรียนรู

ดวยตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44ทั้งนี้เปนเพราะผูวิจัยไดใหนักเรียน
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วางแผนวิเคราะหความตองการของตนเองในแตละเรื่องกอนที่จะเริ่มตนเรียน ซึ่งประกอบไปดวย1) วิเคราะหความ

ตองการของตนเอง 2) วางแผนการเรียนรู3) เรียนรูตามแผน4) นําเสนอขอมูล 5) จัดทําชิ้นงาน จึงทําใหนักเรียนมี

ทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนิษฐกานต ปนแกว (2554)ศึกษาเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใชกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง

ของนักศึกษาปริญญาตรีผลการศึกษาพบวา นักศึกษารอยละ 90.90มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการเรียนรูดวย

ตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนแมทะวิทยาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมีคุณภาพรวมอยูในระดับมาก และมีคา

ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจากนั้นจึงนําใชจริงกับกลุมตัวอยาง พบวา สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูของนักเรียนใหสูงกวากอนเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และนักเรียนมี

พัฒนาการทางดานทักษะการเรียนรูดวยตนเองสูงกวากอนเรียนอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1.1 ควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน เพื่อดึงดูดความสนใจและ 

ไมใหผูเรียนเกิดการเบื่อหนายในเนื้อหาในสื่อ 

 1.2 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปหาคาความยากงาย และหาคาอํานาจจําแนก กอน

นําไปใชจริง เพื่อทําใหแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาความนาเชื่อถือมากขึ้น 

 2.ขอเสนอแนะในการนําการวิจัยไปใช 

 2.1 ผูสอนควรตรวจสอบความพรอมของอุปกรณคอมพิวเตอร เชน หนวยความจําที่เหมาะสม 

จอมอนิเตอร เมาส หรือหูฟง ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญของการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2.2 ผูสอนตองมีความรูความเขาใจเปนอยางดีเกี่ยวกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะนําไปใชกับ

ผูเรียน เมื่อเกิดปญหาสามารถหาวิธีการแกไขไดอยางรวดเร็ว  
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วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 

ปรารถนา  โกวิทยางกูร
1
  เกศนีย  อิ่นอาย

2 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอน  2) เพื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

วิจัยของครูผูสอนกอนและหลังการเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 จํานวน 20 คน  

โดยเปนผูที่มีความสนใจและเต็มใจเขารวมวิจัยตลอดโครงการ เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย1) 

แบบทดสอบความรู ความเขาใจในการวิจัยกอนและหลังเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  2) 

แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในการทําวิจัย  3) แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เปนแบบ

ประเมินงานวิจัยตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายของการวิจัย  4) แบบบันทึกการสนทนากลุม   

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม      

ซึ่งไดดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี้ 1) วางแผนปฏิบัติการวิจัย 2) ปฏิบัติการวิจัย และ 3) ประเมินผลการ

ปฏิบัติการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ

วิเคราะหเนื้อหาสรุปความ ผลการวิจัยพบวา   

  1.  ผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา ความสามารถในการทําวิจัยของ

ครูผูสอน พบวาการประเมินความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอนหลังจากการอบรมครั้งท่ี 1 เมื่อใหครูผูสอนทํา 

การวิเคราะหปญหาวิจัย ช่ือเรื่องวิจัย ความเปนมาของปญหาวิจัย ครูมีสวนใหญมีความสามารถระดับปานกลาง คิด

เปน  รอยละ 50.00 และมีความสามารถในระดับควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ 30.00 เมื่อมีการนิเทศ ใหคําแนะนํา 

ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวมของครูผูสอน เพื่อเติมเต็มอยางตอเนื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการปรากฏวาไมมีครูผูสอนที่มี

ความสามารถในระดับควรปรับปรุงเลย โดยสวนใหญมีความสามารถในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 70.00 และมี

ความสามารถในระดับดี คิดเปนรอยละ 25.00 ตามลําดับ 

 2.  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยของครูผูสอนกอนและหลังการเขารวมกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พบวาผลการทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยของครูผูสอน กอนเขารวมการวิจัย 

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.95 คะแนน  และหลังจากการเขารวมการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.85 คะแนน ซึ่งพบวา

ครูสวนใหญมีพัฒนาการของคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมี

พัฒนาความรูที่เพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 40.00-70.00 จากขอมูลดังกลาวจึงสรุปไดวาหลังการเขารวมกระบวนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ครูกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

คําสําคัญ : วิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม, ความสามารถในการทําวิจยั 
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2 สาขาวิชาการวจิัยและประเมินผลการศกึษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง    
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Participatory Action Research for Research Competency Development 

of Teachers at Lampang Primary Educational Service Area 1 
 

Pratana  Govittayangkull
1
  Kesanee  Inai

2
 

 

Abstract 
 This research had 2 objectives 1)  to study the effect of using participatory action 

research to develop research competency of the teachers, and, 2) to compare the teacher’s 

knowledge and understanding before and after taking part in the participatory action research 

process. The target group subjects used in this research were 20 teachers of the schools affiliated 

with Lampang Primary Education Service Area 1, selected on the basis of their interest and 

willingness to take part through the process of the project. The research instruments used 

operating the research were 1) the knowledge testing exam before and after taking part in the 

participatory action research process, 2) plan for workshop to develop research competency, 3) 

form for assessing the research quality in every step from the first to the last one, and, 4) forms 

for recording small group discussion.   

 The researchers had collected the data themselves. In this research, the researchers 

had utilized the participatory action research process composed of 3 phrases, namely, 1) 

planning the research, 2) implementing the plan, and, 3) assessing the research conduction. The 

data were analyzed in terms of frequency distribution, percentage, mean, standard-deviation, and 

the content analysis, and conclusion. The findings reveal that:   

 1.Concerning the utilization of the participatory action research to develop the 

teacher’s research competency, it was found from the assessment of the teacher’s research 

conducting competency after the first workshop in which the teachers had to analyse the 

research question, design the research topic, and analysing the origin of the research question, 

50% of them had medium level of competency, and 30% at the level needed to be improved. 

After the supervision in which advice on comprehensive and continuous bases, at the end of the 

project, there was no teacher falling onto the level that needed improvement. Most or 70% of 

them had the competency at very good level and 25% at good level.  

 

                                                           
1 Educational Research and Evaluation, Faculty of Education, Lampang Rajabhat University.                   

  E-mail : pratana.go@gmail.co 
2 Educational Research and Evaluation, Faculty of Education, Lampang Rajabhat University.   
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 2.  Concerning the teacher’s knowledge and understanding on the research before and 

after taking part in the participatory action research proves, it was found that before taking part in 

the project, their average knowledge and understanding score was 6.95. After taking part in the 

research process, their average score was 17.85. Most of the teachers had the increased score 

after taking part in the participatory action research was between 40.00-70.00%. It could be 

concluded that after taking part in the participatory action research, the target group teachers 

had increasing knowledge and understanding on the research. 

 
Keyword : Participatory Action Research, Research Competency. 
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1. บทนํา  
 การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ ดังนั้น

การศึกษาจึงตองมุงใหความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และความ

รับผิดชอบตอสังคม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเปนระดับการศึกษาที่เปนรากฐานในการ

พัฒนาผูเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา  จึงจําเปนตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง

เต็มศักยภาพ ดังท่ี วิโรจน ศรีโภคา และพีระ รัตนวิจิตร (2544)  ไดกลาววาการปฏิรูปการศึกษาไทย ไดกําหนดให

สถานศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานคุณภาพทัดเทียมกัน โดยมีนโยบายการศึกษาท่ีมุงเนนใหนักเรียนเปนคนเกง 

คนดี และมีความสุขในสังคม  นอกจากนี้การจัดการศึกษาที่จะใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียนนั้น ครูผูสอน

จําเปนตองทําวิจัยควบคูกับการจัดการเรียนการสอน ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 

และมาตรา 30 ไดใหความสําคัญกับการนําวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดยกําหนดใหสถานศึกษา สงเสริม

สนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและสิ่งอํานวย ความสะดวกเพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู มีความรอบรูและใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังน้ีเนื่องจากการกระบวนการวิจัย 

เปนวิธีการที่สําคัญในการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ซึ่งเปนวิชาชีพชั้นสูง บุคลากรในวิชาชีพครู จึงมีความจําเปนตอง

ไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง ทั้งในดานศาสตรทางการสอน การวิจัย และการประเมินผล โดยมุงผลที่การ

เรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ผูสอนตองมีความสามารถในการ

ปรับกลยุทธการเรียน  การสอนของตนเองใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เผชิญอยู ตองเรียนรูกลวิธีการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดประเมินผลอยางหลากหลายวิธี และสามารถเลือกใชกลวิธีน้ัน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน

ตองสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของตนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน และจัดการเรียนการสอนได

อยางมืออาชีพ  

 แตในสภาพปจจุบันพบวาครูผูสอนบางสวนยังคงประสบปญหาในการทําวิจัย  เนื่องจากไมเขาใจ

กระบวนการวิจัยอยางแทจริงและไมมีที่ปรึกษาจะชวยใหความกระจางในประเด็นปญหา รวมถึงไมมีเวลาในการศึกษา

คนควาหรือเขาพบผูมีประสบการณ ดังที่ สมบูรณ แสนโฆเมฆ (2551) ไดทําการสํารวจความเห็นของครูตอการทําวิจัย

ในชั้นเรียน พบวาดานความรูและทักษะนั้น ครูสวนใหญขาดทักษะในการวางแผนการวิจัย ขาดความรูเกี่ยวกับการ

ดําเนินการวิจัยรวมถึงการวิเคราะหขอมูล ปญหา โดยการดําเนินการทําวิจัยของครูผูสอนบางสวนไมมีความมั่นใจใน

การดําเนินการวิจัย และมีความตองการในการพัฒนาดานการวิจัยในชั้นเรียน โดยอาจอยูในรูปแบบการอบรม สัมมนา

เชิงวิชาการ ตองการใหจัดทําในลักษณะระบบพี่สอนนอง มีพี่เลี้ยงชวยใหคําแนะนํา ตลอดจนตองการไดรับการ

สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ สําหรับการทําวจิัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลการวิจัย หรือขอคนพบมาแกปญหาการเรียนการ

สอนของนักเรียน 

  ดังน้ันผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนในศาสตรการวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา 

จึงมีความตระหนักถึงความสําคัญของการวิจัยและเขาใจถึงปญหาในการทําวิจัยของครูผูสอน  จึงมีความสนใจที่จะใช

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ในการเสริมความรูและประสบการณในการทําวิจัยของครูผูสอนใน

โรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเปนจุดเริ่มตนในการใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแกครูผูสอนในโรงเรียน

ตาง ๆ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  เพื่อใหครูผูสอนที่มีความสนใจไดรับการเสริมความรู ประสบการณในการทํา

วิจัย  พรอมทั้งไดปฏิบัติการทําวิจัยตามความสนใจของแตละบุคคลไปพรอมกัน  ซึ่งจะมีสวนในการผลักดันใหครูผูสอน

สามารถพัฒนางานวิจัยใหเกิดประโยชนตอวงการวิชาชีพครูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งขึ้นไป 
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2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถใน         

การทําวิจัยของครูผูสอน 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยของครูผูสอนกอนและหลังการเขารวม

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ดานกลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 จํานวน 20 คน   

 ดานเนื้อหา 

 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา 1) ความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอนที่เขารวมโครงการ

พิจารณาจากทักษะความสามารถในการดําเนินการวิจัยตั้งแตการวิเคราะหปญหาวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย จนถึง           

การดําเนินการวิจัยฉบับสมบูรณ 2) ความรู ความเขาใจของครูผูสอนในประเด็นที่เกี่ยวกับการวิจัยในภาพรวม

ทั้งหมด พิจารณาจากคะแนนสอบกอนและหลังการเขารวมโครงการ 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
วิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนางานดานการจัดการ

เรียนรูในสภาพจริงของครูผูสอน โดยเนนใหครูผูสอนมีสวนรวมกับผูวิจัยในทุกขั้นตอนของการวิจัยตั้งแตการขึ้นโจทย

วิจัย การดําเนินการวิจัย จนถึงสิ้นสุดของการวิจัยเพื่อคนหาองคความรู ความจริง   

ความรู ความเขาใจ  หมายถึง ความรูความเขาใจของครูผูสอนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิจัย และเทคนิค

ตาง ๆ ในการปฏิบัติการทําวิจัย วัดไดโดยการใชแบบทดสอบวัดความรูโดยภาพรวมของกระบวนการวิจัย 

            ความสามารถในการทําวิจัย  หมายถึง ทักษะในการดําเนินการทําวิจัยของครูผูสอน พิจารณาไดโดยแบ

ประเมินการเขียนโครงรางการวิจัย  การดําเนินการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
  กลุมเปาหมาย 

 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ประกอบดวย 1) โรงเรียนอนุบาลลําปาง (เขลางครัตนอนุสรณ)  2) โรงเรียนแมกงวิทยา 

3) โรงเรียนวัดหลวงวิทยา รวมจํานวน 20 คน  โดยมีเกณฑพิจารณาดังนี้  

1)  สถานศึกษามีความตระหนัก (Awareness)  ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยกระบวนการวิจัย     

2)  สถานศึกษามีความพยายาม (Attempt)  ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีงานวิจัยที่ไดดําเนินงานอยู

ในระดับหนึ่งหรือมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน   

3)  คณะครูผูสอนมีความสนใจและเต็มใจเขารวมเปนเครือขายโครงการวิจัย โดยมีความประสงคในการทํา

วิจัย ตองการไดรับพัฒนาความรูในการทําวิจัยเพิ่มเติม ตลอดจนมีความมุงมั่นและพันธสัญญารวมกันในการ

ปฏิบัติงาน  

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือและขั้นตอนการสรางท่ีใชในการวิจัย มีดังน้ี 

 1)  แบบทดสอบ  

 แบบทดสอบใชวัดความรู ความเขาใจในการวิจัย เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยไดดําเนินการสรางดังนี ้

  1.  ดําเนินการวิเคราะหเนื้อหาที่เกี่ยวของในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับความรูในการวิจัย  

  2.  สรางแบบทดสอบ ซึ่งเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ   

  3.  นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญที่สอนวิชาวิจัย จํานวน 3 ทาน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา  หรือสามารถวัดไดตรงกับเนื้อหาที่ตองการวัดหรือไม และขอใหพิจารณาความเปนปรนัยทางภาษาควบคู  

กันไป 

 
 

กระบวนการ 

วิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีสวนรวม 

ความสามารถในการทําวิจัยของ

ครูผูสอน 

-  ทกัษะการทําวิจัยตั้งแตเริ่มตน  

ถึงสิ้นสุด 

ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัย

ของครูผูสอน 

-  คะแนนความรู  

   ความเขาใจใน  

   ภาพรวมของวจิัย 
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  4.  นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหคา IOC ปรากฏวาขอสอบทุกขอมีคา 

IOC อยูระหวาง 0.67- 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหปรับภาษาเพื่อใหมีความเปนปรนัยมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดปรับ

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

  5.  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไดเคยเรียน

วิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ในปการศึกษา 2555 จํานวน 82 คน เพื่อหาความเชื่อมั่น คาความยากงาย และคา

อํานาจจําแนกของขอสอบ โดยผูวิจัยไดนําขอสอบมาคํานวณ โดยไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .88  และ

คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80  และคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป ไดจํานวน

ขอสอบที่มีคุณภาพ จํานวน 20 ขอ ที่สามารถนําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

 2)  แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความสามารถในการทําวิจัย 

 แผนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในการทําวิจัย  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางโดยมี

รายละเอียด ดังน้ี   

1. กําหนดวัตถุประสงคในการอบรมเชิงปฏิบัติการในภาพรวม โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1)  

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เกี่ยวกับการวิจัย และเทคนิคตาง ๆ ในการปฏิบัติการทํา

วิจัย  2)  เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีทักษะในการดําเนินการวิจัย โดยสามารปฏิบัติการทําในการทําวิจัยตามปญหา

ที่ผูวิจัยสนใจศึกษา โดยพิจารณาตั้งแตการวิเคราะหและเลือกปญหาในการทําวิจัย  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ  การดําเนินการจัดทําโครงรางการวิจัย  การสรางเครื่องมือ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล รวมถึง

ขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจัย 

2.  กําหนดเนื้อหา วิธีการประเมินผล และระยะเวลาในการอบรม  

3.  นําเนื้อหาในการอบรม  วิธีการประเมินผลการอบรม ระยะเวลาที่ใชในการอบรม และระยะเวลา

การติดตามการดําเนินการวิจัยที่กําหนดไวมาสรางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในกา

ดําเนินการวิจัยของคุณครู 

4.  นําแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่สรางไวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของแผน         

การอบรมและการการติดตามการดําเนินการวิจัย และนํามาปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญใหการแนะนํา 

 3)  แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 

  แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางขึ้นเอง โดยไดดําเนินการ

สรางดังนี ้

1.  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอบเขตของข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

2.  สรางแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยใหครอบคลุมในทุกประเด็นของการดําเนินการวิจัย 

3. นําแบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สามารถวัดไดตรงกับเนื้อหา

ที่ตองการวัดหรือไม   

4. นําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาทําการวิเคราะหคา IOC ปรากฏวาแบบประเมินทุกขอมีคา 

IOC เทากับ 1.00 จึงถือวาเปนแบบประเมินที่สามารถนําไปประเมินได    
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4)  แบบบันทึกการสนทนากลุม 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม ดังนี ้

1. ศึกษาวิธีการสรางแบบบันทึกการสนทนากลุมจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

2. ดําเนินการสรางแบบบันทึกการสนทนากลุมเพื่อการสะทอนความคิดเกี่ยวกับการพัฒนา

ความสามารถของครูผูสอนโดยการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

3. นําแบบบันทึกการสนทนากลุมใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาถึงความครอบคลุมและความตรงขอ

ประเด็นคําถาม  โดยผูเชี่ยวชาญไดแนะนําใหปรับภาษาเพื่อใหมีความเปนปรนัยมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดปรับตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งไดดําเนินการวิจัยเปน 3 ระยะ ดังนี ้

 ระยะที่ 1  วางแผนปฏิบัติการวิจัย 

1. สํารวจความตองการและปญหาในการทําวิจัย 

    ดําเนินการชี้แจงใหครูผูสอนเขาใจถึงวัตถุประสงคของการดําเนินการวิจัย และดําเนินการสํารวจ

ความตองการในการทําวิจัย และสํารวจปญหาในการทําวิจัยของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีความยินดีและพรอมเขารวม

โครงการ   

2. คัดเลือกกลุมเปาหมาย  โดยดําเนินการนําผลจาการสํารวจความตองการ และปญหาในการทําวิจัย

มาสรุปวามีครูผูสอนที่ตองการไดรับความรูในการทําวิจัยเพิ่มเติม และมีปญหาในการทําวิจัยอะไรบาง เพื่อวาง

แผนการดําเนินการตอไป 

3. ประชุมกลุมเปาหมาย ดําเนินการประชุมเพื่อทําความเขาใจและรวมกันดําเนินการจัดทําแผนการ

ปฏิบัติการในการอบรมเชิงปฏิบัติการและการติดตามใหคําแนะนํา 

 ระยะที่ 2  ปฏิบัติการวิจัย 

1. ดําเนินการทดสอบความรูในการวิจัยกอนการอบรม   เพื่อตรวจสอบความรูในการวิจัยกอนมี   การ

อบรมเชิงปฏิบัติการ   

2. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามแผนการอบรมที่กําหนดไว โดยใหความรู ความเขาใจในเนื้อหาที่

เกี่ยวกับการวิจัย และเทคนิค ตาง ๆ ในการปฏิบัติการทําวิจัย และใหครูผูสอนที่เปนกลุมเปาหมายปฏิบัติการทํา

วิจัยในหัวขอวิจัยที่แตละคนสนใจ 

3. ทดสอบความรูในการวิจัยหลังการอบรม 

4. ตรวจสอบความสามารถในการทําวิจัย โดยไดนําโครงราง เครื่องมือ และรายงานผลการวิจัยที่

กลุมเปาหมาย ไดปฏิบัติการจริงมาตรวจสอบความถูกตอง และใหคําแนะนําแบบกัลยาณมิตร เพื่อติดตามความ

เปนเหตุเปนวาไดปฏิบัติการทําวิจัยถึงข้ันใด และมีคุณภาพในระดับใด 
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สํารวจความตองการและปญหาในการทําวิจัย 

คัดเลือกกลุมเปาหมาย 

ประชุมกลุมเปาหมายเพื่อวางแผน   และ

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ทดสอบความรูกอนการอบรม 

ทดสอบความรูหลังการอบรม 

ตรวจสอบความสามารถในการทําวิจัย 

ระยะวางแผนปฏิบัติการวิจัย 

ระยะปฏิบัติการวิจัย 

 สรุปและอภิปรายผลการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 

ระยะประเมินผลการปฏิบัติการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการอบรมตามกรอบที่

กําหนด 

 ระยะที่ 3  ประเมินผลการปฏิบัติการวิจัย เพื่อใหกลุมเปาหมายสะทอน และใหขอเสนอแนะการปฏิบัติ

วิจัยที่ดําเนินการไปแลวทั้งหมด   โดยผูวิจัยไดแสดงภาพการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  ขั้นตอนดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

        การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 1.   การวิเคราะหคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1.1  วิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ โดยการหาคา IOC จากผูเชี่ยวชาญ 

 1.2  วิเคราะหคาความยากงาย และคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ทั้งรายขอและรายฉบับ โดยใช

เทคนิค 25 % กลุมสูง-กลุมต่ํา 

 1.3  วิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 
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 1.4  วิเคราะหความเหมาะสมของแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถในการทําวิจัย

โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.   การวิเคราะหขอมูลผลการวิจัย  

  2.1   ขอมูลจากการทดสอบความรู ความเขาใจในการวิจัยกอนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการใช 

การหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  2.2  ขอมูลจากแบบประเมินงานวิจัยผูวิจัยนํามาวิเคราะหเพื่อหาคารอยละ โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ

ตัดสินคุณภาพงานวิจัย ดังน้ี 

   ต่ํากวารอยละ 60     หมายถึง งานวจิัยมีคุณภาพระดับควรปรับปรุง 

   รอยละ 60 – 69      หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพระดับพอใช 

   รอยละ 70 – 79      หมายถึง งานวิจัยมีคุณภาพระดับดี 

   รอยละ 80 – 100    หมายถึง  งานวิจัยมีคุณภาพระดับดีมาก 

  2.3   ขอมูลจากแบบบันทึกการสนทนากลุมเพื่อสรุปและอภิปรายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการใช           

การแจกแจงความถี่ การวิเคราะหเนื้อหา และสรุปความ 

 

7. ผลการวิจัย 
    1) ผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของ 

        ครูผูสอน 

 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละของการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอน 

จํานวนครั้งของ 

การประเมิน 

ระดับความสามารถในการทําวิจัย 

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ครั้งที่ 1 

การวิเคราะหปญหาวิจัย 

ชื่อเรื่อง ความเปนมา 

ของปญหาวิจัย 

(หลังอบรมครั้งที่ 1) 

6 30.00 10 50.00 4 20.00 - - 

ครั้งที่ 2 

การเขียนโครงราง 

การวิจัย 

3 15.00 7 35.00 9 45.00 1 5.00 

ครั้งที่ 3 

การสรางเครื่องมือและ

การวิเคราะหขอมลู 

- - 4 20.00 12 60.00 4 20.00 
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จํานวนครั้งของ 

การประเมิน 

ระดับความสามารถในการทําวิจัย 

ควรปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

ครั้งที่ 4 

การเขียนรายงาน 

ฉบับสมบรูณ 

(สิ้นสุดโครงการ) 

- - 1 5.00 5 25.00 14 70.00 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวาการประเมินความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอน หลังจากการอบรมครั้งที่ 1 

เมื่อใหครูผูสอนทําการวิเคราะหปญหาวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย ความเปนมาของปญหาวิจัย ครูสวนใหญมีความสามารถ

ระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 50.00 และมีความสามารถในระดับควรปรับปรุง คิดเปนรอยละ 30.00 โดยมี

ความสามารถในระดับดี เพียงรอยละ 20.00 เทานั้น เมื่อมีการนิเทศ ใหคําแนะนํา ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวม

ของครูผูสอน เพื่อเติมเต็มอยางตอเนื่อง ครูผูสอนมีความเขาใจและสามารถพัฒนางานวิจัยไดเพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นสุด

โครงการ สวนใหญมีความสามารถในระดับดีมาก  คิดเปนรอยละ 70.00 มีความสามารถในระดับดี คิดเปนรอยละ 

25.00 และความสามารถในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ 

  

    2)  ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยของครูผูสอนกอนและหลังการเขารวมกระบวนการวิจัยเชิง 

         ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ตารางที่ 2  คะแนนการทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของครูผูสอนกอนและหลัง 

               การเขารวมกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม 

คนที่ 

คะแนน 

กอนเขารวมวิจัย 

(คะแนนเต็ม 20) 

คะแนน 

หลังเขารวมวิจัย 

(คะแนนเต็ม 20) 

คะแนน 

พัฒนาการ 
รอยละ 

1 7 18 11 55.00 

2 5 18 10 50.00 

3 5 13 8 40.00 

4 5 15 10 50.00 

5 4 17 8 40.00 

6 9 20 9 45.00 

7 5 13 8 40.00 

8 7 18 11 55.00 

9 8 19 11 55.00 

10 9 20 11 55.00 

11 10 20 10 50.00 
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คนที่ 

คะแนน 

กอนเขารวมวิจัย 

(คะแนนเต็ม 20) 

คะแนน 

หลังเขารวมวิจัย 

(คะแนนเต็ม 20) 

คะแนน 

พัฒนาการ 
รอยละ 

12 3 16 13 65.00 

13 7 17 10 50.00 

14 8 19 11 55.00 

15 4 18 14 70.00 

16 11 20 9 45.00 

17 9 20 11 55.00 

18 7 19 12 60.00 

19 6 17 11 55.00 

20 10 20 10 50.00 

คาเฉลี่ย 6.95 17.85 10.40 52.00 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
2.28 2.21 1.57 7.85 

 

 จากตารางที่ 2 พบวาผลการทดสอบความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยของครูผูสอนกอนเขารวม         

การวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.95 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และหลังจากการเขารวมการวิจัยแลว    

มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 17.85 คะแนน ซึ่งพบวาครูสวนใหญมีพัฒนาการของคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากเขารวม

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีพัฒนาความรูที่เพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 40.00-70.00 จากขอมูล

ดังกลาวจึงสรุปไดวาหลังการเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มมากขึ้น 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยของการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา ความสามารถใน

การทําวิจัยของครูผูสอน พบวามีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปราย ดังนี ้

 1.  ผลการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัย

ของครูผูสอน  พบวาความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอน หลังจากการอบรมครั้งที่ 1 เมื่อใหครูผูสอนทํา           

การวิเคราะหปญหาวิจัย ชื่อเรื่องวิจัย ความเปนมาของปญหาวิจัย ครูมีสวนใหญมีความสามารถระดับปานกลาง และ

มีบางสวนที่มีสามารถในระดับควรปรับปรุง เมื่อมีการนิเทศ ใหคําแนะนํา ดวยกระบวนการแบบมีสวนรวมของ

ครูผูสอน เพื่อเติมเต็มอยางตอเนื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการสวนใหญมีความสามารถในระดับดีมากและดี  ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ อาภรณ  นาลงพรม (2553)  ไดทําการวิจัยเรื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา

คุณภาพงานวิชาการของครูโรงเรียนบานหวยกอกหนองเค็ม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผลการวิจัยพบวาคณะครูไดเขาใจกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ไดรับการพัฒนาศักยภาพในดานที่มี

ปญหา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป  และงานวิจัยของสุภาภรณ  สิงหเสนา (2555) ไดทํา
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การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพครูดานการวิจัยในชั้นเรียนดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม : 

กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพทาตูม อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร   ผลการวิจัยพบวาครูไดใชกระบวนการวิจัย          

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยสามารถดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนและเขียนรายงานการวิจัยอยูในระดับมาก          

ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการวิจัยในช้ันเรียนครูวทิยาลัยการอาชีพทาตูมกอนและหลังการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีสวนรวม  พบวาผลการทดสอบหลังการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูงกวาผลการทดสอบกอนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  ดังนั้นผลจากการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการทําวิจัยครั้งนี้  

ทําใหไดขอมูลสารสนเทศวาครูผูสอนไดพัฒนาความสามารถของครูดานการวิจัยอยางเปนรูปธรรมอยางแทจริง  ทั้งนี้

อาจเนื่องมากจากการนํากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมเขามาชวยในการพัฒนาความสามารถ ทําใหผูมีสวน

เกี่ยวของ คือครูผูสอนไดเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอน ดังที่ครูผูสอนที่เขารวมโครงการสะทอนความเห็นวาขั้น          

การวางแผนปฏิบัติการวิจัยนั้นนับวาเปนขั้นตอนที่ดีเปนการเตรียมการวิจัย โดยการสํารวจความตองการเขารวมโครงการ

ของผูวิจัย ทําใหไดกลุมครูผูสอนท่ีมีความพรอมและเต็มใจท่ีตองการจะพัฒนาความรู ความสามารถในการวิจัย และมี

ความประสงคที่จะดําเนินการวิจัยอยางแทจริง จึงมีความพรอมที่จะเขารับการอบรม จึงทําใหหลังการเขารวม

โครงการความสามารถในการทําวิจัยของครูที่ผานการปฏิบัติจริง จึงสงผลใหครูผูสอนสวนใหญความสามารถในการ

ทําวิจัยในระดับดีมาก นอกจากนัน้ความสามารถในการทําวิจัยดวยกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมนั้น เปนสิ่งที่ชวย

เสริมและพัฒนาครูผูสอนไดอยางแทจริง  โดยการเขารวมของครูผูสอนเปนผูที่มีความเต็มใจและพรอมที่จะพัฒนา 

ทําใหเกิดความมุงมั่นในการที่จะนําองคความรูไปพัฒนาการทําวิจัยของตนเอง  ดังที่ สุภางค จันทวานิช (2546) ได

กลาววาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนั้น เปนวิธีดําเนินการในการการเรียนรูจากประสบการณ โดยอาศัยการมี

สวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝายในการดําเนินการวิจัย เริ่มตั้งแตการระบุปญหาวิจัย การดําเนินการวิจัย ไปถึงขั้น

ประเมินผลการดําเนินการวิจัย ซึ่งจากการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีหลังจากสํารวจความตองการของครูผูสอนที่ตองการ

เติมเต็มในความรูดานการวิจัย โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรู ทบทวน และเติมเต็มองคความรูใน

เรื่องกระบวนการวิจัย การจัดอบรมสามารถชวยพัฒนาความสามารถครูได  แตอยางไรก็ตามการอบรมนั้นสามารถ

พัฒนาไดบางสวน ตองใชกระบวนการติดตามใหคําแนะนํากับครูผูสอนอยางเปนระยะ แบบกัลยาณมิตร ซึ่งเปน         

การเสริมสรางความสามารถในการทําวิจัยของครูไดอยางแทจริง ทําใหครูผูสอนมีทักษะในการทําวิจัยอยางแท จาก

การไดรับการปรึกษาอยางตอเนื่อง  

 2.  ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยของครูผูสอน พบวาครูสวนใหญมีพัฒนาการดานความรู

เพิ่มขึ้นหลังจากเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยมีพัฒนาความรูที่เพิ่มขึ้นระหวางรอยละ 

40.00-70.00 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิราวุธ  โถชารี (2553) ที่ไดทําวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 

สวนรวมเพื่อพัฒนาครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบานคําลอดพื้น  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัย พบวาเมื่อการดําเนินการพัฒนาครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสิ้นสุดวงรอบ ครูซึ่งเปนผูรวมวิจัย มีความรู ความเขาใจและมีความตระหนักในการทําวิจัย

ในช้ันเรียนรวมทั้งสามารถทําการวิจัยในช้ันเรียนแบบเปนทางการได ซึ่งการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวมนั้นสามารถท่ีจะพัฒนาความรู ความเขาใจ รวมถึงความสามารถของครูผูสอนได 

  จากผลการวิจัยครั้งน้ีสรุปไดวาหลังการเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ครูผูสอน

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งผลความรูที่พัฒนาของครูนั้นอาจเนื่องจากการที่ครูผูสอนได

ดําเนินการปฏิบัติจริงในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตัวในทุกขั้นตอน  และมีผูวิจัยเปนผูชวยเสริมหนุนนํา 

ใหคําแนะนําตลอดการดําเนินการวิจัย ทําใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจผานการปฏิบัติที่ไมใชการทองจํา จึงสงผล
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ใหความรู ความเขาใจหลังเขารวมกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมสูงขึ้น รวมถึงความสามารถในการ

ทําวิจัยที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้ ไดเปดโอกาสให

ครูผูสอนไดฝกปฏิบัติการวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับงานของตนเองอยางแทจริง มีสวนรวมในทุกกระบวนการ

ขั้นตอน เปนการดําเนินการวิจัยในเรื่องที่ตนเองสนใจ เปนประโยชนตองาน และไดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยาง

แทจริง ดังที่ครูผูสอนสะทอนความเห็นวาการใหความรู และตดิตามจากผูวิจัยอยางสม่ําเสมอ ทําใหเปนการเสริมเติม

เต็มองคความรู และทักษะการทําวิจัยของครูอยางแทจริง ไดแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปฏิบตัิการวิจัยรวมกันสม่ําเสมอ 

จึงทําใหเกิดการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอนได และยังสามารถนําเอาองคความรูไปทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาองคความรูในวิชาชีพตอไปได  ดังที ่ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล (2544) ไดกลาววาการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นตอง

การศึกษาเรื่องท่ีเกี่ยวของกับผูวิจัยและผูมีสวนเกี่ยวของโดยกระบวนการวิจัย  และตองดําเนินการโดย “คนใน”  ซึ่ง

เปนผูมีสวนรวมโดยตรงในหนวยงาน หรือชุมชนนั้น  อาทิในกรณีของโรงเรียน  เปนการวิจัยโดยครูในโรงเรียนนั้น 

โดยควรเปนการวิจัยรวมกันของครูและผูวิจัยสนับสนุนภายนอก  

 จากการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ในขั้นการปฏิบัติการวิจัย ครูผูสอนไดมีโอกาสไดฝกปฏิบัติการวิจัยในหัวขอ

ที่เกี่ยวของกับงานของตนเองอยางแทจริง มีสวนรวมในทุกกระบวนการขั้นตอน เปนการดําเนินการวิจัยในเรื่องที่

ตนเองสนใจ เปนประโยชนตองาน และไดพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางแทจริง ทําใหมีความสุขกับการดําเนินการ

วิจัย  นอกจากนั้นการเขารวมโครงการครั้งนี้ ครูผูสอนไดสะทอนวาทําใหเกิดความรู ความเขาใจ และเกิดทักษะใน

การทําวิจัย ดวยการติดตามจากคณะผูวิจัยอยางสม่ําเสมอ ทําใหเปนการเสริมเติมเต็มองคความรูและทักษะการทํา

วิจัยของครูอยางแทจริง ไดแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิจัยรวมกันสม่ําเสมอ จึงทําใหเกิดการพัฒนา

ความสามารถในการทําวิจัยของครูผูสอนได และยังสามารถนําเอาองคความรูไปทําวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูในวิชาชีพ

ตอไปได นอกจากนั้นยังสามารถขยายองคความรูทางการวิจัย ไปชวยเหลือ แนะนําเพื่อนครูใหมีความรู ความสามารถใน

การดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

1)   หากตองการใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาความรูในการทําวิจัยและพัฒนา

ความสามารถในการทําวิจัยในสถาบัน องคกร หรือบุคลากร ควรมีการสํารวจปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย

กอน แลวนําขอมูลสวนนี้มาวางแผนการแกปญหารวมกัน เพื่อใหการพัฒนาความรูความสามารถในการทําวิจัยประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไว 

2)   หากตองการนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการแกปญหา หรือใหการพัฒนา

ความสามารถในเรื่องอ่ืน ๆ นอกจากผูวิจัยจะตองศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเปนเบื้องตนแลว  ผูวิจัยควร

ตองมีความรูในเรื่องท่ีจะพัฒนาเปนอยางดีดวย หรือหากไมแนใจ  ควรมีทีมงาน หรือที่ปรึกษาที่มีความรูในเรื่องที่จะ

พัฒนา เพราะในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการนั้นมีความแตกตางจากการวิจัยรูปแบบอื่น คือ ตองอาศัย

บรรยากาศที่เปนกันเองระหวางผูวิจัยและกลุมเปาหมาย มีความคุนเคยซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติการที่ตอง

อาศัยการมีความรูจริงในเรื่องนั้นในการใหคําปรึกษาตลอดการวิจัย 

  3)   การนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช แตในการวิจัยนั้นกลุมเปาหมายมีจํานวนมาก  ผูวิจัย

ควรวิเคราะหวาหากมีการปฏิบัติการ กลุมเปาหมายจะไดรับการดูแลใหขอแนะนําอยางทั่วถึงหรือไม  หากเห็นวา
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อาจจะดูแลใหคําปรึกษาไมทั่วถึง ผูวิจัยควรมีการกําหนดผูชวยวิจัยใหเพียงพอ หรืออาจทําเปนงานวิจัยที่เปนทีมจะ

ทําใหการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา หรือแกปญหาตาง ๆ บรรลุเปาหมายไดดีกวา 

4)   การนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนาเรื่องที่ผูวิจัยจะพัฒนาหรือ

ปญหาที่จะแกไขนั้น  ควรเปนเรื่องที่สงผลกระทบ หรือมีประโยชนตอสถาบัน  องคกร  หนวยงาน หรือบุคลากร  เพราะ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการตองอาศัยงบประมาณ  เวลา  ความรวมมือ และการมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น  จึงจะสามารถ

พัฒนาหรือแกปญหาสิ่งที่ตองการไดจริง 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1)   ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในประเด็นอื่น ๆ เชน การพัฒนางาน หรือแกปญหา  ตาง ๆ ที

เปนปญหาสําคัญในระดับสถาบัน  องคกร  หรือหนวยงานตาง ๆ 

2)   ควรมีการวิจัยเพื่อใชรูปแบบการวิจัยอยางอื่น เชน การวิจัยแบบมีสวนรวม หรือการใชการ

เสริมพลังอํานาจในการพัฒนาความสามารถในการทําวิจัย เปนตน 
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การประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

ในวิชาฟสิกส 
 

มีชัย  เทพนุรัตน1 รักเดียว  เมืองมา,2 ขนิษฐา  สุภาวรรณ3 ปริญญา  สาเพชร4 อนุสรณ  ตองออน5 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อหาเงือนไขที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชไมโครเวฟในครัวสําหรับจัด

กิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส ซึ่งคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะทําใหเกิดพลาสมาในหลอดไฟและ

ในผลไม ไดแก องุน จากเตาไมโครเวฟยี่หอซัมซงุ รุน ME711K  ซึ่งไดทดลองเปลี่ยนกําลังไฟของเตาไมโครเวฟ ไดแก 

100, 200, 300, 450, 600, 700, และ 800 วัตต ตามลําดับ  ทําการบันทึกภาพดวยกลอง แลววิเคราะหหาคาของ

แสงสีแดง, สีเขียว, และสีน้ําเงิน จากโปรแกรมโฟโตชอป  

ผลที่ไดสามารถหาเงือนไขที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู

เรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกสไดในสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรมการเรียนรูพลาสมาดวยคลื่น

แมเหล็กไฟฟาในเตาอบไมโครเวฟ พลาสมาในหลอดไฟถูกจุดดวยกําลังไฟฟาที่ 450 และ 800 วัตตและระดับน้ํา 20 

มิลลิลิตร และทดลองใชเตาไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส ใน

งานวิจัยนี้ไดพบวากิจกรรมนี้ชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูและทําความเขาใจเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟามากขึ้น ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม และผลพบวารอยละ 90 ของนักศึกษามีความพึงพอใจใน

การเรียนรูวิชาฟสิกส 

 

คําสําคัญ : คลื่นแมเหล็กไฟฟา, ไมโครเวฟ, การสอนฟสิกส 
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Application Using Microwave Oven for Active Learning in Title of 

Electromagnetic Wave  in Physics 
 

Meechai Thepnurat1 Rakdiaw Muangma2 Kanitta Supawan3 Parinya Saphet4 

Anusorn Tong-on5 

 

Abstract 
This research aimed to find the optimal conditions for applying microwave oven for active 

learning electromagnetic wave in physics. The plasma in light bulbs and grapes was produced by 

Electromagnetic waves in the microwave oven Samsung ME711K model. The microwave power 

used in the experiment was changed from 100, 200, 300, 450, 600, 700, and 800 watts, 

respectively. Then, the data was recorded with a camera and analyzed the color of the plasma 

such as red, green, and blue by Photoshop program.  

The results can be used to find the optimal conditions for applying microwave ovens in 

the kitchen for electromagnetic wave learning in physics. A suitable condition for conducting a 

plasma learning activity by electromagnetic waves in a microwave oven. Plasma in the bulb was 

lighted by power condition at 450 and 800 watts and a water level of 20 milliliters. Microwave 

ovens were tested for electromagnetic wave learning in physics. Learning activities were designed 

for the population of students. This research found that This activity helps students learn and 

understand electromagnetic wave better. The posttest learning achievement of the experimental 

group was higher than that of the control group. The results showed that 90% of the students 

had a complacency to learn in physics. 

 

Keyword : Electromagnetic Wave,  Microwave Oven,  Physics teaching, 
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1. บทนํา  
การเรียนการสอนวิชาฟสิกส นักศึกษาสวนใหญมักพบปญหาไมเขาใจในเนื้อหาบทเรียนทําใหนักศึกษาขาด

ความสนใจที่จะเรียนรู (พนม  เกตุมาน, 2550 ) ซึ่งในการสอนวิชาฟสิกสสวนใหญก็จะเนนในสวนของทักษะการ

คํานวณมากกวาสรางความเขาใจใหกับนักศึกษา (ภัทรษมน รัตนางกูร, 2552)  และปญหาอีกสวนหนึ่งนั้นเกิดจาก

การขาดแคลนอาจารย (วีระยุทธ พรพจนธนมาศ, 2558) สื่อและอุปกรณการทดลองไมเพียงพอ (รุจโรจน แกวอุไร, 

2545)  (คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530) สื่อประกอบการสอนไมเหมาะสมกับเนื้อหาและเขาใจยาก 

ในการเรียนวิชาฟสิกส เปนวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่ตองเรียนรูโดยอาศัยประสบการณจากการทดลอง 

เพราะฉะนั้นสื่อและอุปกรณการทดลองจึงจําเปนใชประกอบการเรียนการสอนวิชาฟสิกส นักศึกษาไดเรียนรูหลาย

มิติ โดยการลงมือปฏิบัติจริงจึงทําใหนักศึกษาเกิดองคความรูและความเขาใจจากการทดลองไดมากขึ้น (คณะครุ

ศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2530) โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเรียนในโปรแกรมวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร จึงจําเปน

อยางยิ่งท่ีจะตองเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาฟสิกส และมีโอกาส ไดรับประสบการณ การปฏิบัติการทดลองทางฟสิกส 

ที่หลากหลายมิติ และหลายมุมมอง  

เตาไมโครเวฟในครัวใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีลักษณะคลายกับคลื่นวิทยุแตความถี่สั้นกวาคลื่นวิทยุ โดยเตา

ไมโครเวฟมีแมกนีตรอน ทําหนาทีเ่ปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนคลื่นไมโครเวฟ การใชงานเตาไมโครเวฟในปจจุบันมีการ

นํามาใชกันอยางแพรหลายเนื่องจากคลื่นไมโครเวฟทําใหอาหารสุกอยางรวดเร็ว สามารถเลือกใชกําลังคลื่น

ไมโครเวฟในการประกอบอาหารแตละชนิดไดอยางเหมาะสม แตยังมีขอระวังและขอแนะนําในการใชเตาไมโครเวฟท่ี

ตองระวังและนากลัว แตถาผูสอนเขาใจหลักการทํางานของเตาไมโครเวฟอยางดีแลวนั้นจะสามารถแสวงหา

ประโยชนจากความนากลัว และคําเตือนตางๆ จากเตาไมโครเวฟท่ีจะดึงความสนใจจากนักศึกษา และทําใหกิจกรรม

การทดลองฟสิกสจากเตาไมโครเวฟท่ีมีความตื่นเตน นาสนใจ นาติดตาม และลุนตลอดเวลา จึงจะทําใหนักศึกษาเริ่ม

มีเจตคติที่ดีในวิชาฟสิกส และมีความจะพยายามที่จะหาเหตุผลทางฟสิกสมากมายในการอธิบายใหตนเองเขาใจเพื่อ

ลดความกลัวของตนเองเปนตน 

จากที่กลาวมาขางตน โครงการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการนําเตาไมโครเวฟที่มีการใช

งานในครัวเรือนอยางแพรหลายและเปนสิ่งที่ใกลตัวนักศึกษา เพื่อนํามาประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวจัดกิจกรรม

การเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส โดยการปฏิบัติการทดลองทําใหหลอดไฟสวางไดในเตาไมโครเวฟ  

ซึ่งสามารถทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจที่ดีตอวิชาฟสิกส อยากจะเรียนรู อยากจะทดลอง มากขึ้น ตอมาทําให

นักศึกษาเขาใจการเกิดคลื่นไมโครเวฟ การเกิดพลาสมา จากการทดลองไดอยางชัดเจน และตอยอดในการเรียนใน

ระดับขั้นสูงตอไปได 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อหาเงือนไขที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่น

แมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส 

2. เพื่อทดลองใชเตาไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส กับ

กลุมประชากรเปน นักศึกษาโปรแกรมวิชาฟสิกส ชั้นปที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 42 คน โดย 

2.1 หาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเตาไมโครเวฟ  

2.2 หาความพึงพอใจของนักศึกษา 
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3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1 ออกแบบ หาเงือนไขท่ีเหมาะสมสําหรับประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัว จากคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะทํา

ใหเกิดพลาสมาในหลอดไฟ จากเตาไมโครเวฟท่ีซึ่งสามารถเปลี่ยนกําลังไฟของเตาไมโครเวฟ ไดแก 100, 200, 300, 

450, 600, 700, และ 800 วัตต ตามลําดับ 

 3.1 ทดลองใชกับกลุมประชากรเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย จํานวน 42 คน  

ตัวแปรตนคือ กลุมทดลองเปนกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 3 และกลุมควบคุมเปนกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4,  

ตัวแปรตามคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเตาไมโครเวฟ และเจตคติของนักศึกษา 

ตัวแปรอิสระคือ เงือนไขที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชเตาไมโครเวฟ 

 

4.  นิยามศัพทเฉพาะ 
เตาไมโครเวฟในครัว หมายถึง เตาไมโครเวฟท่ีซึ่งสามารถทดลองเปลี่ยนกําลังไฟของเตาไมโครเวฟ ไดแก 

100, 200, 300, 450, 600, 700, และ 800 วัตต ได  

จัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่กระตุนใหผูเรียนหาคําตอบดวยตนเองผานการลงมือ

ปฏิบัติ โดยผูสอนจะคอยถามคําถามนําถาง และคอยฟงความคิดเห็นของผูเรียน และแนะนําติดตามกลุมผูเรียนอยู

ตลอดชวงเวลาการเรียนรู เปนรูปแบบหนึ่งของ Active Learning  

คลื่นแมเหล็กไฟฟา หมายถึง คลื่นที่ไมอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ ซึ่งมีความถี่อยูในชวง 108 – 1012 

เฮิรตซ ใชประโยชนในการตรวจหาตําแหนง โดยในชวงความยาวคลื่นประมาณ 0.5 cm.- 1 m. เปนเรดารจับวัตถุที่

เคลื่อนไหว เชน วัตถุหรือเครื่องบินในอากาศและยังใชเปนแหลงกําเนิดความรอน เชน ทําใหอาหารสุกโดยใชเตา

ไมโครเวฟ  

พลาสมา หมายถึง การเรืองแสงสี่ตางๆ ที่เกิดจากการสปารคของวัสดุที่นําเขาในเตาไมโครเวฟขณะที่เตา

ไมโครเวฟไดปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาออกมา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชุดทดลองในงานวิจัยนี้ หมายถึง คะแนนของนักศึกษาที่ไดจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียนตองมีคะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มากกวา แบบทดสอบกอนเรียน คะแนนที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมา

คํานวณหาคารอยละ มากกวา รอยละ 60 ขึ้นไป และ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมเกิน .05 

ความพึงพอใจของนักศึกษาในงานวิจัยนี้ หมายถึง นักศึกษามีทาทีความรูสึกของระดับคะแนนความพึง

พอใจในระดับ มาก ไมต่ํากวารอยละ 80 

 

5.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 หาเงือนไขที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่น

แมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกสที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากนั้นทดลองใชเตา

ไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส กับกลุมประชากรเปน กลุม

ทดลองเปนกลุมนักศึกษาช้ันปท่ี 3 และกลุมควบคุมเปนกลุมนักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึ่งเปนตัวแปรตน แลววัดผลสัมฤทธิ์

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเตาไมโครเวฟ และความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งเปนตัวแปรตาม 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1. ศึกษาหลักการของคลื่นไมโครเวฟ 

ตามทฤษฎีทางฟสิกส (ธีระยุทธ เพลิดพริ้ง, 2556, สุรพล สุธีระเวชช, 2541, Serway, 2014) เตา

ไมโครเวฟ (Microwave oven) เปนอุปกรณไฟฟาในครัวที่ใหความรอนแกอาหารชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลักการทําให

อาหารรอนขึ้น ดวยวิธีแพรกระจายคลื่นแมเหล็กไฟฟาในชวงความยาวคลื่นที่เรียกวา “คลื่นไมโครเวฟ” ความถี่ 

2,450 เมกะเฮิรตซ (MHz) เปนความถี่ที่สนามไฟฟาสลับขั้ว ซึ่งคลื่นไมโครเวฟประกอบดวยสนามไฟฟาและ

สนามแมเหล็ก ซึ่งมีหลักการทําใหน้ํารอนไดเนื่องจากโมเลกุลของน้ํามีการแบงขั้วเมื่อมันอยูในสนามไฟฟา และเมื่อ

สนามไฟฟามีการสลับขั้วดวยความถี่สูงมาก มันจึงทําใหโมเลกุลของน้ําเกิดการหมุนตัว  ดวยความถี่สูงเชนกัน 

โมเลกุลจะกลับตัวในชวงคลื่นไมโครเวฟชวงบวกเขามา 2,450 ลานครั้งตอวินาที และเมื่อชวงลบของคลื่นไมโครเวฟ

เขามา โมเลกุลจะกลับตัวอีกครั้งเปนจํานวน 2,450 ลานครั้งตอวินาทีอีก รวมแลวโมเลกุลของสสารกลับตัวถึง 4,900 

ลานครั้งตอวินาที ทําใหเกิดการชนกัน เสียดสีกันเกิดความฝดในที่สุดเกิดเปนความรอน และเนื่องจากโมเลกุลอยู

ภายในสสาร ดังนั้น เมื่อเกิดความรอนจึงเกิดความรอนจากตัวโมเลกุลดานใน แลวคอยสงความรอนออกดานนอก (สุ

รพล สุธีระเวชช, 2541) จึงทําใหเกิดการปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของพลังงานความรอน แทนที่จะใชตัว

กําเนิดความรอน เชน ถานหุงขาว ลวดความรอน แกส เปนตน ซึ่งสวนใหญสิ่งที่นําเขาไปอุนในเตาไมโครเวฟก็จะ

เปนอาหาร และอาหารจะประกอบดวยน้ํา แลวคลื่นไมโครเวฟมันจะทําใหอาหารรอนจากขางในออกมาสูขางนอกซึ่ง

จะแตกตางจากการใหความรอบแบบอื่นที่จะนําความรอนจากขางนอกเขาขางในอาหาร ซึ่งเตาไมโครเวฟเหมาะ

สําหรับใชอุนอาหารในครัวที่ใชเวลาเร็วท่ีสุดในยุคปจจุบัน 

 
ภาพท่ี 1 (ก) ภาพโมเลกุลของน้ําในสนามไฟฟาปกติจะเกิดการเหนี่ยวนําใหแบงขั้ว (ข)ภาพโมเลกุลของนํ้าใน

สนามไฟฟาเมื่อมีการสลับขั้วของสนามไฟฟาจะทําใหโมเลกุลของน้ําเกิดการหมุนกลับขั้วตามสนามไฟฟา 

 

ภายในชองใสอาหารของเตา ประกอบไปดวยผนังทําดวยโลหะและที่ชองหนาตางของเตาจะมีตาขายโลหะ 

ซึ่งทําหนาที่สะทอนคลื่นไมโครเวฟกลบัไปมาภายในชอง ถาหากไมมีวัสดุที่ดูดกลนืคลืน่ไมโครเวฟในชองใสอาหารเลย 

คลื่นไมโครเวฟจะสะทอนกลับไปที่แมกนีตรอน อาจเกิดความรอนสูงจนเกิดความเสียหายได ภาชนะที่บรรจุอาหารที่

เปนโลหะหรือขอบเปนโลหะหรือหอหุมอาหารดวยโลหะ เชน อลูมิเนียมฟอยล สวนที่เปนโลหะนี้จะสะทอนคลื่นทํา

ใหอาหารไมสุกและอาจกอใหเกิดอันตรายตอเตาได (บุญยัง กฤตสัมพันธ, 2549) ในหองปรุงอาหารจะถูกออกแบบ

ใหเกิดการเรโซแนนท กับคลื่นไมโครเวฟ ที่ผลิตออกมาจากแมกนีตรอน ทําใหคลื่นไมโครเวฟสามารถสะทอนไดใน
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หลายตําแหนง ตัวตูมักทําจากโลหะ เชน สแตนเลส อะลูมิเนียม หรือ แผนเหล็กเคลือบสีจําลองรูปคลื่นไมโครเวฟที่

กระจายออกจากสายอากาศของแมกนีตรอนผานทางทอนําคลื่นดังภาพที ่2 (ข) 

 
ภาพที่ 2 (ก) เตาไมโครเวฟ  ยี่หอซัมซุง รุน ME711K (ข)คลื่นไมโครเวฟเขาสูหองอบของเตาไมโครเวฟ 

และตําแหนงของตัวอยางท่ีนําเขาไวในเตาไมโครเวฟ 

 

จากภาพที ่2(ข) จําลองรูปคลื่นไมโครเวฟท่ีกระจายออกจากแมกนีตรอนผานทางทอนําคลื่น สงตอใหคลื่น

ใหกระจายไปทั่วๆ ภายในตูและประกอบกับดานลางของตูจะมีจานหมุน สําหรับวางอาหารอยูจะหมุนพรอมๆกันไป

ดวย ทําใหอาหารที่ใสเขาไปในตูไดสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟท่ัวถึง ทําใหอาหารสุกทั่วกัน 

   

สําหรับวัสดุที่ไมใชอาหารนั้นจึงเปนสิ่งท่ีไมแนะนําใหเอาเขาไปอุนในเตาไมโครเวฟ เชนโลหะตางๆ เปนตน 

และอื่นๆ เพราะวามันจะเกิดความรอนสูงเนื่องจากการสะสมประจุอิเล็กตรอน และทําใหเกิดการสปารค และบางที่

เกิดการระเบิดได ขอนี้ผูใชเตาไมโครเวฟเขาใจดี และมีการเตือนใหระวังอยูเสมอ ซึ่งผูเรียนก็จะรูเขาใจ และกลัวสิ่งที่

มันจะเกิดขึ้น แตถาเราชวนใหผูเรียนทดลองสิ่งเหลานี้ละจะเปนอยางไร นักเรียนจะสนใจมากแคใหน ความกลัวจะ

ชวยใหนักเรียนสนใจท่ีจะเรียนรูไดหรือไมอยางไร 

 

6.2 ความหมายของพลาสมา 

พลาสมา ในทางฟสิกสและเคมี คือ กาซที่มีประจุ พบในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงมาก (โดยจะสูงกวา 5,000 

เคลวิน) ทําใหอะตอมของกาซมีการสูญเสียอิเล็กตรอน โดยจะมีอิเล็กตรอนอยางนอย 1 ตัว ถูกดึงออกจากโมเลกุล 

ประจุไฟฟาอิสระทําใหพลาสมามีสภาพการนําไฟฟาเกิดขึ้น ซึ่งพลาสมาเปนสถานะที ่4 ของสสาร มีลักษณะเฉพาะที่

แตกตางไปจากสถานะอื่นอยางชัดเจน พลาสมาเรียกไดวาเปน “อนุภาคพลังงานสูง” (Hight Energy Paticle) เชน 

ดาวฤกษ หรือกาซท่ีระเบิดออกจากดาวฤกษ เนบิวลาที่กําลังจะรวมตัวเปนดาวฤกษ จะอยูในสถานะพลาสมาทั้งหมด 

(วิภู รุโจปการ, 2550) พลาสมาประกอบดวยอนุภาคที่มีประจุทั้งประจุบวกและประจุลบ ในสัดสวนที่ทําใหประจุ

สุทธิเปนศูนย อิเล็กตรอนและไอออนในบริเวณนั้น โดยรวมแลวมีจํานวนเทา ๆ กัน และแสดงพฤติกรรมรวม 

(collective behavior) เรียกวา การอยูรวมกันของอนุภาคเหลานี้เปนแบบประหนึ่งเปนกลาง (quasineutral) (ศิล

วิชญ กิจพลาไพบูลย, 2556) พลาสมา (plasma) สามารถเกิดโดย การใหสนามไฟฟาปริมาณมากแกกาซที่เปนกลาง 

เมื่อพลังงานสงผานไปยังอิเล็กตรอนอิสระมากพอ จะทําใหอิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอม และทําใหอิเล็กตรอนหลุด

ออกจากอะตอม กระบวนการนี้เรียกวากระบวนการแตกตัวเปนไอออน (ionization) เปนการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
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ทําใหจํานวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานั้นเพิ่มจํานวนขึ้นอยางมาก ซึ่งจะทําใหกาซแตกตัวและกลายเปนพลาสมาใน

ที่สุด โดยพลาสมามีเงื่อนไข 3 ประการดังตอไปนี้คือ ความยาวคลื่นเดอบาย ความถี่พลาสมา และจํานวนอนุภาค ทํา

ใหพลาสมามีความแตกตางจากสถานะของแข็ง สถานะของเหลว และสถานะกาซ รวมทั้งพลาสมามีความจําเพาะ

เจาะจงท่ีแตกตางไปจากสถานะอื่น (ศิลวิชญ กิจพลาไพบูลย, 2556) 

 

6.3. ขั้นตอนการทดลอง 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงข้ันตอนการวิจยั 

 

การวิจัยนี้ไดดําเนินการตามขั้นตอนซึ่งแสดงในภาพที่ 3 โดยเริ่มจากการหาเงือนไขที่เหมาะสมสําหรับ

ประยุกตใชไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส ซึ่งคลื่น

แมเหล็กไฟฟาจะทําใหเกิดพลาสมาในหลอดไฟและในผลไม ไดแก องุน จากเตาไมโครเวฟยี่หอซัมซุง รุน ME711K  

ซึ่งไดทดลองเปลี่ยนกําลังไฟของเตาไมโครเวฟ ไดแก 100, 200, 300, 450, 600, 700, และ 800 วัตต ตามลําดับ  

ทําการบันทึกภาพดวยกลอง แลววิเคราะหหาคาของแสงสีแดง, สีเขียว, และสีน้ําเงิน จากโปรแกรมโฟโตชอป ผลที่

ไดคือสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรมการเรียนรู เรื่องพลาสมาดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟาในเตาอบไมโครเวฟ 

พลาสมาในหลอดไฟถูกจุดดวยกําลังไฟฟาที่ 450 และ 800 วัตตและระดับน้ํา 20 มิลลิลิตร  
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ในงานวิจัยนี้กิจกรรมการเรียนรู (รูปแบบ Active learning) ไดรับการออกแบบมาสําหรับกลุมประชากรของ

ผูเรียน ทดลองใชกับกลุมประชากรเปน นักศึกษาโปรแกรมวิชาฟสิกส ชั้นปที่ 3 (จํานวน 21 คน) เปนกลุมทดลอง 

และ ชั้นปที่ 4 (จํานวน 21 คน) เปนกลุมควบคุม คณะครุศาสตสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

รวมประชากรทั้งหมดจํานวน 42 คน ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยใชรูปแบบแผนการวิจัยแบบที่มีกลุมควบคุมแบบ

สุม (Pretest - Posttest control group design) จากนั้นวิเคราะหขอมูลหาผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

กิจกรรมการเรียนรู และ ความพึงพอใจของผูเรียน ตามขั้นตอนทางสถิติ 

 

6.4. เก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 

ผูวิจัยใชแบบแผนการวิจัยแบบที่มีกลุมควบคุมแบบสุม (Pretest - Posttest control group design) 

(ไพฑูรย สินลารัตน, 2538:67) ซึ่งเปนการทดลองท่ีมี 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม สังเกตผลการทดลอง 

2 ครั้ง โดยแยกเปนกอนทดลองและหลังทดลอง 

��----------X----------�� 

��----------C----------�� 

 ��   แทน   การทดสอบกอนเรียนของกลุมทดลอง 

 ��   แทน   การทดสอบหลังเรียนของกลุมทดลอง 

 ��   แทน   การทดสอบกอนเรยีนของกลุมควบคุม 

 ��   แทน   การทดสอบหลังเรียนของกลุมควบคุม 

 X      แทน   การจัดการเรียนการสอนตามแผนของกลุมทดลอง 

 C      แทน   การจัดการเรียนการสอนตามแผนของกลุมควบคุม 

นําเงื่อนใขที่เหมาะสมกับการสรางพลามาจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ทดลองสอนกับกลุมประชากรเปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาฟสิกส คณะครุศาสตร มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย ชั้นปที่ 

3 จํานวน 21 คน และกลุมควบคุมเปนนักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 21 คนซึ่งนักศึกษาทั้งหมดเปนประชากรที่ยังไม

เคยผานกิจกรรมนี้มากอน รวมทั้งหมด จํานวน 42 คน ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยใชรูปแบบการวิจัยแบบกลุมเดียว 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบ Active Learning มีแผนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา แบบบันทึกการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการรู แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู 

 

6.5. การวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใช 

หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกิจกรรมการเรียนรู และการประเมินเจตคติของนักศึกษาดวยแบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟา จากการหาคา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ, รอยละของคะแนนเฉลี่ย, คาเฉลี่ย, t-test, และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ก. คาสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบ คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตรดังน้ี 

สูตรคาเฉลี่ย 

�� =  
∑�

�
    ………….…… (1) 

เมื่อ         ��        แทน คาเฉลี่ย 
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 ∑� แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

ข. สูตรสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

SD = �
�∑���(∑�)�

�(���)
   ………….…… (2)  

เมื่อ SD แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ∑�  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 ∑�
�

 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดแตละตัวยกกําลังสอง 

ค. สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดย

ใชสูตร t-test แบบ dependent ใชสูตรตอไปนี ้

 

t = 
∑�

��∑�
�
�(∑�)�

���

   ………….…… (3) 

เมื่อ ∑� แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังการเรียนและกอนการ

เรียนดวยสื่อการสอน เรื่อง พลาสมาจากคลื่นไมโครเวฟ 

 ∑�
�

 แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังการเรียน

และกอนการเรียนดวยสื่อการสอน เรื่อง พลาสมาจากคลื่นไมโครเวฟ 

   n แทน จํานวนนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง 

หลังจากนั้นนําคะแนนที (T score) มาแยกเปนคะแนน 2 ชุด ไดแก ชุดคะแนนกอนเรียนและชุดคะแนน

หลังเรียน และคํานวณหาคาความแตกตางของคะแนนที ชุดคะแนนกอนเรียนและชุดคะแนนหลังเรียน เพื่อหาคา

รอยละของคะแนนทีหลังเรียนสูงกวาคะแนนที่กอนเรียน หรือระหวางการทดสอบ 2 ครั้ง โดยใชสมการที่ (4) 

จากนั้นนําคะแนนที่เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาคํานวณหาคารอยละ  

 

……..……………………………….(4) 

 

ง. โดยกําหนดเกณฑความพึงพอใจของผูเรียนอยู 5 ระดับ ดังนี้  

คาคะแนนเฉลี่ย  แปลความหมาย 

4.50 - 5.00    ความพึงพอใจมากที่สุด 

3.50 - 4.49   ความพึงพอใจมาก 

2.50 - 3.49  ความพึงพอใจปานกลาง 

1.50 - 2.49  ความพึงพอใจนอย 

1.00 - 1.49  ความพึงพอใจนอยที่สุด 

ขั้นตอนสุดทายคือ การนําผลตรวจคะแนน แบบสอบถามความพึงพอใจ มาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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7. ผลการวิจัย 
7.1 ผลการหาเงือนไขที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่น

แมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 (ก) สีของหลอดไฟที่กําลังไฟฟาของไมโครเวฟตางกัน, (ข) สีของหลอดไฟที่ระดับน้ําตางกัน, (ค) 

กราฟแสดงผลตางคา RGB สเปกตรัมความสวางจากหลอดไฟที่กําลังไฟฟาตางกัน, และ(ง)กราฟแสดงผลตางคา RGB 

สเปกตรัมความสวางจากหลอดไฟท่ีระดับน้ําตางกัน 
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จากภาพที่ 4 (ก) และ (ค) จะเห็นไดวาที่กําลังไฟฟา 100 วัตตเปนแสงสีแดง กําลังไฟฟา 200 วัตต มีสีสม 

กําลังไฟฟา 300 วัตต มีสีครามและที่กําลังไฟฟา 450, 600, 700 และ 800 วัตต สีความสวางของหลอดไฟมีสีมวง 

ซึ่งสีความสวางของหลอดไฟที่มีสีแตกตางกันน้ันเนื่องจากคลื่นไมโครเวฟทําใหไสของหลอดไฟรอน ภายในหลอดไฟมี

กาซอารกอนเมื่อไดรับความรอนจึงเกิดสเปกตรัมออกมา ที่มีความยาวคลื่นของแตละสีตางกัน สีที่มีความยาวคลื่น

นอยพลังงานจะสูงมาก ดังนั้นสรุปไดวากําลังไฟฟาที่ใชในการทดลองขั้นตอไปคือ 450 ถึง 800 วัตต จากภาพที่ 4 

(ข) และ (ง) จะเห็นไดวาที่ระดับน้ํา 0 มิลลิลิตร เกิดเปนแสงสีน้ําเงินเนื่องจากอิเล็กตรอนจากคลื่นไมโครเวฟทํา

ปฏิกิริยาไสหลอดไฟและไมมีน้ําเปนตัวเชื่อมระหวางขั้วโลหะของหลอดไฟ ทําใหกาซภายในหลอดไฟไดรับความรอน

เกิดเปนสเปกตรัม ที่ระดับน้ํา 5 ถึง 20 มิลลิลิตร น้ําจะทําใหหลอดไฟไดรับความรอนจากคลืน่ไมโครเวฟมากจงึทําให

เกิดสเปกตรัมสีมวงซึ่งจะมีพลังงานสูง สวนที่ระดับน้ํา 30 และ 40 นั้นเกิดแสงสีคราม ซึ่งจะมีพลังงานนอยกวาที่

ระดับน้ํา 5 ถึง 20 มิลลิลิตร  จะเห็นความแตกตางของสีความสวางของหลอดไฟในระดับน้ําที่ตางกัน ดังนั้น ชวง 

กําลังไฟฟา 450, 600, 700 วัตต และ ระดับน้ํา 30  มิลลิลิตร จะเปนเงื่อนไขที่เหมาะสมเงื่อนไขที่ไดนี้เปนชวงที่

ปลอดภัยสําหรับนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนตอไปได 

 

7.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง 

ตารางที่ 1 ความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา กอนเรียนและหลังเรียน  

 

การทดสอบ จํ า น ว น

ประชากร(n) 

คะแนนเต็ม x� SD t Sig. 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 (กลุมทดลอง) 

กอนเรียน 21 10 5.48 1.57 11.35 .000 

หลังเรียน 21 10 9.43 0.98   

นักศึกษาชั้นปที่ 4 (กลุมควบคุม) 

กอนเรียน 21 10 5.95 2.11 5.24 .000 

หลังเรียน 21 10 8.62 0.87   

*แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
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ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง (ก) และ กลุมควบคุม (ข)  

กอนเรียนและหลังเรียน  

 

จากตารางที่ 1 และภาพที่ 5 (ก) พบวา ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลอง

จํานวน 21 คน  การทดสอบกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.48 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.57 และการ

ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 9.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.98 ซึ่งมีคาความแตกตางเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยของกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 11.35 และคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เปน .000 จะเห็นไดวาคะแนน

หลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนที่เฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นมา

คํานวณหาคารอยละ 72.1 (จากสามการที่ 4) ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไววาคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลัง

เรียนตองมีคะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง มากกวา แบบทดสอบกอนเรียน มากกวา รอยละ 60 ขึ้นไป และจากตาราง

ที่ 1 และภาพที่ 5 (ข) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกลุมควบคุมจํานวน 21 คน  การทดสอบ

กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5.95 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.11 และการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 8.62 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.87 ซึ่งมีคาความแตกตางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกอนเรียนและหลัง

เรียนเทากับ 5.24 และคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เปน .000 จะเห็นไดวาคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เชนกัน คะแนนที่เฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นมาคํานวณหาคารอยละ 44.9 ซึ่งต่ํา

กวาเกณฑ จากผลการทดลองนี้เปนการยืนยนัถึงผลสมัฤทธ์ิชุดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมีสวนชวยเพิ่มความเขาใจในการ

เรียนการสอน เรื่องการเกิดพลาสมาจากคลื่นแมเหล็กไฟฟา จากเตาไมโครเวฟ ในกลุมทดลองนี้อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ    

 

7.3 ผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลองในงานวิจัยนี้  

 

ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลอง ในงานวิจัยนี้  
 

ขอความ SD x� ระดับความพึงพอใจ 

1. สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนรู 0.498 4.62 มากที่สุด 

2. ถายทอดเนื้อหาที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม 0.676 4.43 มาก 

3. ชวยเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมได 0.59 4.38 มาก 
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4. เนื้อหามีความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 0.483 4.67 มากที่สุด 

5. การเรียงลําดับเนื้อหาเขาใจงาย 0.602 4.48 มาก 

6. มีภาพประกอบชัดเจน 0.483 4.67 มากที่สุด 

7. กิจกรรมนาสนใจและเราความสนใจเกิดการใฝรู 0.498 4.62 มากที่สุด 

8. ชวยใหผูเรียนเขาใจไดงาย และจดจําได 0.59 4.62 มากที่สุด 

9. สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 0.602 4.52 มากที่สุด 

10. กระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด 0.68 4.48 มาก 

11. เปนสื่อที่มีการประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 0.498 4.38 มาก 

12. สะดวก งายตอการใชงาน 0.436 4.1 มาก 

13. สงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคม 0.498 4.38 มาก 

14. วิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 0.498 4.62 มากที่สุด 

15. สงเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห 0.68 4.52 มากที่สุด 

16. ชวยใหผูเรียนไดขอสรุปที่ถูกตอง 0.74 4.38 มาก 

27. ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 0.676 4.43 มาก 

เฉลี่ย 0.564 4.50 มากที่สุด 

 

ผลจากตารางท่ี 2 ไดผลความพึงพอใจของนักศึกษากลุมทดลอง ในงานวิจัยนี้ โดยการวัดผลจากระดับความ

พึงพอใจของกิจกรรมการเรียนรู พบวานักศึกษากลุมทดลองมีเจตคติที่ดีตอวิชาฟสิกสซึ่งแสดงไดจากผลการวัดระดับ

ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอการประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่น

แมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส ในระดับสูง ดังนี้ คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 0.564   คาคะแนนเฉลี่ย 4.50 และความ

พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 90 

 

8. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
กําลังไฟฟา 450, 600, 700 วัตต และ ระดับน้ํา 30  มิลลิลิตร เปนเงื่อนไขที่เหมาะสมเงื่อนไขที่ไดนี้เปนชวง

ที่ปลอดภัยสําหรับนําไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนตอไปได ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนกลุมทดลองซึ่งมีคาความแตกตางเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 

11.35 และคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เปน .000 จะเห็นไดวาคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และคะแนนที่เฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นมาคํานวณหาคารอยละ 72.1 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไววาคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรยีนตองมีคะแนนเฉลี่ยของกลุมสงู มากกวา แบบทดสอบกอนเรียน 

มากกวา รอยละ 60 ขึ้นไปนั้น แสดงใหเห็นผลของการประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง

คลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส โดยการปฏิบัติการทดลองทําใหหลอดไฟสวางไดในเตาไมโครเวฟ  ซึ่งสามารถทําให

นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอวิชาฟสิกส อยากจะเรียนรู อยากจะทดลอง มากขึ้น ตอมาทําใหนักศึกษาเขาใจการเกิดคลื่น

ไมโครเวฟ การเกิดพลาสมา จากการทดลองไดอยางชัดเจน และตอยอดในการเรียนในระดับขั้นสูงตอไปไดอยางมี

นัยสําคัญ  
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จึงสามารถสรุปไดวา จากผลการวิจัยนี้ไดประสบความสําเร็จในการ สามารถหาเงือนไขที่เหมาะสมสําหรับ

ประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกสได และทดลองใช

เตาไมโครเวฟในครัวสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกส กับกลุมประชากรเปน 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาฟสิกส ชั้นปที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 42 คน โดยไดผลสัมฤทธิ์

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากเตาไมโครเวฟคะแนนของนักศึกษามีคะแนนที่เฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นมาคํานวณหา

คารอยละ 72.1, มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไมเกิน .05 และพบวานักศึกษากลุมทดลองมีความพึง

พอใจท่ีดีตอวิชาฟสิกสซึ่งแสดงไดจากผลการวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับมากที่สุด รอยละ 90 

ขอเสนอแนะการนําผลงานวิจัยไปใชมีดังนี้ เนื่องจากการประยุกตใชเตาไมโครเวฟในครัวจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เรื่องคลื่นแมเหล็กไฟฟาในวิชาฟสิกสไดเปนอยางดี หางาย ลดขอจํากัดเรื่องวัสดุอุปกรณการทดลอง 

โดยเฉพาะครูที่อยูในที่หางไกลและมีงบประมาณนอย สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดี ทําใหนักศึกษาเห็น

ภาพ ไดยินเสียง เรียนรูสังเกตการเปลี่ยนแปลง และนํามาซึ่งคําถามที่นาสนใจอีกมากมาย สามารถนําไปใชรวมกับ

แผนการสอนแบบ 5E และแบบสะเต็มศึกษาไดตอไปไดเปนอยางดีในอนาคต 
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การสงเสริมทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน

บานหลวงเหนือ (วิททิตานุกูล) โดยใชเทคนิค Picture Me Reading 
 

วันชัย  มนตรีฤกษ
1
 สมบัติ คํามูลแกว

2
 

 

บทคัดยอ 
วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้เพื่อเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) หลังการใชเทคนิค Picture Me Reading ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา2560 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 จํานวน 11 คน เวลาที่ใช

ทดลอง 1 ชั่วโมง/แผน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1)แผนการเรียนรูที่ใชรวมกับเทคนิค Picture Me 

Readingการอานคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวน 15 ชุด 2)แบบทดสอบวัดทักษะการอานโดยใชเทคนิค Picture Me 

Reading ดวยขอสอบตอนที่ 1 เปนแบบจับคูมี 25 ขอ คิดเปน 25 คะแนนขอสอบตอนที่ 2 เปนแบบปรนัยสอง

ตัวเลือกมี 15 ขอคิดเปน 15 คะแนนดวยใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง 

การวิจัยเรื่องการสงเสริมการอานคําศัพทภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหลวง

เหนือ (วิทิตตานุกูล) โดยใชเทคนิค Picture Me Readingอําเภองาว จังหวัดลําปางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลําปาง เขต 1ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ผลการวิจัยพบวา 

 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิคโดยใชเทคนิค Picture Me 

Readingกอนการเรียนรูคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน เทากับ 70.9 ( =7.09) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.87 

(S.D. =1.87) หลังการเรียนรูแลว คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน เทากับ 14.18 ( =14.18) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 2.18 (S.D. =2.18) คะแนนหลังเรียนสูงสุดเทากับ20คะแนนและหลังเรียนต่ําสุดเทากับ 12 คะแนน 

 

  

                                                           
1 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง อีเมล : kommoonkaew@hotmail.com 
2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
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The promotion of reading Englishvocabulary byusing Picture Me 

Reading methodof Prathomsuka 2 students 

at BanluangnueaWitidtanukun School. 
 

Wanchai Montreererk
1
 Sombat Kammunkaew

2
 

 

Abstract 
This research aimed to compare learning achievement before and after using Directed 

Reading Activity (Picture Me Reading method) learning to promote English vocabulary reading of 

two students at BanluangnueaWitidtanukun School , Ngao District, Lampang Province Lampang 

Primary Educational Service Area Office 1.during the second semester of 2017  academic year.  

The tools were include of 1)Experimental tools were lesson plans on practice English 

reading abilities by using Directed Picture Me Reading method Reading 15  plans  and 2)Data 

collection: pre-post test  of reading skill. 

The research was analyzed data by mean, S.D, percentage. The research founded that 

before learning the pretest scores mean were 7.09and after learning 14.18 Before learning, 

standard deviation were 1.87and after learning 2.18 Before learning, percentage were 35.45 and 

after learning 70.19 respectively. 

The results of this research found that students score better levels before studying in 

the excellent level and were passed the threshold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 English major Faculty of Educations Lampang Rajabhat University E- mail : kommoonkaew@hotmail.com 
2 English major Faculty of Educations Lampang Rajabhat University 
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1. บทนํา 
 การเรียนภาษาอังกฤษในปจจุบันนับวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากภาอังกฤษเปนภาษากลางที่ใช

ติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือแสวงหาความรูสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และ

ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก(หลักสูตรแกนกลาง, 2551) ) โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งภาษาอังกฤษนั้น นับไดวาเปนภาษาสากลที่ใชติดตอสื่อสารกันอยูทั่วโลก ในการเริ่มตนเรียนภาษาอังกฤษนั้น 

คําศัพทนับเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตลอดจนมีสวนสําคัญ

ในการสรางและสงเสริมศักยภาพในตัวผูเรียนใหสามารถเติบโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถทั้งนี้

คําศัพทยังเปนเสมือนหัวใจสําคัญที่เปนชองทางใหผูเรียนสามารถไปตอยอดการเรียนรูในเรื่องที่ยากขึ้นได เชน เรื่อง

ประโยค สํานวน ไวยากรณ การถาม-ตอบเกี่ยวกับเรื่องตางๆในภาษาอังกฤษ และในเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่ผูเรียน

จะไดเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศและยังเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ดาน ไม

วาจะเปนดานทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอานและทักษะการเขียน และในยุคปจจุบันใครๆก็อยากเกง

ภาษาอังกฤษ เพื่อเปนขอไดเปรียบคนอื่นๆ ซึ่งองคประกอบของการเรียนภาษาอังกฤษที่สําคัญอยางหนึ่งคือการรู

ศัพทเยอะ เพื่อท่ีจะสามารถสื่อสารไดคลองขึ้น และเขียนไดหลากหลายสถานการณมากขึ้น มีคนจํานวนมากที่เรียน

ภาษาอังกฤษและยังตองเผชิญปญหาจําศัพทไมได จึงสงผลใหบุคคลเหลานี้ใชภาษาอังกฤษไดไมเกงสักทีและไม

สามารถสื่อสารกับเจาของภาษาได(Top-A tutor,2015) 

การสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กประถมศึกษา จะมุงเนนที่การเรียนรูคําศัพทเบื้องตน ทั้งการฟง การพูด 

การอาน หรือการเขียน เพราะธรรมชาติของการเรียนรูภาษาจะเริ่มจากคําศัพทเปนคําๆ กอน แลวคอยเรียนรูใน

ระดับประโยค ดังนั้นในการสอนภาษาใหนักเรียนนั้นคําศัพทจึงนับวาเปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งและเปน

ปจจัยพื้นฐานที่มนุษยสามารถสื่อสารกันไดอยางเขาใจไมวาจะดวยการฟง พูด อาน และเขียนผูที่เรียนรูภาษาไดดี

จะตองรูคําศัพทใหมากพอ จําใหแมนและนําไปใชไดถูกตองคลองแคลวสําหรับเด็กไทยสวนมากจะประสบปญหาจํา

คําศัพทไมไดสะกดไมเปน ฉะนั้นผูสอนจึงจําเปนที่จะตองหาวิธีการหรือเทคนิคตางๆ ที่เราความสนใจนักเรียนในการ

จดจําและเกิดทักษะจนสามารถนําไปใชในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากการที่ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่ฝกประสบการณสอนที่โรงเรียนบานหลวงเหนอื(วิทิตตานุกูล)สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาลําปาง เขต1และไดศึกษาขอมูลคาเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน

โรงเรียนหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) จากนายมานะ  ใจบุญ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) พบวา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีผลการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่ํากวาเกณฑในปที่ผานมา  ผูวิจัยจึงไดสอบถามขอมูล

ผลการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  เพิ่มเติมจากครูอัมพร  ยืนสุข ครูประจําสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ พบวานักเรียนชั้นประถมการศึกษาปท่ี 2โรงเรียนบานหลวงเหนือ สวนใหญมีปญหาในดาน

การอานคําศัพทภาษาอังกฤษมากที่สุด และไมรูจักพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ จึงเปนปญหาสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา 

 Picture Me Reading เปนเทคนิคการสอนอานตัวอักษรและคําภาษาอังกฤษที่ใชสายตาในการเรียนรู

เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด โดยใชบัตรคําที่มีภาพสื่อความหมายของคํานั้นๆ มาใสในตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งของคํา 

ซึ่งจะชวยใหผูอานสามารถเขาใจความหมายของคําศัพทที่เห็นไดทันที โดยไมตองแปลความหมาย ซึ่งเทคนิคการ

สอนแบบPicture Me Reading นั้นเปนเครื่องมือการสอนที่ มาลี เจ ไอแซคซัน (Marlys J. Isaacson) อาจารย

ทางดานจิตวิทยาในโรงเรียนประถมในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูคิดคนขึ้นมา  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําเทคนิค Picture 
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Me Reading มาชวยในการแกปญหาการเรียนรูคําศัพทและจดจําคําศัพทของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดฝกฝน

ตนเองและชวยสงเสริมใหเกิดทักษะรวมถึงความกระจางในบทเรียนซึ่งไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใช PictureMe 

Reading ในการสอนคําศัพทของนักเรียนปกติและมีความตองการพิเศษประเภทตางๆพบวาหลังจากการสอน

นักเรียนสามารถอานและแปลความหมายของคําศัพทไดอยางถูกตองและรวดเร็ว (Picture me reading : 

2011:online) นอกจากนี้สอดคลองกับงานวิจัยของเคียรอนซีฮี(Sheehy  : 2005:online ) ที่ทําการศึกษาโดยใช

โปรแกรมMorphing images ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชภาพแทรกลงไปในคําที่ใชในการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจํา

คําศัพทของเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูขั้นรุนแรงจานวน 8 คนผลการวิจัยพบวาการสอนดวยวิธีนี้มีประสิทธิภาพ

และไดผลดีกวาการสอนดวยวิธีท่ีอานคําเพียงอยางเดียว เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงและเขาใจในบทเรียน

ไดงายขึ้น การสอนโดยใช Picture Me Reading จึงเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะที่ดีในการจําคําศัพทไดมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งถานักเรียนไดรับการฝกฝนอยางสม่ําเสมอและฝกฝนอยางตอเนื่องเปนประจํา นักเรียนก็จะมีความรูดาน

คําศัพทเพิ่มขึ้นทั้งนี้ระหวางการทดลองใช Picture Me Reading เพื่อแกปญหาการเรียนรูคําศัพทและจําคําศัพท

ของนักเรียนแลวผูวิจัยยังไดมีการนําบทความสั้นๆที่มีภาพประกอบมาเขามาเสริมระหวางการเรียนการสอนตลอดทั้ง

ยังไดนําเกมเขามาแทรกระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียน ซึ่งจะทําใหนักเรียนไดเรียนรูผานรูปภาพ

และการเลนเกมเพื่อชวยใหผูเรียนรูสึกผอนคลายไปในตัวและไมทําใหนักเรียนรูสึกตึงเครียดมากจนเกินไปจาก

ประโยชนของ Picture Me Reading ที่ไดกลาวมาขางตนนี้จะเห็นไดวามันมีความสําคัญเปนอยางมากเพราะเปน

เสมือนเครื่องมือที่จะชวยอํานวยประโยชนตอการเรียนรูคําศัพทและจดจําคําศัพทไดดีขึ้นเพื่อใหการเรียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) หลังการใชเทคนิค Picture Me Reading 

 

3. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยทําการศึกษาตัวแปรการใชเทคนิค Picture Me Reading พัฒนาการอาน เนื่องจากการใชเทคนิค 

Picture Me Readingในการสอนการการอานนั้นเปนนวัตกรรมสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได จะทําใหนักเรียนเกิด

ความสนใจ นอกจากนั้น นักเรียนยังไดเรียนรูทักษะการอานไปพรอมๆกัน ดังนั้นขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้จึงสนใจ

ศึกษาการพัฒนาการอานคําศัพทของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกลุมเปาหมายการวิจัยในครั้งนี้

วางแผนเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหลวงเหนือ(วิทิตตานุกุล) เปนระยะเวลา 

1 เดือน คือชวงภาคเรียนที่ 1 เพราะผูวิจัยไดรับผิดชอบในการสอนชั้นนี้ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ระหวางเรียน  
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4. นิยามศัพทเฉพาะ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถดานทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษระหวางกอน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชเทคนิค Picture Me Readingที่ผูวิจัยไดสราง

ขึ้นจากการรวบรวมเอาคําศัพทตางๆจากหนังสือเรียนประกอบการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยมและสงผลใหผูเรียนที่มี

ผลการเรียนต่ําใหมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากการเรียนรูซึ่งไดจากแบบทดสอบ 

เทคนิค Picture Me Readingมีหลักการสอนที่คลายกันคือ สอนใหนัก เรียนอานออกเสียงเปนคําๆ จาก

บัตรคําและบัตรภาพตามครูโดยไมตองสะกดคําหรือวิเคราะหคํา ซึ่งแตกตางกันที่บัตรคําของเทคนิค Picture Me 

Reading นั้นจะมีภาพที่สื่อความหมายของคํา ใสในตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถเขาใจ

ความหมายของคําศัพทที่เห็นไดทันที ในขั้นตอนการสอนจะมีการนํากิจกรรมทางภาษาที่หลากหลายมาใชรวมกับ

รวมกับการสอนอาน เพื่อใหนักเรียนไดทั้งการฟง การพูด การอาน การเขียน และการใชประสาทสัมผัสเชน ตาดู หู

ฟง การไดหยิบจับ บัตรคําและบัตร Picture Me Reading และเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู 

นอกจากนี้ยัง เหมาะสมกับผูที่เริ่มตนฝก อานคํา (Picture me reading. 2011: online) 

การอานคําศัพท หมายถึง ความสามารถในการอานและสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 3-6 พยางคที่

สื่อไดดวยรูป ไดแกหมวดคําศัพทสิ่งของในหองเรียนสนามเด็กเลนวิชาคํากริยาอาหารเครื่องดื่มผลไม ผักสีและ

คําคุณศัพท(ขนาด) 

 

5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของทักษะการอานคําศัพทภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยเทคนิค Picture Me Reading ที่มีผลการเรียนรูดานทักษะการฟงที่ต่ํา โดยมี

ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาดังนี ้

 6.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 6.2 กําหนดระยะเวลาที่ใชในการศึกษา 

 6.3 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ 

 6.4 การเก็บรวบรวมขอมลู 

 6.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติทีใ่ชวิเคราะหขอมลู 

 6.6 ขั้นวิเคราะหขอมูล 

 

 

การจัดการเรียนการสอนการอานคําศัพท

ภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค 
Picture Me Reading 

 

ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
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6.1 กลุมเปาหมาย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหลวงเหนือ(วิทิตตานุกุล)  

อําเภองาว จังหวัดลําปาง  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 11 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 

6.2. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา  

 ใชระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาจํานวน  15 ชั่วโมง 

 

6.3 เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินการ 

 6.3.1 แผนการจัดการเรียนรูการฝกทักษะการฟงโดยใชเทคนิค Picture Me Reading จํานวน 15 

แผนการเรียนรู 

6.3.2 บัตรภาพ Picture Me Reading จํานวน 56 ภาพ 

6.3.3 แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเปนแบบจับคู จํานวน 25 ขอ และแบบเลือกถูกผิด จํานวน 15 ขอ 

 

6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.1 เก็บขอมูลกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน 

 4.2 เก็บขอมูลหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน 

 

6.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

 6.5.1 หาคารอยละของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

 6.5.2 เปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยหาคาผลตางระหวางคะแนนหลังเรียน

และกอนเรียน 

6.5.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษ มีเกณฑในการวัดและประเมนิผล

ใชเกณฑในการวัดและประเมินผล ดังนี้(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

 

6.6 ขั้นวิเคราะหขอมูล 

  6.6.1 วิเคราะหขอมูล 

  - วิเคราะหผลจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

6.6.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 1. คาเฉลี่ย 

  ×�     =     
∑�

�
 

                                เมื่อ×�   แทน คาเฉลี่ย   

∑xแทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

nแทนจํานวนประชากร 
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 2. การหาคารอยละ 

  คารอยละ = คะแนนที่ได x 100 

             คะแนนเต็ม 

 

7. ผลการวิวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชเทคนิค Picture me reading มีคะแนนเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ กอนการจัดการเรียนรูเทากับรอยละ45.67หลังการจัดการเรียนรูเทากับ

รอยละ84.75 คะแนนสวนตางได 39.08 และเมื่อเทียบกับเกณฑในการวัดและประเมินผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

อานภาษาอังกฤษ โดยใชเทคนิค Picture me reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2โรงเรียนบานหลวงเหนือ 

(วิทิตตานุกูล) อยูในระดับดีเยี่ยม 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
การศึกษาคนควาเรื่องการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค Picture Me Readingของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหลวงเหนือ (วิทิตตานุกูล) ผูศึกษาคนควาไดสรุปผลการศึกษาและมี

ขอเสนอแนะดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาคนควาการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยการใชเทคนิคPicture Me Readingของ

นักเรียนบานหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล)สรุปผลดังน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความรูทักษะการฟงในการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยการใชเทคนิคPicture 

Me Reading ทําใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังการทดลองสูงขึ้นกวากอนการทดลอง 

 

อภิปรายผล 

          จากการศึกษาคนควาการฝกทักษะการฟงภาษาอังกฤษโดยการใชเทคนิคภาพระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

โรงเรียนบานหลวงเหนือ(วิทิตตานุกูล)จังหวัดลําปางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปางเขต 1 จํานวน11 คน

สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

1. จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนการทดลองกับหลังการทดลองของนักเรียนกลุม

ตัวอยาง แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ซึ่งแตกตางกันโดยคะแนน

เฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 7.09และคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองเทากับ 14.18จะเห็นไดวาการสอนโดยการใช

เทคนิคPicture Me Reading เพื่อฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษในระยะเวลา 15คาบนั้น ทําใหนักเรียนมีคะแนน

เฉลี่ยหลังการทดลองเพิ่มขึ้นเทากับ 7.09 แสดงวาการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยการใชเทคนิคPicture Me 

Reading นั้นสามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู กลาวคือการใชบัตรคําและบัตรภาพ การไดเห็น ภาพจะชวย

กระตุนใหนัก เรียนเกิดการเชื่อมโยงภาพกับคํา ทําใหนักเรียนสามารถจําคําศัพทและอานคําศัพทไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง

สอดคลองกับคํากลาวของจุมพล บุญฉา (2548: ออนไลน ) ที่กลาวไววา การสอนอานโดยใชบัตรภาพและบัตรคํามี
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ความจําเปนอยางยิ่งในการสอนอานใหเด็ก ประถมศึกษา เพราะบัตรภาพและบัตรคํามีสวนในการสงเสริมการอาน

ของเด็ก และสามารถกระตุนและเปนแรงจูงใจในการอานใหเด็กอานและจดจําคําไดเพิ่มขึ้น 

 2. นําบทเรียนเทคนิค Picture Me Reading ไปใชในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน

ใหดีขึ้น 

 3.ศึกษาแนวทางการสอนการฟงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับมัธยมศึกษาผลการวิจัยปรากฏวา (1) 

บทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิค Picture Me Reading ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ (2) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชบทเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ0.01 (3) การสอนการอานคําศัพทภาษาอังกฤษจากบัตรPicture Me Readingจะกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรู

เพราะบัตรภาพสามารถสื่อถึงความหมายชัดเจน มีสีสันสวยงาม ดึงดูดตา ดวยภาพที่ชัดเจนงายตอการจดจําคําจึง

แนวการสอนที่ดีและประสบผลสําเร็จมากเหมาะสําหรับเด็กสอดคลองกับงานวิจัยของเคียรอนชีฮี (Sheehy. 

2005:online) ที่ทําการศึกษาการใชโปรแกรม Morphing images ซึ่งเปนโปรแกรมที่ใชภาพแทรกลงไปในคําในการ

สอนเพือ่พัฒนาศักยภาพการจาคําศัพทของเด็กที่มีปญหาการอานจํานวน 8 คนผลการวิจัยพบวาการสอนดวยวิธีนี้มี

ประสิทธิภาพและไดผลดีกวาการสอนดวยวิธีที่อานคําเพียงอยางเดียว  

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

- เนื่องจากนักเรียนมีความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อใหนักเรียนสามารถรวมกิจกรรมการเรียนรูไดอยาง

บรรลุวัตถุประสงคครูผูสอนควรชี้แนะหรืออธิบายเพื่อเติมในเนื้อหาบางสวนที่นักเรียนเขาใจไมชัดเจนตลอดทั้งครู

สามารถแกปญหานักเรียนกลุมออนโดยใชกระบวนการกลุมหรือเพื่อนชวยเพื่อน 

- คําศัพทบางคําเปนศัพทที่หารูปมาทําเปนบัตรภาพยากเชนชื่อบุคคลหรือชื่อสถานที่ผูสอนควรเลือก

คําศัพทที่งายตอการการทําและควรเปนคําศัพทงายๆ 

- ผูสอนควรปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ไดจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนฟงและสงเสริมกิจกรรมนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

- ควรทําการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานคิดวิเคราะหและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อให

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2544กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

- แบบทดสอบคําศัพท หลังเวลาผานไป 2 สัปดาห ควรเปลี่ยนรูปแบบของขอสอบแทนการสลับที่ขอ

คําศัพท เพื่อใหแบบทดสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

- ควรมีการเผยแพรและขยายผลการฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยการใชเทคนิค Picture Me 

Reading ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ใหแพรหลายมากขึ้น 
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม 

และสารสนเทศรวมสมัย ที่มีตอผลสมัฤทธิท์างการเรียน และความสามารถในการคิด

วิเคราะหวิชาเศรษฐศาสตรรหัสวิชา ส32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา จังหวดัสงขลา 

 
วิชัย  วงศสุวรรณ

1
 

 

บทคัดยอ 
 วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียนโดยใชวิธีสอน

แบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถามและสารสนเทศรวมสมัย2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห 

ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถามและสารสนเทศ

รวมสมัย3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 5/8 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาปการศึกษา 2560 จํานวน44 คนใชวิธีการสุมแบบกลุม เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัย1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3) แบบวัดความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห และ3) แบบประเมินความพึงพอใจสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที (t - test) ผลการวิจัย1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01  2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูระดับคุณภาพมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.70คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

 

คําสําคัญ : วิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม, สารสนเทศรวมสมัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,

ความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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Effects of Learning Management by Using Lecture Method withthe 

Questioning Techniques and the Contemporary Informationon the 

Learning Achievementand Analytical Thinking Ability in Soc 32102 
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Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School  Songkhla Province 
 

Wichai  Wongsuwan
1 

 

Abstract 
 The purposes of this research were : 1) to compare the learning achievement before and 

after studying by using  lecture method with the questioning techniques and the contemporary 

information2) to compare the analytical thinking ability before and after studying by using lecture 

method with the questioning techniques and the contemporary information and 3) to study the 

opinions of the students toward lecture method with the questioning techniques and the 

contemporary information. The sample consisted of 44 mathayomsuksa 5/8 students studying in 

the 2017 academic year at Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School. The research instruments 

comprised 1)learning management plans 2)a learning achievement test 3)a learning analytical 

thinking ability test , and 4) a scale to assess the students opinions toward  lecture method with 

the questioning techniques and the contemporary information. The statistics used for data 

analysis included mean, standard deviation, t- test (dependent).  The research findings were as 

follows : 1) the post - learning achievement scores by using lecture method with the questioning 

techniques and the contemporary informationwere  significantly higher than their pre - learning 

counterparts at the .01 level, 2) the post -learning analytical thinking ability scores by using 

lecture method with the questioning techniques and the contemporary information were  

significantly higher than their pre - learning counterparts at the .01 level and 3) the satisfaction of 

the students learning activity were found to be at the highest level ( = 4.70, S.D = 0.60). 

 

Keywords: Lecture Method with the Questioning Techniques and the Contemporary information, 

Achievement, Analytical thinking ability. 

 

 

                                                           
1 Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya  School Songkhla Province E-mail : wichaiwong45@gmail.com 
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1. บทนํา 
 กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาไดมีการปรับปรุง และพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญของประเทศมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้นจากผลทดสอบระดับชาติ (O - NET)ปการศึกษา 2556 – 2559สาระเศรษฐศาสตร  

ระดับมัธยมศึกษาปลาย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับต่ํา ดังแสดงตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระดับประเทศ และระดับโรงเรียนปการศึกษา 2556 – 

2559 

คะแนน ปการศึกษา 2556 ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 ปการศึกษา 2559 

โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ โรงเรียน ประเทศ 

คาเฉลี่ย 42.76 30.59 54.66 38.93 57.16 48.76 44.97 37.16 

ค า เบี่ ย ง เบน

มาตรฐาน 

16.33 14.20 17.75 19.45 12.42 11.10 11.12 11.20 

 

ที่มา :โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา, 2560 : 13 

 

 จากขอมูลในตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร ของนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จากการทดสอบระดับชาติ (O - NET) อยูในเกณฑต่ํากวารอยละ 50  สําหรับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุล

กันยาอยูในระดับผานเกณฑขั้นต่ํา ในปการศึกษา 2557 และ 2558 ในขณะที่ปการศึกษา 2556 และ 2559 อยูใน

ระดับต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนของโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยาจะตองจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตรระดับชาติ         

(O-NET) ในระดับที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาการที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระเศรษฐศาสตร ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยูในระดับต่ํา อาจเปนผลสืบเนื่องมาจากเนื้อหาสาระในวิชาเศรษฐศาสตร

เปนเรื่องไกลตัว นักเรียนไมสามารถเชื่อมโยงทฤษฏีการเรียนรูในหองเรยีนไปเชื่อมโยงกับสถานการณจริงที่เกิดขึ้นได

หรืออาจจะมีผลสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู ดังที่วิชัย  วงศสุวรรณ (2558 : 116 – 117)ได

สอบถามความคิดเห็นครูผูสอนวิชาเศรษฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสงขลา  ผลจากการศึกษา

สรุปไดวาสาเหตุที่มีผลทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรอยูในระดับต่ํา มีสาเหตุทั้งดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูผูสอนที่สวนใหญขาดเทคนิคการสอนที่นาสนใจ ทําใหนักเรียนขาดความสนใจใน

การเรียน และดานผูเรียน ที่พบวา นักเรียนสวนใหญไมสามารถนําทฤษฏีไปวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้นในสถานการณจริง 

 นอกจากพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเปนจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีผูสอนจะตองประเมินผูเรียน 

ในดานความรูแลว สมรรถนะสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ผูสอนจะตองพัฒนาผูเรียนใหเกิดขึ้นคือ ความสามารถในการคิด

วิเคราะห  ทั้งนี้เนื่องจาก ความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนทักษะที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาใน
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ศตวรรษที่ 21 หากผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห จะชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความฉลาดทางสติปญญา 

ความสามารถแกปญหาการประเมินการตัดสินใจและสรุปขอมูลตางๆที่รับรูไดอยางสมเหตุสมผลอันเปนพื้นฐานการ

คิดในมิติอื่นๆ(รัตนาสุขศรี, 2551:50) สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะตอง

มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิดวิเคราะห(วิจารณ  พานิช, 2555 : 19)นอกจากนั้นคุณลักษณะ 

ดานความสามารถในการคิด  ยังเปนสมรรถนะที่สําคัญของผูเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 ที่ผูสอนจะตองพัฒนาผูเรียนอีกดวย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 6)  

 จากการศึกษาเอกสารตาง ๆ พบวาวิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) เปนวิธีสอนที่ครูผูสอนสวน

ใหญเคยชิน และนิยมนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และถูกมองวาเปนวิธีสอนที่นาเบื่อไมนาสนใจ แตใน 

ความเปนจริงวิธีสอนแบบบรรยายยังคงเปนวิธีสอนที่สําคัญ และมีคุณคา เหมาะกับการสอนเนื้อหาที่ยาก ซับซอนให

ผูเรียนจํานวนมากเขาใจในเวลาอันจํากัด และสามารถปลูกฝงใหผูเรียนรักในวิชาที่เรียนได (ปราณภา  โหมดหิรัญ, 

2552 : 118)  เพียงแตครูจะตองนําเทคนิคการสอนอื่น ๆ มาจัดกิจกรรมรวมกับวิธีสอนแบบบรรยาย ดังที่ สุวิมล   

เขี้ยวแกว (2545 : 30 – 32) และทิศนา  แขมมณี  (2550 : 15) ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับการนําวิธีสอนแบบบรรยาย 

ไปใชใหมีประสิทธิภาพ สรุปความวา “ผูสอนจะตองเตรียมความพรอมตั้งแตขั้นเตรียมการ ขั้นสอน และขั้นสรุป ใน

ขณะเดียวกันในขั้นการสอน ควรนําสื่อการสอน การใชคําถาม หรือเทคนิคตาง ๆ มาใชรวมกับการสอนแบบบรรยาย 

ก็จะสงผลทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น” สอดคลองกับแนวคิดของ ปราณภา  โหมดหิรัญ 

(2552:121 -128)  กลาววา “ในการสอนแบบบรรยายหากครูผูสอนไดใชสื่ออิเลกทรอนิกส โสตทัศนูปกรณตาง ๆ 

มาประกอบการบรรยาย สื่อตาง ๆ ไดแก รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง Power Point ฯลฯ สามารถทําใหการบรรยาย

นาสนใจยิ่งข้ึนเปนอยางมาก และจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น    

เทคนิคการใชคําถาม ยังเปนเปนอีกเทคนิคหนึ่งที่ครูผูสอนควรนํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

เนื่องจากการใชคําถามในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูจะเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดการตื่นตัว สามารถตรวจสอบวา

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระที่สอนหรือไม รวมทั้งชวยเนนประเด็นสาระสําคัญสําคัญ ดังที่ วัฒนาพร  

ระงับทุกข (2542 : 24) สุวิมล  เขี้ยวแกว (2545 : 32)  สุวิทย   มูลคํา และอรทัย  มูลคํา (2545 : 76)ไดกลาวถึง

ประโยชนของ การใชคําถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู สรุปความวา “การใชคําถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

มีประโยชนตาง ๆ มากมาย อาทิ ชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาความคิดใหม ๆ ชวยกระตุน

ความคิด และความสนใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอยางสม่ําเสมอ ชวยเนนย้ําประเด็นสําคัญของสาระการเรียนรูที่

เรียน การทบทวนบทเรียน ชวยในการประเมินผลการเรียนของผูเรียนวามีความเขาใจในเรื่องที่กําลังศึกษามากนอย

เพียงไร ”และจากผลการวิจัยของอุมาภรณ  ไชยเจริญ (2556 :  139)  และ แฝงกมล  เพชรเกลี้ยง (2556 : 109) 

ซึ่งไดนําเทคนิคการใชคําถามไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับวิธีสอนแบบตาง ๆ ผลปรากฏวาสามารถ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร เปนสาระหนึ่งที่ถูกกําหนดใหนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตองศึกษา 

ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกําหนดมาตรฐานการ

เรียนรูไว 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานส3.1เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการ

ใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคารวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ

ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพและมาตรฐานส3.2เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆความสัมพันธทางเศรษฐกิจ

และความจําเปนของ   การรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 58,66 ) โดย

มาตรฐาน  ส 3.2 ประกอบดวย ตัวช้ีวัดที่ 1 ประกอบดวย 1) บทบาทของนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลใน
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ดานการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การรักษาดุลการคาระหวางประเทศ

การแทรกแซงราคาและการควบคุมราคา2) รายรับและรายจายของรัฐที่มีผลตองบประมาณหนี้สาธารณะการพัฒนา

ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนนโยบายการเก็บภาษีประเภทตางๆและการใชจายของรัฐแนวทางการ

แกปญหาการวางงาน3) ความหมายสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจเชนเงินเฟอ เงินฝด4)ตัวชี้วัด 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน GDP , GNP รายไดเฉลี่ยตอบุคคล5) แนวทางการแกปญหาของนโยบายการเงิน

การคลัง (กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 89 - 91)จะเห็นไดวาสาระการเรียนรูแกนกลางดังกลาวเปนเรื่องที่ไกลตัว

ผูเรียนในชีวิตประจําวัน และเปนสาระการเรียนรูที่มีความเกี่ยวของกับขอมูล  และขอมูลดังกลาวสามารถ

เปลี่ยนแปลงได ดังนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเนื้อหาดังกลาวผูสอนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําขอมูล หรือ

สารสนเทศท่ีเปนปจจุบันมาใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรู คือ สารสนเทศรวมสมัยนั่นเองซึ่งชุติมา สัจจานันท (2548: 8-

10) ไดกลาวถึงลักษณะของสารสนเทศที่ดีไวหลายประการ สรุปความวา “มีความถูกตอง ทันสมัย ทันเหตุการณ 

และแหลงของขอมูลตองมีความนาเชื่อถือ”ดังนั้นขอมูลตาง ๆ ที่ผูวิจัยไดนํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

จึงเปนขอมูลที่ทันสมัยเปนปจจุบัน และมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อได เชน ธนาคารแหงประเทศไทย  กระทรวง

พาณิชย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ สํานักบริหารหนี้

สาธารณะ เปนตนโดยสารสนเทศรวมสมัยดังกลาวผูวิจัยไดนํามาใชในขั้นนํา และหรือขั้นกิจกรรมการเรียนรู  ซึ่งจะ

ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน และทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายยิ่งขึ้น ซึ่งจะผลตอการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดนําเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัยมาใชในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับวิธีสอนแบบบรรยาย หนวยการเรียนรูเรื่อง นโยบายการเงิน การคลัง และการคา

ระหวางประเทศ รายวิชาเศรษฐศาสตร รหัสวิชา ส32102 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ

วิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน กับหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

ก า ร เ รี ย น รู โ ด ย ใ ช วิ ธี ส อน แบบ บร รย าย ร ว ม กั บ เ ท คนิ ค ก า ร ใ ช คํ า ถ ามแ ละ ส า รส น เท ศร ว ม สมั ย 

            2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู โดยใชวิธีสอนแบบบรรยาย รวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยาย

รวมกับเทคนิคการใชคําถามและสารสนเทศรวมสมัย 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

            3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

          1) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560ที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตร รหัสวิชา ส32102จํานวน 5 หองเรียนรวมทั้งสิ้น224 คน 

2) กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/8โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา  

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560ที่เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรรหัสวิชา ส32102 จํานวน 44คน โดยใชวิธีการสุมแบบ
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กลุม(Cluster Random Sampling) 

            3.2 เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เรื่อง นโยบายการเงิน การคลัง และการคาระหวางประเทศ 

            3.3 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560  จํานวน 7 สัปดาห  14 คาบ 

            3.4 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

                       1) ตัวแปรตน คือ วิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย 

            2) ตัวแปรตาม ประกอบดวย1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห 

และ 3) ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถามและ

สารสนเทศรวมสมัย 

           3.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

                       1) เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ  แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง นโยบายการเงิน การคลัง 

และการคาระหวางประเทศ  รายวิชาเศรษฐศาสตร รหัสวิชา ส32102โดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิค

การใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย  จาํนวน 14 คาบ 

            2) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   ประกอบดวย   

                               (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 

50 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80- 1.00คาดัชนีความงายระหวาง 0.50 – 0.80 

และคาดัชนีอํานาจจําแนก ระหวาง 0.20 – 0.52และคาดัชนีความเที่ยง 0.80 

 

                    (2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จํานวน20 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.80-1.00  คาดัชนีความงายตั้งแต 0.28 -

0.80   คาดัชนีอํานาจจาํแนกตั้งแต 0.20 - 0.51  และคาดัชนีความเที่ยง 0.82 

                               (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอน

แบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับจาํนวน 

18 ขอ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)ระหวาง0.80-1.00และคาดัชนีความเที่ยง 0.86 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

 4.1 วิธีสอนแบบบรรยาย รวมกับเทคนิคการใชคําถามและสารสนเทศรวมสมัย หมายถึง รูปแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ผูสอนไดนาํขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน และตั้งประเด็นคําถามตาง ๆ มาใชในขณะจัด

กิจกรรม 

การเรียนรู อาจจะปรากฏในขั้นใดขั้นหนึ่งของวิธีสอน ซึ่งมี 4 ขั้น ดังนี ้

  ขั้นที่ 1  ขั้นนํา   ประกอบดวยขั้นตอนยอย ๆ 3 ขั้น คือ 

   ขั้นที่ 1.1  นําเขาสูบทเรียน  นําขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณปจจุบัน มา

เสนอผูเรียน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจใครรูในเรื่องที่กําลังศึกษา โดยใชบทความ ขาวหนาหนังสือพิมพหรือ

แผนโปสเตอร ฯ เปนตน 

  ขั้นที่ 1.2 แจงจุดประสงคของบทเรียน  เพื่อใหผูเรียนทราบวาในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูในแตละครั้งผูเรียนจะตองบรรลุจุดประสงคอะไรบาง เพื่อผูเรียนไดมีเปาหมายในการเรียน 
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   ขั้นที่ 1.3  ทบทวนความรูเดิม  โดยทบทวนความรูเดิมที่ผูเรียนไดศึกษาไปแลวเมื่อ

สัปดาหที่ผานมา หรือที่เคยศึกษามา เปนการกระตุนความรูเดิมของผูเรียน เพื่อผูเรียนจะไดเชื่อมโยงความรูเดิมกับ

ความรูใหม 

  ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรมการเรียนรู   นําเสนอความรูใหมใหกับผูเรียนโดยใชสื่อตาง ๆ ประกอบการ

จัดกิจกรรม รวมทั้งการนาํเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

  ขั้นที่ 3  ขั้นสรุป  นักเรียนและครู รวมกันสรุปสาระสําคัญของบทเรียนที่ไดจากการจัด

กิจกรรม 

การเรียนรู โดยใชวิธีการสุมถามนักเรียน และหรือประเมินจากการตอบคําถามในใบกิจกรรม 

  ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินผล ดําเนินการประเมินผลการเรียนรู ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

โดยใชวิธีการทดสอบหลังเรียนและหรือการตอบคาํถามในใบกิจกรรม 

  4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู ความเขาใจในการเรียนเรื่องนโยบายการเงิน การคลัง 

และการคาระหวางประเทศ ของนักเรียนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยาย รวมกับเทคนิค

การใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย ซึ่งวัดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

 4.3 ความสามารถในการคิดวิเคราะห  หมายถึงความสามารถในการคิดแยกแยะองคประกอบตาง ๆ 

ของเรื่องราวใด หรือเหตุการณออกเปนสวนยอย ๆ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น 

รวมทั้งความสัมพันธที่เกี่ยวของกัน และทําใหเราทราบถึงความสําคัญ และความสัมพันธของสวนยอย ๆ ที่จําแนก

หาสาเหตุ หาผล และความสําคัญทั้งปวงของเรื่องนั้นโดยวัดจากแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น 

 4.4 ความพึงพอใจ หมายถึง  สภาพความรูสึกชอบ หรือไมชอบของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู โดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย  ในดานการจัดการ

เรียนรู   ดานผลการจัดการเรียนรู  และ  ดานพฤติกรรมครูผูสอน 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสอนแบบบรรยาย รวมกับเทคนคิการใช

คําถามและสารสนเทศรวมสมัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความสามารถในการคดิวิเคราะห 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 

 6.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนสอบกอนเรียน 

สําหรับการวิเคราะหขอมูล 

2) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิค

การใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัยที่ผูวิจัยไดจัดสรางข้ึน จํานวน 7 แผน รวมเวลา 14 คาบ  

3) นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห

หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน 14 คาบ โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ

วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับทดสอบกอนเรียนแลวบันทึกผลการสอบไวเปน

คะแนนหลังเรียนสําหรับการวิเคราะหขอมูล  

4) นักเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับ

เทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย 

  6.2 การวิเคราะหขอมูล 

1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถามและสารสนเทศรวมสมัยทดสอบความแตกตาง

ระหวางคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน กับคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน โดยใชสถิติ t - test แบบ dependent  

2) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถามและสารสนเทศรวมสมัยทดสอบความ

แตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน กับคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน โดยใชสถิติ t - test แบบ dependent  

3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับ

เทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑคุณภาพ 
 

7. ผลการวิจัย  

               1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน กับหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย พบวาคะแนนเฉลี่ย 

หลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1    เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน กับหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย 

กลุมทดลอง       

กอนเรียน 

 

หลังเรียน 

44 

 

44 

18.363 

 

30.954 

3.320 

 

3.809 

 

12.590 

 

 

4.571 

 

 

18.269** 

 **p<.01 ; (t 43 = 2.457 

n X S d dS t
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2. การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน กับหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย พบวาคะแนน

เฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนเรียน กับหลังเรียน ของนักเรียนที่ไดรับการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย 

กลุมทดลอง       

กอนเรียน 

 

หลังเรียน 

44 

 

44 

7.522 

 

13.840 

1.731 

 

2.332 

 

6.318 

 

 

2.674 

 

 

15.671** 

 **p<.01 ; (t 43 = 2.457) 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับ

เทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัยพบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับคุณภาพมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 

4.70  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.60สรุปไดดังตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3   แสดงคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดกิจกรรม 

การเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับเทคนิคการใชคําถาม และสารสนเทศรวมสมัย 

รายการประเมิน  S.D การแปลความหมาย 

ดานการจัดการเรียนรู 

ดานผลการจัดการเรียนรู 

ดานพฤติกรรมครูผูสอน 

4.72 

4.57 

4.81 

0.59 

0.70 

0.46 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

รวม 4.70 0.60 มากที่สุด 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

8.1 อภิปรายผล 

 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน กับหลังเรียน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01แสดงใหเห็นวาวิธีการสอนแบบบรรยายหากนําไปใช

รวมกับเทคนิคอื่น ๆ ก็สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นไดเชนกัน ดังที่ ทิศนา  แขมมณี 

(2555 : 15) และ ศิริพันธุ  ศิริพันธุ และคณะ (2557 : 14 -15)ไดใหขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูโดยใช

วิธีสอนแบบบรรยายใหมีประสิทธิภาพสรุปความวา วิธีสอนแบบบรรยายเปนวิธีสอนที่สามารถสรางความสนใจใหกับ

ผูเรียนได หากผูสอนไดนําสื่อการเรียนการสอน หรือนําเทคนิคการสอนตาง ๆ มาใชรวมกับวิธีสอนแบบบรรยาย จะ

ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจไดดียิ่งขึ้น” ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูวิจัยไดนําเทคนิคการใชคําถาม มาใช

รวมกับวิธีสอนแบบบรรยายโดยใชคําถามกระตุนผูเรียนเปนระยะ ๆ รวมทั้งการใหผูเรียนไดซักถามในประเด็นปญหา

ตาง ๆ ที่นักเรียนยังไมเขาใจ หรือยังมีขอสงสัย ซึ่งการใชคําถามในขณะจัดกิจกรรมการเรยีนรูดงักลาว เปนอีกเหตุผล

n X S d dS t
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หนึ่งท่ีทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน ดังทีสุ่วิมล  เขี้ยวแกว (2542 : 38)  สุวิทย  มูลคํา และอรทัย  มูล

คํา (2545 : 76)ไดกลาวถึงประโยชนของการใชคําถามสรุปความวา “การใชคําถามในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี

ประโยชนตาง ๆ มากมาย อาทิ ชวยใหนักเรียนสรางความรู ความเขาใจ และพัฒนาความคิดใหม ๆชวยกระตุน

ความคิด และความสนใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนอยางสม่ําเสมอ ชวยเนนย้ําประเด็นสําคัญของสาระการเรียนรูที่

กําลังเรียน ชวยทบทวนบทเรียน รวมทั้งชวยในการประเมินผลการเรียนของผูเรียนวามีความเขาใจในเรื่องที่กําลัง

ศึกษามากนอยเพียงไร”สอดคลองกับงานวิจัยของอุมาภรณ  ไชยเจริญ (2556 :  139)  และแฝงกมล  เพชรเกลี้ยง 

(2556 : 109)ไดนําเทคนิคการใชคําถามไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับวิธีสอนแบบตาง ๆ ผลปรากฏวา

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับผูเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 นอกจากนั้นจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีสอน

แบบบรรยาย รวมกับเทคนิคการใชคําถามและสารสนเทศรวมสมัย ดานการจัดการเรียนรู และดานพฤติกรรม

ครูผูสอน ในประเด็นตาง ๆ อาทิ นักเรียนมีความสุขในขณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนอารมณดียิ้มแยมแจมใส 

ผูสอนรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน และมีความกระตือรือรนขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู พบวา ทุกประเด็น

นักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ซึ่งอารมณและเจตคติของผูเรียนจะมีอิทธิพลอยางมากตอการเรียนรูของ

ผูเรียน ดังที่บลูม (Bloom. 1976 :139) และคลอสไมเออร (Klausmeier. 1980 : 320 – 321) ไดกลาวไววา 

ทัศนคติของผูเรียนที่มีตอครูผูสอน และปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับครูที่มีความสัมพันธที่ดี และมีความรูสึกที่ดีตอ

กัน เปนองคประกอบสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหนักเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน            

2) การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห กอนเรียน กับหลังเรียนพบวาความสามารถในการ

คิดวิเคราะหหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ผูสอนใชการตั้งคําถาม สอบถามผูเรียนอยูเสมอ ทั้งนี้การใชคําถามจัดเปนสิ่งเราที่ดีที่สุดในการที่จะฝกใหเด็กคิด 

เพราะการถามเปนการนํานักเรียนใหเกิดการคิดไตรตรอง ทบทวนความเขาใจของตนเอง และพยายามคิดเพื่อจะหา

คําตอบมาตอบคําถามของครู ดังนั้นการใชคําถามจึงนับวามีความสําคัญในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของ

ผูเรียนดังท่ี ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ (2543 : 124 - 167) ไดยกตัวอยางแนวทางในการคําตั้งคําถามเพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห เชนใชคําถามวา “ชิ้นใด  สวนใด   ที่ไหน อะไร  ตอนใด

สําคัญที่สุด เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหความสําคัญ” ใชคําถามวา “ทําไม   เพราะเหตุใด    ถา....... 

เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหความสัมพันธ”  และใชคําถามวา “ใชหลักการ แนวคิดใด เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ” เปนตน สอดคลองกับงานวิจัยของอุมาภรณ ไชยเจริญ (2556 : 139) 

และวันเพ็ญ  กลิ่นออน (2559 : 109)ไดนําเทคนิคการใชคําถามรวมกับวิธีสอนแบบตาง ๆ สามารถพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะห ใหกับนักเรียนไดสูงขึ้น 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอ 

การจัดกิจกรรมการเรยีนรู โดยภาพรวมอยูในระดับคณุภาพมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 4.70คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60

มีผลสืบเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูวิจัยไดสรางแรงจูงใจใหนักเรียนไดเห็นความสําคัญของเนื้อหา

สาระที่นักเรียนกําลังศึกษา รวมทั้งไดตั้งประเด็นคําถามตาง ๆ สุมถามนักเรียนเปนระยะ ทําใหนักเรียนตื่นตัวอยู

ตลอดเวลา และไดนําขอมูลสารสนเทศซึ่งเปนขอมูลปจจุบันมาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียน

สามารถเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น และสามารถนําความรูไปติดตามขอมูลขาวสารในชีวิตจริงไดขณะเดียวกันจากผลการ

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูพบวานักเรียนมีความสุขในขณะครูจัดกิจกรรม
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การเรียนรู ผูสอนอารมณดียิ้มแยมแจมใส ผูสอนรบัฟงความคิดเห็นของนักเรียน และมีความกระตือรือรนขณะปฏบิตัิ

กิจกรรมการเรียนรู พบวา ทุกประเด็นนักเรียนมีความพงึพอใจระดับมากที่สุด ซึ่งอารมณและเจตคติของผูเรียนจะมี

อิทธิพลอยางมากตอการเรียนรูของผูเรียน ดังที่ วรรณีลิมอักษร (2546 : 71) ไดกลาววา อารมณ และเจตคติของ

ผูเรียนที่มีตอสถาบันการศึกษา ตอวิชาที่เรียน และตอครูผูสอน มีอิทธิพลในการกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ อยาก

รูอยากเห็น ทุมเทกําลังความสามารถในการเรียนอยางเต็มที่จนประสบความสําเร็จในการเรียนตามเปาหมายที่ได

วางแผนไว  

     8.2 ขอเสนอแนะ 

 1) วิธีสอนแบบบรรยาย เปนวิธสีอนที่ครูสวนใหญยังคงนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู และถูกมอง

วาเปนวิธีสอนที่นาเบื่อ ไมนาสนใจ แตในความเปนจริงแลววิธีสอนแบบบรรยาย เปนวิธีสอนท่ีสามารถทําใหการจัด

กิจกรรมการเรียนรูมีความนาสนใจ และพัฒนาผูเรียนใหเกิดคณุลักษณะตาง ๆ ได ประเด็นสําคญัคือครูไมควรใชวิธี

สอนแบบบรรยายอยางเดียว ควรนําเทคนิค หรือสื่อการสอนตาง ๆ มารวมใชในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูก็จะสงผล

ทําใหการใชวิธีสอนแบบบรรยายไมนาเบื่อ ผูเรียนเกดิความสนใจ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในดานตาง ๆ 

ไดเชนกัน  

 2) กอนที่จะนําวิธีสอนแบบบรรยายไปใชรวมกับเทคนิคตาง ๆ จะตองศึกษาขั้นตอนของวิธีสอนแบบ

บรรยายใหละเอียดมีกี่ขั้นอะไรบาง อีกท้ังการเลือกเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ เพื่อจะนํามาใชรวมกับวิธีสอนแบบ

บรรยาย จะตองเลือกใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และเปาหมายในการพัฒนาผูเรียน  ก็จะทําใหการนําวิธีสอนแบบ

บรรยายไปใชในการจัดกจิกรรมการเรียนรูเกดิประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดไดเชนกัน 
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การใชแนวคิดสัทศาสตรเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงพยัญชนะไทยที่ถกูตองของ

นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

สุวรรณี  เครือพึ่ง
1
 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิด์านการอานออกเสียงพยัญชนะไทยของนักศึกษาชั้นป

ที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวางกอนศึกษาและหลังศึกษาแนวคิด

สัทศาสตร  ผูวิจัยใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน

ทั้งสิ้น 64 คน เปนกลุมประชากร  โดยใชเครื่องมือในการศึกษา ดังนี้ 1) แบบอานออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว 

เพื่อทดสอบและคัดกรองนักศึกษาที่มีปญหาในการออกเสียงพยัญชนะไทยไมถูกตองหรือไมชัดเจน หลังการทดสอบ

ไดนักศึกษาจํานวน 18 คน ท่ีมีปญหาในการออกเสียงพยัญชนะไทยไมถูกตองหรือไมชัดเจน  จัดใหเปนกลุมตัวอยาง

ของงานวิจัย  2) เอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร  โดยเนื้อหาประกอบดวยความหมายของสัทศาสตร อวัยวะที่

ใชในการออกเสียง และประเภทของเสียงและการเคลื่อนที่ของอวัยวะในชองปากในขณะที่ออกเสียง โดยใหกลุม

ตัวอยางศึกษาเอกสารความรูนี้  ใชเวลาการศึกษาและการฝกออกเสียงตามแนวคิดสัทศาสตรหลังเลิกเรียนครั้งละ 2 

ชั่วโมง สัปดาหละ 1 วัน เปนจํานวน 4 สัปดาห และ 3) แบบทดสอบกอนและหลังการศึกษาเอกสารความรูเรื่อง

แนวคิดสัทศาสตร โดยเปนแบบทดสอบการอานออกเสียงพยางคหรือคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะที่นักศึกษากลุม

ตัวอยางมีปญหาการออกเสียงพยัญชนะนั้นๆ ชุดละ 20 พยางค/คํา  ซึ่งนักศึกษาในกลุมตัวอยางแตละคนจะได

ทดสอบการอานออกเสียงในชุดพยัญชนะที่ตนเองมีปญหาเทานั้น   

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 28.13 ยังไมสามารถอานออกเสียงพยัญชนะไทยใหถูกตองหรือชัดเจนตามแนวคิด

สัทศาสตร แตเมื่อนักศึกษาไดศึกษาเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร หัวขอการอานออกเสียงแลวพบวา 

นักศึกษากลุมตัวอยางนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงพยัญชนะไทยที่สูงขึ้น โดยกลุมตัวอยางมีคะแนนการ

ทดสอบการอานออกเสียงกอนการศึกษาเอกสารความรู มีคาคะแนนเฉลี่ย 11.28 คิดเปนรอยละ 56.39  และมี

คะแนนการทดสอบการอานออกเสียงหลังการศึกษาเอกสารความรู มีคาเฉลี่ย 19.39    คิดเปนรอยละ 96.95  และ

นักศึกษามีคะแนนพัฒนาการอยูระหวาง 6-15 สามารถสรุปไดวา การศึกษาเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร 

หัวขอการอานออกเสียงของนักศึกษา มีผลตอการพัฒนาความสามารถในการอานออกเสียงพยัญชนะไทยใหถูกตอง

หรือชัดเจนตามแนวคิดสัทศาสตร 
 

คําสําคัญ :  สัทศาสตร, การอานออกเสียง, ผลสัมฤทธ์ิดานการอานออกเสียง   
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The Development of Thai consonants pronunciation by using 

Phonetics for the second-year Thai major students of the faculty 

of Education at Lampang Rajabhat University. 
 

Suwannee Kruaphungs
1
 

 

Abstract 

The objectives of this research were to investigate the quality by comparing the Thai 

consonants pronunciation achievement between before and after studying Phonetics. 

 The populations were 64 students. The instruments used for data collection were 1) the 

44 Thai consonants pronunciation tests which were conducted by the researcher for screening 

the students who pronounced inaccurately or unclearly. The subjects were 18 students having 

the Thai consonants pronunciation problems 2) the knowledge document about Phonetics, 

including the contents of definition, articulatory phonetics, speech organs, manner of articulation, 

the position, shape, and movement of articulators. The duration of studying and training was 4 

weeks, 2 hrs. per week, and 3) a pre-test and a post-test which used for examine their 

pronunciation comprised of 20 vocabularies with the initial Thai consonant sounds that each 

subject had problem. 

 The findings found that 28.13 percent of the 18 students could not pronounce Thai 

consonants correctly according to the phonetics and after learning the phonetics knowledge 

documents under the topic “the pronunciation” the students had a higher score that before the 

study the average score was 11.28 at the percent of 56.39 and after the study it was 19.39 at the 

percent of 96.95 and the ability growth score of students was 6-15. In conclusion the study of  

Thai consonants pronunciation by using phonetics effected to the students’ Thai consonants 

pronunciation under the concept of phonetics. 

 

Keyword :  Phonetics, Pronunciation, Pronunciation Achievement 
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1. บทนํา  
การสื่อสารของมนุษยดวยวิธีการพูดนั้น เสียงพูดในภาษาที่เปลงออกมาถือเปนสิ่งสําคัญที่ผูสื่อสารตองใสใจ

และพึงระวังในการออกเสียงพูดแตละเสียงใหมีความถูกตองและชัดเจน  ชูศรี  ศรีแกว และคณะ (2550 : 1-2) 

กลาววาลักษณะของภาษานั้นจะมีลกัษณะเปนทวิลักษณ(duality)  หมายความวา  ภาษาประกอบดวยสวนประกอบ 

2 สวน  คือ  รูป(form) ไดแก เสียง  และความหมาย(meaning) เชน คําวา “โตะ”  มีรูปคือ เสียงพยัญชนะ ต , 

เสียงสระ โ-ะ และเสียงวรรณยุกต       โดยมีความหมาย คือ เครื่องใชสําหรับวางสิ่งของ  ประกอบดวยสวนที่เปน

แผนแข็งและขา จากคํากลาวนี้จึงพอสรุปไดวา หากเราออกเสียงพูดใดๆใหชัดเจนก็จะสงผลตอการสื่อความหมาย

ของการสื่อสารนั้นไดถูกตองดวย 
ใจเอื้อ   บูรณะสมบัติ และคณะ (2521 อางถึงในอนงค  นาคสวัสดิ์, 2540 : 9)  กลาววา  ภาษาพูดเกิดขึ้น

ขณะที่ถุงลมพองตัวขึ้นเพื่อขับไลอากาศเสียออกจากรางกาย  ขณะที่กระแสลมขึ้นมาตามหลอดลมถึงชองคอนั้น  ถา

มนุษยตองการจะทําเสียงพูด  มนุษยจะดึงใหกระดูกออนอาริตินอยดดึงเสนเสียงเขามาชิดกันในลักษณะกําลังดี

พอที่จะเกิดเปนเสียงได จากคํากลาวนี้จะเห็นไดวาในการสื่อสารกันดวยภาษาพูดนั้น  เสียงที่เปลงออกมาโดยคู

สนทนาสามารถเขาใจในสารระหวางกันไดตองผานอวัยวะตางๆภายในรางกาย  โดยอวัยวะตางๆเหลานั้นจะมีหนาที่

ทําใหเกิดเสียงที่แตกตางกันออกไป  ไดแก  ปอดซึ่งเปนอวัยวะแรกที่ถือเปนจุดเริ่มตนของการสรางกระแสลม

เพื่อที่จะทําใหเกิดเสียงตอไปได   โดยกระแสลมจากปอดจะผานไปยังเสนเสียงซึ่งเปนอวัยวะที่ใชในการสรางเสียง  

และในข้ันตอนสุดทายอวัยวะตางๆที่อยูในปากจะทําหนาท่ีกลอมเกลาเสียงตางๆ ท่ีผานเสนเสียงออกมาใหมีลักษณะ

เฉพาะที่แตกตางกันออกไป  และดวยการปดกั้นทางลมของเสียงดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งของอวัยวะภายในชองปาก

นี่เองที่ทําใหเกิดเปนเสียงพยัญชนะและเสียงสระขึ้น  โดยอาจจะพออนุมานไดวาการเคลื่อนที่ของอวัยวะภายในชอง

ปากของผูพูดนั้นมีผลตอความถูกตองและความชัดเจนของถอยคําตางๆที่ผูพูดเปลงออกมา 
 จากการสังเกตลักษณะการออกเสียงพยัญชนะในพยางคหรือคําที่นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ซึ่งเรียนในรายวิชาภาษาศาสตรสําหรับครูภาษาไทย  จํานวน  64  คน 

พบวา ระหวางการสื่อสารกันของนักศึกษาในบางครั้ง นักศึกษาบางคนออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยบางตัวไมถูกตอง 

ขาดความชัดเจน  ดวยเพราะมีลักษณะการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในชองปาก ซึ่งจะชวยกลอมเกลาเสียงใหมี

ความแตกตางกันออกไป  โดยเสียงพยัญชนะที่แตกตางกันนั้น  บางครั้งทําใหการสื่อความหมายของคํานั้นๆ 

แตกตางกันออกไปดวย สงผลไปสูการเขาใจสารที่ผิดพลาดไปจากความเปนจริงได ยกตัวอยางเชน 

 นักศึกษาคนที่ 1 : ฉันลักรองเทาคูนี ้

นักศึกษาคนที่ 2 : นี่เธอไปขโมยรองเทาของใครมา!! 

 นักศึกษาคนที่ 1 : ........(นิ่งเงียบไปสักครู)............ ไมใชๆ ฉันรัก(พยายามเนนการออกเสียง 

                                  พยัญชนะ ร ใหถูกตองและชัดเจน) ฉันชอบรองเทาคูนี ้

 จากตัวอยางพบวา นักศึกษาคนที่ 1 ออกเสียงพยัญชนะในคําวา “รัก”  ผิด  จากที่ควรจะออกเสียง

พยัญชนะ “ร”  ดวยการใชปลายลิ้น(กรณ) ขึน้ไปกระทบปุมเหงือก(ฐาน) หลายๆครั้งติดตอกันอยางรวดเร็ว  เพื่อให

ลมที่ออกมาจากปอดผานเสนเสียงนั้นถูกปดกักเปนพักๆ นั้น  นักศึกษาคนที่  1 ซึ่งในการอธิบายตัวอยางนี้ขอ

เรียกวาผูพูด กลับออกเสียงพยัญชนะโดยใชปลายลิ้น(กรณ) ขึ้นไปกระทบปุมเหงือก(ฐาน) เชนเดิม  แตลักษณะ   

การปดกักลมตรงปุมเหงือกน้ันแตกตางกันไป โดยปลอยใหลมออกมาทางขางลิ้น  ทําใหเสียงท่ีออกมากลายเปนเสียง
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พยัญชนะ “ล”  ซึ่งสงผลใหความหมายของคําที่ผูพูดตองการจะสื่อสารนั้นผิดเพี้ยนไป  กอใหเกิดความเขาใจผิดแกคู

สนทนาได  

   ดังนั้นจะเห็นไดวาการวางตําแหนงของฐาน-กรณ ซึ่งก็คืออวัยวะภายในชองปากที่จะชวยกลอมเกลาเสียง

ใหแตกตางกันออกไป  รวมไปถึงลักษณะการปลอยใหลมที่ผานฐาน-กรณนั้นออกมาแตกตางกัน  สามารถทําใหเสียง

พยัญชนะที่ผูพูดเปลงออกมาแตกตางกัน สงผลตอความหมายของคํานั้นๆดวย เมื่อพิจารณาขอมูลในเบื้องตนแลว

ผูวิจัยพบวาการเขาใจเรื่องของฐาน-กรณ อันเปนเนื้อหาสวนหนึ่งในแนวคิดสัทศาสตรนับเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหผู

ศึกษาเขาใจวาเสียงพูดแตละเสียงเกิดจากที่ใด และมีลักษณะเชนไรอันจะสงผลตอการสื่อความหมายในภาษาพูด

ตอไป ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานออกเสียงพยัญชนะไทยของ

นักศึกษาชั้นปที่  2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุ-ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวางกอนศึกษาและหลัง

ศึกษาแนวคิดสัทศาสตร 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิดานการอานออกเสียงพยัญชนะไทยของนักศึกษาชั้นปที่  2 สาขาวิชา 

       ภาษาไทย คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวางกอนศึกษาและหลังศึกษาแนวคิด  

       สัทศาสตร 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัย การวิจัยนี้ศึกษาการใชแนวคิดสัทศาสตรเพื่อพัฒนาการอานออกเสียง       

พยัญชนะไทยที่ถูกตอง  

3.2  ขอบเขตตัวแปร การวิจัยนี้มี 2 ตัวแปร ไดแก (1) ตัวแปรตน จํานวน 1 ตัวแปร คือ การออกเสียง

พยัญชนะไทยตามแนวคิดสัทศาสตร และ (2) ตัวแปรตาม จํานวน 1 ตัวแปร คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการอาน

ออกเสียงพยัญชนะไทย 

 3.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.3.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จํานวน  64 คน 

 3.3.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง จํานวน 18 คน ซึ่งกลุมตัวอยางนี้ไดมาจากการทดสอบการอานออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว เลือก

เฉพาะนักศึกษาที่ออกเสียงพยัญชนะไทยบางเสียงไมถูกตองหรือไมชัดเจนเทานั้น 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
       สัทศาสตร (Phonetics)  หมายถึง  วิชาความรูที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเสียงของมนุษย ซึ่งจะศึกษา

อวัยวะตางๆที่ทําใหเกิดเสียงในภาษา ประเภทตางๆของเสียงที่เกิดขึ้น รวมถึงธรรมชาติทางฟสิกสของเสียง โดย

ศึกษาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

การอานออกเสียง (Pronunciation) หมายถึง  การเปลงเสียงตามตัวอักษรที่ปรากฏใหถูกตองตาม

อักขรวิธีทางภาษา  เพ่ือสื่อสารหรือถายทอดเรื่องราวใหผูอื่นไดรับทราบ 
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ผลสัมฤทธิ์ดานการอานออกเสียง (Pronunciation Achievement) หมายถึง ความสามารถในการ

อานออกเสียงของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซึ่งวัดไดจาก

การเปรียบเทียบคะแนนความถูกตองจากการทําแบบทดสอบการอานออกเสียงพยัญชนะไทยทั้งกอนและหลัง

การศึกษาแนวคิดสัทศาสตร หัวขอเรื่องอวัยวะที่ใชในการออกเสียงรวมถึงลักษณะการออกเสียงพยัญชนะแตละเสียง 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  6.1.1 กลุมประชากรของการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 64 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559  

  6.1.2  กลุมตัวอยางของการวิจัยนี้มีจํานวน 18 คน โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

จากกลุมประชากร ซึ่งไดจากการทดสอบการอานออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว เลือกเฉพาะนักศึกษาที่ออกเสียง

พยัญชนะไทยบางเสียงไมถูกตองหรือไมชัดเจนเทานั้น 

6.2   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

6.2.1  ตัวแปรตน   จํานวน 1 ตัวแปร คือ  การออกเสียงพยัญชนะไทยตามแนวคิดสัทศาสตร                       

6.2.2  ตัวแปรตาม  จํานวน 1 ตัวแปร คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงพยัญชนะไทยของกลุม  

ตัวอยางนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

6.3    เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 

6.3.1  แบบอานออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว เพื่อทดสอบและคัดกรองนักศึกษาท่ีมีปญหาในการออก   

 เสียงพยัญชนะไทยไมถูกตองหรือไมชัดเจน 

6.3.2  เอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร หัวขอการออกเสียง สําหรับการวิจัยนี้ผูวิจัยเลือกเนื้อหา 

ความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตรที ่อมร  ทวีศักดิ์(2542) และสุธาสินี  เกสรประทุม (2555) ไดอธิบายไวมาเรียบ 

เรียงเปนเอกสารความรูใหนักศึกษาซึ่งเปนกลุมตัวอยางไดศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงโดยเนื้อหาของเอกสาร 

ความรูมีจํานวน 4 หนา เนื้อหาประกอบดวยความหมายของสัทศาสตรอวัยวะทีใ่ชในการออกเสียง และ 

ประเภทของเสียงและการเคลื่อนท่ีของอวัยวะในชองปากในขณะที่ออกเสียง 

6.3.3  แบบทดสอบกอนและหลังการศึกษาเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร  โดยเปนแบบทดสอบ 

การอานออกเสียงพยางคหรือคําที่ข้ึนตนดวยพยัญชนะที่นักศึกษากลุมตัวอยางมีปญหาการออกเสียงพยัญชนะนั้นๆ 

จํานวน 8 ชุด ชุดละ 20 พยางค/คํา  ซึ่งนักศึกษาในกลุมตัวอยางแตละคนจะไดทดสอบการอานออกเสียงในชุด

พยัญชนะท่ีตนเองมีปญหาเทานั้น   

 
การใชแนวคิดสัทศาสตรเพื่อพัฒนาการอาน

ออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว 

ผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสยีง

พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ท่ีถูกตอง 
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  6.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

6.4.1 นําแบบอานออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ใหกลุมประชากร จํานวน 64 คน อานออกเสียงทีละ   

พยัญชนะ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการฟงและสงัเกตรปูอวัยวะปากในขณะท่ีเคลื่อนไหวเมื่อเปลงเสียง พยัญชนะแตละตัว

ของกลุมประชากร พรอมทั้งบันทึกขอมูลการอานออกเสียงของกลุมประชากรทั้งหมด 

                
 

ภาพที1่ แบบอานออกเสียงพยญัชนะไทยทั้ง 44 ตัว 

 

6.3.3  นําแบบทดสอบกอนการศึกษาเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร หัวขอการออกเสียง ให    

 นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางทดสอบพรอมทั้งบันทึกขอมูลการทดสอบเปนรายบุคคล โดยใชแบบทดสอบ   

การอานออกเสียงนี้มีจํานวน 8 ชุด แตละชุดมีจํานวน  20 พยางค/คํา ซึ่งนักศึกษาในกลุมตัวอยางแตละคนจะได

ทดสอบการอานออกเสียงในชุดพยัญชนะที่ตนเองมีปญหาเทานั้น โดยผูวิจัยเปนผูบันทึกคะแนนการอานออกเสียง

ดวยวิธีการฟงเสียง และการสังเกตอวัยวะรูปปากในขณะที่อานออกเสียงดวยตนเอง 
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ภาพที ่2 ตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนการอานออกเสียงพยางคหรือคําที่ข้ึนตนดวยพยัญชนะไทย 

 

  6.4.3 นําเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร หัวขอการออกเสียง ซึ่งสําหรับการวิจัยนี้ผูวิจัย

เลือกเนื้อหาความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตรที ่อมร  ทวีศักดิ์(2542) และสุธาสินี  เกสรประทุม(2555) ไดอธิบายไวมา 

เรียบเรียงเปนเอกสารความรูใหนักศึกษาซึ่งเปนกลุมตัวอยางไดศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียง โดยเนื้อหาของเอกสาร

ความรูมีจํานวน 4 หนา เนื้อหาประกอบดวยความหมายของสัทศาสตร  อวัยวะที่ใชในออกเสียง และประเภทของ

เสียงและการเคลื่อนที่ของอวัยวะในชองปากในขณะที่ออกเสียงนักศึกษาในกลุมตัวอยางเปนผูศึกษาดวยตนเองใน

เบื้องตน หลังจากนั้นผูวิจัยจะเปนผูอธิบายเพิ่มเติม พรอมทั้งสาธิตการอานออกเสียงพยัญชนะไทยตามแนวคิด

สัทศาสตรใหแกกลุมตัวอยาง เมื่อเสร็จสิ้นนักศึกษากลุมตัวอยางฝกการออกเสียงพยัญชนะไทยตามแนวคิดสัทศาสตร

ไปพรอมๆกันทุกเสียงพยัญชนะ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะใชเวลาในการปฏิบัติสัปดาหละ 1 ครั้ง หลังเลิกเรียนเปน

เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง นาน 4 สัปดาห รวม 8 ชั่วโมง 
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ภาพที ่3 และภาพท่ี 4 ตัวอยางเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร 
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6.4.4 นําแบบทดสอบหลังการศึกษาเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตรในหัวขอการออกเสียง

ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําการทดสอบ ซึ่งนักศึกษาในกลุมตัวอยางแตละคนจะไดทดสอบการอานออกเสียงในชุด

พยัญชนะท่ีตนเองมีปญหาเทานั้น โดยผูวิจัยเปนผูบันทึกคะแนนการอานออกเสียงดวยวิธีการฟงเสียง และการสังเกต

อวัยวะปากในขณะที่อานออกเสียงดวยตนเอง 

   6.5  การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงบรรยาย ไดแก คาเฉลี่ย (mean) รอยละ (percent) คะแนนพัฒนาการ 

(growth score) โดยการวิเคราะหในสวนนี้ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   6.6  แผนการดําเนินการวิจัย 

ชวงเวลาในการวิจัยอยูระหวางเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน 2560 มีรายละเอียดดังนี ้

มกราคม : ผูวิจัยเก็บขอมูลการอานออกเสียงพยัญชนะไทยของนักศึกษา ชวงหลังเลิกเรียน จํานวน 2 ชั่วโมง 

เพื่อคัดกรองกลุมนักศึกษาที่ออกเสียงพยัญชนะไทยไมถูกตองหรือไมชัดเจน จัดใหเปนกลุมตัวอยางของการ

วิจัย  

กุมภาพันธ : นักศึกษากลุมตัวอยางศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับแนวคิดสัทศาสตรเรื่องการอานออกเสียง 

รวมถึงการฝกฝนการอานออกเสียงพยัญชนะไทยใหถูกตองตามแนวคิดสัทศาสตร โดยใชเวลาหลังเลิกเรียน

สัปดาหละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง จํานวน 4 สัปดาห รวม 8 ชั่วโมง  

มีนาคม : นักศึกษากลุมตัวอยางทดสอบการอานออกเสียงพยางคหรือคําที่ขึ้นตนดวยพยัญชนะไทยที่ตนเองมี

ปญหาภายหลังจากการศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับแนวคดิสัทศาสตรเรื่องการอานออกเสียง โดยใชเวลาหลัง

เลิกเรียน 1 วัน จํานวน 2 ชั่วโมง 

มีนาคม – เมษายน : ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและจัดทํารูปเลมวิจัยโดยสมบูรณ 

  

7. ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยมีผลการวิจัย ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะหความสามารถในการอานออกเสียงพยัญชนะไทยใหถูกตองตามแนวคิดสัทศาสตรของ

นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง จํานวน 64 คน ซึ่งจัดเปนกลุม

ประชากร ใหขอมูลการอานออกเสียงพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว  ผลการวิจยัคือ พบนักศึกษาที่ยังไมสามารถอานออก

เสียงพยัญชนะไทยใหถูกตองหรือไมชัดเจนได จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 28.13  โดยพบพยัญชนะที่นักศึกษา

ออกเสียงไมถูกตองหรือไมชัดเจน จํานวน  16  ตัว ไดแก ข  ค  ฅ  ฆ  ซ  ฏ  ท  ธ   ถ   ป   ฝ   ฟ   ร   ล   ส   ฬ  

ทั้งนี้สามารถจดักลุมพยญัชนะที่มลีักษณะการออกเสยีงเหมือนกันตามแนวคิดสัทศาสตร ดังนี้ กลุมที ่ 1 ข   ค   ฅ   

ฆ   โดยมสีัทอักษรแทนเสยีงคือ   /kh/ ,กลุมที ่2 ซ   ศ   ษ   ส   โดยมีสัทอักษรแทนเสียงคือ  /s/ , กลุมที่ 3  ฏ 

โดยมสีัทอักษรแทนเสียงคือ  /t/, กลุมที4่ท   ธ   ถ  โดยมีสัทอักษรแทนเสียงคือ   /th/ , กลุมที่ 5 ป  โดยม ี      

สัทอักษรแทนเสียงคือ  /p/ , กลุมที่ 6 ฝ   ฟ โดยมสีัทอักษรแทนเสยีงคือ  /f/ , กลุมที่ 7 ร โดยมสีัทอักษรแทนเสียง

คือ  /r/ และกลุมที่ 8  ล  ฬ  โดยมสีัทอักษรแทนเสียงคือ  /l/  ซึ่งจากขอมูลที่ไดในเบื้องตนนี้ ผูวจิัยไดนําไปสราง

แบบฝกและแบบทดสอบการอานออกเสียงสําหรับใชในการทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิดานการอานออกเสียง

พยัญชนะไทยของกลุมตัวอยางตอไป 
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2. ผลสัมฤทธิ์ดานการอานออกเสียงพยัญชนะไทยของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย            

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวางกอนศึกษาและหลังศึกษาแนวคิดสัทศาสตร ไดจากการ

เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบการอานออกเสียงทั้งกอนและหลังศึกษาเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร หัวขอ

เรื่องอวัยวะที่ใชในการออกเสียง รวมถึงลักษณะการออกเสียงพยัญชนะแตละเสียง ผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุม

ตัวอยางจํานวน 18 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานออกเสียงพยัญชนะไทยที่สูงขึ้น โดยกลุมตัวอยางมีคะแนนการ

ทดสอบการอานออกเสียงกอนการศึกษาเอกสารความรู มีคาคะแนนเฉลี่ย 11.28 คิดเปนรอยละ 56.39  และมี

คะแนนการทดสอบการอานออกเสียงหลังการศึกษาเอกสารความรู มีคาเฉลี่ย 19.39 คิดเปนรอยละ 96.95  

นักศึกษามีคะแนนพัฒนาการอยูระหวาง 6-15 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดานการอานออกเสียงพยัญชนะไทยที่สูงขึ้นนี้เปนไป

ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ตั้งไว 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 อภิปรายผลการวิจัย จากผลการวิจัยเรื่องการใชแนวคิดสัทศาสตรเพื่อพัฒนาการอานออกเสียงพยัญชนะ

ไทยที่ถูกตองของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พบวา 

เอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร หัวขอการอานออกเสียง ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับอวัยวะตางๆที่ใชในการออกเสียง

พยัญชนะไทย โดยอธิบายในเรื่องของฐานและกรณอันเปนอวัยวะในการออกเสียงซึ่งจะมีการใชแตกตางกันไปในแต

ละเสียงของพยัญชนะไทยตางๆ รวมถึงลักษณะของเสียงพยัญชนะไทยในแตละเสียงที่มีความแตกตางกัน เมื่อ

นักศึกษากลุมตัวอยางไดศึกษาเอกสารความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตรในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเรื่องอวัยวะที่ใชในการ

ออกเสียง รวมถึงลักษณะการออกเสียงพยัญชนะแตละเสียงจนเขาใจ แลวนําความรูความเขาใจนั้นมาฝกฝนการอาน

ออกเสียงท่ีถูกตองตามหลักการแนวคิดสัทศาสตรแลวนั้น สามารถชวยใหนักศึกษากลุมตัวอยางมีพัฒนาการในดาน

การออกเสียงพยัญชนะไทยไดอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ดานการออกเสียงพยัญชนะไทยที่

สูงขึ้น ซึ่งเปนไปตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ตั้งไว  โดยผลการวิจัยนี้สอดคลองกับคํากลาวของกรองแกว  ไชยปะ 

(อางถึงในธีราภรณ  พลายเล็ก,2555:28-30)  ไดสรุปไววา คนแตละคนจะออกเสียงตางกัน ท้ังน้ีเพราะการออกเสียง

จะขึ้นอยูกับฐานกรณของผูพูด บางคนอาจมีเสียงที่เล็กแหลม ใหญหาว หรือแหบเครือ คนที่มีความบกพรองของ

อวัยวะภายในชองปากหรือชองจมูก คุณภาพเสียงก็จะลดลง ถึงแมวาการปรับคุณภาพของเสียงจะเปนไปไดยาก

เนื่องจากเปนลักษณะที่ขึ้นอยูกับธรรมชาติของแตละคน แตก็สามารถจะปรับใหชัดเจนขึ้นไดโดยการพยายามเปลง

เสียงพยัญชนะใหชัดเจน  รวมทั้งการฝกฝนก็มีสวนชวยใหสามารถออกเสียงไดชัดเจนขึ้น  
       ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช จากผลการวิจัยเมื่อทดลองใหนักศึกษากลุมตัวอยางไดศึกษาเอกสาร

ความรูเรื่องแนวคิดสัทศาสตร ในสวนของเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเรื่องอวัยวะที่ใชในการออกเสียง รวมถึงลักษณะการ

ออกเสียงพยัญชนะแตละสียงนั้น พบวาเมื่อนักศึกษาเขาใจในเรื่องของอวัยวะตางๆที่ใชในการออกเสียง รวมถึง

ลักษณะของการออกเสียงพยัญชนะแตละเสียงผานการศึกษาเอกสารความรูและการฝกฝน นักศึกษาสามารถ

พัฒนาการอานออกเสียงพยัญชนะไทยไดอยางถูกตองและชัดเจนยิ่งข้ึน  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร

ทางดานทักษะการอานออกเสียงตางๆในภาษาไทย สามารถนําแนวคิดสัทศาสตรไปชวยในการพัฒนาการอานออก

เสียงตางๆใหถูกตองและชัดเจนได เพื่อใหสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางดานการอานออกเสียงท่ีสูงขึ้นตอไปนั่นเอง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป จากการวิจัยครั้งนี้พบขอสังเกตวา การเก็บขอมูลดวยวิธีการฟงเสียงและการ

สังเกตรูปอวัยะปากในการออกเสียงพยัญชนะไทยแตละตัวของนักศึกษานั้นไมสามารถเก็บรายละเอียดไดอยาง
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ครบถวน เพราะในขณะที่ออกเสียงพยัญชนะบางเสียง  ผูวิจัยไมสามารถมองเห็นการเคลื่อนที่ของอวัยวะภายในชอง

ปากของผูออกเสียงไดอยางชัดเจน  ฉะนั้นการเก็บขอมูลในงานวิจัยลักษณะนี้หากมีเครื่องมือหรืออุปกรณที่สามารถ

เห็นภาพการเคลื่อนที่ของอวัยวะภายในชองปากขณะออกเสียงไดจะชวยใหทราบถึงสาเหตุของการออกเสียงไม

ชัดเจนไดอยางแมนยํายิ่งขึ้น สงผลใหสามารถวางแผนการแกไขการออกเสียงไมชัดไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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ผลของการใชชุดฝกเจตคติของนักศึกษาที่มีตอเด็กสมาธิสั้น 
 

อดุลย  ปญญา1 

 

บทคัดยอ 
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝกเจตคติของนักศึกษาที่มีตอเด็กสมาธิ

สั้น (2) เพื่อพัฒนาเจตคติทางบวกของนักศึกษาที่มีตอเด็กสมาธิสั้น (3) เพื่อพัฒนาความพรอมของนักศึกษาในการ

ปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้นอยางถูกตอง 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง กลุมผูรับการทดลองเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 จํานวน 80 คน จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   จัดเขากลุมโดยสุมแบบใหโอกาสเทาเทียมกัน จํานวน 4 กลุม ใหไดนักศึกษากลุมละ 

20 คน จากนั้นสุมกลุมเพื่อใหเปนกลุมทดลองท่ี 1, 2, 3 และกลุมควบคุม เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบ

มาตรประมาณคา รวม 3 ชุด มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .31  ถึง  .97 คาคาความเที่ยง (∞) ตั้งแต .72  ถึง  .95  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 

ผลการวิจัยปรากฏวา เจตคติตอเด็กสมาธิสั้นและความพรอมที่จะมุงมั่นตอเด็กสมาธิสั้นแปรปรวนไปตามกลุมของ

นักศึกษาที่ไดรับการฝก การฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นใหผลดีตอเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นของนักศึกษา กลุมที่ 1 สาขา

วิทยาศาสตรทั่วไปมากที่สุด และใหผลดีตอความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้นของนักศึกษา กลุมที่ 

2 สาขาเคมีมากที่สุด 
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The Effects of Student`s Attitude Training Package 

on Hyperactive Child 
 

Adul  Panya
1
 

 

Abstract 
The objectives of this research were (1) to study the effects of an attitude training 

package of students on the hyperactive child (2) to develop the students’ positive attitudes on 

the hyperactive child and (3) to develop the students’ readiness in treating properly to the 

hyperactive child. 

          This study was an experimental research. The sample was the 80 second year students 

from Lampang Rajabhat University separated into 4 groups and 20 students in each with taking a 

random into 3 experimental groups and a control group. The research instruments were 3 levels 

of rating scales with the discrimination (r) from .31 to .97, the validity from .72 to .95. The data 

was analyzed by percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA, Two-way ANOVA and 

the Pair wise comparison of Scheffe method. 

          The research findings found that the students’ attitudes and readiness on the hyperactive 

child had variants according to the groups in training. The general science students after the 

training had the highest attitudes scores and the chemical study students had the highest scores 

in readiness in treating properly to the hyperactive child.   

 

Keywords :  Attitude Training Package, Hyperactive child 
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1. บทนํา 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนากําลังคนใหมีคุณลักษณะสําคัญ 2 ประการ 

คือ  ประการที่หนึ่ง  การผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมโดยมีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน

วิชาการในระดับนานาชาติและประการที่สอง เพื่อใหไดบัณฑิตที่สมบูรณมีคุณลักษณะของบัณฑิต คือ ความเรือง

ปญญาและมีคุณธรรมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนผูมีความรูคูคุณธรรม (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2550 หนา 29) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

พ.ศ.2547 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ 2535 และตอมาไดเปลี่ยนชื่อมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎ โดยเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของ

ทองถิ่น มีจุดมุงหมาย คือ ผลิตบัณฑิตออกไปเพื่อรับใชสังคมและชุมชนตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

(พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2547 : มาตรา 8 ขอ 2) เพื่อการจัดการศึกษาเพื่อสังคมและทองถิ่น 

โดยเฉพาะสาขาทางครุศาสตรซึ่งเปนสาขาที่ทําการสอนตั้งแตเปนวิทยาลัยครูจนกระทั่งมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ในการจัดการศึกษาในปจจุบันนั้นครูหรือผูสอนนั้นมีความจําเปนตองใหความสําคัญตระหนักถึงเด็กที่มี

ลักษณะพิเศษ ตามที่ระเบียบของคณะกรรมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการวาดวยการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 ขอ 6 (2) กลาวคือ การจัดระบบหรือรูปแบบที่สนับสนุนการเรียนการสอน โดยคํานึงถึง

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความจําเปนพิเศษตามประเภทของคนพิการทางการศึกษา 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 หนา 53) และนอกจากนี้พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  

มาตรา 7 ยังไดระบุไววาใหสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนผูดูแลคนพิการและประสานความรวมมือ 

จากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพื่อใหคนพิการไดรับการศึกษาทุกระดับ หรือบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความ

ตองการจําเปนพิเศษของคนพิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หนา 4) 

 การฝกจิตเจตคติที่พบจากการประมวลเอกสารนั้นมีความสัมพันธในทางบวกกับพฤติกรรมดานดีของ

นักศึกษา ดังน้ันถาจะกลาวอยางสั้น ๆ ก็สามารถกลาวไดวาชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นนั้นเปนชุดฝกที่สรางเปนขึ้น

เพื่อใหนักศึกษามีความรูสึกพอใจตอเด็กสมาธิสั้นและการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลเชนเดียวกันกับ

ความรูสึกนั้น จากการศึกษางานวิจัยดานจิตพฤติกรรมศาสตร พบวานักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเปนคนดีของสังคม

เชน พฤติกรรมสถาบัน พฤติกรรมจิตอาสา พฤติกรรมการเขารวมกลุม มีจิตลักษณะที่สําคัญ  เจตคติในทางบวกที่สูง 

(ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538)   จากพฤติกรรมดังกลาวจึงไดมีการรวมองคความรูทางจิตพฤติกรรมศาสตรและ

รูปแบบทฤษฎีปฎิสัมพันธนิยม สําหรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาเจตคติตอเด็กพิเศษโดยเฉพาะนักเรียนสมาธิสั้นซึ่งปจจุบัน

มีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งนักศึกษาครุศาสตรที่จะตองไปปฏิบัติหนาที่ของครูที่ดีในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค  
1.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดฝกเจตคติของนักศึกษาที่มีตอเด็กสมาธิสั้น 

2.  เพื่อพัฒนาเจตคติทางบวกของนักศึกษาที่มีตอเด็กสมาธิสั้น 

3.  เพื่อพัฒนาความพรอมของนักศึกษาในการปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้นอยางถูกตอง 
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3. วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ  
เจตคติตอเด็กสมาธิสั้น ( Attitudes on Hyperactive child of students)  

 สําหรับในประเทศไทยไดมีนักจิตวิทยาผูใหนิยามของเจตคติไว คือ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543 : 47) ให

ความหมายของเจตคติวา หมายถึง ความพรอมของบุคคลที่แสดงพฤติกรรมตอวัตถุสังคมตาง ๆ  (Social Object) มี  

2 ทิศทาง คือ 1) แสดงความพึงพอใจหรือเห็นคุณคาของวัตถุสังคม เรียกวาเจตคติทางบวก  2) แสดงความไมพึง

พอใจหรือไมเห็นคุณคาของวัตถุสังคม เรียกวา เจตคติทางลบ  นักวิจัยตางประเทศบางคนไดใหความหมายไวเชน 

เจตคติหมายถึง การตอบสนองเชิงประเมินตอสังคม (Fast,1997 : 161)  เจตคติคือ ความรูสึกหรือความโนมเอียงที่

จะตอบสนองไปในทางที่ชอบหรือไมชอบตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ และอีกความหมายหนึ่งคือ การแสดงออก

ทางการรู การคิด ซึ่งสรุปจากการประเมินของบุคคลตอวัตถุทางเจตคติอาจจะเปนตอตนเอง บุคคลอื่น หรือตอกลุม

ชนและการกระทํา หรือตอเหตุการณเปนตน (Barro, 1997: 151; Smith and Mackie,2000: 129) จากนิยาม

ดังกลาวสามารถสรุปไดวาเจตคติ  หมายถึง สภาพจิตใจหรือความรูสึกของบุคคลอันประกอบดวยการมีความรูเชิง

ประเมินคา มีความรูสึกดานบวกหรือดานลบ ที่มีตอสิ่งเราสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตลอดจนมีความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรม

ที่คลอยตามเจตคตินั้น 

   ความสําคัญของเจตคติ  เจตคติมีอิทธิพลและมีความสําคัญกับพฤติกรรมของบุคคล เนื่องจากเจตคติเปน

สาเหตุของพฤติกรรมและเปนผลของพฤติกรรม เพราะเวลาที่บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความคิดความตองการของ

ตนเอง ก็จะไดรับประสบการณที่ทําใหเกิดความคิดความรูสึกบางอยางตอการกระทํานั้นดวย  ในงานวิจัยของอนุ 

เจริญวงศระยับ (2552) ทําการวิจัยเรื่องการรับรูสภาพแวดลอมในสถานศึกษาและลักษณะสวนบุคคลที่เอื้อตอการ

เปนอาสาสมัครอยางยั่งยืนในนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวาการที่นักศึกษาแสดงพฤติกรรมการอาสาสมัครอยาง

ยั่งยืน คือมีเจตคติที่ดีตอการทํากิจกรรมอาสาสมัครทั้งในปจจุบันและมีแนวโนมที่จะมีสวนรวมตอไปในอนาคต

ตลอดจนเขารวมทํากิจกรรมอาสาสมัครกับชมรมสม่ําเสมอ และในสวนของญาณินท คุณา (2556) ไดทําการวิจัย

เรื่องรูปแบบการแนะแนวเชิงจิตวิทยาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบและแกไขปญหาอยางสันติวิธีของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในโรงเรียนอาชีวศึกษา พบวาเจตคติตอการทําความดีของสามารถทํานาย

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน ซึ่งสอดคลองกับอดุลย  ปญญา (2557) ผลของการใชชุดฝกตนแบบพัฒนา

จิตลักษณะแบบ บรูณาการและทักษะแบบบูรณาการที่มีตอเจตคติและพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมสถาบันอยาง

สรางสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบวาเจตคติตอการเขารวมกิจกรรมสถาบันเปนตัวทํานาย

พฤติกรรมการเขากิจกรรมสถาบัน จะเห็นไดวาเจตคติมีความสําคัญตอพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นเจตคติของ

นักศึกษา จึงนาจะสงผลตอการนักเรียนสมาธิสั้น 

 ในการวัดเจตคตินั้นวัดไดยากเนื่องจากเจตคติเปนมโนภาพที่วัดยาก เมื่อเทียบกับการวัดดานอื่น ๆ  

นักจิตวิทยาและนักวัดผลไดพยายามหาวิธีวัด และสรางเครื่องมือวัดเพื่อใหไดมาซึ่งความรูสึกที่แทจริงของผูถูกวัด ใน

การวิจัยครั้งนี้ การวัดเจตคติผูวิจัยไดทําการวัดดวยวิธีมาตรวัดเจตคติ เปนวิธีที่นักจิตวิทยาสังคมใหการยอมรับ

มากกวาวิธีอื่น เพราะสามารถสรางแบบวัดเจตคติใหมีคุณลักษณะของแบบวัดท่ีดีได คือ มีความตรง ความเที่ยงและ

ความเปนปรนัยได สําหรับชุดฝกเจตคตินั้นผูวิจัยไดพัฒนาชุดฝกจิตลักษณะโดยการพัฒนาจากชุดฝกเจตคติตนแบบ

ของอดุลย ปญญา (2557) และการใชหลักการโดยอาศัยวิธีการสรางเครื่องมือแบบพหุระดับของดุจเดือน พันธุม

นาวิน (2550) สําหรับการสรางเครื่องมือวัดและสรางชุดฝกเจคติในครั้งนี ้
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 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเจตคติ ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2543) อธิบายวาเจตคติ มีองคประกอบ 3 ชนิด คือ 

1) ความรูเชิงประเมินคา (Evaluative Component) หมายถึง ความรู ความเชื่อของบุคคลที่มีตอวัตถุสังคมตาง ๆ 

และบุคคลจะใชความรูหรือความเชื่อนี้เปนพื้นฐานในการประเมินคุณคาของวัตถุสังคมในทางบวกหรือทางลบ ดี

หรือไมดี เปนประโยชนหรือเปนโทษ  2) ความรูสึก (Affective Components) หมายถึง ภาวะจิตใจหรือภาวะทาง

อารมณของบุคคล ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางการรับรูหรือความรูที่ไดรับคือ ถาบุคคลรับรูวาวัตถุสังคมใดมี

ประโยชน เขาจะชอบวัตถุสังคมนั้น ถารับรูวาเปนโทษเขาจะไมชอบวัตถุสังคมนั้น  3) ความพรอมในการแสดง

พฤติกรรม (Behavioral Intention Components) หมายถึง ความพรอมหรือความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมตอ

วัตถุสังคมทํานองเดียวกับความรูสึกที่เกิดขึ้น เชน บุคคลพรอมที่จะสนับสนุนและชวยเหลือคนที่ตนรักใคร หรือ

พรอมที่จะหลบหนีหรือทําลายศัตรูซึ่งสอดคลองกับ  McGurie (1989) ที่ไดใหนิยามในแนวคิดวาเจตคติมี 3 

องคประกอบ คือความรูคิดเชิงประเมินคา ความรูสึกและความพรอมการแสดงพฤติกรรม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ทฤษฎีตนไมจริยธรรม   (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน , 2538;  2543; 2548 ) 

 

 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมแสดงถึงสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเกง วาพฤติกรรมเหลานี้มีสาเหตุ

ทางจิตใจอะไรบาง ทฤษฎีนี้ นักจิตวิทยาทางพฤติกรรมศาสตร สรางจากการสรุปผลการวิจัยในเรื่องดังกลาวของ

เยาวชนและประชาชนไทยอายุ 6 ถึง 60 ป จํานวนหลายพันคน ซึ่งเปนผลการวิจัยในประเทศไทยในชวง 20 ปนี้   

 สวนที่หนึ่ง ไดแก ดอกและผลไมบนตน ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทําดีละเวนชั่วและพฤติกรรมการทํางาน

อยางขยันขันแข็งเพื่อสวนรวม ซึ่งลวนแตเปนพฤติกรรมของพลเมืองดี พฤติกรรมที่เอื้อเฟอตอการพัฒนาประเทศ  

 สวนที่สอง ไดแก สวนลําตนของตนไม แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยาง ขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบดวย

จิตลักษณะ 5 ดาน คือ  1)  เหตุผลเชิงจริยธรรม  2)  มุงอนาคตและการควบคุมตนเอง  3)  ความเชื่ออํานาจในตน 

และ 4) แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  5) เจตคติ คุณธรรมและคานิยม  

สวนที่สาม ไดแก รากของตนไม ที่แสดงถึงพฤติกรรมการทํางานอาชีพอยางขยันขันแข็งซึ่งประกอบดวยจิต

ลักษณะ 3 ดาน คือ  1)  สติปญญา  2)  ประสบการณทางสังคม  3)  สุขภาพจิต 
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 ทฤษฎีปฎิสัมพันธนิยม  (Interaction Model)  สาเหตุของพฤติกรรมของมนุษยมีนักวิชาการโดยเฉพาะใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดรวมกัน เสนอความคิดที่วา 1) พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากสาเหตุที่สําคัญหลายดาน โดยสาย

ที่สําคัญ คือ สาเหตุทางจิตลักษณะ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีตาง ๆ ในแนวจิตนิยม (Trait approach) และสาเหตุดาน

สถานการณจากทฤษฎีตาง ๆ ในแนวพฤติกรรมนิยม (Behavioral approach)   ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีตาง ๆ ใน

แนวสถานการณนิยม และ 2) ในสาเหตุแตละดานยังประกอบดวยสาเหตุหลายประการดวย จากพื้นฐานความคิดเชนนี้

ทําใหเกิดการสรุปแนวคิดที่เปนสังกัปใหญโดยรวมในการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคล ที่เรียกวารูปแบบทฤษฎี

ปฏิสัมพันธนิยม  

  

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงการวิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรมดวยรูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธนิยม  (Interactionism  Model) 

 (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน. (2541) .,  Magnusson & Endler. (1977)  และ Tett & Burmett (2003)) 

 

   ความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรม เปนหนึ่งในองคประกอบของเจตคตินคติที่ดีตอพฤติกรรม นักวิชาการ 

ในสาขาจิตวิทยายอมรับความหมายโดยทั่วไปของความพรอมที่จะกระทํา (Fishbein & Ajzen, 1980; ดวงเดือน  

พันธุมนาวิน, 2541) วาหมายถึง ความตั้งใจ ความยินดี หรือการหลีกเลี่ยงท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 สําหรับการเกิดความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรม ทฤษฏีการกระทําดวยเหตุและผลอธิบายวา พฤติกรรม

ของบุคคลสวนมากจะอยูในความตั้งใจของบุคคล ดังนั้นความพรอมในการเขารวมกิจกรรมสถาบันอยางสรางสรรค

ของนักศึกษาตองมาจากความตั้งใจหรือความพรอม จากทฤษฎีของ Fishbein  และ Ajzen (1971: 372-374) อาง

ในดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2541: 8) ไดสรุปการประมวลผลการวิจัยไววา ความพรอมหรือความตั้งใจท่ีจะกระทํานี้ มี

ลักษณะใกลเคียงกับพฤติกรรมมากที่สุด ในองคประกอบเจตคติ   

 ความพรอมที่จะกระทํา เปนองคประกอบที่ 3 ของเจตคติ เกิดหลังองคประกอบที่ 1 และ 2 คือ ความ

พรอมเกิดขึ้นภายหลังจากการที่บุคคลมีความรูเชิงประเมินคาตอสิ่งในสิ่งหนึ่งวาดี เลว หรือมีประโยชนหรือมีโทษ

อยางไร และเกิดความรูสึกชอบไมชอบ พอใจหรือไมพอใจสิ่งนั้น ๆ  แลวการมุงกระทําที่จะเกิดขึ้นมานั้นมักจะ

สอดคลองกับการรับรูและความรูสึกตอสิ่งนั้น 

พฤติกรรมของบุคคล 

จิตลกัษณะเดิม 

- เหตผุลเชิงจริยธรรม 

  มุง่อนาคตควบคมุตน สขุภาพจิต 

- ความรู้ เจตคต ิ

- 

จิตลักษณะตามสถานการณ 

- เจตคต ิ

- ความวิตกตามสถานการณ 

- ความเชื่ออํานาจในตนตาม       

  สถานการณ 

ครอบครัว 

โรงเรียน 

อดีต 
Mechanical 

Interaction 

Organismic 

Interaction 

ลักษณะของสถานการณ์ 

-  ควบคมุ 

-  แร้นแค้น 

-  รางวลั-ลงโทษ 
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 ความพรอมเกี่ยวของกับความตั้งใจของบุคคลที่ การจะกระทําหรือไมกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ มักเกิดขึ้น

หลังจากบุคคลไดรับรู ประเมินคาความรู ความรูสึกพึงพอใจ ชอบหรือไมชอบแลว จึงจะเกิดองคประกอบตอมาของ

เจตคติ คือ ความพรอมที่จะกระทําที่สอดคลองกับความรูและความรูสึกที่มีตอพฤติกรรม (ทวีวัฒน บุญชิต,2530:23) 

ซึ่งตามทฤษฎีเหตุผลของการกระทําไดมองความพรอมหรือความตั้งใจที่จะกระทําในฐานะที่เปนตัวชี้วัดแนวโนมที่จะ

กระทําแตไมสามารถนําไปวัดพฤติกรรมไดโดยตรงเนื่องจากความพรอมที่จะกระทําเปนลักษณะทางจิต จึงนํามาใช

ในการวัดเจตคติเพื่อทํานายพฤติกรรมโดยวัดที่ความพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น ๆ  

    เด็กสมาธิสั้นหรือเด็กไฮเปอรแอ็กทีพ (Hyperactive child)  ถือวาเปนเด็กพิเศษที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา 

ADHD ยอมาจาก   คําวา "Attention Deficit Hyperactivity Disorder" ซึ่งหมายถึง เด็กที่มีลักษณะพฤติกรรมที่

แสดงออกมา 3 ลักษณะดังตอไปนี้คือ  (1) ขาดสมาธิ (Inattention)  (2) หุนหันพลันแลน (Impulsivity)  และ  (3) 

ซุกซนไมอยูนิ่ง (Hyperactivity) พฤติกรรมเหลานี้จะแสดงใหเห็นตั้งแตอายุกอน 7 ขวบ และตองแสดงออกอยาง

ตอเนื่องและยาวนานพอสมควร มีความรุนแรงที่กระทบตอพัฒนาการ และการปรับตัวดานตาง ๆ  จนทําใหเด็กไม

สามารถประพฤติตนไดตามที่คนทั่วไปคาดหวังวาเขาควรจะประพฤติตัวในสถานการณนั้น ๆ อยางไร จึงทําใหเขามี

ปญหาในการเรียน ในความสัมพันธกับเพื่อนและผูใหญ จนอาจนําไปสูปญหาทางจิตเวชได   เชน พฤติกรรมตอตาน

ทางสังคม และโรคซึมเศรา   เปนตน  (Hallahan & Kauffman, 1994)    สําหรับสาเหตุการเกิดอาการสมาธิสั้น

Hardman et al. (1996, หนา 266) ไดระบุไววาเกิดจากปจจัยรวมหลายประการ เชน ความบกพรองทางพันธุกรรม 

ความบกพรองทางระบบประสาท การคลอดที่ผิดปกติ การขาดวิตามินบางประเภท ทุพโภชนาการ การพัฒนาการ

กอนวัยคลอดที่ผิดปกติ และอื่น ๆ  อาการที่สําคัญในโรคสมาธิสั้นมี 3 ประการไดแก 1)  อาการขาดสมาธิ 

(Inattention)  2) อาการหุนหันพลันแลน (Impulsivity) และ 3) อาการอยูไมนิ่ง (Hyperactivity) ซึ่งอาการเหลานี้

จะสงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนและกอใหเกิดปญหาการจัดการเรียนการสอนของผูสอนใน

หองเรียนโดยตรง ดังนั้น  ครู อาจารยและผูที่ใกลชิดควรศึกษา และเขาใจเด็กสมาธิสั้นอยางถองแทเพื่อจะไดรวมมือ

กันพัฒนาใหเด็กมีพฤติกรรมที่เปนปกติหรือใกลเคียงปกติ และประสบความสําเร็จในดานตาง ๆ ตามศักยภาพของ

เด็กที่มีอยู 

 

4.  นิยามศัพทเฉพาะ 
            4.1  ชุดฝกเจตคต ิหมายถึง ชุดการฝกที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนมาเพื่อเสริมสรางประสบการณ ในการกระทํา       

        และความสามารถตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเจตคติของนักศึกษา  

 4.2  เจตคติของนักศึกษา หมายถึง ความรูสึกทั้งทางบวกและทางลบทั้งกายและใจของนักศึกษาที่มตีอ

เด็กสมาธิสั้น   

 4.3  นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ (คบ. 5 ป) มหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง    

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560  

4.4  เด็กสมาธิสั้น หมายถึง  เด็กที่มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกมา 3 ลักษณะตอไปนี้ (1) ขาดสมาธิ       

       (2) หุนหันพลันแลน และ (3) ซุกซนไมอยูนิ่ง จนทําใหเด็กไมสามารถประพฤติตนไดเหมือนคนท่ัวไป    
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5. กรอบแนวคิดการวจิัย (Conceptual Framework) 

 
 

       

 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง (Participants) 

ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัญฑติ (คบ.5ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 3,348 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัญฑิต (คบ.5ป) ชั้นปที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 ป

การศึกษา 2560 จํานวน 80 คน ซึ่งเปนกลุมที่มีลักษณะเอื้ออํานวยในการดําเนินการ (Available Group) ทดลอง  

4 กลุม ไดนักศึกษากลุมละ 20 คน จากน้ันสุมกลุมเพื่อใหเปนกลุมทดลองท่ี 1, 2, 3 และกลุมควบคุม 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย (Research Instruments) 

1.  เครื่องมือที่เปนชุดฝก    

      ชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้น  หมายถึง ชุดการฝกจิตลักษณะที่ผูวิจัยไดสราง ลักษณะของชุดฝก

ประกอบดวยแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 6 กิจกรรม โดยแบงเปนชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นจํานวน 6 กิจกรรม   

แตละแผนการจัดกิจกรรม (กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง) ประกอบดวย  เปาหมายของแผน  ชื่อแผน 

สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล แผนดังกลาวจะ

เปนเสมือนคูมือเพื่อดําเนินการฝกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของ โดยมีลักษณะกิจกรรม เชน กิจกรรมวิเคราะหตนเอง 

กิจกรรมระดมสมอง กิจกรรมอภิปราย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 2.  เครื่องมือที่เปนแบบวัด 

      เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบวัดมาตรประเมินคารวม (Summated Ratings Method) 

ที่ผูวิจัยไดทําการสรางขึ้นใหม ไดแก เครื่องมือที่เปนการวัดจิตลักษณะสําคัญที่ฝก/เครื่องมือวัดตัวแปรตาม เชน 1) 

เจตคติตอเด็กสมาธิสั้น  2) ความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้น 3) เครื่องมือวัดความพึงพอใจตอกิจ

กิจกรรม คือ เจตคติตอกิจกรรม, เครื่องมือวัดลักษณะทางชีวสังคมของนักศึกษา เชน 1) เพศ  2) สาขาวิชาที่เรียน  

3) อาชีพของบิดา-มารดา  4) สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods) 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองในรูปแบบ "Experimental Group-Control Group : Randomized 

Participants"  Kerlinger และ Lee (2000 : 486) การทดลองเนนการฝกจิตลักษณะ เจตคติตอเด็กพิเศษวาสงผล

อยางไรตอเจตคติและความพรอมของนักศึกษาที่มีตอเด็กสมาธิสั้น 

            แบบของการวิจัย กลุม 1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป   จัดกระทํา  

กลุม 2 สาขาเคมี                    จัดกระทํา  

กลุม 3 สาขาชีววิทยา               จัดกระทํา  

  กลุม 4 สาขาภาษาไทย             Control 100 % 

 ชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้น 
 1. เจตคติตอเด็กสมาธิสั้น 

 2. ความพรอมท่ีจะมุงมั่น ในการปฏิบัติตอเด็กสมาธิ

สั้น  



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

181 

 

ตารางที่ 1  แนวทางการพัฒนาเจตคติตอเด็กสมาธิสั้น 

TREATMENT กลุมตัวอยาง OUTPUT 

ชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้น 

จํานวน 6 ชุด   พัฒนามาจาก 

Prototype ที่สรางขึ้นและวิจัย

กวา 10 ปท่ีผานมา 

 

นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนรายวิชา 

การศึกษาพิเศษ/จิตวิทยาสําหรับ

ครู 

เจตคตติอเด็กสมาธสิั้นสูงข้ึน 

ความพรอมฯ สูงขึ้น 

เจตคตติอกิจกรรมการฝกสูงขึ้น 

*โดยวัดจาก pre-post test 

 

ตารางที่ 2  แบบวัดท่ีใชในการวิจัย 

ลําดับ ชื่อแบบวัดที่ใชในการวิจัย ชื่อแบบวัดที่ใชในการเก็บขอมลู 

1 แบบสอบถามทั่วไป “เกี่ยวกับตัวฉัน” 

2 แบบวัดเจตคติตอเด็กสมาธิสั้น “ความรูสึกของฉันที่มีตอนักเรียนพิเศษ” 

3 แบบวัดความพรอมท่ีจะมุงมั่นฯ “ความตั้งใจในการสอนเด็กพิเศษ" 

4 แบบวัดเจตคติตอกิจกรรมฯ “ความคิดเห็นตอกิจกรรม” 

 

ตารางที่ 3  การรวบรวมขอมูลในการวิจัย 

ลําดับ ชื่อแบบวัด วัดกอน

ทดลอง 

วัดหลัง

ทดลอง 

1 แบบสอบถามทั่วไป /  

2 แบบวัดเจตคติฯ / / 

3 แบบวัดความพรอมฯ  / 

4 แบบวัดเจตคติตอกิจกรรมฯ  / 

 

 

7. ผลการวิจัย (Results) 
ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของเจตคติตอเด็กสมาธิสัน้และความพรอมที่จะมุงมั่นในการที่จะปฏบิัติตอ

เด็กสมาธิสั้น โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOWA ไดพบวาคะแนนตัวแปรตามทั้ง 2 

ตัวแปร คือ เจตคติตอเด็กสมาธิสั้นและความพรอมที่จะมุงมั่นในการที่จะปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้น แปรปรวนไปตาม

กลุมฝกอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.01  ซึ่งแสดงใหเห็นวาชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นมีประสิทธิผลตอนักศึกษาที่ไดรับ

การฝก   (ผลดังตารางที่ 4) 
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ตารางที่  4  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคะแนนเจตคติและความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏิบัติ                

    ตอเด็กสมาธิสั้น 

ตัวแปรตาม 

 

คาสถิต ิ % ทํานาย 

MS F P 

เจตคตติอเด็กสมาธสิั้น Between   5.348 

Within         .368 

13.537 .000 50.2 

ความพรอมที่จะมุงมั่น

ในการปฏิบัตติอเด็ก

สมาธิสั้น 

Between   

103.444 

Within         

17.227 

7.005 .001 28.7 

   

 จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนที่ไดพบนัยสําคัญ ซึ่งเปนการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ระหวาง 4 

กลุม (3 กลุมทดลอง และ 1 กลุมควบคุม) ดวยวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของเชฟเฟ (Scheffe Method) เจต

คติตอเด็กสมาธิสั้นซึ่งวัดหลังฝกทันที ผลที่พบคือ กลุม ที่ 1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป ไดผลดีอยางเดนชัดมีคะแนน

ของลักษณะนั้น ๆ สูงกวากลุมเปรียบเทียบอีก 3 กลุม อยางชัดเจนนั่นเอง และความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏิบัติ

ตอเด็กสมาธิสั้นเมื่อวัดหลังฝกทันที ผลที่พบคือ กลุม ที่ 2 สาขาเคมี ไดผลดีอยางเดนชัดมีคะแนนของลักษณะนั้น ๆ 

สูงกวากลุมเปรียบเทียบอีก 3 กลุม อยางชัดเจน (ผลดังตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 5  ผลวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe ความแปรปรวนของคะแนนเจคติ 

              และความพรอมที่จะมุงมั่นที่จะปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้นที่วัดทันทีหลังฝก 

 ตัวแปร กลุม 4  2  3  1 

   n  X  5.25  5.30  5.75  5.80 

เจตคติตอเด็กสมาธิ

สั้น 

4 

2 

3 

1 

 

 

 

 

 

20 

20 

20 

20 

 

 

 

 

5.25 

5.40 

5.65 

5.70 

-  0.15 

- 

 

 

0.50* 

0.45 

- 

 

 

 

0.65* 

0.50* 

0.15 

- 

   

ตัวแปร กลุม 1 3  4 2 

  n X  5.15 5.54  5.60 5.70 

ค ว า ม พ ร อ ม ที่ จ ะ

มุงมั่นในการปฏิบัติ

ตอเด็กสมาธิสั้น 

4 

3 

1 

2 

30 

30 

30 

30 

5.25 

5.54 

5.60 

5.75 

- 0.29* 

- 

 0.35* 

0.06 

- 

0.55* 

0.66 

0.20 

- 
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* กลุมที่ 1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป, กลุมที่ 2 สาขาเคมี, กลุมที่ 3 สาขาชีววิทยา, กลุมที่ 4 สาขาภาษาไทย (กลุมควบคุม) 

 การวิเคราะหใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน 2 ทาง (Two-Way ANOWA) โดยตัวแปรตามใน การ

วิเคราะหไดแก  1) เจตคติตอตอเด็กสมาธิสั้น  2) ความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏิบัติตอเด็กพิเศษ ผลการวิเคราะห

ความแปรปรวนพบวา คะแนนของตัวแปรตาม ไดแก 1) เจตคติตอเด็กสมาธิสั้น  2) ความพรอมที่จะมุงมั่นในการ

ปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้น แปรปรวนไปตามกลุมฝก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามกลุมฝก (ผล

ดังตารางที่ 6)  

 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน เจตคติตอเด็กสมาธิสั้นและความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏิบัติ 

              ตอเด็กสมาธิสั้นของนักศึกษา 

             

 

ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

n 

แสดงคาเอฟ และระดับนัยสําคัญ 

ทางสถิต ิ

 

กลุมฝก 

 

(ก) 

ความพรอม 

ทางจิต 

(ข) 

 

 

(กXข) 

% 

ทํานาย 

เจตคติตอเด็กสมาธิสั้น 80 15.923* < 1 < 1 30.4 

ความพรอมฯ 80 18.925* < 1 < 1 35.1 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05,  n > 50 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  
       ผลของการใชชุดฝกเจตคติตอของนักศึกษาที่มีตอเด็กสมาธิสั้น                

1.  เจตคติตอเด็กสมาธิสั้นและความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏบิัติตอเด็กสมาธิสั้นแปรปรวนไปตามการฝก 

(4 กลุม) อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 จากการทดสอบประสิทธิผลของชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้น ซึ่งสอดคลองกับ

การวิจัยกอนหนาน้ี เชน วรวรรณ อัศวกุล (2551) ดุจเดือน พันธุมนาวิน (2552)      

2.  เจตคติตอเด็กสมาธิสั้นระหวางกลุมนักศึกษาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สามคูจาก 

6 คู ผลสําคัญคือ กลุมที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ กลุม ที่ 1 สาขากลุมที่ 1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป ( X= 5.80) กลุมที่ 2 

สาขาเคมี  กลุมที่ 3 สาขาชีววิทยา และกลุมที่ 4 สาขาภาษาไทย (กลุมควบคุม) โดยพบวาเจตคติทางบวกของ

นักศึกษาที่ผานการอบรมโดยใชชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นสูงขึ้น  ซึ่งผลการวิจัยยังสอดคลองกับผลการวิจัยกอน

หนานี้ของอุบล พงษพัฒน (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมแสวงหาและใชขอมูลสารสนเทศจากแหลงเรียนรูในทองถิ่นของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวาตัวแปรทํานายทั้ง 3 ชุด รวมกันทํานายเจตคติที่ดีตอการแสวงหาและการใช

ขอมูลสารสนเทศจากแหลงเรียนรูทองถ่ินสามารถทํานายได 44.2 %  ความพรอมที่จะมุงมั่นปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้น

ระหวางกลุมนักศึกษาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สามคูจาก 6 คู ผลสําคัญคือ กลุมที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุดคือ กลุม ที่ 2 สาขาเคมี กลุมที่ 1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป ( X= 5.70)  กลุมที่ 3 สาขาชีววิทยา และกลุมที่ 4 

สาขาภาษาไทย (กลุมควบคุม) โดยพบวาความพรอมที่จะมุงมั่นปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้นของนักศึกษาที่ผานการอบรม

โดยใชชุดฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นสูงขึ้น ตามลําดับ ผลการวิจัยที่พบสอดคลองกับผลการวิจัยกอนหนาที่ เชน     

วรวรรณ อัศวกุล (2551) และอุบล พงษพัฒน (2557) 
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3.  เจตคติตอเด็กสมาธิสั้น และความพรอมที่มุงมั่นในการปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้น แปรปรวนไปตามกลุมฝก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อจําแนกตามกลุมฝกและกลุมความพรอมทางจิต โดยพบวาประสิทธิผลของ

ชุดฝกมีผลตอเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นและความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้นของนักศึกษา ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยกอนหนาน้ีของฤกษชัย คุณูปการ (2553)  และญาณินท คุณา (2556) 

 

สรุปผลการวิจัย (Conclusion)  

1.  เจตคติตอเด็กสมาธิสั้นและความพรอมที่จะมุงมั่นในการปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้นแปรปรวนไปตามกลุม

ของนักศึกษาที่ไดรับการฝก 

2.  การฝกเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นสงผลตอเจตคติตอเด็กสมาธิสั้นของนักศึกษามากที่สุด คือ กลุมที่ 1 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป   กลุมที่ 2 สาขาเคมี  กลุมที่ 3 สาขาชีววิทยา และกลุมที่ 4 สาขาภาษาไทย(กลุมควบคุม) 

ตามลําดับ 

3.  การฝกเจตติตอเด็กสมาธิสั้นสงผลตอความพรอมที่จะมุงมั่นปฏิบัติตอเด็กสมาธิสั้นของนักศึกษามาก

ที่สุด คือ กลุม ที่ 2 สาขาเคมี กลุมที่ 1 สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป  กลุมที่ 3 สาขาชีววิทยา และกลุมที่ 4 สาขา

ภาษาไทย (กลุมควบคุม)  ตามลําดับ 

 

 ขอเสนอแนะในการวิจัย (Recommendations)  

1.  การวิจัยในครั้งนี้มีการติดตามผลเพียงหลังการฝกสิ้นสุดทันทีเนื่องจากขอจํากัดของระยะเวลาทดลอง 

เพื่อความเหมาะสมควรมีการติดตามผลซ้ําหลังจากสิ้นสุดการทดลองไปแลวอีกครั้งเพื่อยืนยันการคงอยูของ

ประสิทธิผลชองชุดฝก โดยการวัดพฤติกรรมของกลุมตัวอยางเพิ่มเติม 

2. งานวิจัยนี้มีการพัฒนาตอยอดเปนอยางดีของเครื่องมือขึ้นมาใหม ซึ่งเปนเครื่องมือวัดตัวแปรทาง

จิตวิทยา โดยผูที่สนใจสามารถในไปใชตอยอดอยางมั่นใจในงานวิจัยที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

3. การวิจัยเชิงทดลองในลักษณะนี้เปนการฝกจิตลักษณะสําคัญคือ เจตคติ และความพรอมที่จะแสดง

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญ ที่สามารถนําไปฝกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสมใน

อนาคต 
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การศึกษาสภาพและปญหาการมีรายไดของผูสูงอาย ุตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ 
 

จีรภัทร  ใจอารีย1 ธนพร  บัวรอด2 วิสันต  ปนสุวรรณ3 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรูปแบบเพื่องสงเสริมรายไดผูสูงอายุ 

ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ(Qualitative Research  พบวา 1)ความรูภูมิปญญาของ

ผูสูงอายุมากที่สุดคือ ความรูดานจักรสานภาชนะจากไมไผ คิดวาภูมิปญญาดานนี้ สามารถสรางรายไดใหกับชุมชน

หรือทองถิ่นได เพราะผลผลิตสามารถสงออกตลาดได 2)การสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดในตําบลบอรัง จังหวัด

เพชรบูรณ พบวาอาชีพหลักของผูสูงอายุคือ เกษตรกรรม อาชีพที่เสริมรายไดของผูสูงอายุคือ รับจางทั่วไป 130 

ปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุประกอบอาชีพเสริมคือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ 3)ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมผูสูงอายุ

ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ  อายุมาก ความตองการชวยเหลือในการประกอบอาชีพคือ อบรมดานเกษตร  

  

คําสําคัญ : รายได, ภูมิปญญา, ผูสูงอายุ 
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The Condition and problem Income of aging at Borlung Subdistrict, 

Phetchaboon Province 
 

Jerapat Jaiarree1 Wisun Pinsuwan2 Thanaporn Burroad3 

 

Abstract 
The purpose of this research was to study the income mechanism of the aging  

inBorangDstrict, Phetchabun. The results of this qualitative research showed that 1)the elderly 

people’s needs for local wisdom were bamboo basketry. They thought this local wisdom could 

help the community make more income because their products could be sold at the market.     

2) Their main career was agriculture, and they had to find additional jobs as general employees. 

The 130 factors influencing them to find additional jobs were economic factors.3) Their problem 

and burden to do additional jobs were their old age and they would like the university to 

provide them training on agricultural jobs.  Income could be done by doing additional jobs 

supported by government funds and other factors. 

 

Keywords :  Income, local wisdom, Aging 
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1. บทนํา 
 ประเทศไทยควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับการเปนสังคมแหงผูสูงอายุนี้ โดยเมื่อมีคนแกหรือคนชรามาก

ขึ้น สัดสวนคนทํางานจะลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง สงผลใหรายไดของประเทศลดลงเกิดปญหาทางดาน

เศรษฐกิจของประเทศ ผูสูงอายุตองเกษียณจากงานที่ทําอยู ทําใหไมมีรายได ตองอาศัยรายไดจากทางอื่น โดย

ผูสูงอายุรอยละ 80-90 ไดรับการเกื้อหนุนดานการเงินจากครอบครัว (สํานักงานสถิติแหงชาติ,2557) แตในสภาพ

ปจจุบันแหลงรายไดหลักของผูสูงอายุมีแนวโนมลดลง พิจารณาจากแผนภาพที่ 1 ซึ่งเปนประมาณการอัตราการ

พึ่งพิงของประชากรวัยผูสูงอายุจัดทําโดยองคการแรงงานระหวางประเทศแสดงถึงวาผูสูงอายุจะมีอัตราการพึ่งพิง

เพิ่มสูงขึ้นเปน 2 เทาจากรอยละ 14.30 ในป 2543เปนรอยละ 28.9 ในป 2568 ซึ่งหมายความวาในป 2543 

ประชากรวัยทํางาน 100 คนมีภาระตองรับผิดชอบดูแลผูสูงอายุ 14 คน ขณะที่ในอีก 25 ปถัดมา ประชากร 100 

คนตองรับภาระเพิ่มขึ้นในการดูแลผูสูงอายุ 28 คน 

 

ประมาณการอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุ 

 

 
 

ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2549. การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548-2568, 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 

 ความสําคัญของการสงเสริมใหผูสูงอายุมีรายไดและมีงานทําเพื่อลดอัตราการพึ่งพิง เนื่องจากผูสูงอายุเปน

ทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศ มีความรู ความสามารถและประสบการณมากมายที่จะสามารถถายทอดไปสูรุน

ลูกหลานได และการนําความรูที่มีอยูของผูสูงอายุเพื่อนําไปประกอบอาชีพจึงเปนชองทางหนึ่งในการเพิ่มรายได ที่

สอดคลองกับกฎหมายสําคัญที่เปนหลักของผูสูงอายุ ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (2545-2564) ที่มี

ยุทธศาสตรการพัฒนา 



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

190 

 

 ยุทธศาสตรที่ 1คือ เตรียมความพรอมใหประชากรมีรายได และกระตุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ปลุก

จิตสํานึกในสังคมและคุณคาตลอดจนศักดิ์ศรีผูสูงอายุ ตามมาดวย 

 ยุทธศาสตรที่ 2 คือการสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถมีการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งใน

ผูสูงอายุไดโดยมีการสงเสริมการทํางานใหสามารถพึ่งพาตนเองไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ผูสูงอายุของตําบลบอรัง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมกันทุกเดือนใน

วันจายเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุประจําแตละหมูบาน ยกตัวอยางเชน การออกกําลังกายรวมกัน รําไมกลอง เปนตน 

ผูสูงอายุโดยสวนใหญพบวาประกอบอาชีพรับจางรายวัน มีสวนนอยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจาก

ประชาชนโดยสวนใหญไมมีที่ดินทําเองเปนของตนเอง หรือไมมีเอกสารสิทธิในที่ทํากิน ประกอบกับพื้นที่เกษตร

ประสบปญหาภัยแลงเปนประจําทุกป ซึ่งนอกจากการรับจางแลวยังมีการทําอาชีพเสริมโดยการทําสินคาหัตถกรรม

อยางเชน ดอกไมจันทน ไมกวาด ภาชนะใสของประเภทจักสาน เปนตน ผูสูงอายุโดยสวนมากไดรับการดูแลและ

สนับสนุนทางดานรายไดจากลูกหลาน แตยังมีมีผูสูงอายุในตําบลที่ถูกปลอยรางไมมีลูกหลานคอยดูแลอยูประมาณ 5 

หลังคาเรือน จากการสัมภาษณพบวาตําบลบอรังมีจํานวน 22 หมูบาน ซึ่งแตละหมูบานอยูหางไกลกัน ทําใหการ

พัฒนาไมทั่วถึง แตละหมูบานจึงมีจุดเดนในการทําสินคาหัตถกรรมที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน หมูที่ 3 ทํา

ดอกไมจันทน ของชํารวย ดอกไม สบู หมูที่ 11 ท่ีนอน (OTOP 4 ดาว)  ไมกวาด หมูที่ 12 ทําเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย 

โดยสนับสนุนใหสงหางสรรพสินคา และขาวโพด และจากการสัมภาษณเชิงลึกกับประธานชมรมผูสูงอายุพบวา

ผูสูงอายุโดยสวนใหญมีความสามคัคีกันมาก ผูสูงอายุใหความรวมมือเปนอยางดีถาหากทางองคการบริหารสวนตาํบล

เรียกรวมตัวเพื่อทํากิจกรรมก็จะใหความรวมมือกันทุกครั้งในจํานวนท่ีมาก และจากการที่ผูสูงอายุไดทําสินคามาก็ได

ประสบกันสินคาไมมีชองทางวางจําหนาย ทําใหผูสูงเกิดความทอแทในการผลิตสินคาและไดยกเลิกการผลิตไป 

 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาสภาพรายไดของผูสูงอายุตําบล บอรัง อําเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ 

 2. เพื่อศึกษาความรูภูมิปญญาเพื่อเพิ่มรายไดของผูสูงอายุ ตําบล บอรัง อําเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดของผูสูงอายุใน ตําบลบอรัง อําเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ 

 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
              ตัวแปรตน                                                ตัวแปรตาม   

   

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยตาง ๆ 

- การสงเสริมรายได 

- การพัฒนาอาชีพ 

- ความรูภูมิปญญา 

- รายไดครอบครัว 

ผูสูงอายุ 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- พื้นท่ีอยูอาศัย 
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กลุมเปาหมายและพื้นที่ดําเนินงาน 

 ผูสูงอายุจํานวน 365 คน ในตําบล บอรัง อําเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ 

 

4. วิธีดําเนินงานวิจัย 
การศึกษาสภาพและปญหาการมีรายไดของผูสูงอายุ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาเครื่องมือ

วิจัยดังนี ้

1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

2. นําแบบสอบถามเสนอใหผูเชี่ยวชาญ รวม 3 ทาน ไดแก 

 2.1.วาที่รอยตรีศักยชัย เพชรสุวรรณ อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงคราม 

            2.2. ผศ.บุษบา หินเธาว อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

            2.3 ผศ.ดร.นงลักษณ ใจฉลาด อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พิบูลสงครามเปนผูพิจารณาตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตองของการใชถอยคําภาษาและความเที่ยงตรงของ

เนื้อหาที่ตองการวัด (Content Validity) ไดคา IOC อยูในชวง 0.6-1.00 

           3. แกเครื่องมือตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

          4. นําเครื่องมือไปทดลองเก็บขอมูลกับกลุมที่ไมใชตัวอยางจํานวน 30 คนหลังจากน้ันหาความเชื่อมั่นไดคา

ความเชื่อมั่น 0.85 

แบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เพศ, อายุ, สถานภาพสมรถ,สถานภาพการอยูอาศัย

การศึกษา, อาชีพ,แหลงรายได,แหลงที่มาของรายไดทั้งหมด,รายจายของผูสูงอายุ,เงินเก็บและหนี้สิน 

สวนที่ 2 ความรูเรื่องภูมิปญญาผูสูงอายุ ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ 

สวนที่ 3 การสงเสริมการสรางอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดของผูสูงอายุตําบล บอรัง จังหวัดเพชรบูรณ 

สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกลุมอาชีพของผูสงูอายุใน ตําบล บอรัง จังหวัด เพชรบูรณ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 เก็บขอมูลภาคสนามโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  

 1. ขออนุมัติเก็บขอมูลผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบอรัง 

 จังหวัดเพชรบูรณ เพื่อพบผูสูงอายุจํานวน 365 ราย 

 2. ลงเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการในเดือน พฤษภาคม 2560 –สิงหาคม พ.ศ.2560 
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5. ผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ใน ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามเพศ  

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 153 41.90 

หญิง 212 58.10 

รวม 365 100.00 

 

แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ในตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามเพศ พบวา ผูสูงอายุใน

ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 212 คิดเปนรอยละ 58.10รองลงมา เพศชาย จํานวน 

153 คน คิดเปนรอยละ 41.90 

 

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ใน ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณจํานวนของรายไดจากการประกอบอาชีพ 

ขอมูลทั่วไป 

จํานวนของรายไดจากการประกอบอาชีพ จํานวน(คน) รอยละ 

นอยกวา 2,000 บาท 324 88.7 

2,000-4,000 บาท 20 5.50 

4,001-6,000 บาท 5 1.40 

6,001-8,000 บาท - - 

มากกวา 8,000 บาท 16 4.40 

รวม 365 100.00 

 

จํานวนและรอยละของผูสูงอายุ ใน ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณแหลงที่มาของรายไดจากการประกอบ

อาชีพ ใน ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ2,000-4,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.50 รองลงมาเปน

มากกวา 8,000 บาท จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.40 นอยกวา 2,000 บาท จํานวน324 คน คิดเปนรอยละ 88.7 

เปน 4,001-6,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.40 และ 6,001-8,000 บาท  จํานวน 0 คิดเปนรอยละ 0 

 

สวนที่ 2 

ตารางที่ 3 ความรูความเชี่ยวชาญภูมิปญญา ( ผูตอบ 1 คน สามารถตอบไดหลายขอ ) 
 

ความรูความเชี่ยวชาญในภูมิปญญา จํานวน(คน) รอยละ 

แพทยแผนไทย 26 4.60 

จักรสานภาชนะจากไมไผ 177 31.30 

หัตถกรรมรังผึ้ง 6 1.10 
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เฟอรนิเจอรไม 8 1.40 

แปรรูปอาหาร 2 0.40 

ทําของชํารวย เชน ดอกไม สบู 2 0.40 

กองแฝก 59 10.40 

หัตถกรรมถักแห 55 9.70 

ทอผา 14 2.50 

ดอกไมจันทน 22 3.90 

ที่นอน 1 0.20 

นวดไทย 37 6.50 

ไมกวาด 40 7.10 

เกษตรอินทรีย 117 20.70 

รวม 566 100.00 

 

ตารางความรูความเชี่ยวชาญภูมิปญญาใน ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณสวนมาก จักรสานภาชนะจากไมไผ 

จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 31.30 และรองลงมาเปน เกษตรอินทรียจํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 20.70     

กองแฝก จํานวน 59 คน คิดเปนจํานวน 10.40 หัตถกรรมถักแห จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 9.70 ไมกวาด จํานวน 

40 คน คิดเปนรอยละ 7.10 นวดไทย จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 6.50 แพทยแผนไทย จํานวน 26คน คิดเปนรอย

ละ 4.60 ดอกไมจันทน จํานวน 22 คิดเปนรอยละ 3.90 ทอผา จํานวน 14 คิดเปนรอยละ 2.50 เฟอรนิเจอรไม 

จํานวน8 คน คิดเปนรอยละ 1.40 หัตถกรรมรังผึ้ง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ1.10 แปรรูปอาหารและ ทําของ

ชํารวย เชน ดอกไม สบู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ0.40 และ ที่นอน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.20 

 

สวนที่3 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุในตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ อาชีพหลักของผูสูงอายุ 

( ผูตอบ 1 คน สามารถตอบไดหลายขอ ) 
 

อาชีพหลักของผูสูงอาย ุ จํานวน(คน) รอยละ 

เกษตรกรรม 216 59.2 

รับจางทั่วไป 99 27.1 

ลูกจาง - - 

รับบํานาญ 2 .5 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 9 2.5 

เลี้ยงสัตว 4 1.1 

ไมระบ/ุไมมี 35 9.6 

รวม 365 100.0 
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แสดงจํานวนและรอยละของผูสูงอายุในตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามการไดรับการถายทอด

ภูมิปญญา หรือเรียนรูภูมิปญญา พบวา ผูสูงอายุ ในตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณสวนใหญทําเกษตรกรรมจํานวน 

216 คน คิดเปนรอยละ 59.2 รองลงมาเปนรับจางทั่วไปจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 27.1 ไมระบุ/ไมมีจํานวน 35 

คน คิดเปนรอยละ 9.6 ธุรกิจสวนตัว/คาขายจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.5 เลี้ยงสัตวจํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 1.1 และรับบํานาญจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.5 

 

สวนที่4 

ปญหาและอุปสรรคของผูสูงอายุในตําบล บอรัง จังหวัดเพชรบูรณ 

1. ปญหาและอุปสรรค 

จากการสอบถามผูสูงอายตุําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่ทานประกอบอาชีพ

เสริม สวนใหญ คือ อายุมาก จํานวน 107คน และรองลงมาสุขภาพรางกายไมแข็งแรง มีโรคประจําตัว จํานวน 42 

คน การเดินทางลําบากจํานวน 39คน  เงินลงทุนแหลงทุน 19คน  พื้นที่ทํากิน จํานวน 6 คน  มีปญหาเรื่องการเงิน 

จํานวน 4 คน และนอยที่สุด พื้นท่ีการจัดทําคาปุยขาดแหลงจําหนายสินคาขาดปจจัย 4คาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณใน

การทํางานเรื่องน้ําไมมีความรูอุปกรณขาดแคลนเนื่องจากเงินไมเพียงพอจํานวน 1 คน 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณสวนใหญอบรม

เรื่องตางๆอบรมอาชีพ จํานวน 3 คนและนอยที่สุด รายไดไมเพียงพอกับรายจายตองการรายไดเพิ่ม ไมมีอาชีพเสริม 

จํานวน 1 คน   

2. ทานมีความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือการประกอบอาชีพในดานใดบาง 

จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยชวยเหลือ

การประกอบอาชีพในดานใดสวนใหญ อบรมดานเกษตรกร เลี้ยงสัตว จํานวน 49คนการอบรมดานงานฝมือ

หัตถกรรม การจักสาน จํานวน 21อบรมอาชีพเสริมจํานวน 15 จัดการเรียนการสอนใหความรูสําหรับผูสูงอายุ

จํานวน 10อบรมใหความรูดานงานฝมือจํานวน 4ชางยนต สอนอุตสาหกรรมงานไม จํานวน 2 และนอยที่สุด อบรม

การทําไมกวาด อบรมอาชีพเสริมชางไฟฟา การทําของชํารวยการประดิษฐดอกไม อาชีพท่ีสามารถลงตลาดทุกตลาด

ได อบรมอาหารสอนการถักทอจํานวน 1 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  จากการสอบถามผูสูงอายตุาํบลบอรงั จังหวัดเพชรบูรณสวนใหญเพิ่มเงนิ

ผูสูงอายุจํานวน 14 คนตองการขาวสารอาหารแหงจํานวน 11 คนอาชีพไมยุงยากฝกอบรมวิชาชีพ งานงายๆ ที่ทําที่

บานได จํานวน 8 คนเรื่องเงินจํานวน 5 คนคาน้ํา คาไฟจํานวน 4 คนและรองลงมา เงิน ปลดหนี้จํานวน 3 คน และ

นอยท่ีสุดลดคาใชจายไมมีอุปกรณในการทําอาชีพเสริมแจกพันธุแกะ มาเลี้ยงเปนอาชีพเสริม การทํางานกลุมสราง

อาชีพ สรางรายได ชวยเหลือเรื่องปุยอยากใหมหาลัยเขามาชวยเรื่องปุยยา จํานวน 1 คน 

3. อาชีพทานตองการใหหนวยงานภาครัฐสงเสริม คือ 

จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณเกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยอาชีพทาน

ตองการใหหนวยงานภาครัฐสงเสริมสวนใหญ เกษตรจํานวน 30 คนและรองลงมา อบรมวิชาชีพจํานวน23 คนอาชีพ

ที่ไมไดรับผิดชอบมากงานงายๆ ไมยุงยากทําที่บานไดจํานวน11 คนอาชีพงานฝมือ จํานวน 8คนอาชีพที่รายไดมั่นคง 

อาชีพท่ีไดเงินเร็ว จํานวน 4 คน เลี้ยงสัตว อาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 2 คน และนอยที่สุด อยากใหสงเสริมอาชีพที่

ภาครัฐรองรับเรื่องราคาได ดานไหนก็ได  อาชีพสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 1 คน 
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 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ สวนใหญ เพิ่ม

เงินผูสูงอายุ จํานวน 59 คน และรองลงมา เงิน จํานวน 17 คน อยากไดเงินชวยเหลือรัฐบาลมากขึ้น จํานวน 9 คน 

ปลดหนี้ จํานวน 4 คน ชวยเหลือผูสูงอายุ  สงเสริมรายได จํานวน 3 คน ชรา ชวยเหลือคาใชจาย ดูแลสิ่งแวดลอม 

ชวยคาน้ํา คาไฟ จํานวน 2 คน และนอยท่ีสุด พ้ืนที่ทํากิน การซื้อขายราคาขาว ชวยเหลือเกี่ยวกับชุมชนและรายได

ของประชาชน ราคาสินคาเกษตร เพิ่มราคาขาวโพด มัน ออย คารักษาพยาบาลคาใชจายตางๆคาอาหารสาํหรบัเลี้ยง

หมู ดานไหนก็ไดความเปนอยูลําบากคาใชจายในครอบครัวชวยการรักษาคนเปนอัมพาทอยากไดวัวแมพันธุ พอพันธุ

แจกพันธุแกะมาเลี้ยงเปนอาชีพเสริม จํานวน 1 คน 

4 ทานมีความตองการใหมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือการประกอบอาชีพ คือ จากการสอบถาม

ผูสูงอายุตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ เกี่ยวกับความตองการใหมหาวิทยาลัยเขามาชวยเหลือการประกอบอาชีพ 

สวนใหญเกษตรจํานวน 31 คน และรองลงมาใหความรูดานการเลี้ยงสัตว 11 คน และรองลงมาอบรมวิชาชีพ การ

ฝกอบรมดานอาชีพจํานวน 6 คน และรองลงมางานฝมือจํานวน 5 คน อาชีพเสริมคนพิการจํานวน 3 คน ชางไฟฟา

จํานวน 2 คน และนอยที่สุด ชางยนต และอาชีพงายๆ ไดเงินไวจํานวน1 คน  

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  จากการสอบถามผูสูงอายุตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ สวนใหญเงิน

จํานวน 10 คน และรองลงมาเพิ่มเงินผูสูงอายุจํานวน 4 คน และรองลงมาสุขภาพรางกายไมแข็งแรง อายุมาก

จํานวน 4 คน และนอยที่สุด ชวยเหลือพันธพืช การทํากายภาพผูสูงอายุ ใชหนี้ หารายไดจากการขายของ สงเสริม

การขายจํานวน 1 คน 

 

6. อภิปรายและขอเสนอแนะ 
อภิปรายผล 

การศึกษาสภาพและปญหาการมีรายไดของผูสูงอายุตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ 

ผูสูงอายุมีความตองการใหมีรายไดใหเพิ่มมากขึ้น เพื่อประโยชนกับตนเองไมเปนภาระกับลูกหลาน ความรู

เรื่องภูมิปญญาที่มีอยูตองการสรางรายไดแกตนเอง  ทางดานเกษตรกรรมที่เปนอาชีพหลักไมสามารถทําไดอยาง

เต็มที่ดวยวัยที่มากขึ้น เรื่องภูมปญญาสําคัญยิ่งจะเห็นไดวาเปนมรดกทางปญญาที่ควรแหงการเรียนรู 

ควรพฒันาเรื่องการสงเสริมรายไดและอาชีพของผูสูงอายุ ทางดานภูมิปญญาชาวบาน และ พัฒนารูปแบบ

การบริหารของผูนําชุมชน เพื่อพัฒนาและสงเสริมรายไดใหกับผูสูงอายุ โดยความชวยเหลือของชุมชนและควร

สงเสริมอาชีพใหผูสูงอายุเพื่อเพิ่มรายไดในชวงวัยอายุที่เหมาะสมตามพื้นฐานดานตาง ๆ อยางกวางขวางและ

สนับสนุนใหองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไรหรือธุรกิจเพื่อสังคม เขามามีสวนรวมจัดบริการเพื่อ เพิ่มทางเลือกใหกับ

ผูสูงอายุทั่วถึงพรอมควรมีการสงเสริมในดานการใหความรูเกี่ยวกับการมีรายไดเสริมระหวางเกษียณอายุทางดานภูมิ

ปญญาตาง ๆเพื่อเพิ่มรายไดใหกับผูสูงอายุ 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1.  ตําบลบอรัง จังหวัดเพชรบูรณ ควรชวยเหลือใหความรูดานเกษตรกรรม ตอความตองการของผูสูงอายุ 

และดูแลความเปนอยูใหผูสูงอายุมีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยใหคาตอบแทนพิเศษและสวัสดิการแกบุคลากรที่เปนผูดูแล

ผูสูงอายุ   

2.  ตําบลบอรังจังหวัดเพชรบูรณ  ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลติดตามผูสูงอายุ เชน มือถือ, กลอง

ระบบวงจรปด โดยนํามาใช ติดตามดูแลความปลอดภัยใหผูสูงอายุและออกตรวจเยี่ยมบานผูสูงอายุ   
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3.  ควรสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับความรูที่เหมาะสมโดยเฉพาะเรื่องที่จําเปนกับความตองการของผูสูงอายุ 

เชน ดานภูมิปญญา ดานสุขภาพ ดานศาสนา เปนตน    

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

1.  ควรศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการหารายไดสําหรับผูสูงอายุ 

เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมาประกอบการวิจัยเพิ่มเติม 

2.  ควรทําการศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจัดหารายไดสําหรับผูสูงอายุ 
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ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่3  กลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 
 

ฉัตรฤดี  ศรีวิชัย
1
 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 กับขอมูลเชิงประจักษ  เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออม และอิทธิพล

รวม ของความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3  กลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุม

โรงเรียนขนาดกลาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา เชียงราย เขต 2  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

4 ปการศึกษา 2559 จํานวน 773 คน แบงเปน 2 กลุม คือกลุมโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 295 คน และกลุมโรงเรียนขนาด

กลาง จํานวน 478 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยตัวแปรแฝง 8 ตัวแปร

และตัวแปรสังเกตได 25 ตัวแปร โดยใชสถิติการวิเคราะหเสนทางดวยลิสเรล (Path analysis with LISREL : PAL) 

ผลการวิจัยพบวา 

 1.  โมเดลเชิงสาเหตุที่มีผลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร กลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับ

โรงเรียนขนาดกลางมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยตัวแปรอิสระในโมเดลอธิบายความสามารถในการใช

เหตุผลทางคณิตศาสตรกลุมโรงเรียนขนาดเล็กคิดเปนรอยละ 46 และมีคาผานเกณฑที่กําหนดไว  (Chi-square 

=237.79, df=230, Chi-square /df=1.03, P-value=0.34, GFI= 0.94, AGFI=0.91, RMR=0.04, RMSEA=0.01)  

และกลุมโรงเรียนขนาดกลาง คิดเปนรอยละ 100 และมีคาผานเกณฑที่กําหนดไว  (Chi-square =65.14, df=81, 

Chi-square /df=0.80, P-value=0.90, GFI= 0.99, AGFI=0.96, RMR=.04, RMSEA=0.00) 

 2.  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลของตัวแปรเหตุที่มีผลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง พบวา กลุมโรงเรียนขนาดเล็กตัว

แปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ คุณภาพการสอนของครู รองลงมา คือ เจตคติ และพฤติกรรมการเรียน มีขนาดอิทธิพล

เทากับ 0.60 , 0.12, 0.08 ตามลําดับ และกลุมโรงเรียนขนาดกลาง ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ รองลงมาคือการสงเสริมชวยเหลือของบิดามารดาและพฤติกรรมการเรียน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.65, 0.56, 

0.50 ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ:  โมเดลเชิงสาเหตุ, ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร, ขนาดโรงเรียน 
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Causal Factors  Influencing  Mathematical Reasoning Ability of Prathom 

3 Students  in Small School Group and Medium School Group in the 

Chiang Rai Primary Education Service Area Office 2 
 

Chatrudee  Sriwichai
1
 

 

Abstract 
This purposes of this research were to investigate the correlation of the causal factors  

influencing  mathematical reasoning ability of Prathom 3 students  in small school group and 

medium school group in the Chiang rai Primary Education Service Area office 2, with the empirical 

data, To study direct effects. Indirect effects and total effects of  Causal factors  influencing  

mathematical reasoning ability of Prathom 3 students  in small school group and medium school 

group in the Chiang rai Primary Education Service Area office 2. Data collection was complted 

through 773 students in Prathom 4 students, academic year 2016 which divided into 2 group ; 

295 students in small school group and 478 students in medium school group. The research tool 

used wat a set of questionnaires. There was 8 latent variable and 25 observed variable. The 

research data were analyzed by using the linear structural model, LISREL analysis. The result 

were as follows. 

1. The Causal factors influencing the mathematical reasoning ability were in accordance 

with the empirical evidence data measured for the small school group (Chi-square=237.79, 

df=230, Chi-square /df=1.03, P-value=0.34, GFI= 0.94, AGFI=0.91, RMR=0.04, RMSEA=0.01) and 

medium school group (Chi-square =65.14, df=81, Chi-square /df=0.80, P-value=0.90, GFI= 0.99, 

AGFI=0.96, RMR=.04, RMSEA=0.00) . All independent variables in the model accounted for 46% 

and 100% respectively. 

 2. The most total effect influencing to Causal factors influencing mathematical reasoning 

ability of Prathom 3 students  in small school group and medium school group in the Chiang rai 

Primary Education Service Area office 2 were the quality of teaching with influence coefficient 

value = 0.60, and then attitude uith influence coefficient value = 0.12 and the last; students 

behavior with influence coefficient value = 0.08 in the small school group and in the medium 

school group , the most total effect influencing respectively were motivation, and parent support 

and students behavior with influence coefficient value = 0.65, 0.56, 0.50 . 

Keyword : Causal model, The ability to use mathematical reasoning, School size 

                                                           
1 Research and Educational Evaluation Chiang Rai Rajabhat University E-mail : apple_7745@hotmail.com 
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1. บทนํา  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเนนที่สําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มี

ปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ โดยกําหนดเปนจุด มุงหมายใหเกิดกับผูเรียน 

เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค เห็นคุณคาในตนเอง มีวินัยและ

ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูความสามารถในการ

สื่อสาร การคิดการแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยรักการ

ออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครอง 

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  

การ อนุรักษพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนสรางสรรคสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูรวมกันในสังคม

อยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วา คณิตศาสตรมี

บทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบ

แผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา 

และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสมนอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และศาสตรอื่น ๆ คณิตศาสตร จึงมีประโยชนตอการดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดี

ขึ้นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สอดคลองกับ ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 10) ซึ่งไดกลาวถึงลักษณะ

สําคัญของวิชาคณิตศาสตรไววา เปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิด พิสูจนอยางมีเหตุผลวาสิ่งที่เราคิดนั้นเปนจริงหรือไม 

ดวยวิธีคิดสามารถนําวิชาคณิตศาสตรไปแกไขปญหาทางวิทยาศาสตรได ชวยใหคนเปนผูมีเหตุผล เปนคนใฝรู 

ตลอดจนพยายามคิดหาสิ่งที่แปลกใหม จึงเปนรากฐานความเจริญของเทคโนโลยีตาง ๆ และเปนที่ยอมรับวา

คณิตศาสตรมีบทบาทและความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย  

เนื่องจากสังคมปจจุบันตองเผชิญกับปญหารวมทั้งเหตุการณตางๆมากมายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ไมวาจะเปนปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจที่รุมเราคนในสังคมอยางตอเนื่อง อีกทั้งความรูและวิทยาการที่ใหมๆ ที่

เกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทําใหคนในสังคมตองคิดแกปญหาอยูตลอดเวลา ดังนั้นคนในสังคมจําเปนตองใชการ

ตัดสินใจในการแกปญหาอยูเสมอและการตัดสินใจที่ดีนั้นตองอาศัยการคิดเพื่อใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ ซึ่ง

การคิดโดยใชเหตุผลเปนทักษะการคิดทักษะหนึ่งที่ชวยใหคนสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน

เหตุการณตางๆ สามารถอยูรวมและอยูรอดในสังคมปลอดภัยและมีความสุข นอกจากนี้การใชเหตุผลยังเปน

เครื่องมือแสวงหาความรู จนกลายเปนความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานการตางๆ ในโลกปจจุบันการใชเหตุผล

จึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย และการใชเหตุผลยังเปนเครื่องมือสําคัญและจําเปนสําหรับผูเรียนใน

การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย นอกจากนี้ยังพบวาการสอบตาง ๆ ผูเรียนมักสามารถทําไดดีในสวนที่เกี่ยวของ

กับทักษะพื้นฐาน แตสวนท่ีตองใชความคิดและเหตุผลผูเรียนยังไมสามารถทําไดดี เชน นักเรียนสามารถคิดคํานวณ

ได แตไมสามารถใชเหตุผลในการแกโจทยปญหาได (ทิศนา  แขมมณี, 2541 : 47) ดังนั้นการพัฒนาทักษะการใช

เหตุผลของผูเรียนจึงเปนเปาหมายของทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

ความรูพื้นฐานเดิมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผล ซึ่ง Bloom (1978 : 

167) ใหความเห็นวาความรูพื้นฐานเดิม เปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอเรื่องนั้นๆ การที่ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเดิมอยู

มากจะเปนพื้นฐานสําคัญชวยใหผูเรียน เรียนรูไดมากขึ้น เร็วขึ้นและมั่นคงขึ้น และยังสามารถเชื่อมโยงความรูกับ

เนื้อหาใหม รวมทั้งนําความรูที่มีอยูไปใชเหตุผลโดยการอางอิงขอมูล สนับสนุนยืนยันหรือคัดคานในสิ่งที่คนพบไดทํา
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ใหผูเรียนมีระดับสติปญญาดีอันจะทําใหผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นสวน Maddox (1965 : 9) กลาวไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไมไดขึ้นอยูกับความสามารถของบุคคลและระดับสติปญญาเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเรียนหรือ

วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพดวย เพราะพฤติกรรมเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการ

เรียน กลาวคือนักเรียนที่เรียนดีไมจําเปนตองเปนคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดมาก แตตองเปนคนที่รูจักใชเวลา ตอง

รูจักวิธีเรียน วิธีทํางานใหไดผลดี ทบทวนบทเรียนอยูสม่ําเสมอและตั้งใจเรียน คอยซักถามเมื่อเวลาเรียนไมเขาใจ 

พฤติกรรมเหลานี้ยอมเปนพฤติกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ซึ่งสอดคลองกับนัก

การศึกษาหลายทานพบวา พฤติกรรมการเรียนความสนใจในการเรียนมีความสัมพันธทางบวกและสงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เจตคติเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการแสดงออกของพฤติกรรม เพราะเจตคติเปนสาเหตุของ

พฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกเปนสวนหนึ่งของเจตคติหากผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร 

ก็จะทําใหผูเรียนเรียนวิชาคณิตศาสตรไดดี เขาใจ สนใจและตั้งใจเรียนและหากนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอวิชา

คณิตศาสตรยอมทําใหนักเรียนขาดความสนใจและไมตั้งใจเรียน ไมฝกฝน ทบทวนทําใหขาดทักษะกระบวนการคิด 

การใชเหตุผล การแกปญหา ยังสงผลใหการเรียนไมประสบผลสําเร็จ (อเนก  เตชะสุข, 2542 : บทคัดยอ) ถาครู

สามารถสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนไดยอมมีสวนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดี

ขึ้น จากการศึกษาของ บุญชม   ศรีสะอาด (2524 : 87) พบวา ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยอมมีความ

ปรารถนาที่จะเรียนใหรอบรู ใหเกงและมีความทะเยอทะยานในการเรียน มีความพยายามที่จะปรับปรุงตนเองใหดี

ขึ้นจึงมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนมากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ําและมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ก็เปน

ปจจัยหนึ่งโดยมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง เปนความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเองเปนอยางไรและอยากเปนอยางไรในดาน

ที่เกี่ยวของกับการเรียนคณิตศาสตร  Perkey and Smith (1970 : 430) เชื่อวามโนภาพเกี่ยวกับตนเองเปน

แรงผลักดันเบื้องตนที่จะทําใหผูเรียนแตละคนสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมายไดมากหรือนอยแตกตางกันอันจะ

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร องคประกอบที่

ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จทางการเรียนและพัฒนาความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรนั้นนอกจาก

องคประกอบตางๆ ภายในตัวผูเรียนที่กลาวมาขางตน ยังมีองคประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การสงเสริมและ

ชวยเหลือของบิดามารดา สภาพแวดลอมทางบาน ซึ่งจะทําใหการเรียนรูของบุตรประสบความสําเร็จนั้นตองไดรับ

การสงเสริม และชวยเหลือจากครอบครัว บิดา มารดาสามารถใหคําปรึกษา เขาใจ ทําใหบุตรรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง

ของครอบครัวจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์เปนไปในทางที่ดีขึ้น และยังมีองคประกอบที่สําคัญอีกประการคือ คุณภาพการ

สอนของครูคณิตศาสตร ก็เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสงเสริมใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ครูมีสวน

สําคัญอยางมากตอการสงเสริมใหนักเรียนสามารถคิดอยางมีเหตุผลและรูจักใหเหตุผล ดังคํากลาวที่วา การเริ่มตนที่

จะสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูและเกิดทักษะในการใชเหตุผลผูสอนควรจัดสถานการณหรือปญหาที่นาสนใจใหนักเรียน

ไดลงมือปฏิบัติ และเลือกจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทักษะที่ตองการพัฒนาผูเรียนดังนั้นคุณภาพ

การสอนของครูคณิตศาสตรจึงความสําคัญและมีผลตอความสามารถทางการเรียนดานตาง ๆ ถาคุณภาพการสอน

ของครูเปนไปในทางที่ดี เปนไปในทางสงเสริมสัมพันธภาพระหวางผูสอนกับนักเรียนแลวจะเปนผลทําใหการเรียน

การสอนดําเนินไปดวยดีและมีประสิทธิภาพและยังสงผลตอความสําเร็จในการเรียนของนักเรียน และมีสวนชวยใน

การพัฒนาทักษะการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรของผูเรียน ดังที่ ดวงเดือน  ออนนวม (2548 : 48) ไดกลาวไววาการ

ใชคําถามของครูผูสอนมีสวนชวยพัฒนาทักษะการใหเหตุผลของผูเรียน 
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ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ

ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร คือ ความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร พฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร 

เจตคติของนักเรียนตอวิชาคณิตศาสตร แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง การสงเสริมและชวยเหลือของ

บิดามารดา สภาพแวดลอมทางบาน และคุณภาพการสอนของครูคณิตศาสตร วามีอิทธิพลตอความสามารถในการใช

เหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

เชียงรายเขต 2 โดยใชหลักการวิเคราะหสาเหตุหรือการวิเคราะหเสนทางดวยลิสเรล (Path analysis with LISREL : 

PAL) เปนสถิติที่ใชวิเคราะหเพื่อใหเห็นความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตร และขนาดของโรงเรียนเปนปจจัยหนึ่งที่ชี้ใหเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเชื่อมโยงถึง

ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ในการนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาเกี่ยวกับโมเดลของขนาดของโรงเรียนที่

แตกตางกัน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก กับโรงเรียนขนาดกลาง เพื่อใหเห็นโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยที่สําคัญอยางชัดเจนและใหเกิดประโยชนตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่3 กลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 กับขอมูลเชิงประจักษ 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง  อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ของความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่3  กลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเนื้อหา 

           การวิจัยในครั้งนี้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมโรงเรียนขนาดเล็กกับกลุมโรงเรียนขนาดกลาง  ในสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2  ประกอบดวยตัวแปรเหตุ 8 ตัวแปร คือ สภาพแวดลอมทางบาน   การ

สงเสริมชวยเหลือของบิดามารดา คุณภาพการสอนของครู มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง พฤติกรรมการเรียน ความรูพื้นฐาน

เดิม แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เจตคติ และตัวแปรผล 1 ตัว คือ  ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ซึ่งทําการศึกษา

รูปแบบโมเดล ปจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง ทางออม  และอิทธิพลรวม โดยใชสถิติการวิเคราะหเสนทางดวยลิสเรล 

(Path analysis with LISREL : PAL)  

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา  2558 

ซึ่งปจจุบันนักเรียนไดเรียนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 2 จํานวน 2,334 คน ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางไดดังนี้ โรงเรียนขนาด

เล็ก จํานวน 97 โรงเรียน มีประชากรทั้งหมด 726 คน และโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 71 โรงเรียน มีประชากร

ทั้งหมด 1,608 คน   
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4. นิยามศัพทเฉพาะ 
ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร  หมายถึง วิธีการคิด โดยใชขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีมีอยูทาง

คณิตศาสตร ในการแกปญหาหรือหาขอสรุปจากความสัมพันธของสถานการณ กําหนดดวยคะแนนที่ไดจากการ

ทดสอบความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรโดยใชคะแนนจากผลการทดสอบ NT ในดานการใชเหตุผล

ทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2558 

ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การแบงขนาดของโรงเรียนตามจํานวนนักเรียน จําแนกตามเกณฑสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบงไดดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนนักเรียนตั้งแต 1-120 คน และ

โรงเรียนขนาดกลาง คือมีจํานวนนักเรียน 121 - 600 คน  

โมเดลเชิงสาเหตุ หมายถึง  แบบจําลองแสดงโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรแฝงภายใน

โมเดลของแตละสมการโครงสราง และความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตไดภายในโมเดลการวัด 

            อิทธิพลทางตรง หมายถึง ความสัมพันธระหวางตัวแปรเหตุที่มีอิทธิโดยตรงตอตัวแปรผล คือความสามารถ

ในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

            อิทธิพลทางออม หมายถึง ความสัมพันธระหวางตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลโดยออมตอตัวแปรผลคือ

ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยสงผลผานตัวแปรเหตุอื่น 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสอดคลองและศึกษารูปแบบโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3  จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียน จากการสังเคราะหตวัแปรที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตผุลทางคณิตศาสตร ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปรที่เปน

ปจจัยโดยใชเกณฑการพิจารณาการเลือก โดยมีจํานวนผูที่ศึกษา ตั้งแต 5 คนขึ้นไปใหไดตัวแปรในแตละดานดังนี้ คือ 

สภาพแวดลอมทางบาน การสงเสริมชวยเหลือของบิดามารดา คุณภาพการสอนของครู มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง  

พฤติกรรมการเรียน  ความรูพื้นฐานเดิม  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ตามกรอบแนวคิดการ

วิจัยแสดงในภาพที่ 1 ดังนี ้
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ปการศึกษา 2559 ที่เรียนในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จํานวน  773 คน  โดยแบงออกเปน นักเรียนที่เรียน

อยูโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 295 คน และนักเรียนที่เรียนอยูโรงเรียนขนาดกลาง  จํานวน 478 คน โดยกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดมาจากการสุมกลุมตัวอยาง ดังนี ้

 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางตามวิธีการคํานวณของ Hair, Anderson and Tatham (2005 : 102) ที่กลาววา 

ในการวิเคราะหสมการเชิงโครงสรางนั้นกําหนดใหใชจํานวนกลุมตัวอยางประมาณ 10 - 20 ตอจํานวนพารามิเตอร  

ทั้งนี้ โมเดลมีจํานวน 73 พารามิเตอร จึงประมาณขนาดกลุมตัวอยางจากจํานวนพารามิเตอรในโมเดลเทากับ 730 

คน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะตองใชกลุมตัวอยางทั้งหมดไมต่ํากวา 730 คน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใช

จํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จํานวน 773 คน มีขั้นตอนในการสุม ดังน้ี 

 

 

คคุวามรูพื้นฐานเดิม 

การสงเสริชวยเหลือ

ของบิดามารดา 

แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ 

คเุจตคติตอวิชา 

คณิตศาสตร 

สภาพแวดลอม 

ทางบาน 

คุณภาพการสอน 

ของครู 

คคุวามสามารถในการ

ใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตร 

ความสามารถในการ

สอน 

การหาขอบกพรองและ

แนวทางแกไขของ

การมีสวนรวมใน

กิจกรรม 

การเสริมแรง 

ความสัมพันธภายใน

ครอบครัว 

ฐานะทางเศรษฐกิจ 

การสนับสนุนดานการ

เรียน 

สภาพที่อยูอาศัย 

การใหคําปรึกษา 

การเสริมสรางกําลังใจ 

ความคาดหวังตอการ

เรียน 

คเุจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร 

ความกระตือรือรน

กระตือรือรน 

ความรับผิดชอบ 

การวางแผน  การคาด การณ

ทางการเรียน 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

วิชาคณิตสาสตรชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 

ผลการทดสอบ

NT ในการใช

เหตุผลทาง

คณิตศาสตร 

ชั้น

ประถมศึกษาป

คุมโนภาพเกี่ยว 

กับตนเอง 

ความเชื่อม่ันใน

ความสามารถในตนเองตอ

การเรียน 

ความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

การปรับตัวทางสังคม 
พฤติกรรม 

การเรียน 

ความสนใจในการ

การเอาใจใสในการ

การทํางานและทํากิจกรรม 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

สื่อการเรียนการสอน 
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 1. ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้นในการสุม

และมีโรงเรียนในแตละชั้นเปนหนวยในการสุม จําแนกขนาดของโรงเรียนเปน 2 กลุม คือ กลุมโรงเรียนขนาดเล็ก

และกลุมโรงเรียนขนาดกลาง ดังนี้ จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก 97 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 726 คนและ จํานวน

โรงเรียนขนาดกลาง 71 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,608 คน รวมทั้ง 2 กลุมมีนักเรียนทั้งหมด 2,334 คน 

 2. ทําการสุมเลือกโรงเรียนของจํานวนโรงเรียนแตละขนาด โดยวิธีการสุมอยางงาย (Sample Random 

Sampling)ไดโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 19 แหง และโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 13 แหง  การวิจัยในครั้งนี้ 

ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจํานวน 773  คน ซึ่งเปนการหาขนาดกลุมตัวอยางเพ่ือประมาณคาเฉลี่ยและกําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางตามสัดสวน ไดจํานวนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน 295 คน และนักเรียนใน

โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  478  คน  

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอ

ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรประกอบดวย 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 ตอนที่ 1 ถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ประกอบดวย   ขอมูลสวนตัว  

ระดับผลการเรียน   และเกรดเฉลี่ยสะสม  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน  109 ขอ ซึ่งมีลักษณะขอคําถามเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งจําแนกแบบสอบถามออกเปน   7  ลักษณะ ดังน้ี 

มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง  จํานวน  12 ขอ สภาพแวดลอมทางบาน จํานวน  14 ขอ การสงเสริมชวยเหลือของบิดา

มารดา จํานวน 17 ขอ คุณภาพการสอนของครู จํานวน 24 ขอ พฤติกรรมการเรียน จํานวน 15 ขอ เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร จํานวน 14 ขอ และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จํานวน  13 ขอ 

 

 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามรถในการใชเหตุผลทางคณติศาสตรมีขั้นตอน

ดังนี ้

 1.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามดังน้ี 

 1.1.1  เพื่อสรางแบบสอบถาม มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดลอมทางบานการสงเสริมชวยเหลือของ

บิดามารดา คุณภาพการสอนของครู พฤติกรรมการเรียน เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ   

 1.1.2  เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามทุกฉบับดานคาอํานาจจําแนกโดยการหาคาสหสัมพันธระหวาง

คะแนนรายขอกับคะแนนรวมคาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางดวยวิธีการวิเคราะหยืนยันองคประกอบและคาความ

เชื่อมั่นโดยใชหลักสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอรนบาค 

 1.2  ศึกษาทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอความสามรถในการใช

เหตุผลทางคณิตศาสตรเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางนิยามปฏิบัติการในการสรางแบบสอบถาม 
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 1.3  เขียนขอคําถามตามนิยามปฏิบัตกิารและตามแผนการเขียนขอคําถามปจจัยที่สงผลตอความสามรถใน

การใชเหตุผลทางคณิตศาสตรใหมีความครอบคลุมตามโครงสรางนิยามปฏิบัติการแบบสอบถามคุณลักษณะปจจัยที่

สงผลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ซึ่งผูวิจัยสราง ตามกรอบแนวคิดที่ไดศึกษา 

 1.4  วิพากษและปรับแกขอคําถามเพื่อใหขอคําถามมีความเที่ยงตรงและครอบคลุมตามโครงสรางทฤษฎี

และคัดเลือกขอคําถาม 

1.5  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตรวจสอบคุณภาพเบื้องตนดานความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 

โดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3  ทานเปนผูพิจารณาวาขอคําถามในแบบสอบถามที่สรางขึ้นมานั้นสามารถวัดไดตรงตาม

นิยามปฏิบัติการที่กําหนดไวหรือไมรวมทั้งภาษาที่ใชมีความเหมาะสมควรแกไขเพิ่มเติมในขอคําถามใดพิจารณา

คัดเลือกขอคําถามท่ีมีความเที่ยงตรงครอบคลุม รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีดัชนี คาความ

สอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0 .5 แลวทําการปรับปรุงขอคําถามโดยสรางขึ้นมาใหมจํานวน 109 ขอ คา

ความสอดคลอง (IOC) มีคาอยูระหวาง 0.67 ถึง 1.00   

 1.6  นําขอความที่ผานการพิจารณาความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญแลวดังกลาวนํามาปรับปรุงและแกไข

ใหเหมาะสม 

 1.7  นําแบบสอบถามที่ปรับแกในขั้นตนไปทดลองใช (Try out) เก็บขอมูลกับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 4 

ที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหา

คาอํานาจจําแนกรายขอ (Item –Total Correlation) โดยใชสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน  และคัดเลือกขอคําถามที่

มีคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ถึง 1.00  ซึ่งได จํานวน 109  ขอ และแบบการวัดมโนภาพเกี่ยวกับตนเองมีคา

อํานาจจําแนกระหวาง  0.39 ถึง 0.79 สภาพแวดลอมทางบาน  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.32 ถึง 0.76 การ

สงเสริมชวยเหลือของบิดามารดา มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.23 ถึง 0.61 คุณภาพการสอนของครู มีคาอํานาจ

จําแนกระหวาง 0.31 ถึง 0.76 พฤติกรรมการเรียน มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.24 ถึง 0.69 เจตคติตอวิชา

คณิตศาสตร มีคาอํานาจจําแนกระหวาง  0.35 ถึง 0.71 และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.37 

ถึง 0.70    

 1.8  นําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดย

ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ซึ่ งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง 

สภาพแวดลอมทางบาน การสงเสริมชวยเหลือของบิดามารดา คุณภาพการสอนของครู พฤติกรรมการเรียน เจตคติ

ตอวิชาคณิตศาสตร และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ เทากับ 0.87, 0.88, 0.83, 0.91, 0.84, 0.85 และ 0.86 ตามลําดับ 

 

การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1. ทําการลงรหัสและจัดระบบขอมูลเพื่อวิเคราะหขอมูล 

2. ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามตามเกณฑการตรวจใหคะแนนที่ตั้งไว 

3. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานไดแก  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสนั 

โดยใชโปรแกรม SPSS  

4. วิเคราะห คาอํานาจจําแนกและ คาความเชื่อมั่นโดยใชโปรแกรม SPSS 

5. วิเคราะหเพื่อตรวจสอบวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชสถิติการวิเคราะหเสนทาง

ดวยลิสเรล (Path analysis with LISREL : PAL) เพื่อวิเคราะหโมเดลตามวัตถุประสงคที่กําหนดและคาสถิติสําคัญที่

ใชตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ 
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7. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใช

เหตุผลทางคณิตศาสตร กับขอมูลเชิงประจักษ   

 1.1 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใช

เหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กับขอมูลเชิงประจักษ กลุมโรงเรียนขนาดเล็ก  

 ผลวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร กลุม

โรงเรียนขนาดเล็กกับขอมูลเชิงประจักษ ในการวิเคราะหครั้งแรกโมเดลตั้งตนนั้นไมมีความสอดคลองขอมูลเชิง

ประจักษ ภายหลังจากการปรับโมเดลในสวนที่เปนการผอนคลายขอตกลงเบื้องตน (relax assumption) พบวา มี

คาที่ผานเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้ Chi-square =237.79, df=230, Chi-square /df=1.03, P-value=0.34, GFI= 

0.94, AGFI=0.91, RMR=0.04, RMSEA=0.01 ผลการวิเคราะหสรุปไดวาโมเดลที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลอง 

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยแสดงในภาพที่ 2 ดังนี ้

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณติศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กลุมโรงเรยีนขนาดเล็กทีม่ีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมลูเชิงประจักษ 

 

 1.2 ผลการตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใช

เหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กับขอมูลเชิงประจักษ กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

 ผลวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร 

กลุมโรงเรียนขนาดกลางกับขอมูลเชิงประจกัษ ในการวิเคราะหครั้งแรกโมเดลตั้งตนนั้นไมมีความสอดคลองขอมูลเชิง

ประจักษ ภายหลังจากการปรับโมเดลในสวนที่เปนการผอนคลายขอตกลงเบื้องตน (relax assumption) พบวา มี

คาที่ผานเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้ Chi-square =65.14, df=81, Chi-square /df=0.80, P-value=0.90, GFI= 

0.99, AGFI=0.96, RMR=.04, RMSEA=0.00 ผลการวิเคราะหสรุปไดวาโมเดลที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคลอง

กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยแสดงในภาพที่ 3 ดังนี ้



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตทุี่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณติศาสตร 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กลุมโรงเรียนขนาดกลางทีม่ีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

2.  ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ของตัวแปรเหตุที่มีความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร 

2.1 ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล 

ของตัวแปรเหตุที่มีความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 กลุมโรงเรียน 

ขนาดเล็ก 

 
 

ตารางที่  1  ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม ผลรวมอิทธิพล และผลการวิเคราะหความตรงของ

โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที ่3 กลุมโรงเรียนขนาดเล็ก 

 

 

     ตัวแปรเหตุ

ตัวแปรผล 
HOME SUPP QUT SEL INT ACH MOT ATT 

SEA 

SON 
R2 

SEA

S0N 

TE 
0.00 

(0.02) 

0.07 

(0.05) 

0.60 

(0.10) 

-0.01 

(0.02) 

0.08 

(0.05) 

0.07 

(0.08) 

0.02 

(0.32) 

0.12 

(0.07) 
 

0.46 IE 
0.00 

(0.02) 

0.07 

(0.05) 

0.02 

(0.27) 

-0.01 

(0.02) 

0.08 

(0.05) 
- 

0.01 

(0.02) 
-  

DE 
- - 

0.58 

(0.29) 
- - 

0.07 

(0.08) 

0.01 

(0.32) 

0.12 

(0.07) 

 

Chi-square = 237.79, df=230, P-value = 0.34, GFI = 0.94, AGFI= 0.91, RMR= 0.04, RMSEA= 0.01 
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร กลุม

โรงเรียนขนาดเล็ก สรุปไดวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงที่สุดในกลุมนี้ 

คือ คุณภาพการสอนของครู มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.60 โดยแยกออกเปนอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและ 

อิทธิพลรวม ไดดังนี้ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ คุณภาพการสอนของครู มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.58 

รองลงมา คือ เจตคติ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.12 และความรูพื้นฐานเดิม มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.07 ตามลําดับ 

สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่ําสุดคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิมีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.01 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออม

สูงสุด คือ พฤติกรรมการเรียน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.08 รองลงมา คือ การสงเสริมชวยเหลือของบิดามารดา มี

ขนาดอิทธิพลเทากับ 0.07  และคุณภาพการสอนของครู มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.02 ตามลําดับ สวนตัวแปรที่มี

อิทธิพลทางออมต่ําสุดคือ สภาพแวดลอมทางบาน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.00 ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ 

คุณภาพการสอนของครู มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.60 รองลงมา คือ เจตคติ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.12 และ

พฤติกรรมการเรียน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.08ตามลําดับ สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่ําสุดคือ สภาพแวดลอมทาง

บาน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.00  

2.2 ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวม ของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ของตัวแปรเหตุที่มีความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 กลุมโรงเรียน

ขนาดกลาง 

 

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม ผลรวมอิทธิพล และผลการวิเคราะหความตรงของ

โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ ที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   

ปที ่3 กลุมโรงเรียนขนาดกลาง 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร กลุม

โรงเรียนขนาดกลาง สรุปไดวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงที่สุดในกลุมนี้ 

คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.65 โดยแยกออกเปนอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพล

รวม ไดดังนี้ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.60 รองลงมา คือ 

ความรูพื้นฐานเดิม มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.48 และคุณภาพการสอนของครู มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.20 ตามลําดับ 

สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่ําสุดคือ เจตคติ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.09 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุด คือ 

     ตัวแปรเหตุ

ตัวแปรผล 
HOME SUPP QUT SEL INT ACH MOT ATT 

SEA 

SON 
R2 

SEA

S0N 

TE 
0.15 

(0.15) 

0.56 

(0.10) 

0.49 

(0.11) 

0.04 

(0.10) 

0.50 

(0.60) 

0.48 

(0.61) 

0.65 

(0.55) 

0.09 

(0.25) 
- 

1.00 IE 
0.15 

(0.15) 

0.56 

(0.10) 

0.29 

(0.24) 

0.04 

(0.10) 

0.50 

(0.60) 
- 

0.05 

(0.14) 
- - 

DE 
- - 

0.20 

(0.21) 
- - 

0.48 

(0.61) 

0.60 

(0.55) 

0.09 

(0.25) 
- 

Chi-square = 65.14, df=81, P-value = 0.90, GFI = 0.99, AGFI= 0.96, RMR= 0.04, RMSEA= 0.00 
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การสงเสริมชวยเหลือของบิดามารดา มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.56 รองลงมา คือ พฤติกรรมการเรียน มีขนาด

อิทธิพลเทากับ 0.50  และคุณภาพการสอนของครู มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.29 ตามลําดับ สวนตัวแปรที่มีอิทธิพล

ทางออมต่ําสุดคือ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.04 ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.65 รองลงมา คือ การสงเสริมชวยเหลือของบิดามารดา มีขนาดอิทธิพลเทากับ 

0.56  และพฤติกรรมการเรียน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.50 ตามลําดับ สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่ําสุดคือ มโน

ภาพเกี่ยวกับตนเอง  มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.04  

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
จากการดําเนินการวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กลุมโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ

ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรทั้ง 2 กลุมโรงเรียน ไดแก กลุมที ่1 กลุมโรงเรียนขนาดเล็กและกลุมที ่

2 กลุมโรงเรียนขนาดกลางสามารถอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี ้

1. กลุมนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตรตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ คุณภาพการสอนของครู มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.58 สวนตัวแปรที่

มีอิทธิพลทางตรงต่ําสุดคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.01 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุด คือ 

พฤติกรรมการเรียน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.08 สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมต่ําสุดคือ สภาพแวดลอมทางบาน 

มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.00  และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ คุณภาพการสอนของครู มีขนาดอิทธิพลเทากับ 

0.60 สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่ําสุดคือ สภาพแวดลอมทางบาน มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.00  

ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงที่สุดในกลุมนี้ คือ ตัวแปร

คุณภาพการสอนของครู กลาวคือคุณภาพการสอนของครูเปนปจจัยที่ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเหตุผล

ทางคณิตศาสตรไดอยางมีคุณภาพ หากทําใหปจจัยคุณภาพการสอนของครู อยูในระดับเพิ่มขึ้นโอกาสที่นักเรียนจะ

เกิดการเรียนรูและมีกระบวนการคิดในการใชเหตุผลทางคณติศาสตรเพิ่มขึ้น สอดคลองกับแนวคิด บุญชม ศรีสะอาด 

(2524 : 26 ) ที่กลาววา ครูที่มีคุณภาพการสอนสูงจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดี และครูตองมีความสามารถในการ

ปฏิบัติการสอนดานตางๆ อยางชํานาญซึ่งครอบคลุมการวางแผน การเรียนการสอน การออกแบบการเรียนการสอน  

การจัดการเรียนการสอน การใชวิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ระบบการสอน สื่อการสอนการ

ประเมินผลการเรียนการสอนรวมทั้งการใชทฤษฎีและหลักการเรียนรูและการสอนตางๆ  ที่จะสงผลใหผูเรียนไดเกิด 

การเรียนรูตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  

2. กลุมนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตรตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.60 สวนตัวแปรที่มี

อิทธิพลทางตรงต่ําสุดคือ เจตคติ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.09 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุด คือ การสงเสริม

ชวยเหลือของบิดามารดา มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.56 สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมต่ําสุดคือ มโนภาพเกี่ยวกับ
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ตนเอง มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.04  และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุด คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีขนาดอิทธิพลเทากับ 

0.65 สวนตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมต่ําสุดคือ มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง  มีขนาดอิทธิพลเทากับ 0.04  

ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงที่สุดในกลุมนี้ คือ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ การสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูเรียนนั้น ครูผูสอนมีสวนที่จะชวยเสริมสรางใหเด็กเกิดแรงจูงใจใน

การเรียนรู ดวยการสงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง และมีความตื่นตัวอยูตลอดเวลา ทั้งในดานการ

เรียนการสอนในช้ันเรียน และนอกชั้นเรียน เพื่อท่ีจะใหเด็กเกิดความอยากรู อยากเห็น มีแรงกระตุน และมีกําลังใจท่ี

จะเรียนรูในเรื่องราวตางๆไดดี สอดคลองกับปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2543: 199) วา บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ

สูงมีคุณลักษณะ มีความกลา กลาคิด กลาทํา กลาตัดสินใจ กลาเผชิญกับความสําเร็จหรือความลมเหลว มีความ

มุงมั่นพยายาม ชอบทํางานที่ทาทายความคิดและความสามารถ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง รูหนาที่และภารกิจของตนเอง มีความรอบรูในการตัดสินใจ และติดตามผลการตัดสินใจของตนเอง มี

ความสามารถคาดการณลวงหนาอยางแมนยํา และมีความสามารถที่จะเลือกทํางานที่จะประสบความสําเร็จไดมาก

และดวยความสามารถท่ีมี กลาวไดวาเมื่อบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง มักจะเปนคนที่มีความกลาคิด 

กลาทํา กลาตัดสินใจ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความรอบรู มีความมุงมั่นพยายามในการทํางานเพื่อใหประสบ

ความสําเร็จ 

ทั้งนี้ผลวิจัยพบวา โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ

ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรแตกตางกัน  โรงเรียนขนาดเล็ก ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ

ความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุด คือ คุณภาพการสอนของครู 

เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูผูสอนไมตรงสาขาตามวิชาที่ถนัดในการสอน มีจํานวนครูผูสอนนอย เมื่อนักเรียน

ไดรับการสอนของครูที่ตรงสาขาวิชาและมีคุณภาพจะทํา ใหนักเรียนเกิดความพยายามในการเรียนรู เกิดการแขงขัน

เพื่อใหมีทักษะในดานการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงข้ึน ดังนั้นการสอนที่มีคุณภาพจะอํานวยใหการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สวนโรงเรียนขนาดกลาง ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตรสูงที่สุด คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจํานวนมาก จึงมีการแขงขัน

ทางการเรียน เมื่อนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการทําสิ่งใด จะแสดงพฤติกรรมที่นําไปสูการเรียนรูตามเปาหมายที่ตั้งไว 

โดยนักเรียนทีม่ีความมานะ พยายามที่จะปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น จึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. โรงเรียนขนาดเล็ก ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรสูงท่ีสุด

ในกลุมนี้ คือ ตัวแปรคุณภาพการสอนของครู ดังนั้นครูผูสอน ควรหมั่นศึกษาหาความรูเพื่อพัฒนาในวิชาชีพ  ของ

ตนเองเสมอในการปฏิบัติการสอนดานตางๆ  อยางชํานาญ เชน  การวางแผนการเรียนการสอน การออกแบบการ

เรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอน การใชวิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงการใชสื่อ

ประกอบการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการเรียนการสอน  การเขารวมอบรมสัมมนา รวมทั้งการใช

ทฤษฎีและหลักการเรียนรูและการสอนตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่เขาใจอยางเปนรูปธรรมและสถานศึกษา

ควรสนับสนุนใหครูผูสอนเขารวมการอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง  
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2. โรงเรียนขนาดกลาง ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรสูง

ที่สุดในกลุมนี้ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ซึ่งครูผูสอนมีสวนที่จะชวยเสริมสรางใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ดวยการ

สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง ทั้งในดานการเรียนการสอนในช้ันเรียนและนอกชั้นเรียน เมื่อมีบุคคล

รับรู เพื่อท่ีจะใหเด็กเกิดความอยากรู อยากเห็น มีแรงกระตุน และมีกําลังใจที่จะเรียนรูในเรื่องตางๆได และแรงจูง

เปนสิ่งผลักดันใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการทํากิจกรรม กําหนดแนวทาง และมีความพยายามในการทํา

ภารกิจตางๆใหสําเร็จไปดวยดีเพราะแรงจูงใจของผูเรียนมีสวนชวยโดยตรงที่จะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง 

3. สําหรับทั้ง 2 ขนาดโรงเรียน สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรหาแนวทางการพัฒนา  สงเสริม

สนับสนุนดานองคความรูใหกับตนเองใหแกครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของทางการศึกษา เชน จัดโครงการอบรมเพื่อสราง

องคความรูเรื่องตางๆ  หรือเชิญวิทยากร  ผูทรงคุณวุฒิ  ผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาของวัยรุนเพื่อเกิด

ทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนอันจะนําไปสูตัวนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

             1.  ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ ท่ีสงผลความสามารถในการใชเหตุผลทางคณิตศาสตรนอกเหนือจากการศึกษา

ในครั้งนี้ เชน ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร การแกโจทยปญหา การคิดวิเคราะห เปนตน 

             2.  ควรทําการศึกษาหรือพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุมีอิทธิพลตอความสามารถในการใชเหตุผลทาง

คณิตศาสตรโดยคํานึงถึงความแตกตางของขนาดโรงเรียน สังกัดโรงเรียน หรือตางจังหวัด เพื่อตรวจสอบขอคนพบวา

มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร ซึ่งผลการวิจัยจะเปนประโยชนในการหาแนวทางเพื่อพัฒนาใหเหมาะสมกับ

บริบทของแตละโรงเรียน สังกัดโรงเรียน หรือตางจังหวัดมากขึ้น 
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ณิรดา  เวชญาลักษณ
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน 2) สรางรูปแบบการ

บริหารจัดการเรียนการสอน 3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กลุมเปาหมายในการศึกษา

สภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน ไดแก อาจารยผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 10 คน และ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 90 คน ประจําปการศึกษา 2560 จํานวนทั้งสิ้น 100 คน เครื่องมือคือ

แบบสอบถาม ผูวิจัยยกรางและนําเสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบรูปแบบโดยการสนทนากลุม จํานวน 9 คน และ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผูใชหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน ผูบริหาร

คณะครุศาสตร จํานวน 4 คน เลือกแบบเจาะจง และกําหนดขนาดของกลุมนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โดย

เปดตารางของ เครจซี่มอรแกน จํานวน 73 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 82 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพในภาพรวมอยูในระดับมาก  ผูทรงคุณวุฒิพิจารณารูปแบบฯ 

โดยมีฉันทามติวารูปแบบมีความเหมาะสม และผลการประเมินโดยผูใช มีความเหมาะสมในระดับมาก  

 

คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารจัดการ, หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
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A Learning Management Model of Graduate Diploma Program in 

Teaching Profession of the Faculty of Education, Pibulsongkram 

Rajabhat University 
 

Nirada  Wechayaluck
1
 

 

Abstract 
The purposes of this research were to study the conditions of learning management of 

the graduate diploma program in teaching profession, construct a model of learning 

management, and evaluate the appropriateness of the model constructed for the graduate 

diploma program in teaching profession of the Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat 

University. The targets to study the conditions of the learning management were 100 people, 

namely ten lecturers teaching in the program and ninety students studying in the program in the 

academic 2017. The tools used in this research were a questionnaire. The model was drafted and 

examined to nine experts.  The appropriateness of the model was evaluated by five members of 

the board of the program and four faculty administrators selected by purposive sampling and 73 

students selected by Krecy Morgan’s Table. The results indicated that the general conditions of 

the learning were at a high level. In addition, the appropriateness of the model was examined by 

the experts unanimously. Finally, the appropriateness of the model evaluated by the program 

users was at a high level.  

 
Keywords : Learning management model, Graduate diploma program in teaching profession 
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1. ความสําคัญและปญหาการวิจัย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 

2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ไดกําหนดจุดมุงหมายหลัก เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและ

เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่

จะอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จึงมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเกิดระบบและปจจัยที่มีคุณภาพที่ดี เอื้อและ

เพียงพอตอการจัดการศึกษาใหบรรลุตามจุดมุงหมาย และตอบสนองตอความตองการทาง สังคมที่ตองการคนที่มี

คุณภาพ 

 การจัดการศึกษาจึงเปนสวนที่สําคัญตอการพัฒนาคนในสังคมใหมีความรู ความสามารถในกลุมสาระ

ตางๆ รวมทั้งทางดานอาชีพ ปจจุบันจะเห็นไดวามีกลุมบุคคลที่เรียนรูเฉพาะสาขา มีความรู ความสามารถ แตไม

สามารถเขามาเปนครู หรือประกอบอาชีพครูได เนื่องจากขอจํากัดดานการกําหนดมาตรฐานของคุรุสภา ขาด

ความสามารถในดานเทคนิคการสอน การจัดการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และการดูแลทําความเขาใจผูเรียน ทํา

ใหภาคการศึกษาขาดแคลนวิชาชีพครู จึงมีนโยบายจัดการศึกษาใหแกบุคคลในกลุมนี้ เขาเรียนในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เปดโอกาสใหประกอบวิชาชีพและเปนครูโดยสามารถถายทอดความรูใหแกผูเรียนใน

สาขาตางๆ ตอไป 

 ความสําคัญของวิชาชีพครู นอกเหนือจากการมีคุณลักษณะและความรูตามมาตรฐานของคุรุสภาพแลว 

ผูเรียนวิชาชีพครูตองตระหนักในอาชีพ เขาใจความหมายของคําวา “ครู” เพื่อจะไดปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็ม

กําลังความสามารถ ซึ่ง คําวา “ครู” มีความหมายลึกซึ้งกวางขวาง ถาพิจารณาจาก  รากศัพทภาษาบาลีวา “ครุ” 

หรือภาษาสันสกฤตวา “คุรุ” นั้น มีความหมายวา “ผูสั่งสอนศิษย” หรือผูควรไดรับการเคารพ โดยยนต ชุมจิต 

(2546 : 29)  ไดอธิบายคําวา ครู ดังนี้ 1) ครู เปนผูนําทางศิษยไปสูคุณธรรมชั้นสูง 2) ครู คือผูอบรมสั่งสอน 

ถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย เปนผูมีความหนักแนน ควรแกการเคารพของลูกศิษย 3) ครู คือผูประกอบอาชีพ

อยางหนึ่งท่ีทําหนาท่ีสอน มักใชกับผูสอนในระดับต่ํากวาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา 

 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ เปนหนาที่ประการสําคัญของคณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยไดจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูขึ้น เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองดานการศึกษา เนนการฝกทักษะและสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความรู ความสามารถในศาสตร

สาขาตางๆ โดยเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน แตไมมีใบประกอบวิชาชีพครู ไดมีโอกาสเปนบุคลากรครู เพื่อถายทอด

ความรู ความสามารถนั้นๆ สูผูเรียนดวยวิธีการที่ถูกตอง ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน 4 

ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริม

วิชาการ 4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู อันจะทําใหเกิดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและมีการ

พัฒนากระบวนการผลิตบุคลากรครูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

2. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

      ในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารหลักสูตร 

2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 2. กลุมเปาหมาย 

  กลุมเปาหมาย ไดแก อาจารยผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 10 คน และนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 90 คน ประจําปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 100 คน 

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

     สภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

     การวิจัยในขั้นนี้มุงสรางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารหลักสูตร 

2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู

 2.  กลุมผูใหขอมูล  

  กลุมผูใหขอมูลที่ใชในการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนกลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบรูป 

แบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดาน

การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู โดยการสนทนากลุม (Focus Group 

Discussion) จํานวน 9 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  
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 3.  ตัวแปรที่ศึกษา  

  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 ขั้นตอนที่ 3  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 1. ขอบเขตเนื้อหา 

  การวิจัยในขั้นตอนนี้มุงประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผูใชหลักสูตร ใน 4 ดาน 

ประกอบดวย 1) ดานการบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 

4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

 2. กลุมผูใหขอมูล 

  กลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร  อาจารยผูสอน และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ประจําปการศึกษา 2560  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยเลือกแบบเจาะจง อาจารยประจํา

หลักสูตร จํานวน 5 คน ผูบริหารคณะครุศาสตร จํานวน 4 คน และกําหนดขนาดของกลุมนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 43) จํานวน 73 คน รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 82 คน  

 3. ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. สภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน หมายถึง การดําเนินงานของคณะครุศาสตร ในการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ใน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และดานการประเมินผลการเรียนรู ดังนี ้

  1.1 ดานการบริหารหลักสูตร หมายถึง การจัดประชุมชี้แจงบุคลากรเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการ

ผลิตครู จัดทําเอกสารประกอบการสอน มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน

และทองถ่ิน จัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรและประเมินผลเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  1.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดผูสอนที่มีวุฒิการศึกษา ความรู ความสามารถ

และความถนัดในวิชาที่สอนตรงตามหลักสูตร ใหผูสอนมีสวนรวมในการทําตารางสอน จัดบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน จัดการเรียนรูและกิจกรรมดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ เปดโอกาสใหลงมือปฏิบัติและฝกประสบการณตรง จัดทําแผนพัฒนาผูเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

และบันทึกการสอน การสนับสนุนใหผูสอนใชสื่อและเทคโนโลยี สอนซอมเสริม ทําการวิจัยในชั้นเรียนและนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน การสังเกตเพื่อพัฒนาการสอน 
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  1.3  ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ  หมายถึง การใหผูสอนรับผิดชอบในการนําผูเรียนไป

รวมงานแขงขันทางวิชาการที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้นเพื่อสงเสริมวิชาการใหผูเรียน การจัดนิทรรศการ ประกวด

แขงขันทางวิชาการ โครงงานวิชาการเพื่อแสดงความสามารถทางทักษะวิชาการหรือเปนสมาชิกในกิจกรรมชมรม

ตางๆ จัดทําเอกสารกิจกรรมตางๆ ในมหาวิทยาลัยเผยแพรแกชุมชน สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม

สงเสริมวิชาการ การประเมินและการนําผลการประเมินการจัดกิจกรรมสงเสริมทางวิชาการไปใช  

  1.4 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรตาม

หลักเกณฑ โดยอบรมและสงเสริมใหผูสอนสรางและปรับปรุงพฒันาแบบทดสอบในการวัดและเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย การทวนสอบ วิเคราะหแบบทดสอบและจัดทําแบบทดสอบมาตรฐาน การกําหนด

ระยะเวลาและชี้แจงผูเรียนในการวัดและประเมินผลอยางชัดเจนโดยตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตามที่

หลักสูตรกําหนด การจัดทําขอมูลสถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวเปนหลักฐานและเปนระบบถูกตองตามระเบียบ 

 2. รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน หมายถึง โครงสรางที่มีองคประกอบ เกี่ยวของสัมพันธกัน

เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ใน 4 ดาน ไดแก ดานการบริหารหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม

สงเสริมวิชาการ และดานการประเมินผลการเรียนรู 

 3. ผูบริหาร หมายถึง ผูดํารงตําแหนงคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการประจํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2560 

 4. อาจารยผูสอน หมายถึง ผูปฏิบัติงานสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปการศึกษา 2560 

 5. นักศึกษา หมายถึง ผูเรียนหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจําปการศึกษา 2560 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฏี งานวิจัยเกี่ยวของ และการบริหารจัดการเรียนการสอน 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545) การบริหารหลักสูตร 

(วิชัย วงษใหญ, 2550: 426) การจัดกิจกรรมการเรียนรู (กรมวิชาการ, 2545: 34) การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 

ปรียาพร วงอนุตรโรจน (2546 : 2) การวัดและประเมินผลการเรียนรู (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2545: 9) และ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยสรุปเปน

แนวคิดในการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) 

การบริหารหลักสูตร 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ และ 4) การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ดังกรอบแนวคิด ภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

6. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

 1.  กลุมเปาหมาย 

  2.1 กลุมเปาหมาย ไดแก อาจารยผูสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 10 คน และนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 90 คน ประจําปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 100 คน 

 2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.1  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดแก แบบสอบถาม โดย

แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้

  ตอนที่ 1  ถามขอมูลทั่วไป 

  ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารหลักสูตร 2) ดาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

 

 

 

 

ขอมูลสภาพเกี่ยวกับการ

บริหารจดัการเรียนการสอน

หลักสตูรประกาศนียบตัร

บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม 

(ราง) รูปแบบการบรหิารจดัการ

เรียนการสอนหลักสตูร

ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั  

ราชภัฏพิบลูสงคราม 

 

รูปแบบการบริหารจัดการเรียน

การสอนหลักสตูรประกาศนียบตัร

บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

(ฉบับสมบรูณ) 

แนวคิด หลักการ ทฤษฏี งานวิจัย

เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ

เรียนการสอน หลักสูตร

ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู

1) การบริหารหลักสตูร  

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู  

3) การจัดกิจกรรมสงเสรมิ

วิชาการ  

4) การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 
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  2.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการดังนี ้

   2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย 

   2.2.2 กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

   2.2.3 สรางแบบสอบถามฉบับราง 

   2.2.4 นําแบบสอบถามเสนอตอผู เชี่ยวชาญเพื่อตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) การใชภาษา ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีจํานวน 5 คน 

  2.3 จากนั้นนํามาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) โดยเลือกขอที่มีคา IOC ระหวาง 0.6 – 

1.00 ไว และนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

  2.4 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (try-out) เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามใน

สถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.95 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลในการสํารวจผูวิจัยดําเนินการ ดังนี ้   

  3.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากคณะครุศาสตร ถึงกลุมเปาหมาย  

  3.2 สงหนังสือนําจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สงไปยังกลุมเปาหมายดวย

ตนเอง จํานวน 100 คน ไดรับกลับคืนมา จํานวน 100 ฉบับ และผูวิจัยไดตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อ

นํามาวิเคราะห จํานวน 99 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99 

 4.  การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม และนําฉบับสมบูรณมาวิเคราะหสภาพการบรหิารจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน

การแปลความหมายของคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 103) 

 คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง  สภาพการบริหารฯ อยูในระดับมากที่สุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง  สภาพการบริหารฯ อยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง  สภาพการบริหารฯ อยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง  สภาพการบริหารฯ อยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง  สภาพการบริหารฯ อยูในระดับนอยที่สุด 

 ขอที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1 แสดงวา เรื่องนั้น มีสภาพการ

บริหารจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ที่สามารถนําไปยกรางรูปแบบการบริหาร

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดานการจัดกิจกรรม

สงเสริมวิชาการ 4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

 ขั้นตอนที่ 2 การสรางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 2.1 การยกรางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  2.1.1 นําผลการวิจั ย การศึกษาขอมูลสภาพการบริหารจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มายกรางรูปแบบฯ โดยผูวิจัย
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เลือกขอที่มีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.51 ขึ้นไป และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1 มาเปนองคประกอบยอยของ

กระบวนการบริหาร ใน 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารหลักสตูร 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3) ดาน

การจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 4) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู  

  2.1.2 นํารางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เสนอผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ วิพากษ วิจารณ ใหขอเสนอแนะราง

รูปแบบฯ และผูวิจัยปรับปรุงรูปแบบฯ ตามฉันทามติของผูทรงคุณวุฒ ิ

 2.2 การตรวจสอบ (ราง) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

  2.2.1 กลุมผูใหขอมูล 

   กลุมผูใหขอมูลไดแกผูทรงคุณวุฒเิพื่อตรวจสอบ (ราง)รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จํานวน 9 คน โดยการ

สนทนากลุม (Focus Group Discussion) ประกอบดวย ผูบริหารและ คณะกรรมการประจําหลักสูตร จํานวน 6 

คน อาจารยผูสอน จํานวน 3 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กําหนดคุณสมบัติของ

ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

   1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 

   2) เปนนักวิชาการที่มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาไมนอยกวา 10 ป 

   3) เปนผูที่เคยดํารงตําแหนงหรือดํารงตําแหนงทางการบริหาร 

  2.2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในข้ันตอนนี้ ประกอบดวย 

   1) (ราง) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนฯ 

   2) ประเด็นการสนทนากลุม 

   3) แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ (ราง) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนฯ 

    4) เครื่องมืออํานวยความสะดวก เทปบันทึกการสนทนา กลองถายรูป 

  2.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

    ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย จากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามถึงผูทรงคุณวุฒิ ที่จะเขารวมสนทนากลุม จากนั้นสงหนังสือขอความรวมมือ โดยแนบโครงรางงานวิจัยฉบับยอ

และประเด็นการสนทนากลุม พรอมทั้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสนทนากลุมทางไปรษณีย และผูวิจัยไดแจง

ยืนยันการเขารวมสนทนากลุมทางโทรศัพทอีกครั้งหนึ่ง 

  2.2.4 การวิเคราะหขอมูล 

    ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการเรียน

การสอนฯ ดวยการวิเคราะหเนื้อหา และสรุปความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงประเด็นตางๆ ของราง

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนฯ ใหสมบูรณ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 3.1 กลุมผูใหขอมูล 

  กลุมผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหาร อาจารยผูสอน และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ประจําปการศึกษา 2560  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยเลือกแบบเจาะจง อาจารยประจํา

หลักสูตร จํานวน 5 คน ผูบริหารคณะครุศาสตร จํานวน 4 คน และกําหนดขนาดของกลุมนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพครู โดยใชตารางของ Krejcie and Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) จํานวน 73 คน รวมจํานวน

ทั้งสิ้น 82 คน  

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการการบริหาร

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ซึ่งขอคําถามมาจากรูปแบบฯ ลักษณะของแบบประเมินเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ และถามขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม ลักษณะเปนแบบปลายเปด 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.3.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามถึงกลุมผูใหขอมูล พรอมกับแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงค เพื่อขอเก็บขอมูล 

  3.3.2 สงหนังสือนําคณะครุศาสตร ไปยังกลุมผูใหขอมูลเพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชบริการทาง

ไปรษณีย เปาหมายในการเก็บ จํานวน 82 ฉบับ 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย

กําหนดเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

       คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง รูปแบบฯ มีความเหมาะสม   อยูในระดับมากที่สุด 

       คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง รูปแบบฯ มีความเหมาะสม   อยูในระดับมาก 

       คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง  รูปแบบฯ มีความเหมาะสม   อยูในระดับปานกลาง 

       คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง รูปแบบฯ มีความเหมาะสม   อยูในระดับนอย 

       คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.50  หมายถึง รูปแบบฯ มีความเหมาะสม   อยูในระดับนอยที่สุด  

สวนขอเสนอแนะเพิ่มเติมวิเคราะหดวยการวิเคราะหขอความและจัดลําดับความถี ่
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7. ผลการวิจัย 
 1.  ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ใน

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งมีรายละเอียดองคประกอบแตละดานปรากฎดังนี ้

  1)  ดานการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดทํา

หลักสูตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการผลิตครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การ

อบรมบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูในการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู  

  2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติและฝกประสบการณตรง และการจัดผูสอนท่ีมีความรู ความสามารถและ

ความถนัดในวิชาที่สอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดผูสอนท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงตามหลักสูตร  

  3) ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ

มอบหมายใหผูสอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การ

สนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนจัดการประกวดแขงขันทางวิชาการ  

  4)  ดานการประเมินผลการเรียนรู ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การ

ชี้แจงผูเรียนทุกครั้งในการประเมินผลการเรียนรูโดยตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตามที่หลักสูตรกําหนด    

มีคาเฉลี่ยสูงสุด สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดอบรมผูสอนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 2.  ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ผูวิจัยยกรางรูปแบบฯ และนํารางรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นําเสนอผูทรงคุณวุฒิ ไดรูปแบบการบริหาร

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

และขอคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎผลดังภาพท่ี 2 
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การบริหาร
หลักสูตร

การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาการ

การประเมินผล
การเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

1. การจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการผลิตคร ู

2. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียนและทองถิ่น 

3. การแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4. การจัดประชุมชี้แจงการใชหลักสูตรใหแกอาจารยผูสอน 

5. การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

6. การเผยแพรเอกสาร แนวปฏิบตัิการใชหลักสูตรแกอาจายผูสอน 

7. การบริหารการใชหลักสูตรเพื่อใหเนื้อหาครอบคลุมเช่ือมโยงกับมาตรฐานของหลักสูตร 

8. การประชาสัมพันธหลักสูตรใหแกผูเกี่ยวของทราบ  

9. การสนับสนุนใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร 

10. การสํารวจความคิดเห็นของอาจารยผูสอนและผูเรียนเพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

11. การจัดประชุมสัมมนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง  

12. การอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของใหมีความรูในการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู 

1. การตั้งคณะกรรมการวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนประจําหลักสูตร 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลง

มือปฏิบัติและฝกประสบการณตรง 

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

4. การจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน

ในแตละรายวิชา 

5. การใชเทคนิควิธีการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสม สัมพันธกับเน้ือหาวิชา 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปด

โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น เชน การอภิปราย  

7. การนําเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนที่

ทันสมัยมาใช 

8. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเอื้อ

ตอการเรียนรูของผูเรียน 

9. การจัดทําแผนการสอนซอมเสริมใหแก

ผูเรียนที่มีปญหาเรื่องการเรียน 

10. การบูรณาการการเรียนรูระหวางรายวิชา 

11. การเนนกิจกรรมการเรียนรูประเภท 

Inquiry-Learning 

12. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความ

ยืดหยุนสูง 

13. การประเมินตนเองของผูเรียนที่มีความ

ยืดหยุน 

14.  การใหคําแนะนําโดยผูสอนเปนพี่เลี้ยงและ

เปนผูอํานวยความสะดวก  

15.  การสรางแรงจูงใจภายใน กระตุนความ

สนใจ ความอยากรูอยากเห็น และความ

รับผิดชอบเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเต็ม

ศักยภาพและตลอดชีวิต 

1. การมอบหมายใหผูสอนรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมสงเสริม

วิชาการ 

2. การเปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความสามารถทางทักษะวิชาการ 

3. การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 

4. การสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนจัดนิทรรศการ 

5. การสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนทําโครงงานวิชาการ 

6. การเปดโอกาสใหผูสอนและผูเรียนเปนสมาชิกในกิจกรรมชมรม

ตางๆ 

7. การนําเสนอโครงการวิชาการของผูเรียนถือเปนสวนหนึ่งในการ

สําเร็จการศึกษา  

8. การสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควางานวิจัยเพื่อผลิตสื่อการสอน  

9. การเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ 

10. การจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการของผูเรียนแก

บุคคลภายนอก  

11. การสนับสนุนใหผูสอนนําผูเรียนไปรวมงานแขงขันทางวิชาการที่

หนวยงานตางๆ จัดข้ึน 

12. การสนับสนุนใหผูสอนและผูเรียนจัดการประกวดแขงขันทาง

วิชาการวิชาการ 

1. การแตงต้ังคณะกรรมการดาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

2. การช้ีแจงผูเรียนทุกคร้ังในการ

ประเมินผลการเรียนรู โดยตองมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผาน

เกณฑตามที่หลักสูตรกําหนด 

3. การกําหนดหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

4. การดําเนินการวัดผลการ

เรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงค

ของรายวิชาน้ันๆ 

5. การแจงผลการประเมินให

นักศึกษาทราบจุดออนจุดแข็ง

ของตนเอง 

6. การควบคุมและดําเนินการ

วัดผลการเรียนรูอยางเปนระบบ 

7. การวัดและประเมินผลดวย

วิธีการที่หลากหลาย 

8. การประเมินผลการเรียนรูตาม

สภาพจริงอยางตอเน่ือง 

9. การปรับปรุงพัฒนา

แบบทดสอบในการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู 

10. การจัดทําขอมูลสถิติ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวเปน

หลักฐาน 

11. การกําหนดระยะเวลาของ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู

ของแตละวิชาอยางชัดเจน 

12. การปรับปรุงการประเมินผล

โดยการทวนสอบ 

13. การจัดอบรมผูสอนเกี่ยวกับ

การประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียน 
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 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 3.1 ดานการบริหารหลักสูตร พบวา ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวาประเด็นที่มีความเหมาะสมสูงที่สุดคือ การ

จัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการผลิตครู และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น สวนประเด็นที่มีความเหมาะสมต่ําที่สุด คือการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของใหมี

ความรูในการจัดทําหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพครู  

 3.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ประเด็นที่มีความเหมาะสมสูงที่สุดคือ 

การบูรณาการการเรียนรูระหวางรายวิชา สวนประเด็นที่มีความเหมาะสมต่ําที่สุด คือการใชเทคนิควิธีการเรียนการสอน

ที่เหมาะสม สัมพันธกับเนื้อหาวิชา  

 3.3 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ พบวา ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ประเด็นที่มีความเหมาะสมสูงที่สุด

คือ การสนับสนุนใหผูสอนนําผูเรียนไปรวมงานแขงขันทางวิชาการที่หนวยงานตางๆ จัดขึ้น สวนประเด็นที่มีความ

เหมาะสมต่ําที่สุด คือการสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควางานวิจัยเพื่อผลิตสื่อการสอน  

 3.4 ดานการประเมินผลการเรียนรู พบวา ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา ประเด็นที่มีความเหมาะสมสูงที่สุดคือ 

การชี้แจงผูเรียนทุกครั้งในการประเมินผลการเรียนรูโดยตองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑตามที่หลักสูตร

กําหนด สวนประเด็นที่มีความเหมาะสมต่ําที่สุด คือการจัดอบรมผูสอนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  

 

8. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี ้

 1. สภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จากการสอบถามกลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารหลักสูตรมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยประเด็นเรื่องการจัดทําหลักสูตรให

สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยดานการผลิตครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อาจารยและผูที่มีสวน

เกี่ยวของมีความรูและประสบการณในการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมสรางความเขาใจรวมกันสอดคลองกับ   

ดิเรก เจิมขุนทด (2554: บทคัดยอ) ที่ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานวิชาการของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอเกาเลี้ยว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 1 

พวา แนวทางดานการพัฒนาหลักสูตรตองสรางการรับรูและเขาใจและประชุมเพื่อรับทราบการดําเนินงาน รวมถึง

การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําหลักสูตรและการสนับสนุนแหลงเรียนรู และหลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาให

สอดคลองกับมาตรฐานของคุรุสภา จึงมีผูสนใจสมัครเขาเรียนเปนจํานวนมากและผูที่สําเร็จการศึกษาไปแลว ไดปฏิบัติงาน

ตอบสนองความตองการขององคกรเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ ลูกขวัญ อินทรคลาย. (2559: 311) ที่ไดวิจัยเรื่อง

แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่พบวา

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก แสดงวา

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมี คุณภาพในระดับดี เปนไปตามหลักของการพัฒนาหลักสูตร สวน

ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือดานการจัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ โดยประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ การสนับสนุนให

ผูสอนและผูเรียนจัดการประกวดแขงขันทางวิชาการ ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เปนหลักสูตรที่มีระยะเวลาจํากัด ผูเรียนสวนใหญปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนใน

เวลาราชการ และเรียนในชวงวันหยุดราชการ ทําใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการประกวดแขงขันไดคอนขางยาก 

ดังนั้นผูสอนอาจจะมีการบูรณาการระหวางรายวิชาหรือใชเทคนิควิธีการที่เนนวิชาการ เชน การใชวิจัยเปนฐาน 

สอดคลองกับงานวิจัยของพิจิตรา ทีสุกะ (2556:145) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

วิชาการพัฒนาหลักสูตร สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่พบวา ผูสอนเห็นดวยกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัย

เปนฐานครอบคลุมตามมาตรฐานคุรุสภาและเชื่อมโยงกับสาระรายวิชา 

 2.  ผลการสรางรูปแบบการบริหารจัดการเรยีนการสอนหลกัสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและมีฉันทามติวาเปนหลักสูตรที่พัฒนา

ผูเรียนใหเปนผูมีความสามารถเฉพาะดาน เชื่อมโยงกับมาตรฐานของคุรุสภา ดังนั้นการบริหารจัดการเรียนการสอน

จึงตองสรางความเขาใจใหแกอาจารยผูสอน และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

การจัดกิจกรรมเรียนรูของผูเรียนสามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ การวิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใช 

และการประเมินคา ไดสาระตามเนื้อหาอยางครบถวน ใชทรัพยากรอยางคุมคา ผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา และให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับผลวิจัยของวารีรัตน แกวอุไร และคณะ (2554: บทคัดยอ) ไดวิจัยการ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาชีพครู กลุมมหาวิทยาลัยภาคเหนือ

การจัดการเรียนการสอนจะตองเนนใหเกิดการเรียนรูโดยเปนกระบวนการที่เกิดจากผูเรียนสรางความรูดวยตนเองใน

ภาพแวดลอมของการมีตัวแบบที่ดีการมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สนับสนุน สงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะ 

ความคิดสรางสรรค ดวยวิธีการที่หลากหลายและรอบดาน เปดโอกาสการเรียนรูที่ทําใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ เชน 

สื่อการสอน การประเมินเนื้อหาและวิธีการสอน การจัดสิ่งแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การเอาใจใส

ผูเรียนรายบุคคล การจัดกิจกรรมใหแสดงออกอยางสรางสรรค เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติและการประเมิน

ตนเอง เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค การประเมินโดยใชวิธีการที่หลากหลายและ

ประเมินผลตามสภาพจริงอยางตอเนื่อง สอดคลอง พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 28 ประเด็นเกี่ยวกับ

หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มุงพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควา วิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู

และพัฒนาสังคม และสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาไพฑูรย อินวันนา (2552 : 130-131) ไดทําการศึกษา

บทบาทของผูบริหารในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา

แหงชาติ กลุม 1 ท่ีพบวาบทบาทในการบริหารที่อยูระดับมาก คือการเปนผูนําทางดานวิชาการ การบริหารงานแบบ

มีสวนรวม การสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 3.  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

  ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

ดานการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี

คาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะการดําเนินงานของหลักสูตรยึดความสําคัญของ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
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แกไขเพิ่มเติมฉับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ที่ใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ และการพัฒนาสาระการบวนการ

เรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษายึดหลักการสงเสริมมาตรฐาน

วิชาชีพและการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใช

ในการจัดการศึกษา การมีสวนรวมของบุคคลที่เกีย่วของ จึงทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมในระดับ

มาก สอดคลองกับผลวิจัยของเอกชัย เนาวนิช. (2555). ไดวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสานโดยใชกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรูผานเอ็มเลิรนนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ สําหรับ

นักศึกษาปริญญาบัณฑิต พบวา รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมการกอนการ

เรียนการสอน 2) การจัดกระบวนการเรียนการสอน 3) การประเมินผลการเรียนการสอน และเปนรูปแบบที่มีความ

เหมาะสมมาก  

 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบในดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือดานการประเมินผลการเรียนรู 

โดยประเด็นเรื่องการจัดอบรมผูสอนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

หลักสูตรมีการกําหนดรายละเอียดเนื้อหาวิชา   ใหเปนไปตามมาตรฐานความรูที่คุรุสภา และมีการจัดผูสอนที่มีคุณสมบัติตามที่

คุรุสภากําหนด ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณและสามารถใชเทคนิควิธีการเรียนทีเ่ปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 

22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญที่สุด  

 

ขอเสนอแนะ  

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 

   1.1 การนํารูปแบบการการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ไปใช ควรประชุมเพื่อสรางความเขาใจใหแกอาจารยผูสอน และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่อง การจัดกิจกรรมเรียนรูของผูเรียนที่สามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ การวิเคราะห สังเคราะห 

ประยุกตใช และการประเมินคาใหไดสาระตามเนื้อหาอยางครบถวน 

   1.2  การนํารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ควร

ใหความสําคัญในการกําหนดรายละเอียดเนื้อหาวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานความรูของคุรุสภา และจัดผูสอนที่มีประสบการณ

และคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด  

 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความตองการและแนวทางการพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากร

ทางการศึกษาเพื่อเพ่ิมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

  2.2  ควรศึกษาความสัมพันธของยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยและมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เพื่อจะ

ไดกําหนดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหาในหลักสูตร 
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ปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
 

เตรียมใจ  ศรีคํามา
1
 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของ

ครูผูสอนและเพื่อสรางสมการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 กลุมตัวอยางเปนครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต3 จํานวน 350 คนไดมาโดยการใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางสัดสวนของ Taro Yamaneและ

วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)โดยใชอําเภอเปนหนวยการสุม เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 1 ฉบับ โดยศึกษาจากตัวแปรตน 8 ตัวแปร ไดแก รายได 

ผลตอบแทน การเพิ่มวุฒิการศึกษา ความกาวหนาในอาชีพการงาน ความตองการไดรับความรูและประสบการณเพิ่ม 

คานิยมการเรียนตอ อิทธิพลจากบุคคลและสื่อและความตองการมีชื่อเสียง รวม 18 ขอ และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เทากับ 0.95 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหจําแนกปจจัยใชการวิเคราะหจําแนกกลุม (Discriminant Analysis) ผลการวิจัยพบวา 

 1. ปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี 2 ตัวแปร ไดแก คานิยมการเรียนตอ (Continue)และเพิ่มวุฒิการศึกษา 

(Upgrade) สมการจําแนกกลุมที่ไดสามารถจําแนกกลุมของครูผูสอนทั้ง 2 กลุมไดถูกตองถึงรอยละ 83.15 โดยกลุม

ครูผูสอนที่เลือกไมศึกษาตอในระดับปริญญาโท สมการสามารถจําแนกกลุมไดถูกตอง รอยละ 90.1 และกลุมครูผูสอนที่

เลือกศึกษาตอในระดับปริญญาโท สมการสามารถจําแนกกลุมไดถูกตอง รอยละ 9.9 

 2. สมการจําแนกกลุมของครูผูสอนที่ตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานสามารถแสดงได

ตามลําดับ ดังนี ้

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y โดยรวม = -11.636 + 1.658Z(Continue) + 1.293Z(Upgrade) 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Zy โดยรวม =.684(Continue) + .617Z(Upgrade) 

 

คําสําคัญ  : ปจจัยจําแนกการตัดสินใจ, ศึกษาตอในระดับปริญญาโท, ครูผูสอน 
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Discriminant Factors Affecting the Decision Making for Studying in 

Master Degree level of Teachers under Chiang Rai Primary Educational 

Service Area Office 3 
 

Tiemjai  Sithamma
1
 

 

Abstract 
 The objectives of this research were to analyze the discriminant factors affecting the 

decision making for studying in Master Degree of teachers and to formulate the equation to 

discriminate the decision making for studying in Master Degree of teachers under Chiang Rai Primary 

Educational Service Area Office 3. The sample group was 350 teachers under Chiang Rai Primary 

Educational Service Area Office 3 selected by using Taro Yamane sample size formula and the districts 

were selected by the simple random sampling. The research instrument was a 18 items questionnaire 

with 5 rating scale by studying from 8 factors consisted of income, allowance, promotion, career path, 

the need to gain more knowledge and experience, further study value, influence from people and 

media and the need for the reputation. The reliability of the questionnaire was 0.95.  The statistics for 

analyzing data was descriptive statistic by using mean, percentage and standard deviation and the 

analytical statistic by using the discriminant analysis. The results were found that; 

 1. 2 variables of factors affecting the decision making for studying in Master Degree of 

teachers under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 consisted of the further study 

value (Continue) and the promotion (Upgrade). These variables could discriminate two groups of 

teachers correctly at 83.15 percent. The group of teachers who do not choose to further study in 

Master Degree, the equation could discriminate correctly at90.1percentand the group of teachers who 

choose to further study in Master Degree, the equation could discriminate correctly at 9.9 percent. 

 2. The discriminant equation of the group of teachers who choose to further study in 

Master Degree were presented in raw score and standard score forms as follows: 

 The predicting equation in raw score 

 Y Z (overall) = -11.636 + 1.658Z(Continue) + 1.293Z(Upgrade) 

 The predicting equation in standard score 

 Zy ( overall)=.684(Continue) + .617Z(Upgrade) 

 

Keyword : Discriminant Factors Affecting the Decision Making, Studying in Master Degree level, 

teachers 
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1. บทนํา 
 สังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการแขงขันสูงเปนสังคมที่มีความเจริญกาวหนาในทุกๆ ดาน ในหนวยงานหรือ

องคกรตางๆ มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว จึงมีความจําเปนอยางที่หนวยงานเหลานั้นจะเลือกคัดสรร

บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถและมีประสิทธิภาพเขาไปรวมงานภายในองคกร เพื่อใหเปนแรงขับและผลักดันให

หนวยงานหรือองคกรเจริญเติบโตและดํารงอยูไดในสังคมปจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาประเทศและการพัฒนาคนในสังคม

เปนสิ่งที่เกี่ยวของกันและตองมีการพัฒนาควบคูกันไปอยางหลีกเลี่ยงไมไดดังจะเห็นไดวากระบวนการศึกษาที่จัดใหกับ

เยาวชนตั้งแตกอนวัยเรียนไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั้นมีความมุงหมายสําคัญๆ อยู 2 ประการคือ การพัฒนาบุคคลใหมี

ความรูดานตางๆ ที่จะชวยใหดําเนินชีวิตในฐานะพลเมืองดีและชวยใหมีโอกาสเตรียมตัวเพื่อประกอบอาชีพการศึกษาจึง

เปนกระบวนการสรางคนใหมีคุณคาเปนที่พึ่งของสังคมโดยการพัฒนาทักษะทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลให

สามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนสุขชวยเสริมสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและยกระดับมาตรฐานชีวิตของ

ประชาชนในสังคมใหสูงขึ้นและเพื่อใหกระบวนการศึกษามีพลังอํานาจในการพัฒนาชาติจึงควรมีการจัดการศึกษาอยาง

กวางขวางและมีความหลากหลายในรูปแบบเนื้อหาและวิธีการเพื่อใหแตละบุคคลสามารถใชโอกาสที่มีอยูเลือกเรียนตาม

ความถนัดความสามารถความตองการและความสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไดอยางเหมาะสม(คมเพชรฉัตรศุภกุล, 

2546 : 16) 

 ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 52 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 15) ที่

กําหนดวา “ใหกระทรวงสงเสริมใหมีระบบกระบวนการผลิต การพัฒนา ครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง โดยการกํากับและประสานใหสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตและพัฒนาครู

คณาจารยรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมีความพรอมและมีความเขมแข็งในการเตรียมบุคลากรใหมและการพัฒนา

บุคลากรประจําการอยางตอเนื่อง” ดังนั้น ครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาจึงตองไดรับการพัฒนาทั้งการฝกอบรม

ระยะสั้นและการศึกษาตอระดับปริญญาโทหรือเอกในระยะยาวเพื่อการพัฒนาตนเองจะไดนําวิชาความรูมาถายทอดใหกับ

ลูกศิษยตอไปอยางไรก็ดี “ครู” ถือเปนบุคคลสําคัญในกระบวนการศึกษา ที่ตองมีความใฝเรียน ใฝรูตลอดชีวิต การศึกษา

ในระดับปริญญาขั้นสูงทั้งในระดับปริญญาโทและเอกการศึกษาในระดับสูงนี้จะตองทําใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหและ

สังเคราะหไดดีขึ้นรวมทั้งมีการสรางองคความรูใหมจากการศึกษาวิจัย ซึ่งจะทําใหการจัดการเรียนการสอนหรือการทํางาน

มีประสิทธิภาพมากขึน้และสงผลโดยตรงตอผูเรียนและคุณภาพการศึกษาของไทยในอนาคต 

 สอดคลองกับชนินทร เลิศประภาภรณ (2553 : 1) ที่ไดกลาววาปจจุบันมีการแขงขันสูงมาก อันเนื่องมาจาก

สภาวะทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั้งที่เกิดจากปญหาภายในประเทศและตางประเทศ ผลกระทบดังกลาวมิไดสงผลแตเฉพาะ

การแขงขันในตลาดสินคาและบริการเทานั้น แตยังสงผลตอการแขงขันตลาดแรงงานในระดับที่สูงมากขึ้นดวย จากเดิม

บัณฑิตที่จบใหมในระดับชั้นปริญญาตรี ลวนเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน แตในปจจุบันหนวยงานทั้งภาคการศึกษาและ

ภาคธุรกิจตางๆ เนนบุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองการทํางานเฉพาะดานซึ่งเนน

ความชํานาญและมีความรูในแขนงวิชานั้นมากเปนพิเศษและนอกจากนั้นยังเปนอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทําใหบุคลากรในองคกร

นั้นๆ หันมาสนใจศึกษาตอเพิ่มเติมในระดับชั้นปริญญาโท เพื่อเพิ่มชองทางโอกาสทางดานการงานในสายอาชีพนั้นๆ ซึ่ง

สอดคลองกับคํากลาวของกองเกียรติ โอภาสวงการ (2534 : 105-107) ที่ไดกลาววา “การศึกษาระดับปริญญาโทจะชวยให

คนเราสามารถดึงโอกาสหรือความสามารถสวนลึกมาใชไดอยางเต็มที่ ชวยพัฒนาความคิดของคนเราใหกวางขึ้น อีกทั้งยัง

ชวยเพิ่มความนาเชื่อถือในสายตาบุคคลภายนอก การที่บุคคลนั้นไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับชั้นปริญญาโทจะชวยใหมี
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โอกาสประสบความสําเร็จไดมากขึ้น” ดังนั้น บุคคลทั่วไปจึงพยายามที่จะศึกษาใหถึงระดับสูงที่สุด คือ ระดับอุดมศึกษา 

จนมีคํากลาววาสังคมไทยเปนสังคมที่นิยมคนที่มีปริญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  

 จึงทําใหการศึกษาระดับมหาบัณฑิตไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปอยางมากไมวาจะเปนนักศึกษาที่กําลัง

ศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือพนักงานองคกรตางๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนื่องจากตางก็ตระหนักวาการมีโอกาสได

ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นยอมจะเปนแนวทางที่จะนําไปสูความกาวหนาในหนาที่การงานเปนเกียรติประวัติตอตนเองและ

องคกรหรือหนวยงานอีกทั้งตัวองคกรตางๆ ก็ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพขององคกรใหมี

ความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น(อโนทยัพึ่งทองหลอ, 2543 : 1)ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเรียนที่สําคัญอีกอยางก็คือ คานิยม

ในปริญญาการไดรับปริญญาขั้นสูงจะมีประโยชนในการทํางาน ลักษณะการทํางานหลายอยางในประเทศไทยขึ้นอยูกับ

ปริญญา ไมไดขึ้นอยูกับประสบการณและความรูความสามารถเพียงอยางเดียว คนที่มีปริญญาสูงเทานั้นที่จะสามารถเลื่อน

ไปสูตําแหนงที่สูงๆ บางตําแหนงได (วิชัย ตันศิริ, 2550 :1) นอกจากนี้บางคนยังเห็นวาการศึกษาตอระดับปริญญาโทเปน

แฟชั่นอยางหนึ่งในสังคมปจจุบันเปนเรื่องของนักศึกษาที่พยายามจะพัฒนาตัวเองเพราะปจจุบันภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นทําให

การแขงขันคอนขางสูง การไดพัฒนาตัวเองก็เปนสวนหนึ่งท่ีจะสามารถนําใหกาวไปสูความสําเร็จในหนาที่การงานได               

ซึ่งการตัดสินใจในการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษานั้นแตละคนอาจมีเหตุผลในการตัดสินใจมีแรงจูงใจแตกตางกันไป เชน 

ตองการไดรับความรูและประสบการณเพิ่มขึ้น เพื่อนําไปพัฒนางานในหนาที่ใหเจริญกาวหนา ตองการเพิ่มวุฒิทาง

การศึกษา เพื่อนําไปประกอบการแสวงหาความกาวหนาและความมั่นคงในชีวิต บางคนอาจมีความมุงหวังเพื่อใหเปนที่

ยอมรับของสังคมและความมีชื่อเสียงเกียรติยศ นอกจากนี้ เหตุผลในการศึกษาตอของบุคคลในแตละระดับจะแตกตางกัน

ออกไปตามวัย ฐานะและโอกาส ความคิดเกี่ยวกับการเรียนอาจจะเริ่มมีแนวหันเหเขาหาผลทางเศรษฐกิจ เชน เรียนใน

สาขาวิชาที่หางานทําไดงาย มีรายไดดี ไมตองทํางานหนักและที่สําคัญตองเปนงานประเภทที่ตนมีใจรักและชอบที่จะทํา

ดวย บางครั้งการเลือกเรียนตอในระดับบัณฑิตศึกษา มักขึ้นอยูกับคานิยมของผูปกครอง เนื่องจากมีความเห็นวาการเรียน

ในระดับบัณฑิตศึกษานั้นจะทําใหบุตรหลานมีโอกาสไดงานดีๆ ทํา มีเงินเดือนสูง เปนเจาคนนายคน เปนที่เชิดหนาชูตา

ของวงศตระกูล ครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดีก็จะพยายามสงบุตรหลานใหไดเรียนจนถึงระดับสูงสุด อาจเรียนจนถึง

ระดับปริญญาเอก เทาที่สติปญญาจะเอื้ออํานวยใหเรียนไดสอดคลองกับขุนทองอินทรไทย (2519 : 76 - 78) ที่ไดให

แนวคิดวาการศึกษาตอในระดับปริญญาโทไดมีผูนิยมเขาศึกษาตอกันมากขึ้นเนื่องจากระบบการศึกษาระดับตนๆได

ขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในปจจุบันนี้ มีอาจารยที่จบการศึกษาทั้งระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกจากตางประเทศจํานวนมากทําใหสามารถเปดสอนในระดับปริญญาโทไดกวางขวางยิ่งข้ึน

สอดคลองกับรังสรรคแสงสุข (2544 : 16) ที่ไดศึกษาเหตุจูงใจใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเขามาเรียนนั้นเหตุจูงใจดาน

การประกอบอาชีพเปนเหตุผลที่สําคัญที่สุดเพราะจะมีผลตอการเพิ่มศักยภาพในการทํางานทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาที่เขามา

เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเปนผูใหญที่ทํางานแลวฉะนั้นการศึกษาตอระดับปริญญาโทจึงมีผลตอการเพิ่มศักยภาพในการ

ทํางาน 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (2561 : 7-8, 39) เปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยู

ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนกลไกสําคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายทางการ

ศึกษาสูการปฏิบัติจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคน ซึ่งเปนทรัพยากรสําคัญของชาติใหมีคุณภาพเพียงพอที่จะนําพา

ประเทศสูความมั่นคงและยั่งยืนทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที่ราชการตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะสําเร็จบรรลุ

เปาหมายไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่องคกรตองเขาใจอํานาจหนาที่ บริบทตางๆ ทั้งภายในภายนอกองคกร แลวนํามา

วิเคราะหสภาพองคการ เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุดดอยหรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานเพื่อกําหนด

เปาหมายการพัฒนาการศึกษาขององคกรและแนวทางการดําเนินงานใหสามารถขับเคลื่อนไปสูเปาหมายไดอยางเปน
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รูปธรรม เกิดประโยชนกับผูเรียนและประชาชนผูรับบริการไดสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายการพัฒนาประเทศ ทั้งใน

มิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคมและมิติการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

 ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ที่ไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานที่

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในยุทธศาสตรที่ 3 จุดเนนที่ 2 ดาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของ

บุคคลและสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรูที่ใชทักษะกระบวนการคิด รวมทั้ง

การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่สงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับ

ปริญญาโทของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 และปจจัยใดบางที่มีสามารถ

จําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโทของครูผูสอนไดโดยกระบวนการในการศึกษาจะใชการวิเคราะหจําแนกกลุม 

(Discriminant Analysis) โดยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method) เนื่องจากการวิเคราะหจําแนกกลุมเปนการคัดเลือก

ตัวแปรกลุมหนึ่งหรือตัวแปรชุดหนึ่งที่มีความสัมพันธกับสิ่งที่ตองการศึกษา โดยจะชี้ใหเห็นวาการเปนสมาชิกของกลุมใด

กลุมหนึ่งนั้น ขึ้นอยูกับตัวแปรอิสระใดบาง (สําราญ มีแจง, 2543 : 160-161) โดยคุณสมบัติพิเศษของการวิเคราะหจําแนก

กลุมนั้น จะสามารถบอกถึงประสิทธิภาพในการจําแนกตัวแปรเปนลักษณะกลุมวาตัวแปรใดจําแนกไดดีมากนอยกวากัน 

คือ ระบุความเปนสมาชิกของแตละกลุมไดถูกตอง ผลการวิจัยจะทําใหไดสมการจําแนกที่สามารถแบงบุคคลหรือหนวย

วิเคราะหออกเปนกลุมไดอยางถูกตองซึ่งผลของการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอผูเกี่ยวของกับการศึกษา ทั้งผูบริหาร

สถานศึกษา ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในการนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผน

พัฒนาบุคคลในสังกัดและผูบริหารในระดับอุดมศึกษาก็สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนเพิ่มศักยภาพและคุณภาพ

หลักสูตรการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหหลากหลาย ตรงตามความตองการของผูเรียน อีกทั้งครูผูสอนเองก็สามารถ

นําปจจัยจําแนกที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะเลือกศึกษาตอหรือไมศึกษาตอในระดับปริญญาโทไดในอนาคตใหสอดคลองกับ

ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับตนเองได 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อวิเคราะหปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 

 2. เพื่อสรางสมการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

ปการศึกษา 2560จํานวน 2,029 คน  
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 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจําแนก ประกอบดวยรายไดผลตอบแทนการเพิ่มวุฒิการศึกษาความกาวหนา

ในอาชีพการงานความตองการไดรับความรูและประสบการณคานิยมการเรียนตออิทธิพลจากบุคคลและสื่อความ

ตองการมีชื่อเสียง 

 2. ตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 แบงเปนการตัดสินใจเลือกศึกษาตอระดับปริญญาโทและการตัดสินใจเลือกไมศึกษาตอ

ระดับปริญญาโท  

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 ครูผูสอน หมายถึง ครูที่มีวุฒิการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรีที่ทําหนาที่ปฏิบัติการสอนอยูใน

โรงเรียนตางๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 การศึกษาตอระดับปริญญาโท หมายถึง การศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีแตยังไมถึงปริญญาเอก 

 การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางเลือกที่ไดพิจารณาหรือ

ประเมินอยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย   

 ปจจัยจําแนกการตัดสินใจ หมายถึง กลุมตัวแปรที่สามารถบงบอกถึงการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญา

โท ประกอบดวย ตัวแปรตางๆ ดังนี้ รายไดผลตอบแทนการเพิ่มวุฒิการศึกษาความกาวหนาในอาชีพการงานความ

ตองการไดรับความรูและประสบการณคานิยมการเรียนตออิทธิพลจากบุคคลและสื่อความตองการมีชื่อเสียง 

 

5. กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาโทของ

ครูผูสอน โดยผูวิจัยไดแยกปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทออกเปน 8 ตัวแปร ไดแก รายได 

ผลตอบแทน การเพิ่มวุฒิการศึกษา ความกาวหนาในอาชีพการงาน ความตองการไดรับความรูและประสบการณเพิ่ม 

คานิยมการเรียนตอ อิทธิพลจากบุคคลและสื่อ ความตองการมีชื่อเสียง โดยสรุปงานวิจัยในอดีตที่ผานมาที่เกี่ยวของกับ

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโทนั้น มีอยูมากมายซึ่งอางอิงทฤษฎีที่แตกตางกัน เชน ทฤษฎีทุน

มนุษย ทฤษฎีการตัดสินใจ ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีความคาดหวัง เปนตน ซึ่งบนความแตกตางนี้ยอมนํามาซึ่งความ

แตกตางของขอบเขตของการวิจัย กลุมตัวอยางประชากรและวิธีวิจัยซึ่งจากการศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยในอดีต ผูวิจัย

สามารถสรุปเปนกรอบการวิจัยไดดังนี้  
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ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ประมาณคา 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับ

การตัดสินใจศึกษาตอระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ 3 ตอน18 ขอ  

 

ขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ศึกษาคนควาเอกสารตําราวารสารสิ่งตีพิมพตางๆและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยจําแนกที่สงผลตอ

การศึกษาตอเพื่อนํามากําหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโท 

3. นําเครื่องมือจากขอ 1 และขอ 2 มาสรางแบบสอบถามปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโทของครูผูสอน 

4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อพิจารณาความครอบคลุมในดาน

ภาษาและเนื้อหา 

5. นําแบบสอบถามที่ไดรับการพิจารณาแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา (Content Validity) 

6. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองชัดเจนอีกครั้งกอนนําไปทดลองใชกับครูผูสอนเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 

 

 

 

1. รายได 

2. ผลตอบแทน 

3. การเพิ่มวุฒิการศึกษา 

4. ความกาวหนาในอาชีพการงาน 

5. ความตองการไดรับความรูและประสบการณเพิ่ม 

6. คานิยมการเรียนตอ 

7. อิทธิพลจากบุคคลและสื่อ 

8. ความตองการมีชื่อเสียง 

การตัดสินใจศึกษาตอ

ระดับปริญญาโทของ

ครูผูสอน 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี ้

1. หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โอยนําแบบสอบถามปจจัยจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอระดับ

ปริญญาโทของครูผูสอนที่แกไขปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน3ทานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาในการ

ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษาที่ใชและความเปนไปไดของคําตอบ 

2. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอนที่ไมใชประชากรในการวิจัย

จํานวน 30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficien) 

ของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 126) ไดคาความเชื่อมั่น .95 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย ไดแกสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย ไดแก 

สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือการหาความเที่ยงตรงของแบบวัดปจจัยดานตางๆ วิเคราะหคาความเชื่อมั่น

ของแบบวัดปจจัยดานตางๆ และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหความแปรปรวนรวมและวิเคราะหการ

เปรียบเทียบคาสถิติที่ใชในการจําแนก Box’ M  testและการหาคา วิลคแลมบดา (Wilks’ Lambda) เพื่อจําแนก

และเพื่อสรางสมการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการขอหนังสือนําสงแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายไปยัง

โรงเรียนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความอนุเคราะหแจกแบบสอบถามใหครูผูสอนผูวิจัยเปนผูดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเอง เมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัยไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของขอมูลแลวจึงนําแบบสอบถามมา

วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

 

7. ผลการวิจัย 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีทั้งหมดมีจํานวน 350 คน คือ ครูผูสอนในสังกัด  สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 แยกเปนเพศชาย 83 คน เพศหญิง 267 คน อยูในชวงอายุ 26 – 30 

ป มากที่สุดจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 30.0 และอยูในชวงอายุ 31 - 45 ป นอยที่สุด จํานวน 41 คน คิดเปน

รอยละ 11.7 และมีประสบการณการทํางานระหวาง 6 -15 ป มากที่สุดจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 44.0 มี

ประสบการณการทํางานระหวาง 16 – 20 ป นอยท่ีสุดจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.6  

 การวิเคราะหจําแนกประเภทปจจัยการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธอยางงายของตัวแปรอิสระที่นํามาศึกษา8 ตัวแปร 

ตัวแปร Income      Salary    Upgrade   Progress  Knowledge  Continue   Incidence   Celebrity 

Income 1        

Salary .092 1       

Upgrade .248** .202** 1      

Progress .020 .633** .191** 1     

Knowledge .273** .404** .583** .343** 1    

Continue .144** .233** .402** .445** .455** 1   

Incidence .392** .332** .319** .334** .373** .325** 1  

Celebrity .245** .269** .409** .437** .341** .466** .443** 1 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางพบวา ผลการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร พบวา ตัวแปรเกือบทุกตัว

แปรมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .5 และ .01 โดยคาสหสัมพันธของตัวแปรทั้งหมด มีคาตั้งแต 

.020 ถึง .633 ทั้งนี้ผูวิจัยไดพิจารณาตัวแปรทุกตัวแปรพบวา มีคาไมเกิน 0.60 มีเพียงตัวแปร Progress และ Salary ที่มี

คาสัมประสิทธสหสัมพันธ .633 แตคาไมสูงเกินขอบเขตที่ยอมรับไดสามารถนําตัวแปรมาวิเคราะหจําแนกเพื่อเขาสูสมการ 

ซึ่งกลาวไดวาปจจัยจําแนกทั้งหมดไมเกิดปญหาพหุสัมพันธ (Multicolinearty) สามารถนําไปใชเปนปจจัยในการวิเคราะห

จําแนกกลุมการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 ไดทั้งหมด 8 ตัวแปร 

 การทดสอบความเปนเอกภาพของเมตริกความแปรปรวนรวม (Variance - Covariance Matrix) 

โดยใชสถิติ Box’s M testเปนสถิติที่ใชเปรียบเทียบความแปรปรวน ความแปรปรวนของตัวแปรอิสระทุกกลุม ถามีความ

แปรปรวนของแตละกลุมยอยไมแตกตางกัน (sig. มากกวา .05) จึงจะนําเขาสูสมการจําแนกกลุมได 

 

ตารางที่  2 การทดสอบความเปนเอกภาพของเมตริกซความแปรปรวนความแปรปรวนรวมตามขอตกลง 

 เบื้องตนของปจจัยจําแนกการตัดสินใจตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงาน 

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

N Box’s M F df1 df2 sig 

350 7.138 2.361 3 1055405.2 0.069 

  

 จากตางรางพบวา ผลความเปนเอกภาพของเมตริกซความแปรปรวน ความแปรปรวนรวมโดยใช Box’s M ได

เคาเทากับ 7.138 และคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .069 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือเปนไปตามเงื่อนไขของการจําแนกกลุม 

สามารถนําไปใชเปนปจจัยในการวิเคราะหจําแนกกลุมของครูผูสอนที่ตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
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ตารางที่  3 ตัวแปรที่สามารถจําแนกกลุมครูผูสอนท่ีตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทเรียงตามลําดับขั้น 

 ที่นํามาวิเคราะห 

ขั้นที ่ ตัวแปร คา Wilks’ Lamda 

1 การเพิ่มวุฒิการศึกษา (Upgrade) .715* 

2 คานิยมการเรียนตอ (Continue) .631* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางพบวา มีตัวแปรทั้งหมด 2 ตัวแปรที่รวมกันจําแนกกลุมครูผูสอนที่ตัดสินใจศึกษาตอในระดับ

ปริญญาโทในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยในขั้นที่ 1 การเพิ่มวุฒิการศึกษา 

(Upgrade) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขามาวิเคราะหจําแนกประเภทและขั้นสุดทายตัวแปร คานิยมการเรียนตอ 

(Continue) เปนตัวแปรสุดทายที่ไดรับการคัดเลือกเขามาวิเคราะห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 2 ตัวแปร 

ที่รวมกันจําแนก ครูผูสอนท่ีตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 3 สามารถนํามาหาคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจําแนก เพื่อเปรียบเทียบความสําคัญของแตละตัว

แปรตามน้ําหนักในการจําแนกกลุมดังแสดงในตารางที่ 10 

 

ตารางที ่4 คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในสมการจําแนกประเภทของกลุมครูผูสอนท่ีตัดสินใจศึกษาตอ 

 ในระดับปริญญาโทในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 

คานิยมการเรียนตอ (Continue) .684 

การเพิ่มวุฒิการศึกษา (Upgrade) .617 

คา Group Centroid  ไมศึกษาตอ -1.163 

คา Group Centroid  ศึกษาตอ .540 

 

 

 จากตารางพบวา ตัวแปรจําแนกที่สามารถแยกทั้ง 2 กลุมออกจากกลุมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 มี 2 ตัวแปร โดยตัวแปรที่ใหคาน้ําหนักในการจําแนกประเภทสูงสุดคือ คานิยมการเรียนตอ (Continue) 

ซึ่งมีน้ําหนักการจําแนกเปน .684 สวนตัวแปรที่ใหคาน้ําหนักนอยที่สุด คือ การเพิ่มวุฒิการศึกษา (Upgrade) ซึ่งมี

น้ําหนักการจําแนกเปน .617 ซึ่งสามารถจําแนกประเภทในรูปคะแนนดิบ ดังนี ้

 ซึ่งสามารถจําแนกประเภทในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี ้

 สมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

 Zyโดยรวม =.684(Continue) + .617Z(Upgrade) 
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ตารางที่  5 คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรในสมการจําแนกประเภทของกลุมครูผูสอนท่ีตัดสินใจศึกษาตอ 

 ในระดับปริญญาโทในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในรูปคะแนนดิบ 

ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 

คานิยมการเรียนตอ (Continue) 1.658 

การเพิ่มวุฒิการศึกษา (Upgrade) 1.293 

คาคงท่ี (Constant) -11.636 

 

 จากตารางพบวา คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปร คานิยมการเรียนตอ (Continue)มีคาน้ําหนักของตัวแปรมากที่สุด

คือ 1.658 และสุดทาย คือ การเพิ่มวุฒิการศึกษา (Upgrade) มีคาน้ําหนักของตัวแปรเปน 1.293 โดยวิธีการวิเคราะห

จําแนก (Discriminant Analysis) นั้นจะไมพิจารณาถึงทิศทาง (คาลบ) ของสัมประสิทธิ์ตัวแปรแตจะพิจารณาคา

น้ําหนักที่อยูในคาสัมบูรณ (Absolute) ของปจจัยที่เปนบวกเสมอเปนสําคัญและสมการจําแนกมีคาคงที่ (Constant) 

เทากับ -11.636 

 สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 

 Y โดยรวม = -11.636 + 1.658Z (Continue) + 1.293Z(Upgrade) 

 

 เมื่อพิจารณาคาสถิติที่ไดทําใหสมการมีอํานาจจําแนกกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คา Chi 

– square (��) เทากับ 169.882 คา Eigen value (�) มีคานอยกวา 1 คือ .632 แสดงวาไมมีความแตกตางกัน

ภายในกลุม สวนคา Canonical Correlation (�� ) มีคา .622 แสดงใหเห็นวา สมการดังกลาวมีอํานาจในการ

จําแนกกลุมไดดี ซึ่งสอดคลองกับคา Wilks’Lambda (Λ) ซึ่งมีคา .613 ดังนั้นสมการจําแนกประเภทที่ไดสามารถ

นําไปคาดคะเนความเปนสมาชิกของกลุมไดดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางที่  6 คาสถิติที่ใชประเมินสมการจําแนกประเภทของกลุมครูผูสอนท่ีตัดสินใจศึกษาตอในระดับ 

 ปริญญาโทในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

สมการจําแนกกลุม � �� Λ �� �� Sig. 

1 .632 .622 .613 169.882 2 0.05* 

*    มีนัยสําคัญ   .05 

 

 จากตารางสถิติที่ใชประเมินสมการจําแนกประเภทของกลุม มีคาสหสัมพันธคารโนนิคอล เทากับ  0.622 

และคาวิลค แลมปดา เทากับ 0.613 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวา สมการที่ไดมีอํานาจจําแนก

กลุมได 
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ตารางที ่7 ผลการจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่

 การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 

Classification Resultsa 

การศึกษาตอ ไมศึกษาตอ ศึกษาตอ รวม 

Original Count ไมศึกษาตอ 100 11 111 

ศึกษาตอ 57 182 239 

% ไมศึกษาตอ 90.1 9.9 100.0 

ศึกษาตอ 23.8 76.2 100.0 

 

 จากตารางเมื่อนําสมการนี้ไปใชคาดประมาณการเปนสมาชิกของกลุม จํานวน 350 คน สมการจําแนกกลุม

สามารถพยากรณไดถูกตอง 282คน พยากรณถูกตองคิดเปนรอยละ 83.15 พยากรณผิดพลาด 67 คน พยากรณผิดพลาด

คิดเปนรอยละ 16.85  

 

8. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอน

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มี 2 ดาน คือ ปจจัยดานคานิยมและปจจัยดานการเพิ่ม

วุฒิการศึกษาที่สงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

สอดคลองกับสุทิน นพเกต (2534 : 5) ไดใหทัศนะในกรณีที่มีผูตองการศึกษาตอระดับปริญญาโทกันมากเกินความ

คาดหมาย จนเปนที่วิพากษวิจารณกันวา การศึกษาตอระดับปริญญาเปนแฟชั่นอยางหนึ่งในสังคมปจจุบันวา เปนเรื่อง

ของนักศึกษาที่พยายามพัฒนาตนเองเพราะปจจุบันสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ทําใหการแขงขันกันคอนขางสูง การไดพัฒนา

ตนเองก็เปนสวนหนึ่งที่จะสามารถทําใหกาวหนาสูความสําเร็จในหนาที่การงานได สอดคลองกับพจน สะเพียรชัย (2546 : 

8) ที่กลาววา แรงจูงใจในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา นับวนัจะมีแนวโนมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากคานิยมในปริญญา ความ

ตองการของผูเรียนและการที่มีหรือไมมีงานทํา จากการพิจารณาการศึกษาที่ผานๆ มา สิ่งที่เห็นชัดอยางหนึ่ง คือ การ

ไดรับการยอมรับใหเปนปจจัยพื้นฐานอยางหนึ่งที่ทําใหชีวิตเปนชีวิตที่สมบูรณ เชนเดียวกับปจจัยอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องนุงหมและท่ีอยูอาศัย คานิยมของผูตัดสินใจแตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมการตัดสินใจ คานิยมจะ

หมายถึงสิ่งท่ีคนแตละคนคิดวาควรจะเปนไมวาสิ่งน้ันจะดีหรือไมก็ตามและมักจะเปนสิ่งท่ีบุคคลในกลุมมีความเห็น

เหมือนๆ กัน คานิยมเกิดจากความกระบวนการเรียนรูทางสังคม ทําใหประสบการณของแตละคนผิดแผกแตกตางกันไป

คานิยมมีความหลายหลายแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทําใหการตัดสินใจเลือกทางเลือกตางของแตละคนแตกตางออกไป

ดวย อยางไรก็ตาม แมวาคานิยมของแตละคนจะแตกตางกัน ในสังคมหนึ่งๆ มักมีคานิยมที่คลายคลึงกันคานิยมเปนมรดก

ตกทอดจากบรรพบุรุษไปสูลูกหลานได โดยผานกระบวนการสะสมทางสังคมเปนจริยธรรมที่จะมีอิทธิพลในการตัดสินใจ

คานิยมเปลี่ยนแปลงได ถึงแมวาบุคคลจะมีคานิยมที่มั่นคงไมเปลี่ยนแปลงงายๆและสะทอนเปนบุคลิกภาพของแตละคนก็

ตาม แตคานิยมกย็ังสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามประสบการณคานิยมจะกําหนดเงื่อนไข บทบาท หนาที่ ความคาดหวังตอ

ตําแหนง สถานภาพของแตละคนคานิยมวัดมาตรฐานตัวเอง บุคคลมักจะใชคานิยมของตนเปนมาตรฐานวัดสิ่งตางๆดังนั้น 



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

242 

 

คานิยมจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ ทั้งในการตระหนักถึงปญหาการวิเคราะหปญหาการแสวงหาทางเลือกและ

การตัดสินทางเลือก ซึ่งมักเปนไปในแนวทางที่สอดคลองกับคานิยมของตน นอกจากนี้ในการนําทางเลือกไปปฏิบัติก็ตอง

เปนไปตามมาตรฐานของคานิยมที่ผูบริหารไดกําหนดไวแลวดวยสอดคลองกับ Oppenheim (1979 : 63) ที่ไดกลาววา 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจนั้นขึ้นอยูกับหลายปจจัย แตปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่งคือปจจัยดานคานิยม(Value) ซึ่ง

ปจจัยคานิยมจะมีอิทธิพลในกระบวนการตัดสินใจในสถานการณที่มีตัวเลือกหลายตัวตัวเลือกที่หนึ่งอาจมีผลทําใหคานิยม

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในดานที่ดีขึ้นในขณะที่ตัวเลือกที่สองสามารถสรางคานิยมใหมที่เหมาะสมกับความตองการได 

อยางไรก็ตามจะขึ้นอยูกับสถานการณของบุคคลนั้นซึ่งสอดคลองกับพัชรา ทิพยทัศน (2551 : 9) ที่ไดใหความหมายของ

คานิยมทางสังคมไววา เปนสิ่งที่มีในตัวของบุคคลแตละคนและมีอิทธิพลตอสิ่งที่คิดและสิ่งที่ทํา คานิยมเปนสิ่งที่กําหนดให

มีการพัฒนาการไปสูสิ่งใหมๆ เปนสิ่งบงช้ีความตองการ คนทุกคนหรือกลุมใดกลุมหนึ่งจะมีคานิยมประจํากลุมซึ่งมี

แตกตางกันไปความแตกตางกันของคานิยมเปนตัวกําหนดความแตกตางของพฤติกรรมแตละบุคคล สอดคลอง            

กับเบญจรัตนทองอู  (https://sites.google.com/site/kaniyominworking/kha-niym-keiyw-kab-xachiph-laea-kar-

thangan.2561) เปนความเชื่อเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ซึ่งมักเกิดขึ้นจากการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับการบอก

เลาจากบุคคลหรือพบในสื่อตางๆ ทําใหเกิดความคิดวาทําอยางนั้นดี ทําอยางนี้ถูกหากมีคนอื่นๆในสังคมคิดตรงกันก็จะทํา

ใหเชื่อวาเปนสิ่งที่ดีจริงถูกตองจริง กลายเปนคานยิมที่นําไปสูการประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อนั้นๆเชน อาชีพแพทย เปน

อาชีพท่ีมีเกียรติเปนที่ยอมรับของสังคมและรายไดดี ผูปกครองมักจะสนับสนุนสงเสริมบุตรหลานของตนเรียนแพทย 

เพราะมองเห็นถึงอนาคตที่ดี ทั้งๆที่ความจริงบุตรหลานของตนอาจไมมีความรูความสามารถพอในวิชาชีพนี้อาชีพรับ

ราชการเปนอาชีพที่มีความมั่นคงและสวัสดิการดี ผูปกครองสวนใหญมีคานิยมเชนนี้และสนับสนุนใหบุตรหลานของตน

พยายามสอบคัดเลือกเขารับราชการ โดยที่บุตรหลานมีความสามารถที่จะประกอบอาชีพประเภทอ่ืนมากกวาอาชีพ

เกษตรกรเปนอาชีพของคนโบราณตองทํางานหนัก รายไดต่ํา เหมาะสําหรับคนที่มีความรูนอย ผูปกครองที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรจึงนิยมใหบุตรหลานศึกษาตอในสาขาอาชีพอื่นๆหรือเขาไปทํางานในเมืองใหญ แทนการทําไร ทํานา ทําสวน ซึ่ง

อาจเปนการจํากัดความรูความสามารถของบุตรหลานของตนเองและบางครั้งเปนการผลักดันใหบุตรหลานไปใชชีวิตอยูใน

สถานที่ท่ีไมคุนเคย ทําใหฟุงเฟอไมรูจักความพอดีแทนที่จะศึกษาเลาเรียนดานการเกษตรแลวนําเทคโนโลยีใหมๆ กลับไป

ดําเนินธุรกิจในพื้นที่การเกษตรของตนเองซึ่งก็มีโอกาสที่จะสรางรายไดใหตนเองและครอบครัวไดเปนอยางดีจะเห็นไดวา

คานิยมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการประกอบอาชีพของเราเปนอยางมากเพราะมีสวนทําใหการดํารงชีวิตของเราแปร

เปลี่ยนไปได ถึงแมวาเราจะเลือกประกอบอาชีพแลวในการทํางานยังมีคานิยมตางๆ เกิดขึ้นอีกและทําใหผูปฏิบัติงานแสดง

พฤติกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองคานิยมที่ตนเองตองการและปจจัยดานการตองการเพิ่มวุฒิเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผูวิจัยศึกษา

พบวา สงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05ซึ่งอาจ

เนื่องมาจากครูผูสอนเชื่อวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหสามารถนํามาเพิ่มวุฒิการศึกษา เพิ่มคุณวุฒิไดเมื่อสําเร็จ

การศึกษา ซึ่งยังสงผลใหสามารถเจริญกาวหนาในหนาที่การงานที่ไดปฏิบัติอยูในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับอภิชัย พันธเสน 

(2544 : 11) กลาววา การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการเพิ่มพูนความรู เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและรายได อีก

ทั้งเพิ่มพูนทุนมนุษยใหสูงขึ้น สําหรับผูที่ไดรับการศึกษาก็จะเปนหนทางในการเพิ่มรายไดใหตนเอง ดังนั้น การศึกษาจึง

เปนเปนลงทุนรวมกันระหวางบิดามารดาหรือผูปกครองกับตัวนักเรียน และเจือจันทร จงสถิตอยู (2525 : 11) กลาววา การ

ตัดสินใจในการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ สภาพฐานทางการเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันทุนทรัพยที่ใชใน

การศึกษามากหรือนอยกวากัน คุณภาพของการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน ภูมิลําเนาของสถานศึกษาที่อยูในสวนกลาง

หรือสวนภูมิภาคและความมีชื่อเสียงของสถานศึกษาแตกตางกัน ซึ่งปจจัยทั้ง5 ประการดังกลาวเปนผลทําใหบุคคลมี

แรงจูงใจในการเลือกเขาศึกษาแตกตางกัน สอดคลองกับเกียรติชัย พงษพาณิชย (2552 : 53) ไดกลาวถึงความตองการ
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ทางการศึกษาของปจเจกชน โดยพิจารณาวาการศึกษาเปนการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ

ของคนในประเทศซึ่งควรเปนไปอยางตอเนื่องเพราะกอใหเกิดการพัฒนาทั้งกําลังคนและนําความเจริญมาสูประเทศในที่สุด  

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

 การวิจัยในครั้งนี้พบวาปจจัยดานคานิยมการเรียนตอดานการเพิ่มวุฒิการศึกษาจําแนกการตัดสินใจศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโทของครูผูสอนได ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของและผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําผลการวิจัยนี้ไปเปน

แนวทางในการสงเสริมใหครูผูสอนไดเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและพัฒนาใหครูผูสอนมีคานิยม

ในการเรียนตอเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อความมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลตอไป 

 ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิธีการพัฒนาดานคานิยมการเรียนตอของครูผูสอนทีด่ีอันจะสงผลตอการตัดสินใจศึกษาตอ

ในระดับปริญญาโทตอไป 

 2.ควรมีการศึกษาปจจัยจําแนกดานการเพิ่มวุฒิการศึกษาของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 เพื่อจะไดทราบวามีปจจัยใดบางที่สามารถจําแนกความตองการในดานดังกลาวไดชัดเจนขึ้น 

 3. เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยระบุพื้นที่เฉพาะเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการศึกษามี

ขอบเขตกวางมากขึ้นควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นรวมดวย เพราะสภาพแวดลอมทางสังคมและ

วัฒนธรรมที่แตกตางกันนาจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจศึกษาตอในระดับปริญญาโทของครูผูสอนในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 
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ผลของการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานเร่ือง ชนิด สมบัติและประโยชนของวัสดุ 

ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

บรรณรักษ  คุมรักษา
1
 ศศิพิมพ  ชุมทอง

2 

 

บทคัดยอ 
การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน เปนรูปแบบการเรียนรูเชิงรุกแบบหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดเรียนรู

ดวยการลงมือปฏิบัติและคนพบองคความรูดวยตนเอง ในระหวางท่ีผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดังกลาว 

ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะตาง ๆ ไปพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร อันเปน

ทักษะที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการเรียนรูในกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาผลของการสอนแบบใชวิจัยเปนฐานในพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 28 คน ท่ีเลือกมาจากการสุมตัวอยางแบบ

กลุมจากประชากร 76 คน ในการวิจัยนีแ้ผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร เรื่องชนิดสมบัติและประโยชนของวัสดุ

ซึ่งใชกิจกรรมแบบวิจัยเปนฐานไดถูกออกแบบมาเพื่อใชเปนนวัตกรรมในการสอน จํานวน 1แผน ใชเวลาสอน 6 คาบ 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนจะถูกประเมิน โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรที่ประเมินโดยการสังเกตของผูวิจัยและขอมูลเชิงคุณภาพจะไดมาจากชิ้นงาน และหลักฐานรองรอยการ

เรียนรูของนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัย

เปนฐานยังไดถูกสํารวจโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจดวย  ผลการวิจัยพบวาการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน 

ชวยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนโดยผลการประเมินโดยใชแบบประเมินมีคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับดีมาก (X̅= 2.62, S.D. = 0.29) และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัย

เปนฐาน มีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.78, S.D. = 0.15) 

คําสําคัญ : การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน, วิทยาศาสตร, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร, ช้ันประถมศึกษา  
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Effect of Using Research-Based Instruction in Topic of Types, Properties 

and Benefits of Materials to Improve Scientific Process Skills for 

the 3rd Grade Students ina School ofSuratThani Province 

 
Bannarak  Khumraksa

1
 Sasipim  Chumthong

2 

 

Abstract 

Research-based learning is an active learning which promotes the learner to learn by 

doing and construct knowledge by themselves. The learners would improve their skillsby doing 

this learning activity. Especially, scientific process skill, an essential task to study in science 

subject, would introduce to students. Therefore, this research aim to study the effect of research-

based instruction to improve scientific process skills for the 3rdgrade students in a school of 

SuratThani province and to survey the satisfaction of students who participated in research-based 

instructional class.  Research sample was 28 of 3rd grade student of a school inSuratThani 

province which selected by cluster samplingfrom 76 of student’s population. In research 

experiment, a research-based lesson plan in the topic of types, properties and benefit of 

materials was designed to use as an innovative instrument.  This lesson plan was use for 6 

periods. Student’s scientific process skill was evaluated by researcher’s observation using an 

evaluation form. Quantitative data were collected from learning evidences among student’s 

activities. In addition, student’s satisfaction involved with research-based instructional activity 

also determined by satisfaction questionnaire. The result found that research-based learning 

exhibited a beneficial effect of expression of student’s scientific process skill. An average score of 

student’s scientific process skill was interpreted as very goodlevel(X̅ = 2.62, S.D. = 0.29). And 

student’s satisfaction involved with research-based learning was very satisfied(X̅ = 4.78, S.D. = 

0.15). 

 
Keyword:  Research-Based Instruction, Science, Scientific Process Skill, Primary School 
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1. บทนํา 
แมวาประเทศไทยจะมีการกําหนดและสงเสริมใหสถานศึกษาทุกระดับมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) แตครูในโรงเรียนสวนใหญ และ

โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ตางจังหวัดและในชนบทยังคงใชรูปแบบการสอนที่เนนการถายทอดความรูจากผูสอน

มากกวาท่ีจะใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองอยางเปนระบบ (สุคนธ สินธพานนท, 2553) โดยธรรมชาติของการ

เรียนรูในวิชาวิทยาศาสตรจําเปนอยางยิ่งที่ผูสอนตองฝกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการสืบเสาะหาความรูหรือลงมือ

ปฏิบัติทดลองเพื่ออธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ แตหากผูสอนยังคงยึดติดกับการสอนที่เนนการบรรยาย

เพื่อบอกความรูใหแกผูเรียนไปทองจํา ก็จะทําใหผูเรียนขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จําเปนตอการ

เรียนรูวิทยาศาสตร ประกอบดวย13 ทักษะ ไดแก 1) ทักษะการสังเกต 2) ทักษะการวัด 3) ทักษะการคํานวณ 4) 

ทักษะการจําแนกประเภท 5) ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 6) ทักษะการจัด

กระทําและสื่อความหมายขอมูล 7) ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 8) ทักษะการพยากรณ 9) ทักษะการ

ตั้งสมมติฐาน 10) ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 11) ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 12) ทักษะการ

ทดลอง และ13) ทักษะการตีความหมายขอมูลและการลงขอมูล (American Association for the Advancement 

of Science, 1967; William F. McComas, 2014) การที่นักเรียนขาดทักษะที่สําคัญเหลานี้ในการเรียนรูในวิชา

วิทยาศาสตรจะสงผลใหเกิดปญหาสําหรับนักเรียนในการทําความเขาใจแนวคิดวิทยาศาสตรและขาดความสามารถ

ในการปฏิบัติการทดลองและการสืบเสาะความรูทางวิทยาศาสตร(ทิพวรรณ ไกรนรา, 2550)ดังนั้นครูผูสอน

วิทยาศาสตรจึงควรหากิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดมี

โอกาสฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Instruction: RBI) เปนแนวทางในการจัดการเรียนรู

รูปแบบหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาความรูใหมหรือ

คนหาคําตอบดวยกระบวนการที่เช่ือถือได โดยอาศัยกระบวนการสืบสอบในศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องท่ีศึกษาวิจัยใน

การดําเนินการสืบคน พิสูจน ทดสอบ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และตีความและสรุปความรู (ลัดดา        

ภูเกียรต,ิ 2552)โดยทั่วไปแลวสามารถแบงรูปแบบการสอนแบบ RBIไดเปน 2 รูปแบบใหญ ๆ คือ รูปแบบแรก เปน

การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยที่ใหผูเรียนฝกปฏิบัติทําวิจัยในระดับตาง ๆ เชน การทําการทดลองใน

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร(Lab Experiment) การศึกษารายกรณี (Case Study) การทําโครงงาน(Project-

based Learning) การทําวิจัยขนาดยอม (Baby Research) และการทําวิทยานิพนธ (Thesis) เปนตน สวนรูปแบบ

ที่สอง คือเปนการสอนที่ใชผลการวิจัยเปนสาระการเรียนการสอน เชน การใหผูเรียนศึกษางานวิจัยเพื่อเรียนรูองค

ความรู หลักการและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยเรื่องนั้น ๆ เปนตน(ทิศนา แขมมณี, 2548) 

ตัวอยางการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปนฐานอันเปนท่ีประจักษชัดเจน ไดแก การเรียนรูดวยการทํา 

“โครงงานฐานวิจัย” (Research-based Project: RBP) ภายใตโครงการเพาะพันธุปญญาซึ่งเปนโครงการที่มุงหวัง

ใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงจากการทําโครงงานฐานวิจัย(สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2560) โดยเชื่อวาการวิจัยจะ

ชวยพัฒนาความคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดประเมินคุณคา คิดวิพากษ คิดมีวิจารณญาณ เพราะการวิจัยทําใหคิด

เชื่อมโยงระหวางปรากฏการณที่สัมผัสไดกับหลักการ/ทฤษฎีโดยใชตรรกะอธิบาย จนสามารถสรางความรูจากความ

เขาใจของตนเองไดในท่ีสุด(สุธีระ ประเสริฐสรรพ, 2555) 
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จากการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนเบื้องตน โดยการสังเกตการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2560 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวานักเรียนสวนใหญรอยละ 90 ยังขาดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ(พิมพันธ 

เดชะคุปต, 2550)เชนนักเรียนไมสามารถใชทักษะสังเกตเพื่อบอกปรากฏการณของการทดลองทางวิทยาศาสตรได 

นักเรียนไมสามารถออกแบบการทดลองท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการทดลองและไมสามารถบันทึกผลการทดลอง

อยางถูกตองได  หรือนักเรียนไมสามารถตีความหมายและการลงขอสรุปจากขอมูลที่ทําการทดลองได เปนตนดังนั้น

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนํารูปแบบการสอนวิทยาศาสตรโดยใชวิจัยเปนฐานมาใชในพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจวิทยาศาสตรไดดียิ่งขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎรธาน ี

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร

ธานีท่ีมีตอจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเนื้อหา 

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หนวยการเรียนรูที่ 2 วัสดุรอบตัว เรื่องชนิด สมบัติ และประโยชน

ของวัสด ุ

มาตรฐานการเรียนรู ว 3.1เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไป

ใชประโยชน  

ตัวชี้วัด ว 3.1 ป.3/1จําแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เปนสวนประกอบของของเลน ของใช เรื่องชนิดและ

สมบัติของวสัด ุ

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของโรงเรียนแหงหนึ่งในอําเภอกาญจนดิษฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2560 จํานวน 3 หองเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 76 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2560 จํานวน 28 คน โดยใชวิธีการเลือกโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย  

ผูวิจัยทําการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการจัดเรียนรู 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 

ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง  
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แบบแผนการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design) ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบบ

กลุมเดียววัดครั้งเดียวหลังทดลอง (one-group posttest only design) (มาเรียม นิลพันธุ, 2551) 

 

 

 

  X หมายถึง  ตัวแปรตนที่ถูกจัดกระทํา 

  O หมายถึง  ตัวแปรตามหรือผลหลังการทดลอง 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 

1. การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-Based Instruction: RBI)หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ให

ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูโดยอาศัยขั้นตอนการดําเนินงานตามรูปแบบของการทําวิจัย ซึ่งในงานวิจัยนี้

กําหนดเปน 4 ขั้นตอน ไดแก 1) ขั้นสังเกตและตั้งคําถาม 2) ขั้นสืบคนขอมูล 3) ขั้นทดลองและบันทึกผล 4) ขั้น

นําเสนอผลการทดลอง 

2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความชํานาญและความสามารถในการใชการคิดและ

กระบวนการคิดเพื่อคนหาความรู รวมทั้งการหาคําตอบของปญหาตาง ๆ โดยในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูที่ไดออกแบบไว7ทักษะ ไดแก ทักษะการสังเกต 

ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการทดลองทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และ

ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
 

 

 

ตัวแปรตาม 

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไดแก ทักษะการ

สังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนก

ประเภท ทักษะการทดลอง ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล 

และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตอ

การจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน 

 

ตัวแปรตน 

การสอนโดยใชวิจัยเปนฐาน

เรื่องชนิด สมบัติ และ

ประโยชนของวัสดุบทเรียน

X      O กลุมทดลอง 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 

1) วางแผน ออกแบบและสรางแผนการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมRBIเรื่อง เรื่องชนิด สมบัติ และ

ประโยชนของวัสดุใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู และตรวจสอบคุณภาพ

โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิปริญญาเอกดานการสอนวิทยาศาสตร 1 ทาน และ

ครูวิทยาศาสตรที่มีประสบการณในการสอนวิทยาศาสตรมากกวา 15 ป 2 ทานโดยใชแบบประเมินแบบมาตรวัด

ประมาณคา 5 ระดับ โดยผลการประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.96 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมใน

ระดับมากที่สุด 

2) ออกแบบ และสรางแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบมาตรประเมินคา3 ระดับ (3 

= ดี 2 = พอใช และ 1= ปรับปรุง)โดยตัดสินระดับคุณภาพ ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 พอใช 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ปรับปรุง 

โดยกําหนดประเด็นในการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรจํานวน 

7 รายการ ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการทดลอง 

ทักษะการลงความเห็นจากขอมูล และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลจากนั้นนําไปตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีวุฒิปริญญาเอกดานวิทยาศาสตร 1 ทาน 

และครูวิทยาศาสตรที่มีประสบการณในการสอนวิทยาศาสตรมากกวา 15 ป 2 ทานโดยใชแบบประเมินความ

สอดคลอง (IOC) ผลการประเมินที่ไดมีคา IOC เทากับ 0.90 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ 

3) ออกแบบ และสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรดวย

รูปแบบ RBIแบบมาตรประเมินคา5 ระดับ (5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย และ 1= นอยที่สุด)

โดยตัดสินระดับคุณภาพ ดังนี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.01 – 5.00 มากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.01 – 4.00 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 พอใช 

คะแนนเฉลี่ย 1.01 – 2.00 นอย 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.00 นอยท่ีสุด 

จากนั้นตรวจสอบคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวยครูวิทยาศาสตรที่มีประสบการณ

ในการสอนวิทยาศาสตรมากกวา 15 ป 2 ทาน และครูกลุมสาระวิชาอ่ืน ๆ ที่มีประสบการณในการสอนมากกวา 5 ป 

1 ทานโดยมีคา IOC เทากับ 1.00 ซึ่งอยูในระดับคุณภาพเหมาะสมตามเกณฑ 

4) การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล แบงเปน 2 ขั้นตอน 

ขั้นดําเนินการสอนผูวิจัยจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชรูปแบบ RBIเรื่อง เรื่องชนิด สมบัติ และประโยชน

ของวัสดุ จํานวน 1 แผน ใชระยะเวลาในการสอน3 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 6คาบ  
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ตารางที่ 1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

คาบ กิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมของผูเรียนที่คาดหวัง ชิ้นงาน 

1 ครูใหนักเรียนดูการลอยของวาวจาก

คลิปวิดีโอ และดูรูปแบบของวาว

ประเภทตาง ๆ เพื่อใหนักเรียน

สังเกต สงสัย และตั้งคําถาม  

- ทักษะการสังเกต - ใบกิจกรรม “วาวลอลม” 

(ตอนท่ี 1)  

2. สืบคนขอมูลที่ เกี่ยวกับชนิดและ

สมบัติ ของวัสดุสรุปความรู และ

วางแผนเลือกใชวัสด ุ

- ทักษะการสังเกต 

- ทักษะการลงความเห็นจาก

ขอมูล 

- ใบกิจกรรม “วาวลอลม” 

(ตอนท่ี 2)  

- ส มุ ด บั น ทึ ก วิ ช า

วิทยาศาสตร 

3 สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ

วาว และวางแผนประดิษฐวาวโดย

เลือกใชวัสดุตามขอมูลที่ไดสืบคนมา 

- ทักษะจําแนกประเภท 

- ทักษะการวัด 

- ทักษะการคํานวณ 

- ใบกิจกรรม “วาวลอลม” 

(ตอนที่ 3) วางแผน และ

ออกแบบและการเลือกใช

วัสดุ อุปกรณ 

4-5 ปฏิบัติกิจกรรมการประดิษฐวาว 

และทดสอบการลอยของวาวใน

อากาศ พรอมทั้งปรับปรุงแกไข แลว

บันทึกผลการทํากิจกรรม 

- ทักษะการทดลอง 

- ทักษะการจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

- ใบกิจกรรม “วาวลอลม” 

(ตอนที่ 4) ทดสอบ และ

บันทึกผล 

 

6 นําเสนอผลการทํากิจกรรม และ

สะทอนผลการเรียนรู 

- ทักษะการตีความหมายและ

ลงขอสรุป 

- ทักษะการจัดกระทําและสื่อ

ความหมายขอมูล 

- ใบกิจกรรม “วาวลอลม” 

(ตอนท่ี 5) การอธิบาย และ

ลงขอสรุป  

- การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

 

แมวารูปแบบการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในงานวิจัยที่ผานมามักจะใชชุดฝกทักษะที่ให

ผูเรียนไดฝกทําซ้ํา ๆ อยางตอเนื่องเปนเวลานานสักระยะหนึ่ง (ธีรฎา ไชยเดช, สกนธชัย ชะนูนันท  และวิภารัตน 

เชื้อชวด ชัยสิทธ์ิ, 2560) แตการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานในงานวิจัยนี้มุงออกแบบกิจกรรมการเรียนรูเพื่อกระตุนให

ผูเรียนแสดงออกถึงการมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยที่ผูเรียนไมรูตัว ดังที่ ผศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ

(2555) หัวหนาโครงการเพาะพันธุปญญาไดกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูผานโครงงานฐานวิจัยวา “ในระหวาง

กระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นนั้นผูเรียนจะถูกผลักดันใหเกิดการใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยอัตโนมัติ 

ทําใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควบคูไปกับการทํากิจกรรม” 

นอกจากนี้ในงานวิจัยของมหาวิทยาลัย Central Michigan ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดพยายาม

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบ RBI ที่ใชระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 2 ช่ัวโมงในวิชาเคมี เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู

กระบวนการวิจัยที่ผนวกเขาในการทําปฏิบัติการเคมี (Tomasik and et al., 2013) และพบวาประสบความสําเร็จ

ในการกระตุนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียน และจุดประกายใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะ
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แสวงหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ ดังน้ันในงานวิจัยนี้จึงไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ RBI ที่ใชระยะเวลาในการ

สอนเพียง 3 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ รวมเวลาในการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 6 คาบ 

กิจกรรมการเรียนรูในแตละคาบแสดงดังในตารางท่ี 1 ในการทํากิจกรรมครูไดแบงกลุมนักเรียนออกเปน 

5 กลุม กลุมละประมาณ 4-5 คน และกําหนดหัวขอใหนักเรียนแตละกลุมศึกษาเรื่องเดียวกันคือการประดิษฐวาว 

ผานกิจกรรมที่มีชื่อวา “วาวลอลม” นักเรียนแตละกลุมจะไดรับมอบหมายใหสืบคนขอมูล และคิดออกแบบ วางแผน

เพื่อเลือกใชวัสดุชนิดตางๆ ที่คิดวาเหมาะสมในการประดษิฐวาวเพื่อทําใหวาวนั้นลอยอยูในอากาศไดนานที่สดุ พรอม

กับทําใบงานรวมกับการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ จนเสร็จสิ้นทั้ง 6 คาบ  

ขั้นเก็บขอมูลผูวิจัยไดเก็บขอมูลระหวางดําเนินการจัดการเรียนรู โดยใชแบบประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรที่ผูวิจัยเปนผูสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของกลุมตัวอยาง แลวบันทึกผลการสังเกตในแบบสังเกต

แบบมาตราประเมินคาที่กําหนดเกณฑไวอยางชัดเจน และเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการทํากิจกรรม ใบงาน ชิ้นงาน 

และการนําเสนอผลงานของนักเรียนโดยขอบเขตของการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจะพิจารณาในประเด็นของพฤติกรรม

ที่แสดงออกจากการเขียนลงในใบงานหรือรายงานการทํากิจกรรมเปนหลักและพิจารณารวมกับผลจากการสังเกตใน

การนําเสนอดวยวาจา และการตอบคําถามของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

5) ภายหลังจากการดําเนินกิจกรรม “วาวลอลม” ที่มีการจัดการเรียนรูดวยการสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน

เสร็จสิ้น ผูวิจัยไดใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน

จํานวน 1 ฉบับ แลวนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ เพื่อหาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการ

เรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน 

 

7. ผลการวิจัย 
1) ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังไดรับการจัดการ

เรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

หลังจากที่ผูวิจัยดําเนินการจัดการเรียนรูดวยสอนแบบใชวิจัยเปนฐานตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น

จํานวน 1 แผน โดยจัดกิจกรรมที่มีชื่อวา “วาวลอลม” ใชเวลาในการสอนและจัดกิจกรรมตามแผนการสอนที่

ออกแบบข้ึนมานี้รวมทั้งสิ้น 6 คาบผูวิจัยไดเก็บขอมูลพฤติกรรมในการเรียนรูของนักเรียนในระหวางทํากิจกรรมทุก 

ๆ คาบ โดยการสังเกตและประเมินโดยใชแบบประเมินที่สรางขึ้นที่ประกอบดวยประเด็นในการประเมิน 7 รายการ 

ไดแก ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการทดลอง ทักษะการลง

ความเห็นจากขอมูล และทักษะการจัดกระทําและสือ่ความหมายขอมูล ท้ังยังใชการถายภาพ และเก็บช้ินงาน ใบงาน

หรือรองรอยหลักฐานการเรียนรูอื่น ๆ ของผูเรียนเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผลการประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนโดยใชแบบประเมินปรากฏผลดังตารางที่ 2  

 

 

 

 

 

 



      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE 2018 : สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

253 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร คะแนนเฉลี่ย (X̅) S.D. การแปลความหมาย 

ทักษะการสังเกต 3.00 0.00 ดีมาก 

ทักษะการวัด 2.39 0.49 ดี 

ทักษะการคํานวณ 2.18 0.54 ดี 

ทักษะการจําแนกประเภท 3.00 0.00 ดีมาก 

ทักษะการทดลอง 2.89 0.31 ดีมาก 

ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 2.43 0.49 ดี 

ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 2.43 0.49 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.62 0.29 ดีมาก 

 

2) ผลการสํารวจความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปน

ฐาน ในการทํากิจกรรม “วาวลอลม”แสดงในตารางที่ 3  

 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน 

รายการประเมนิ x� S.D. แปลความหมาย 

1. กิจกรรม “วาวลอลม” ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน

วิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น 

4.93 0.26 มากที่สุด 

2. กิจกรรม“วาวลอลม” ไมยากจนเกินไปและนักเรียนสามารถปฏิบัติได

ทุกคน 

4.82 0.47 มากที่สุด 

3. กิจกรรม “วาวลอลม” มีความเหมาะสมกับเวลาและเนื้อหา 4.64 0.61 มากที่สุด 

4. กิจกรรม “วาวลอลม”ทําใหนักเรียนสามารถคิดหาคําตอบและเรียนรู

ดวยตนเอง โดยปราศจากการบรรยายจากครู 

4.50 0.63 มากที่สุด 

5. กิจกรรม “วาวลอลม” ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น 4.86 0.35 มากที่สุด 

6. การนําเสนอผลการทํากิจกรรมทําใหนักเรียนไดฝกความมั่นใจใน

ตนเองในการสื่อสารขอมูลตาง ๆ ใหผูอื่นเขาใจมากข้ึน 

4.75 0.51 มากที่สุด 

7. นักเรียนรูสึกสนุกสนานในระหวางที่ทํากิจกรรม “วาวลอลม”  5.00 0.00 มากที่สุด 

8. บรรยากาศในการทํากิจกรรม “วาวลอลม” ไมตึงเครียด และกดดัน

จนเกินไปจนเกินไป 

4.64 0.48 มากที่สุด 

9. คุณครูคอยชวยเหลือ และใหคําแนะนําตลอดการเรียนรูเปนอยางดี 4.71 0.59 มากที่สุด 

10. นักเรียนอยากใหมีการจัดกิจกรรมการเรยีนรูในลักษณะเชนนี้ในเรื่อง

อื่น ๆ หรือวิชาอื่น ๆ อีก 

4.93 0.26 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.15 มากที่สุด 
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8. อภิปรายผลการและขอเสนอแนะ 
หากพิจารณาคาเฉลี่ยทางสถิติของคะแนนประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3ที่เปนกลุมตัวอยาง จะพบวาหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐาน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู

ในระดับคุณภาพดีมากแตหากพิจารณาใหถี่ถวนจะพบวาคะแนนประเมินเฉลี่ย (X̅ = 2.62) มีคาคอนขางต่ําในพิสัย

ของชวงคุณภาพดีมาก (2.51 -3.00) ดังนั้นผูวิจัยจึงลังเลที่จะตัดสินอยางมั่นใจวาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของนักเรียนไดถูกพัฒนาใหเกิดขึ้นจนอยูในระดับดีมากจริงหรือไม  ดังนั้นผูวิจัยจึงพิจารณาคะแนน

ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียนเปนรายดาน จึงพบวาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่

นักเรียนแสดงออกไดดีที่สุดมีเพียง 3 ทักษะเทานั้น คือทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกประเภท และทักษะการ

ทดลอง ในขณะที่ทักษะดานอื่น ๆ ไดแก ทักษะการวัด ทักษะการคํานวณ ทักษะการตีความหมายขอมูลและลง

ขอสรุป และทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูลอยูในระดับดี แตอยางไรก็ตามจากผลการทดลองนี้นับวา

เปนแนวโนมที่ดีในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของผูเรียน เนื่องจากผลของการทดลองพบวาไมมี

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานใดเลยที่ผูเรียนมีคะแนนอยูในระดับพอใช หรือปรับปรุง ทั้งนี้เปนผลมาจาก

กิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตรเปนลักษณะงานวิจัยขั้นพื้นฐานที่มีการฝกปฏิบัติอยางงายๆ เพื่อใหผูเรียนไดรูจัก

การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยจัดใหมีการศึกษาคนควา ทดลอง เพื่อ

ตรวจสอบสมมติฐานใดสมมติฐานหนึ่งที่กําหนดไวโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร (ไสว ฟกขาว, 2544)  

กอนการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานดวยกิจกรรม “วาวลอลม” นี้ นักเรียนบางคนสามารถอธิบาย

ลักษณะของวัตถุที่สังเกตไดถูกตองแตไมครบถวนและมีการแสดงความคิดเห็นสวนตัวท่ีไมใชแนวคิดทางวิทยาศาสตร 

แตหลังการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของวัตถุที่สังเกตไดถูกตอง ถี่ถวน 

ชัดเจนและเปนจริงตามขอเท็จจริง ในดานทักษะการจําแนก ซึ่งเปนทักษะหนึ่งที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมการสังเกต

ออกมาไดชัดเจนเปนอยางดี โดยผูวิจัยสังเกตไดจากการเลือกใชวัสดุอุปกรณในการประดิษฐวาว นักเรียนรูจัก

คุณสมบัติของวัสดุชนิดตาง ๆ จากการไปสืบคนขอมูลและรูวาควรจะเลือกวัสดุชนิดใดมาใชในการประดิษฐวาว ดัง

แสดงในรูปที่ 1 (ก) นักเรียนตัดสินใจเลือกกระดาษไขสีที่บาง และมีน้ําหนักเบามาใชในการทําวาว เปนตน 

ในขณะเดียวกันการออกแบบและการประดิษฐวาวจําเปนตองใชการวัดขนาดกระดาษและไมที่ใชเปน

สวนประกอบของวาวและตองคํานวณเพื่อใหไดขนาดที่เหมาะสมตรงตามที่ออกแบบไว  ในสวนนี้นักเรียนจะไดใช

ทักษะการวัดและการคํานวณอยางเต็มที่ แตนาเสียดายที่มีนักเรียนบางคนในบางกลุมที่เพิกเฉยที่จะชวยเหลือเพื่อน

ในทีมทําการวัดและคํานวณ แมวาครูจะคอยกระตุนแลวก็ตาม จึงทําใหมีนักเรียนเพียงไมกี่คนเทานั้นที่แสดงทักษะ

การวัดและการคํานวณออกมาอยางเต็มที่ ดังน้ันคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทักษะการวัดและทักษะการคํานวณจึง

มีผลคะแนนท่ีต่ํากวาทักษะอื่น ๆ อยางเห็นไดชัดเจน (ตารางที่ 2) 
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ภาพที่ 1 การทํากิจกรรม “วาวลอลม”  (ก) ขั้นตอนการประดิษฐวาวของนักเรียน (ข) การทดสอบวาว 

 

ในการสังเกตและประเมินทักษะการทดลองของนักเรียน นักเรียนแตละกลุมมีความกระตือรือรนที่จะ

ออกไปทดสอบวาวที่กลุมตนเองประดิษฐขึ้นแสดงดังรูปที่ 1 (ข) ในการทดสอบวาว แตละกลุมลวนตองประสบ

ปญหาที่วาวไมสามารถลอยได และชวยกันหาทางแกไขวาวของกลุมตนเองเพื่อใหวาวสามารถลอยในอากาศได จาก

เหตุการณดังกลาวนี้ ช้ีใหเห็นวานักเรียนไดแสดงออกถึงทักษะการทดลองท่ีดี โดยรูจักคาดเดาสาเหตุที่ทําใหวาวของ

กลุมตนเองไมลอย และรูจักควบคุมปจจัยอื่น ๆ ไมเกี่ยวของใหคงที่เพื่อไมใหผลการทดสอบสอบคลาดเคลื่อน 

นักเรียนไดพยายามแกไขปรับปรุงวาว ทําการทดสอบครั้งแลวครั้งเลา และหาวิธีปรับปรุงจนวาวประดิษฐของกลุม

ตนเองจะสามารถลอยในอากาศได นอกจากนี้ยังเรียนยังไดฝกการบันทึกผลการทดลองจากการทดสอบวาวที่กลุม

ตนเองประดิษฐขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2 แมวาลักษณะการบันทึกผลการทดลองดังกลาวจะยังไมใชรูปแบบที่ดีมากนัก 

แตนับเปนจุดเริ่มตนของการปลูกฝกและฝกทักษะการทดลองของนักวิทยาศาสตรที่จําเปนตองมีการบันทึกผลการ

ทดลองไมวาจะดวยรูปแบบใดก็ตามใหแกนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2การบันทึกผลการทดลองของนักเรียนในการทดสอบวาวทีไ่ดประดิษฐขึ้น 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปน

ฐาน ในการทํากิจกรรม “วาวลอลม”พบวานักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการ

จัดการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานเปนกิจกรรมกลุมที่ทําใหนักเรียนมีความสนุกสนานในการทํางาน และเปนกิจกรรม

ตามความสนใจของผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดของปรียนันท สิทธิจินดา (2559) ที่กลาววาการเรียนแบบใชวิจัย

เปนฐานนี้จะชวยกระตุนใหผูเรียนสนใจวิชาที่เรียนมากขึ้น เพราะเปนการเรียนที่ไมนาเบื่อ ไมจําเจ สนุกสนาน และ

นักเรียนไดแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่และผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของนิลวรรณ  
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เกษมโศธน (2555) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบ

ใชวิจัยเปนฐานในวิชาวิทยาศาสตรเรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง พบวานักเรียนกลุมดังกลาวมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก 

 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

การสอนโดยใชวิจัยเปนฐานเปนแนวคิดในการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติอยางแทจริง ในขณะที่การฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรของผูเรียนในวิชาวิทยาศาสตรจําเปนตองใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติทดลองและหาความรูดวยการสืบสอบ 

(Inquiry) ดวยตนเอง ดังนั้นการนําวิธีสอนแบบวิจัยเปนฐานมาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียน จึงนาจะมี

สวนชวยสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อแสวงหาความรูใหมหรือคนหาคําตอบ

ดวยตนเอง แมวาการสอนโดยใชวจิัยเปนฐานที่ใชแผนการสอนท่ีผูวิจัยไดออกแบบข้ึนมาเพียง 1 แผนนี้จะใชชวงเวลา

สั้น ๆ ในการพัฒนาผูเรียน แตผลจากการศึกษาพบวาผูเรียนไดมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการเรียนรูที่อาศัย

กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการปฏิบัติกิจกรรม และมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใชวิจัยเปนฐานดังจะ

สรุปไดดังนี ้

1) นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู โดยใชวิจัยเปนฐานไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมการเรียนรูในขณะปฏิบัติกรรม โดยมีคะแนนประเมินทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรเฉลี่ยอยูที่ 2.62 (S.D 0.29)ซึ่งจัดอยูในระดับคุณภาพดีมาก 

2) นักเรียนกลุมตัวอยางไดถูกขอใหทําแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

โดยใชวิจัยเปนฐานพบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอวิธีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยในระดับมากที่สุด 

 

ขอเสนอแนะ 

1) ผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในงานวิจัยนี้ใชเกณฑการประเมินและการตัดสิน

คุณภาพแบบ 3ระดับ คือ ระดับดี พอใช และปรับปรุง การที่ใชเกณฑการวัดประเมินเพียง 3ระดับนี้ทําใหผูวิจัยเกิด

ปญหาในการตัดสินคุณภาพของผลการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่อาจจะไมสอดคลองกับการ

ประเมินตามสภาพจริง ดังนั้นเพื่อใหผลการประเมินเชิงสถิติและการตัดสินคุณภาพมีความละเอียดและรัดกุมมากขึ้น 

จึงเสนอวาควรใชเกณฑการประเมินแบบมาตรวัด 5ระดับ แทนการใชการประเมินแบบมาตรวัด 3ระดับ 

2) ผลจากการวิจัยนี้พบวานักเรียนมีทักษะการวัด และการคํานวณคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรอื่น ๆจึงเสนอวาควรมีการออกแบบกิจกรรมหรือใบงานเปนรายบุคคลที่เนนในเรื่องการ

วัดและการคํานวณมาเสริม หรือมาประกอบทํากิจกรรมดังกลาว โดยครูตองใหการเอาใจใส และใหผลสะทอนกลับ

แกนักเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อใหนักเรียนไดมีการฝกวัดและคํานวณอยูบอย ๆ   

3) แมวาการเรียนรูโดยการใชวิจัยเปนฐาน จะเปนการเรียนเรียนรูที่เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวย

ตนเองแตครูก็ยังตองคอยจัดการ สนับสนุนและคอยเตรียมอุปกรณและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการทํากิจกรรมตาง ๆ 

ของนักเรียน ดังนั้นการเลือกเนื้อหาที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชวิจัยเปนฐานควรเปนเนื้อหาที่เกี่ยว

ของกับการดํารงชีวิตประจําวัน สัมพันธกับชีวิตจริง เพราะจะทําใหจัดหาวัสดุไดงาย มีแหลงเรียนรูที่เพียงพอที่จะ

ศึกษาคนควา เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น และผลที่ไดจากการทํากิจกรรมสามารถเปนประโยชนและนําไปใชใน

ชวีิตประจําวันได  
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ไวดวยความราบรื่น และเปนไปตามความมุงหวังของงานวิจัย 
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การศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

ตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

บุษบา  หินเธาว
1
 พัชรา  วงษแสงเทียน

2 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ปญหา ความตองการในการจัดการ

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน และรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนในตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ 

จังหวัดเพชรบูรณ ในการศึกษาครั้งนี้ ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก   แบบสอบถาม แบบสัมภาษณเชิง

ลึก การสนทนากลุม การเก็บขอมูลแบงเปน 2 กลุม คือ 1)กลุมตอบแบบสอบถามไดจากกลุมตัวอยางจํานวน 95    

คนกําหนดขนาดตามตารางยามาเน (Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 90 % คาความคาดเคลื่อน 10% ใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบงาย  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2)กลุมตอบแบบ

สัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุม จํานวน 39 คนซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง  ใชการวิเคราะหขอมูลแบบ

พรรณนาเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา ในตําบลวังทาดีจะไมมีถังขยะ เปนชุมชนไรถัง ชาวบานจะจัดการขยะมูลฝอย

เองภายในครัวเรือน ซึ่งขยะมูลฝอยสวนใหญเปนขยะอินทรีย ที่เกิดจากการทําเกษตรกรรมและมาจากครัวเรือนสวน

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลวังทาดีเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยเริ่มจากการวิเคราะหปญหารวมกัน

ระหวางอบต.และแกนนําชุมชน วางแผน กําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ติดตาม และประเมินผล

รวมกัน  โดยแกนนํานําขอมูลกลับไปประชุมรวมกับลูกบาน ซึ่งเปนการสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทและสราง

จิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะมูลฝอยเปนประเภทตาง ๆ ตั้งแตตนทางที่

ครัวเรือน 

 

คําสําคัญ : รูปแบบ, จัดการขยะมูลฝอย, การมีสวนรวมของชุมชน 
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Model of Community Solid Waste Disposal by Participants of Tumbol 

Wungtadee, Amphoe Nongpai, Phetchabun Province 
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1
  Patchara  Wongsaengtian
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Abstract 
 The objective of this research was to study the behavior of solid waste disposal, 

problems and need of  solid waste disposal and the appropriate model of  solid waste disposal 

in the community of Wang thadee Sub-district, Nongphai District, Phetchabun Province.  The data 

were collected by using questionnaire, in-depth interview and group discussion. Data were 

collected in two groups :  1) Group by using questionnaire , the samples were 95 people using 

Yamane formulae with 10% error by simple random sampling and analyzed by using percentage, 

mean, standard deviation 2) Group by using in-depth interview and group discussion, the samples 

were 39 people using content analysis.  The findings found that there were no garbage bins in 

Wang thadee Sub-district, a garbage bin free community.  The family will dispose the solid waste 

within the family of which  solid waste was organic from doing the family agriculture.  Whereas 

the  solid waste disposal model focused on the participation of the community by starting from 

analyzing the problems together between the local administrative organizations and the core 

leaders of the community, planning, designating the operation model of  solid waste disposal, 

monitoring and evaluating the results together by means of the core leaders taking the 

information and meeting with the people in the community which allowed the community 

involvement in terms of promoting the public role and awareness building in  solid waste 

disposal in the community by separating the  solid waste from the family 
 

Keyword : Model, Solid Waste Management, People Participation. 
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1. บทนํา 
  ประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 - 11 ในชวง

ผานมา โดยมุงเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีซึ่งมีการเติบโตในดานตาง ๆ 

อยางรวดเร็ว การพัฒนาในดานตาง ๆ มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในกระบวนการผลิตเพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ผลของการพัฒนาไดเพิ่มจํานวนการใชทรัพยากรธรรมชาติของประชากรและการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบรโิภคของประชาชนทําใหเกิดสิง่ปฏิกูลตาง ๆ ที่ทําลายสิ่งแวดลอมมากขึ้น  เปนเหตุใหมี

ขยะมูลฝอยมากขึ้น สงผลใหเกิดปญหาขยะมูลฝอยลนเมือง กรมควบคุมมลพิษ (2557) รายงานวา รัฐบาลประกาศ

ใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติในป 2557 สําหรับในป 2558 ประเทศไทยยังคงมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น

จํานวนมากและอีกท้ังมีขาวดานลบที่เกี่ยวกับปญหาขยะมาก เหตุการณไฟไหมบอยๆ เปนหนึ่งบทสะทอนที่แสดงให

เห็นวาการกําจัดขยะที่ไมไดมาตรฐาน และกลายเปนปญหาสําคัญที่กรมควบคุมมลพิษ ไดพยายามหาทางแกไข

ปญหาอยางเรงดวน นอกจากนี้ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษยังระบุวา ในป 2558 มีปริมาณขยะเกิดขึ้นทั้งหมด 

26.85 ลานตัน ถูกขนนําไปกําจัดมากถึง 11.42 ลานตัน โดยถูกกําจัดอยางถูกตอง 8.34 ลานตัน อีกประมาณ 7.09 

ลานตัน ถูกกําจัดอยางผิดวิธี เชน การเทกองในบอดิน การเผากลางแจงหรือการลักลอบทิ้งในพื้นที่รกราง วิธีการ

จัดการขยะแบบสุดทายนี้จะสรางปญหามากในอนาคตอันใกลจนถึงขั้นวิกฤติ และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นในป 2559 

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 27.06 ลานตันเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมารอยละ 1.78 (กรมควบคุมมลพิษ, 

2559) ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยก็ยังไมลดลงมีแตเพิ่มขึ้นทุกป ทําใหเกิดประมาณการสะสมของขยะมูลฝอยที่จะนําไป

กําจัด เมื่อพิจารณาจากรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทยระบุวา ในป 2551-2559 ประเทศไทยมีปริมาณ

ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 118 ตัน/วัน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.43 แตถาพิจารณา

เปรียบเทียบแนวโนมในป 2557-2559 ตั้งแตรัฐบาลประกาศใหการจัดการขยะมูลฝอยเปนวาระแหงชาติในป 2557 

จะเห็นไดวาหนวยงานที่เกี่ยวของไดแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อลด

ปริมาณขยะมูลฝอยโดยมีการนําเอาขยะไปใชประโยชนมากข้ึน กรมควบคุมมลพิษ (2559)ไดรายงานวา ป 2559  มี

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น 27.06 ลานตัน ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกําจัดอยางถูกตอง 9.75 ลานตัน คิดเปนรอย

ละ 35 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนําไปใชประโยชน 5.81 คิดเปนรอยละ 21 จากสถานการณที่ผานมาจะเห็นไดวา

ขยะมูลฝอยมีปริมาณสูงขึ้นทุกป แตถูกกําจัดอยางถูกวิธีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเล็กนอยเทานั้น จึงทําใหเกิดการตกคาง

ของขยะมูลฝอยตามสถานที่ตาง ๆ เชน แมน้ํา ลําคลอง บริเวณพื้นที่วางเปลาตาง ๆ ซึ่งขยะมูลฝอยเหลานั้นจะถูก

กองอยูบนพ้ืนโดยไมไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ กอใหเกิดความสกปรกและปญหาตาง ๆ ตามมา  

 ดังนั้นจากสถานการณของปริมาณขยะมูลฝอยที่มีมากขึ้น ทําใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด

เปนนโยบายเรงดวนในการแกไขปญหาขยะมูลฝอย เนื่องจากปญหาขยะมูลฝอยสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและ

สภาพความเปนอยูของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม ลวนแลวสวนใหญเกิดจากการกระทําของมนุษย อันเกิด

จากสาเหตุหลายประการ เชน การบริหารจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย สถานที่ท้ิงไมเพียงพอ การเก็บขนขยะและ

การขนสงยังไมเหมาะสม จํานวนสิ่งรองรับขยะมูลฝอยไมเพียงพอและไมถูกสุขลักษณะ และที่สําคัญพฤติกรรมใน

การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ยังไมใหความรวมมือในการรักษาความสะอาด ขาดความตระหนักและความ

รับผิดชอบ ซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน น้ําเสีย อากาศเปนพิษ ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของเริ่มตระหนักถึง

ความจําเปนที่จะตองลดปริมาณขยะมูลฝอยลง นอกเหนือจากการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอย โดยการ

วางแผนจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งในดานการเก็บขนและวิธีการกําจัดเพื่อสงผลเสียตอสภาพแวดลอมใหนอยที่สุด 
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และไดมีการหาแนวทางรวมที่จะแกปญหาที่จะลดปริมาณขยะมูลฝอย ไดแก การพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนใน

ทองถิ่นมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะที่ทิ้งแตละวัน และสงเสริมใหประชาชนมีการคัดแยกวัสดุที่สามารถนํา

กลับมาใชประโยชนอีก 

 จังหวัดเพชรบูรณเปนจังหวัดหนึ่งท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะดาน

การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และพาณิชยกรรมตาง ๆ สงผลให

เกิดปญหาติดตามมาหลายดาน ไดแก ปญหาสิ่งแวดลอมถูกคุกคาม ปญหาขยะจากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว กรมควบคุมมลพิษ (2559) ไดรายงานวา จังหวัดเพชรบูรณมีปญหาขยะมูลฝอยตกคางใน

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ดําเนินการไมถูกตองอยูในลําดับที่ 22 ปริมาณขยะตกคาง 134,693 ตัน อีกทั้งจังหวัด

เพชรบูรณยังเปนจังหวัดที่มีปญหาวิกฤติในดานการจัดการขยะมูลฝอยในลําดับที่ 18 จึงเห็นไดวาจังหวัดเพชรบูรณ

อยูในลําดับตน ๆ ที่ตองเรงดวนในการแกไขปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อปองกันในการทําใหคุณภาพชีวิต

ของประชาชนทองถ่ินตกต่ําลง เพราะปญหาขยะที่ไมสามารถกําจัดได ลวนเปนปญหาที่กระจายทั่วในเขตเมืองของ

จังหวัดเพชรบูรณและขยายวงกวางลงสูตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 

 ตําบลวังทาดี เปนตําบลที่ประชากรสวนใหญทําอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร  และยังไมมีการบริหาร

จัดการขยะที่ถูกตองภายในตําบล เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณนอย จําเปนที่จะตองนํา

งบประมาณแตละปไปใชในเหตุที่จําเปนเรงดวนมากกวาปญหาการจัดการขยะ จึงใหชาวบานจัดการขยะมูลฝอยดวย

ตัวเอง โดยชาวบานแทบทุกครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล ประเภท ขวดน้ําพลาสติก กระดาษ ขวดแกว ไว

ขาย เนื่องจากจะมีรถรับซื้อของเกาเขามารับซื้อ ชาวบานเห็นวาของเกาประเภทขวดน้ําพลาสติก ขวดแกว กระดาษ 

สามารถขายไดเงิน จึงทําการคัดแยกไวขาย สวนขยะเปยกก็จะนําไปใหสุกร และสัตวเลี้ยงกินเปนอาหาร และนําไป

ทําแกสชีวภาพบางประมาณ 10 ครัวเรือน  สวนขยะมูลฝอยที่ใชประโยชนอะไรไมไดแทบทุกครัวเรือนก็จะนํามาเผา

ทิ้งในบริเวณบานของตน และจากการลงพื้นที่พบวา ตําบลนี้จะมีขยะจํานวนมากจากสถานที่ทองเที่ยวบริเวณอาง

เก็บน้ําคลองลํากง ถาเปนวันเสาร-อาทิตยจะมีปริมาณขยะมากถึงวันละ 1.2 ตัน/วัน ซึ่งทางอบต.วังทาดีจะให

ผูประกอบการดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณนี้ และทางกรรมการผูดูแลแหลงทองเที่ยวจะจัดบริเวณคัดแยกขยะ

อยางเปนสัดสวน และนําไปขายทุกสัปดาห จึงทําใหสถานที่ทองเที่ยวแหงน้ีสะอาด ไรขยะ  ในปจจุบันนี้ผูวาราชการ

จังหวัดเพชรบูรณไดมีนโยบายเรงดวนใหทุกตําบลจัดการเรือ่งขยะ โดยสงเสริมใหมีการคัดแยกขยะในแตละครัวเรือน 

ซึ่งขณะนี้ทางองคกรปกครองทองถิ่นไดรับนโยบายมาปฏิบัติ และมีความตองการทราบรูปแบบการจัดการขยะมูล

ฝอยโดยชุมชนมีสวนรวมเพื่อจะไดเปนรูปแบบในการประกาศพระราชบัญญัติเรื่องจัดการขยะขององคการบริหาร

สวนตําบลวังทาดี ซึ่งจะไดนําไปเปนรูปแบบปฏิบัติตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัด

เพชรบูรณ 

 2. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตําบลวังทาดี อําเภอหนอง

ไผ จังหวัดเพชรบูรณ 

 3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนในตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัด

เพชรบูรณ 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก การวิจัยนี้ใชทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

พฤติกรรม ปญหา และความตองการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของตําบลวังทาดี และรูปแบบการจัดการ

ขยะมูลฝอยของชุมชนตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 

 ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก ตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ 

  ขอบเขตดานเวลา ไดแก พฤษภาคม-ธันวาคม 2560 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
       รูปแบบ หมายถึง โครงสรางของการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

        การจัดการขยะมูลฝอย หมายถึง การดําเนินการกักเก็บ รวบรวม ขนสงและกําจัดขยะ รวมทั้งการลด

ปริมาณขยะมูลฝอย ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การคัดแยกขยะ การใชซ้ํา และการรีไซเคิล เปนตน และโครงการหรือ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีสนับสนุนดําเนินการ 

การมีสวนรวม หมายถึง การที่ประชาชนมีสวนในการเสนอปญหา วางแผน การแกปญหา ดําเนินการ

แกปญหาดวยกัน รวมถึงการเสียสละกําลังกาย กําลังสติปญญาหรือกําลังทรัพย เพื่อใหการแกปญหาบรรลุผลตามที่

กําหนดไว รวมถึงการติดตามประเมินผล เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาการมีสวนรวมตอไป 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย 

ปญหาในการจดัการขยะมลูฝอย 

ความตองการจดัการขยะมูลฝอย 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการขยะ

มูลฝอยตามหลักวิชาการ 

การมีสวนรวมในการจดัการขยะ

มูลฝอย 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่

เหมาะสมกับชุมชนในตําบลวังทาด ี
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

            การวิจัยครั้งน้ีเปนวิจัยแบบผสมผสานระหวางวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 กลุมประชากรที่ทําการศึกษาในการวิจัยจํานวน 6704 คน 1522 ครัวเรือน จาก 9 หมูบาน 

 กลุมตัวอยาง จําแนกเปน 2 กลุม ประกอบดวย 

 1.กลุมที่ใหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม คือ ตัวแทนครัวเรือนซึ่งไดจากการสุมตัวอยางงายตาม

ขนาดกลุมตัวอยางของยามาเนที่ความเชื่อมั่น 90% ไดจํานวน 95 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน รวม 95 คน 

 2.กลุมที่ใหขอมูลเชงิคุณภาพเพื่อตอบแบบสัมภาษณเชิงลึกและสนทนากลุม ไดจากการเลือกแบบเจาะจง 

จํานวน 39 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่สรางขึ้นตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว มีขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี ้

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับรูปแบบการจัดการขยะ 

มูลฝอยอยางมีสวนรวมของชุมชน 

2) เตรียมขอมูลและนําขอมูลที่ไดจากการประมวล เพื่อกําหนดเปนหัวขอ โครงสรางแบบสอบถาม 

และขอบเขตเนื้อหา เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

 ระยะที่ 1 ประชุมกับองคการบริหารสวนตําบลวังทาดี  จํานวน 4 คน และผูใหญบาน 9 หมูบาน  

เครื่องมือที่ใชไดแก  แบบสัมภาษณ เมื่อไดขอมูลแลวนํามาวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

 ระยะที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากระยะที่ 1 มาสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษา พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย

ในครัวเรือน ปญหา ความตองการในการจัดการขยะในครัวเรือน ที่ไดจากระยะที่ 1 และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน

ชวยวิพากษ ไดแก รองศาสตราจารย ดร. สุวารีย วงศวัฒนา ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ ดร.ชัชวินทร นวลศรี ผูเชี่ยวชาญ

ดานสิ่งแวดลอม และดร.พัสกร ลี้วิศิษฏพัฒนา   ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ   จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดจากการวิพากษ

และวิเคราะหคา IOC ของผูเชี่ยวชาญไปปรับแกและแจกกลุมตัวอยางจํานวน 95 ชุด จาก 9 หมูบาน เก็บและนํามา

วิเคราะหขอมูล  รวมกับการสัมภาษณผูนําชุมชนทั้ง9 หมูบาน 

ระยะที่ 3 นําผลสรุปของแบบสอบถามมาประชุมเชิงปฏิบัติและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปญหาขยะชุมชน รวมกับ

ผูนําชุมชน 9 หมูบานตัวแทนชาวบาน หมูละ 2 คน และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลวังทาดีอีก 4 คน  อสม. 

4 คน ครูในพ้ืนที่ 4 คน เพื่อเสนอความคิดเห็นและจัดทํารูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชน จากนั้นนํา

ขอมูลที่ไดมา วิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย 
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7. ผลการวิจัย 
ชาวบานทุกครัวเรือนในตําบลวังทาดีจะมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยกันเองภายในครัวเรือน ซึ่งขยะ

มูลฝอยสวนใหญเปนขยะอินทรีย เชน เศษอาหาร เศษผัก เศษใบไม มากที่สุด ที่เกิดจากการทําเกษตรกรรมและมา

จากครัวเรือนวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยประเภทนี้ชาวบานจะฝงกลบ มีชาวบานสวนนอยที่แยกขยะอินทรียทําน้ําหมัก

ชีวภาพ สวนขยะรีไซเคิลประเภท ขวดน้ําพลาสติก กระดาษ ขวดแกวชาวบานจะแยกไวขาย เนื่องจากจะมีรถรับซื้อ

ของเกาเขามารับซื้อ ชาวบานเห็นวาขยะประเภทนี้สามารถขายไดเงิน  จึงทําการคัดแยกไวขาย   สวนขยะทั่วไป

ประเภทถุงพลาสติก และขยะอันตรายชาวบานจะเผา  แตมีชาวบานบางสวนนําขยะประเภทซองกาแฟมาใช

ประโยชนในการทํากระเปา   

พฤติกรรมการกําจัดขยะ การลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะ การนํากลับมาใชประโยชน ความถี่การ

ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ดานการกําจัดขยะในการปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุดคือ การฝงกลบ พวกขยะเศษใบไม กิ่ง

ไม ดานการคัดแยกขยะชาวบานสวนใหญจะปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุดในการคัดแยกขยะรีไซเคิลไวขาย ดานการลดการ

เกิดขยะ ปฏิบัติบางครั้ง คือการพยายามเลี่ยงการใชกลองโฟม ถุงพลาสติก  

การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย พบวา ประชาชนมีสวนรวมมากที่สุดในดานการรับ

ผลประโยชนจากการคัดแยกขยะรีไซเคิลไวขาย และการมีสวนรวมคัดแยกกอนนําขยะไปจัดการ สวนในดานอื่น ๆ 

ไมไดมีสวนรวมเลยไมวาจะเปนการคนหาปญหาและสาเหตุของการกําจัดขยะมูลฝอย การวางแผนการกําจัดขยะมูล

ฝอยไมวาจะเปนการจัดทํานโยบายหรือมาตรการ และการประเมินผลใด ๆ ท้ังสิ้น 

ปญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลคือ ประชาชนบางสวนไดแกผูสูงอายุยังมีความรูนอยในเรื่องการ

จัดการขยะอันตรายและมักจะมีพฤติกรรมเผาขยะอันตรายรวมกับขยะทั่วไป  อีกท้ังประชาชนสวนใหญยังไมมีความ

ตระหนักในการลดปริมาณขยะและนําขยะกลับมาใชซ้ํา   ประชาชนทุกคนในตําบลมีความตองการใหอบต.วังทาดี

จัดหาถังขยะใหทุกครัวเรอืน แตเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลวังทาดีมีงบประมาณนอย จึงจําเปนที่จะตองนํา

งบประมาณแตละปไปใชในเหตุที่จําเปนเรงดวนมากกวาปญหาการจัดการขยะ จึงเกิดเปนชุมชนไรถัง ใหชาวบาน

จัดการขยะมูลฝอยดวยตัวเอง แตถาประชาชนตองการถังขยะและการบริการจัดการขยะมูลฝอยจากอบต. 

ประชาชนทุกครัวเรือนจะตองจายคาธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยเดือนละ 20 บาทใหอบต. ประชาชนทุก

ครัวเรือนปฏิเสธขอเสนอของอบต. และยินยอมที่จะจัดการขยะมูลฝอยเอง แตขอใหทางอบต.บริหารจัดการขยะ

อันตรายและขยะติดเช้ือโดยจัดหาภาชนะหรือถังขยะแยกประเภทขยะอันตรายและขยะติดเชื้อใหชาวบานและวางไว

ตามจุดทั่วตําบลเพื่อใหประชาชนไดทิ้งขยะประเภทนี้ใหเปนที่เปนทาง ซึ่งอบต.รับปากและจะดําเนินการจัดการกับ

ขยะประเภทนี้ใหโดยขยะอันตราย อบต.จะนําไปมอบใหบริษัทวงษพานิชจัดการ สวนขยะติดเชื้อก็จะสงมอบให

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวังทาดีจัดการกําจัดตอไป 

รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ตําบลวังทาดี อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ พบวา เนนการ

มีสวนรวมของชุมชน โดยเริ่มจากการวิเคราะหปญหารวมกันระหวางอบต.และแกนนําชุมชน วางแผน กําหนด

แนวทางการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ติดตาม และประเมินผลรวมกัน  โดยแกนนํานําขอมูลกลับไปประชุม

รวมกับลูกบาน ซึ่งเปนการสงเสริมใหประชาชนมีบทบาทและสรางจิตสํานึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดย

เริ่มจากการคัดแยกขยะมูลฝอยเปนประเภทตาง ๆ ตั้งแตตนทางท่ีครัวเรือน ดังนี ้
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบมสีวนรวมของชุมชนตําบลวังทาด ี

 

 

 

 

การมีสวนรวมของชุมชน 

อบต. วังทาดี 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ชุมชนไรถังขยะ 

ประชาชนในชุมชนรวมใจแยกขยะในครัวเรือน 

อบต. รวมวางแผนและสนับสนุนขับเคลือ่นในการจัดการขยะมูลฝอย 

 อบรมใหความรูการจดัการขยะมูลฝอย 

 รณรงคเผยแพรประชาสัมพนัธ เพื่อปลกุสรางจิตสํานกึ 

 กิจกรรมกระตุนในการจัดการขยะมูลฝอย เชน ประกวด หมูบาน 

กระบวนการคัดแยกขยะในครัวเรือน 

ขยะเปยก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย 

ทําปุยชวีภาพ ฝงกลบเอง  นําไปขาย 

 นําไปประดิษฐของใช 

 นําไปใชซ้ํา 

นําไปทิ้งในถังขยะอันตราย

ของ อบต.ที่จัดไวให 

อบต.นําไปกําจัดให  
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8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
ในตําบลวังทาดี เปนตําบลที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร พื้นที่สวนใหญ

เปนพื้นท่ีที่ผลิตผลทางการเกษตร จึงทําใหมีปริมาณขยะมูลฝอยจากภาคครัวเรือนและภาคเกษตรกรรมมากซึ่งสวน

ใหญเปนขยะอินทรีย เชน เศษอาหาร เศษผัก เศษใบไม มากที่สุด สอดคลองกับทศพร สืบแสง (2553 ) พบวาขยะ

มูลฝอยมาจากบานเรือน ชุมชน ที่พักอาศัย รานคา ตลาด อาคารสํานักงาน อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม

และเกษตรกรรม สิ่งที่เก็บกวาดจากถนน ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น ๆ รวมทั้งมูลสัตว ซากพืช ซากสัตว และเนื่องจาก

องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณนอย จึงจําเปนที่จะตองนํางบประมาณแตละปไปใชในเหตุที่จําเปนเรงดวน

มากกวาปญหาการจัดการขยะ จึงเกิดเปนชุมชนไรถัง ใหชาวบานจัดการขยะมูลฝอยดวยตัวเอง และเมื่อมีการยื่น 

ขอเสนอแกชาวบานโดยใหอบต.บริการจัดการขยะมูลฝอยใหและแจกถังขยะใหทุกบานแตชาวบานตองจาย

คาธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยเดือนละ 20 บาทใหอบต. ชาวบานทุกครัวเรือนปฏิเสธขอเสนอของอบต. จึงมีมติ

ใหชาวบานในตําบลวังทาดีจัดการขยะมูลฝอยเอง ชาวบานแทบทุกครัวเรือนจะมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตใน

ครัวเรือน และจะมีการคัดแยกขยะรีไซเคิลประเภท ขวดน้ําพลาสติก กระดาษ ขวดแกวไวขาย เนื่องจากจะมีรถรับ

ซื้อของเกาเขามารับซื้อ ชาวบานเห็นวาขยะประเภทนี้สามารถขายไดเงิน  จึงทําการคัดแยกไวขาย สอดคลองกับ 

ทิวา ประสุวรรณ และคณะ (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการขยะแบบมีสวนรวมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นและชุมชนในตําบลบานแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบวา พื้นที่ตําบลบานแลงเปนแหลงผลิต

ผลไม สภาพปญหาการจัดการขยะในพ้ืนที่ตําบลบานแลง มีขยะมูลฝอยจํานวนมากที่เปนขยะจากผลไม แหลงกําเนิด

ขยะที่มีปริมาณมากที่สุดมาจากครัวเรือน โรงงาน และบริษัทหางราน และทุกฝายที่เกี่ยวของจึงมีความตองการใหมี

การจัดการขยะแบบมีสวนรวม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน ในการคิดสรางสรรคโครงการและการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ และใหมีการคัดแยกขยะตั้งแตครัวเรือน สอดคลองกับ คาเซวา มบูลิกเว และคาสเซนกา 

(Kaseva, Mbuligwe & Kassenga, 2002 ) พบวา การจัดการขยะสามารถนํามาใชใหม และเพิ่มรายได ซึ่งมีรายได

มากกวารายไดตอปต่ําสุดของประชากรถึง 2 เทาสวนขยะเปยกก็จะนําไปใหสุกร และสัตวเลี้ยงกินเปนอาหารและ

นําไปทําแกสชีวภาพบางประมาณ 10 ครัวเรือน สวนขยะมูลฝอยที่ใชประโยชนอะไรไมได เชน ถุงพลาสติก กลองนม 

กลองโฟม หลอดดูดน้ํา ซองพลาสติกใสขนมแทบทุกครัวเรือนจะนํามาเผาทิ้งในบริเวณบานของตน และที่นาสนใจ

คือ ผูสูงอายุจะไมคอยมีความรูดานการจัดการขยะอันตราย โดยผูสูงอายุสวนใหญจะนําขยะอันตรายมาเผารวมกับ

ขยะอื่น ๆ ดังนั้นอบต.วังทาดีตระหนักถึงปญหานี้ จึงไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบานและผูนําชุมชน หา

แนวทางในการจัดการปญหาขยะอันตราย ทางออกคือ อบต.จัดงบประมาณซื้อถังขยะไวใหชาวบานนําขยะอันตราย

มาทิ้งในถัง โดยอบต.จะวางถังสีสมสําหรับขยะอันตรายไวทุกหมูบาน และอบต.จะดําเนินการเก็บขยะอันตรายทุก

เดือนไปมอบใหบริษัทวงษพานิชกําจัดตอไป และไดรูปแบบการจัดการขยะแบบมีสวนรวมของชุมชน ตําบลวังทาดี 

อําเภอหนองไผ จังหวัดเพชรบูรณ  ดังภาพที่ 1 คือเปนรูปแบบชุมชนไรถังขยะ ที่มีโครงสรางการจัดการขยะมูลฝอย

แบบมีสวนรวมของชุมชน โดยชาวบานจะจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยเปนประเภทตาง ๆ เองตั้งแตภายในครัวเรือน 

ไดแก ขยะเปยก ขยะทั่วไป ขยะนํากลับมาใชได ขยะอันตราย ขยะที่ยอยสลายไดจะนํามาทําปุยใชในครัวเรือน ขยะ

ที่ยอยสลายไมไดและขยะอันตรายจะทิ้งลงในถังขยะที่อบต. เตรียมใหตามจุดในตําบล สวนขยะติดเชื้อก็นําไปทิ้งที่

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลวังทาดี เพื่อโรงพยาบาลฯจะไดดําเนินการกําจัดตอไป โดยการดําเนินงาน

เริ่มตนจากการวิเคราะหปญหาและศักยภาพของชุมชนจาก อบต.และแกนนําชุมชน  แลวจึงนําขอมูลมากําหนด

ทิศทางในการจัดการขยะโดยใหชุมชนมีสวนรวมเริ่มตั้งแตแกนนํา ประชุมหารือกับ อบต. และแกนนํานําขอมูล
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กลับไปประชุมหารือกับลูกบานและคืนขอมูลให อบต.เพื่อใช วางแผนดําเนินงานจนเกิดผลใหอบต.จัดซื้อถังขยะ

สําหรับทิ้งขยะอันตรายใหทุกหมูบานและทุกเดือนอบต.จะจัดเก็บขยะอันตรายเพื่อนําไปมอบใหวงษพานิชกําจัด

ตอไป อีกท้ังยังมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแกชาวบานทุกหมูบานดวย โดยผลจากการวิจัย

ไดนําเขาที่ประชุมขององคการบริหารสวนตําบลวังทาดีโดยรองนายกอบต.ฯ ที่ประชุมเห็นชอบและไดประกาศเปน

ขอบัญญัติทองถ่ิน และอบต.ไดจัดซื้อถังขยะเพื่อดําเนินการตามรูปแบบท่ีประกาศไว  สอดคลองกับทฤษฎีการมีสวน

รวมที่อคิน รพีพัฒน (อางถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545 : 7-9) วา ควรใหประชาชนมีสวนรวมเพื่อใหประชาชนเกิด

ความตระหนักและการแกไขปญหาและรวมกันรับผิดชอบเพราะผูนําทองถ่ินซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนไมสามารถ

ดําเนินการพัฒนาทองถิ่นเพียงลําพังได ตองอาศัยความรวมมือสนับสนุนจากประชาชน เพื่อใหประชาชนเกิดการ

เขาใจรวมกัน และยอมรับสนับสนุนการตัดสินใจของผูนําทองถิ่นและยังสอดคลองกับรวิกานต แสนไชย (2544)  ได

ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะในชุมชนวัดกลาง เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร พบวา การจัดการธนาคาร

ขยะชุมชนวัดกลาง เปนการใชการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนเพื่อแกไขปญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนในการจัดการ

แบบยั่งยืน สําหรับการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชนจะตองเกิดจากความสมัครใจ เริ่มตั้งแตขั้นตอนคิดริเริ่ม คนหา

ปญหาและหาสาเหตุของปญหาของชุมชน วางแผนดําเนินกิจกรรม ลงทุน และปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงาน ปจจัยท่ีทําใหสมาชิกในชุมชนวัดกลางเขามามามีสวนรวมในโครงการธนาคารขยะมี 11 ประการ คือ 

รูปแบบของโครงการการประชาสัมพันธ สื่อมวลชน ความพรอมของประชาชนในชุมชน การสนับสนุนจากภายนอก 

ผูบริหารโครงการ ความเขมแข็งของชุมชน ความตองการแกไข ปญหาของชุมชน ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ความตองการการยอมรับจากสังคม และความตองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวใหชนรุนหนา อีกทั้งยัง

สอดคลองกับ อิสรภาพ มาเรือน  (2556)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการขยะที่สอดคลองกับภูมิสังคมของ

ชุมชนชาวเขาอยางยั่งยืนในพื้นที่ตําบลปากลาง อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา  รูปแบบการจัดการขยะของชุมชน

ชาวเขา ประกอบดวย 1) การวิเคราะหปญหา และศักยภาพของชุมชน 2) การพัฒนาสมรรถนะแกนนําชุมชน3) การ

นําโครงการไปสูการปฏิบัติการ 4) ประเมินผล ซึ่งพบวา ชุมชนมีการปรับทัศนคติและพฤตินิสัยในการจัดการขยะที่

ถูกตอง มีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่องไปสูกิจกรรมสรางสรรคอื่นๆ สงผลทําใหปริมาณขยะหลังการดําเนินการลดลง 

รอยละ 39.37 สภาพแวดลอมของชุมชนไดรับการพัฒนาใหนาอยู และประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน 

รอยละ 100 ขอเสนอแนะจากการวิจัย แนวทางในการแกไขปญหาใหประสบผลสําเร็จคือ การพัฒนาสมรรถนะ ของ

คนในชุมชนใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการกับปญหา โดยควรมีการคนหาและวิเคราะหปญหาของ ชุมชนอยาง

ถองแทเพื่อออกแบบกระบวนการและใชเทคโนโลยีที่สอดคลองกับภูมิสังคมของชุมชนอยางกลมกลืน สอดคลองกับ 

พราดาหน (Pradhan, 2009 ) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืนในเมืองดารจีลิง ประเทศอินเดีย ได

เสนอแนะใหมีการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ดังนี้ 1)ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการขยะ 2)สรางระบบและสงเสริมการลดปริมาณขยะ การนํามาใชใหมและการรีไซเคิล 3)สงเสริมใหประชาชน

นําขยะชีวภาพ เชน ผัก ผลไมไปทําปุย 4)ใหประชาชนคัดแยกขยะใสถังตามประเภทขยะไวท่ีหนาบานของตนและ 5)

ใหทางการมีความรับผิดชอบมากขึ้น และสรุปวา หากวาเทศบาลเมืองการจีลิง ทําไดเชนนี้แลวประชาชนก็เต็มใจให

ความรวมมือกับทางการมากขึ้น 
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การวิเคราะหปจจัยความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ปการศึกษา 2557 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 

ศศิธร  ทูลศิริ1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยจําแนกความฉลาดทางอารมณของนักเรียน และเพื่อสราง

สมการจําแนกความฉลาดทางอารมณของนักเรยีนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2557 ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัย

ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  บุคลิกภาพแบบแสดงตัว  บุคลิกภาพแบบเก็บตัว  สัมพันธภาพกับเพื่อน  การอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตย  การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด  การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย  แรงจูงใจใฝสัมพันธ  

และอัตมโนทัศน  ตัวแปรตาม ประกอบดวย นักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณต่ํากวาปกติ นักเรียนที่มีความฉลาด

ทางอารมณปกติ  นักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณสูงกวาปกติ  กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2557 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จํานวน 390  คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบประเมินความฉลาดทางอารมณและแบบวัดปจจัยที่สงผลตอความ

ฉลาดทางอารมณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนรวมและ วิเคราะหการ

เปรียบเทียบคาสถิติที่ใชในการจําแนก คือ Discriminant เพื่อจําแนกปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของ

นักเรียนชั้นประศึกษาปที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

1. ผลการวิเคราะหจําแนกประเภทปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 3 กลุม  พบวา    

ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  คือ ปจจัยดานอัตมโนทัศน  และ ปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  ดานเกง  เปนปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมนักเรียนได 

 2. เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในการจําแนกกลุมนักเรียน   มี  2  

ปจจัย  เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย  คือ  ปจจัยดานอัตมโนทัศนที่มีผลตอความฉลาดทางอารมณ ดานดี  

ดานเกง ดานมีสุข และปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  ดานเกง  ซึ่ง

สามารถเขียนสมการในการจําแนกกลุมได  ดังนี ้

ความฉลาดทางอารมณ EQ.  

สมการในรูปแบบคะแนนดิบ  คือ 

Y =  -7.333 + 2.513 (Self) 

 สมการในรูปแบบมาตรฐาน  คือ 

     ZY  =  1.00(Self) 

3. ประสิทธิภาพในการทํานายการจําแนกกลุมของนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณกลุมต่ํา กลุมปกติ

และกลุมสูงโดยใชแบบวัดปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ   มีการจําแนกกลุมตัวอยางไดถูกตอง คิดเปนมีคา

                                                           
1 มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย อีเมล : tsasithon@gmail.com 
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รอยละ 43.3 โดยที่กลุมต่ํา มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 20.0 กลุมปกติมีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 30.0 

และกลุมสูงมีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 75.0 

 

คําสําคัญ : ปจจัยเชิงสาเหตุคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทย 
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The Emotional Quotient Factor Analysis of Prathomsuksa 6 students 

of Academic year 2014 in Chiangrai Primary Educational Service 

Area Office 2 
 

Sasithon Toonsiri
1 

 

Abstract 
The objectives of this study were to analyze the classified factors of Prathomsuksa 6 

students’ emotional quotient and to create the discriminant equation of Prathomsuksa 6 

students’ emotional intelligence of academic year 2014 in Chiangrai Primary Educational Service 

Area Office 2. The independent variables were the achievement motivation, the extrovert 

character, the introvert character, the relationship with friends, the democratic parenting, the 

authoritarian parenting, the permissive parenting, the relationship motivation, and the self-

concept. The dependent variables were the lower emotional intelligent students, the general 

emotional intelligent students, and the higher emotional intelligent students. The sampling group 

was 390 Prathomsuksa 6 students of Academic year 2014 in Chiangrai Primary Educational Service 

Area Office 2 

 The research instruments were the Emotional Quotient Evaluation and the 

Measurement of Factors Affecting Emotional Quotient. The data were analyzed by covariance 

and Box’ M test. Wilks’ Lambda was used to discriminate the factors influencing emotional 

quotient of Prathomsuksa 6 students in Chiangrai Primary Educational Service Area Office 2. 

 The findings of the study: 

1. The main factor affecting emotional quotient of lower emotional intelligent 

students, general emotional intelligent students, and higher emotional intelligent students was 

self-concept which influences emotional intelligence at least 1 factor, was able to classify among 

the lower, general, and higher emotional intelligent students. Plus, the democratic parenting 

factor was able to effect on an acuteness of emotional intelligence among the lower, general, 

and higher emotional intelligent students. 

2.  The coefficient showed 2 factors which influenced the classification of the lower 

emotional intelligent students, the general emotional intelligent students, and the higher 

emotional intelligent students by descending order. Self-concept was the first factor which 

                                                           
1 ChiangRai Rajabhat University E-mail : tsasithon@gmail.com 
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affects emotional intelligence as virtue, acuteness, and happiness. Democratic parenting 

was another factor which only affected on the acuteness of emotional intelligence. It can be 

written into the equation for classification as followed: 

 Emotional Quotient, EQ. 

  The raw score equation: 

Y =  -7.333 + 2.513 (Self) 

   The standard equation: 

    ZY  =  1.00(Self) 

 

3.  The effectiveness of prediction on the classification students’ group as lower, general, 

and higher emotional quotient by using Measurement of Factors Affecting Emotional Quotient 

was correctly 43.3 percent; 26 lower emotional intelligence students was 20.0 percent, 104 

general emotional intelligence students was 50.0 percent, and 39 higher emotional intelligence 

students was 75.0 percent. 
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1. บทนํา  
ในปจจุบันเด็กที่ประสบผลสําเร็จในชีวิตไมใชเด็กที่มีความฉลาดทางดานสติปญญาแตอยางเดียว แตตองมี

ความฉลาดทางอารมณดวย คือการที่เด็กรูจักอารมณของตนเอง และเรียนรูที่จะจัดการอารมณของตนเอง สามารถ

เขาใจผูอื่น รูเขารูเรา เห็นอกเห็นใจ เด็กเหลานี้สามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นในสังคม และอยูไดอยางมี

ความสุข ฉะนั้นการพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหเกิดขึ้นในวัยเด็ก เปรียบเสมือน พอแม ผูปกครอง หรือครู

อาจารย ไดสรางภูมิคุมกันที่ดีใหแกชีวิตเด็กในอนาคต ทําใหเด็กพรอมที่จะเผชิญกับโลกกวางตอไป และยังชวยให

พัฒนาการเด็กเปนไปอยางสมบูรณ เพื่อจะเปนผูใหญในอนาคต และเปนกําลังของประเทศชาติตอไป(อัจฉรา 

สุขารมณ. 2542 : 1-6) 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพตามที่สังคมปรารถนาเปนเปาหมายที่สําคัญของ

การศึกษา และระบบการศึกษาท่ีดีตองสรางใหเด็กและเยาวชนประสบความสําเร็จซึ่งรวมถึงความสําเร็จในการเรียน 

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ  เมื่อเติบโตเปนผูใหญความสําเร็จในชีวิต แตความสําเร็จของเด็กและเยาวชนนี้

ไมไดขึ้นอยูกับความฉลาดทางสติปญญาเพียงอยางเดียว จะตองขึ้นอยูกับความสามารถทางอารมณดวย (ทศพร 

ประเสริฐสุข. 2545 : 83)  เด็กและเยาวชน ความฉลาด ทางอารมณ มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสติปญญา การมี

บุคลิกภาพท่ีพึงปรารถนา มีเปาหมายชีวิตที่สอดคลองกับศักยภาพและความถนัดของตนเองซึ่งจะนําไปสูชีวิตที่เปน

สุข มีคุณคาตอสังคมที่แวดลอม และชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและสงัคมได การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ

เปนสิ่งที่เรียนรูและฝกฝนได และสามารถพัฒนาในวัยเด็กไดเหมือนกับพัฒนาการดานสติปญญา ดังนั้นการสราง

เสริมใหบุคคลมีความฉลาดทางอารมณที่สมวัย จึงเปนสิ่งสําคัญ (อุสา สุทธิสาคร. 2544 : 16) เนื่องจาก ผูที่มีอารมณ

อันไมพึงประสงคหรือไมเหมาะสมกับวัย เชน เปนคนเจาอารมณ มีความโกรธ หงุดหงิด เกลียด อิจฉาริษยา กลัว 

กังวล มีความรูสึกทางลบตอโลกรอบตัว ฯลฯ เหลานี้ถือวาเปนบุคคลที่ตองการความชวยเหลือทางอารมณเปนอยาง

มาก  หากไมมีการปรับปรุงแกไขจะเปนอันตรายอยางมากทั้งตอตนเองและบุคคลอื่น (อาภา ถนัดชาง.2543 : 25) 

ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient : EQ) เปนความสามารถอีกสวนหนึ่งของมนุษยที่เกี่ยวของกับการ

รับรูและความเขาใจอารมณความรูสกึของตนเอง และนําเอาอารมณความรูสึก เหลานั้นมาใชใหเปนประโยชนอยางมี

ประสิทธิภาพทําใหเกิดการพัฒนาการในดานตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งประกอบไป

ดวยการตระหนักรูตนและอารมณตนสามารถจัดการบริหารอารมณตนอยางเหมาะสม  สามารถจูงใจใหกําลังใจ

ตนเองไดรับรูความรูสึกและอารมณของผูอื่นในลักษณะใจเขาใจเรา มีทักษะในการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น 

(ทศพร ประเสริฐสุข. 2543 : 18) โกลแมน ไดเสนอองคประกอบของความฉลาดทางอารมณไว 5 องคประกอบคือ 

การตระหนักรูอารมณตน การบริหารจัดการอารมณตน การสรางแรงจูงใจที่ดีแกตนได สามารถรับรับอารมณของ

ผูอื่นได การจัดการความสัมพันธกับผูอื่น(วีระวัฒน ปนตานิมัย. 2542 : 67-69) 

การที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ใหไดเปนแบบแผน เปนรูปธรรมนั้น ตองอาศัยความรูพื้นฐานทาง

ทฤษฎี ศึกษาองคประกอบ เหตุปจจัยตางๆ ที่สัมพันธกับความฉลาดทางอารมณเพื่อจะเปนแนวทาง หรือทิศทางเพื่อ

สรางกระบวนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณไดอยางถูกตองนอกจากนี้การที่จะพัฒนาความฉลาดทางอารมณให

เด็กและเยาวชนใหดีนั้น การศึกษาปจจัยสาเหตุรวมที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณที่ดี ขึ้นอยูกับปจจัยดาน

พันธุกรรม สิ่งแวดลอม และการเลี้ยงด ูและหากไดรับการสอน ชีแ้นะใหเขาใจทิศทางอยางถูกตอง จะสามารถเรียนรู

จัดการ และพัฒนาความฉลาดทางอารมณใหดีขึ้นได (สินีนาฏ กําเนิดเพ็ชร. 2544 : 17) 
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จํานวนขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม คือ 346 คน 

ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางตองมีไมนอยกวา  346  คน  ซึ่งเปนเกณฑขั้นต่ํา  สําหรับการวิจัยครั้งนี้

กําหนดใหใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  390  คน  เพื่อใหมีความแมนยํามากขึ้น 

 

ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรปจจัยที่นํามาศึกษาในการวิเคราะหจําแนกประเภทความฉลาดทางอารมณของนักเรียน คือ 

1. แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 

2. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

3. บุคลิกภาพแบบเก็บตัว 

4. สัมพันธภาพกับเพื่อน 

5. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

6. การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด 

7. การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย 

8. แรงจูงใจใฝสัมพันธ 

9. อัตมโนทัศน 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ตัวแปรการจัดกลุมที่ไดจาก ผลของการวัดความฉลากทางอารมณของ

นักเรียน จําแนกเปน 3 กลุม  คือ 

1.   นักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณต่ํากวาปกติ 

2.   นักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณปกติ 

3.   นักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณสูงกวาปกต ิ

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Quotient : EQ ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะ

ตระหนักรูและเขาใจอารมณหรือความรูสึกของตนเอง สามารถจัดการควบคุมดูแลเอาใจใสความรูสึกทั้งของตนเอง

และผูอื่น มีแรงจูงใจในตนเอง สามารถแกปญหาและแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น 

2. ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอามรณและความตองการของตนเอง รูจักเห็นใจผูอื่น และ

มี ความรับผิดชอบตอ 

3. ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูสึกตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกปญหาและแสดงออก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดานมีสุข หมายถึง ความสามารถใจการดํารงชีวิตอยางเปนสุข 

5. การอบรมเลี้ยงด ูหมายถึง รูปแบบกระบวนการ วิธีการที ่พอแม ผูปกครอง ใชในการถายทอด อบรมสั่ง

สอนบุตร 

6.  การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง วิธีการอบรมเลี้ยงดูที่พอแมยอมรับฟงความคิดเห็นและ

การแสดงออกของบุตร ใหความเสมอภาค ความยุติธรรม มีการใหเหตุผลในการที่จะสงเสริมหรือหามกระทําสิ่งตาง 

ๆ ใหความรักและความอบอุนอยางใกลชิด 
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7.  การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน หมายถึง วิธีการอบรมที่พอแมไมใหอิสระแกบุตรควบคุมใหอยูใน

ระเบียบวินัย ไมใหกระทําสิ่งใดตามใจบุตรตองการ มักลงโทษเมื่อทําผิดโดยเฉพาะไมทําตามกฎระเบียบที่ตั้งไว 

8.  การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย หมายถึง วิธีการอบรมที่พอแมทอดทิ้งบุตรไมดูแลไมใสใจ มัก

ปลอยใหบุตรทําตามใจชอบ ไมใหความรักความอบอุน 

9. สัมพันธภาพกับเพื่อน หมายถึง การปฏิบัติของตัวเด็กกับกลุมเพื่อนที่สงผลถึงความรูสึกของเด็ก การมี

ความสัมพันธกับเพื่อนในที่นี้ไดจากคะแนนการทดสอบการทําแบบสอบถามใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึก

ในการสัมพันธกับเพื่อนวาเปนไปแนวใด 

10. บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่โดดเดนของบุคคลซึ่งแสดงออกแบบถาวรอยูเปนประจํากับ

สถานการณเฉพาะอยางจนเกิดเปนนิสัยที่ถาวรในที่นี้แบงเปน เปน 2 แบบ คือ 

11.  บุคลิกภาพแบบแสดงตัว หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่สนใจโลกภายนอก สนใจรูปธรรมมากกวา

นามธรรมชอบออกสังคม นิสัยเปดเผย รูจักผอนปรน ปรับตัวในสถานการณตาง ๆไดงาย  มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ

ผูอื่น ไมจริงจังกับความรูสึกผิดหวัง 

12.  บุคลิกภาพแบบเก็บตัว หมายถึง  ลักษณะของบุคคลที่สนใจโลกของตนเอง เปนคนไมกลาตัดสินใน 

ไมชอบสมาคม หลบหนาผูอื่น สงบเสงี่ยมละเอียดถี่ถวน ไมไววางใจผูอื่น 

13. แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะภายในที่กระตุน กําหนดทิศทาง และคงสภาพพฤติกรรมเพื่อใหบรรลุ

จุดประสงคหรือเปาหมาย 

14.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง เปนการกระทําที่เกิดจากแรงผลักดันซึ่งบุคคลรูตัววา การกระทํานั้น

จะตองมีการประมวลผลออกมาจากตัวเอง และจากบุคคลอื่น และผลการประเมินอาจเกิดความพึงพอใจเมื่อผลงาน

นั้นเกิดความสําเร็จ หรือไมพอใจเมื่อผลงานนั้นไมสําเร็จ 

15.  แรงจูงใจใฝสัมพันธ หมายถึง เปนการกระทําที่ทําใหบุคคลมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลอื่น

เพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับนับถือของบุคคลภายในสังคม 

16.   อัตมโนทัศน หมายถึง ความคิดและความรูสึกในดานตาง ๆ ที่บุคคลมองตนเองทั้งดานรางกาย 

อารมณ จิตใจ ไดแกความรูสึกนึกคิด การรับรู การปรับตัว ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับตนเองและอารมณทั้งทางดีและไมดี 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีอยู 2 ฉบับ  

ฉบับที่  1  เปนแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ  ใชประเมินความฉลาดทางอารมณสําหรับ

ผูใหญ (อายุ 12-60 ป) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีคาความเชื่อมั่นของแบบประเมิน (Cronbach 

Coefficient alpha) ดานดี เกง สุข และภาพรวมเทากับ 0.75, 0.76, 0.81 และ 0.85 ตามลําดับ  

สวนคาความเชื่อมั่นแบบแบงครึ่ง (Split-half reliability) ดานดี เกง สุข และภาพรวมเทากับ 0.83, 0.86, 

0.71 และ 0.74 ตามลําดับ มีลักษณะแบบวัดเปนแบบมาตราสวน ประมาณคา 4 ระดับ คือ   ไมจริง  จริงบางครั้ง  

คอนขางจริง  จริงมาก ประกอบดวยขอคําถามจํานวนท้ังสิ้น 52 ขอ 

ฉบับท่ี 2 แบบวัดปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ คือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ แรงจูงใจใฝสัมพันธ วัด

บุคลิกภาพ สัมพันธภาพกับเพื่อน วิธีการอบรมเลี้ยงดู อัตมโนทัศน  ผูวิจัยสรางขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
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ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทที่ 2 เพื่อใชสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  มี

จํานวน 2 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป เปนแบบสํารวจรายการ มีขอคําถาม จํานวน 2 ขอ ประกอบดวย เพศ 

และลําดับการเกิดเปนบุตร 

 ตอนที ่2 แบบวัดปจจัยดานตาง ๆ จํานวน 6 ดาน ไดแก 

  ดานที ่1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จํานวน 10 ขอ 

  ดานที ่2 แบบวัดบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและบุคลิกภาพแบบเก็บ จํานวน 16 ขอ 

  ดานที ่3 แบบวัดสัมพันธภาพกับเพื่อน จํานวน 12 ขอ 

  ดานที่ 4 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด  และการ

อบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย จํานวน 32 ขอ 

  ดานที ่5 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมพันธ จํานวน 10 ขอ 

ดานที ่6 แบบวัดอัตมโนทัศน จํานวน 11 ขอ 

 

การหาคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาขอคําถามเปนรายขอวาแตละ

ขอครอบคลุมเนื้อหามีความเหมาะสมความถูกตองและความสมบูรณของขอคําถามแลวหรือไมโดยใหคะแนนดังนี้ถา

แนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาใหคะแนน +1 ถาไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับเนื้อหาหรือไมให

คะแนน 0 และถาแนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาใหคะแนน -1 จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากผูเชี่ยวชาญ

มาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา (IOC) ใชเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอ

คําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 ขึ้นไปปรากฏวาขอคําถามทุกขอผานเกณฑโดยมีคาดัชนีความ

สอดคลองอยูระหวาง 0.60 – 1.00 และปรับปรุงในขอท่ีไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  จากนั้นตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือการวิจัยโดยการหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี ้

1. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา 

คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนหวยน้ําขุนวิทยา จํานวน 30 คน 

2. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ตอบแลว บันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร 

3. หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวิธีสหสัมพันธอยางงายแบบเพียรสันโดยการหาคา

ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ

แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจ

จําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไปปรากฏวาขอคําถามผานเกณฑทุกขอโดยมีคาอํานาจจําแนกแตละดาน ดังนี ้ 

 ดานที่ 1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต 0.0608 ถึง 0.6572   

 ดานที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและบุคลิกภาพแบบเก็บ จํานวน 16 ขอ มีคาอํานาจจําแนกราย

ขอ ตั้งแต 0.1596 ถึง 0.7237 
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 ดานที่ 3 แบบวัดสัมพันธภาพกับเพื่อน จํานวน 12 ขอ    มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต -0.0089 ถึง 

0.6579 

 ดานที่ 4 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด และการอบรมเลี้ยงดู

แบบปลอยปละละเลย จํานวน 32 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต 0.0857 ถึง 0.7540   

 ดานที่ 5 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมพันธ จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต 0.4502 ถึง 0.7369 

 ดานที่ 6 แบบวัดอัตมโนทัศน จํานวน 11 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ ตั้งแต 0.0166 ถึง 0.6879 

4. ทําการประมวลผลวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามดวยวิธีของ Cronbach

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) ซึ่งคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามควรจะมีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.80 ขึ้นไป (พวงรัตนทวีรัตน, 2540) ปรากฏวาคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ดังนี้  

 ดานที่ 1 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7382 

 ดานที่ 2 แบบวัดบุคลิกภาพแบบแสดงตัวและบุคลิกภาพแบบเก็บ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7651 และ 

0.8681 

 ดานที่ 3 แบบวัดสัมพันธภาพกับเพื่อน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7414 

 ดานที่ 4 แบบวัดการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด และการอบรมเลี้ยงดู

แบบปลอยปละละเลย มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7935, 0.7953 และ 0.8449   

 ดานที่ 5 แบบวัดแรงจูงใจใฝสัมพันธ จํานวน 10 ขอ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.8908 

  ดานที่ 6 แบบวัดอัตมโนทัศน จํานวน 11 ขอ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.7507 

 

การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง มาทําการวิเคราะหขอมูล เพื่อวิเคราะห จําแนกปจจัยสงผลตอ

ความฉลาดทางอารมณของนักเรียน  ตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยมีขั้นตอนดังนี ้

1.  วิเคราะหขอตกลงเบื้องตนของของตัวแปรอิสระดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 

 1.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงแบบปกติ (Normality) ของตัวแปรอิสระในครั้งนี้ไดตรวจสอบจาก

คาของความเบ  (Measures  of  Skewness : Sk)  และคาที่ใชวัดความสูงของยอดกราฟ  (Measures  of  

Peakedness  Skewness / Kurtosis : Ku) โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

 คาของความเบ  (Measures  of  Skewness : Sk)  เทากับศูนย  แสดงวากราฟที่ไดมีลักษณะเปนโคง

ปกติ   

 คาที่ใชวัดความสูงของยอดกราฟ  (Measures  of  Peakedness  Skewness / Kurtosis : Ku)  คาที่

ใชวดัความเบที่มีความหมาย  ดังน้ี   

 ถาไดคาเทากับศูนย  แสดงวาเปนโคงปกติยอดสูงปานกลาง  

 ถาไดคานอยกวาศูนย  แสดงวาเปนโคงปกติแบบท่ีมียอดต่ําถือวาขอมูลกระจายมากไป   

 ถาไดคามากกวาศูนย  แสดงวาเปนโคงปกติแบบท่ีมียอดสูงถือวาขอมูลกระจายนอย   

 ตรวจสอบคาความเบ  Sk  และความสูงของยอดกราฟ  Ku  ของปจจัยทั้งหมดปรากฏวาปจจัยทุกตัวมี

คาความเบและคาความสูงของกราฟมีคาใกลศูนย  ถือวาเปนขอมูลที่เปนโคงปกติและมีคาการกระจายเหมาะสม 
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 1.2  การตรวจสอบตัวแปรอิสระวามีเมตริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวมเทากัน  โดยการ

ทดสอบความเปนเอกพันธของเมตริกซความแปรปรวน-ความแปรปรวนรวม นิยมใช Box’s M test   ไดคา  Box’ 

M  เทากับ  155.672  และคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .053  ซึ่งมากกวา  .05  แสดงวาเปนไปตามเงื่อนไขของ

การจําแนกกลุม 

 1.3 ความสัมพันธเชิงเสน (Linearity of Relationships)  ระหวางปจจัยและตัวแปรตาม คา

ความคลาดเคลื่อนของปจจัย โดยหาความสัมพันธเชิงเสนระหวางปจจัยและตัวแปรตาม จะพิจารณาจากคาสถิติ F ในการ

วิเคราะหการถดถอย ถาคาสถิติ F มีนัยสําคัญทางสถิติ ความสัมพันธระหวางปจจัยและตัวแปรตามจะอยูในรูปเชิง

เสนและตรวจสอบคาความคลาดเคลื่อนของปจจัย พิจารณาจากคา Durbin Watson โดยถาคา Durbin Watson 

เขาใกล 2 แสดงวาปจจัยทุกตัวมีความคลาดเคลื่อนเทากัน 

 1.4 ภาวะรวมเสนตรงพหุ (Multicollinearity) ของปจจัย ในการตรวจสอบภาวะรวมเสนตรงพหุ 

(Multicollinearity) ของปจจัย มีหลายวิธีในที่นี้เลือกใชการวิเคราะหทางสถิติ 2 ตัว คือ Tolerance และ 

Variance Inflation Factor (VIF) โดยมีเงื่อนไข ดังนี ้

ถาคา Tolerance มีคาใกล 0 แสดงวาตัวแปรนั้นมีความสมัพันธสูงกับตัวแปรอื่น ๆ ถามีคาใกล 1 แสดง

วาตัวแปรนั้นมีความสัมพันธต่ํากับตัวแปรอื่น ๆ   

ถาคา Variance Inflation Factor (VIF) สูงมาก ๆ (สูงสุด คือ 10) แสดงวามีปญหาภาวะรวมเสนตรง

พห ุ

2.  วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

3.  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยจําแนกความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ดวย

โปรแกรมสําเร็จรูป 

4.  วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยจําแนกความฉลาดทางอารมณ โดยการวิเคราะหจําแนกกลุม 

(Discriminant analysis) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

6. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 

ผลการวิเคราะหการแจกแจงความถี่  และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ และลําดับการ

เกิดเปนบุตร และผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร  การวิเคราะหปจจัยความฉลาด

ทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2557 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญ  การจําแนก

ตามความฉลาดทางอารมณ  พบวา นักเรียนชายจะมีความฉลาดทางอารมณกลุมปกติ  114  คน  คิดเปนรอยละ  

55.6  นักเรียนหญิง  164  คน  คิดเปนรอยละ  88.6  ซึ่งนักเรียนหญิงมีความฉลาดทางอารมณกลุมปกติ สูงกวา

นักเรียนชาย  สวนมากเปนบุตรคนสุดทาย  88  คน  คิดเปนรอยละ  96.3 

ผลการวิเคราะหสหสัมพันธระหวางปจจัยกับแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของนักเรียนกับแบบ

ประเมินความฉลาดทางอารมณ 
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พบวาคาสหสัมพันธของปจจัยแตละปจจัยมีคาตั้งแต  -.352  ถึง  .678  โดยปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย  กับปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .01  กับปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบปลอยเขมงวด  และปจจัยดานบุคลิกภาพแบบแสดงตัวมีความสัมพันธใน

ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  กับปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

 ปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบปลอยเขมงวด  มีความสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  

กับทุกปจจัย  ยกเวนปจจัยดานบุคลิกภาพแบบแสดงตัว 

ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ  กับปจจัยดานอัตมโนทัศน  มีความสัมพันธอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ

ปจจัยทุกดาน 

ผลการเปรียบเทียบปจจัยดานตาง ๆ ของความฉลาดทางอารมณกลุมต่ํา  กลุมปกติ  กลุมสูง 

ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และปจจัยดานอัตมโนทัศน  สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  ภาพรวม  

ของกลุมต่ํา  กลุมปกติ  กลุมสูง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  และปจจัยดานอื่นมีความแตกตางกันในระหวางกลุมที่

มีผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณดานเกง  ของกลุมต่ํา  กลุมปกติ  กลุมสูง  มี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ปจจัยที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้สวนมากเปนปจจัยที่มีผลตอความฉลาด

ทางอารมณจริง  เพียงแตยังไมทราบวาปจจัยใดมีน้ําหนักในการจําแนกกลุมไดมากหรือนอย  ผูวิจัยจึงนําปจจัยดาน

ตาง  ๆ  มาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) เพื่อจะไดทราบวาปจจัยใดบางมี

ความสําคัญที่สามารถจําแนกกลุมความฉลาดทางอารมณ 

ผลการวิเคราะหจําแนกปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 

6 โดยใชวิธีการจําแนกประเภท (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise method) โดยใช วิลค

แลมบดา (Wilks' Lambda) 

ตัวแปรสามารถจําแนกกลุมที่มีความฉลาดทางอารมณกลุมต่ํา  กลุมที่มีความฉลาดทางอารมณกลุมปกติ  

และกลุมที่มีความฉลาดทางอารมณกลุมสูง  โดยวิธีแบบขั้นตอน มี 1 ตัวแปร  คือ ปจจัยดานอัตมโนทัศนไดรับ

คัดเลือกในขั้นตอนที่ 1สถิติที่ใชประเมินสมการจําแนกประเภทของกลุม  มีคาสหสัมพันธคารโนนิคอล  เทากับ  

0.559  และคาวิลค  แลมปดา  เทากับ  0.688  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงวาสมการที่ไดมีอํานาจ

จําแนกกลุมไดประสิทธิภาพในการทํานายของกลุมนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณ   มีคารอยละ 43.3  กลุมต่ํามี

จํานวน 26 คิดเปนรอยละ 20.0  กลุมปกติมีจํานวน 104 คิดเปนรอยละ 50.0  กลุมสูงมีจํานวน 39 คิดเปนรอยละ 

75.0 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหจําแนกประเภทปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 3 กลุม  พบวา    

ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  คือ ปจจัยดานอัตมโนทัศน  และ ปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 

สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  ดานเกง  เปนปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมนักเรียนได 

 2. เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในการจําแนกกลุมนักเรียน   มี  2  

ปจจัย  เรียงลําดับความสําคัญจากมากไปนอย  คือ  ปจจัยดานอัตมโนทัศนที่มีผลตอความฉลาดทางอารมณ ดานดี  

ดานเกง ดานมีสุข และปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  ดานเกง  ซึ่ง

สามารถเขียนสมการในการจําแนกกลุมได  ดังน้ี 

ความฉลาดทางอารมณ EQ.  
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สมการในรูปแบบคะแนนดิบ  คือ 

Y =  -7.333 + 2.513 (Self) 

 สมการในรูปแบบมาตรฐาน  คือ 

     ZY  =  1.00(Self) 

 

3. ประสิทธิภาพในการทํานายการจําแนกกลุมของนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณกลุมต่ํา กลุมปกติ

และกลุมสูงโดยใชแบบวัดปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ   มีการจําแนกกลุมตัวอยางไดถูกตอง คิดเปนมีคา

รอยละ 43.3 โดยที่กลุมต่ํา มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 20.0 กลุมปกติมีจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 30.0 

และกลุมสูงมีจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 75.0 

 

7. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ   
1.  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียนที่มี

ความฉลาดทางอารมณต่ํากวาปกติ กลุมนักเรียนที่มีความฉลาดทางอารมณปกติ และกลุมนักเรียนที่มีความฉลาด

ทางอารมณสูงกวาปกติ ใน 3 ดาน ดังนี ้

ดานดี ปจจัยดานอัตมโนทัศนสงผลตอความฉลาดทางของนักเรียน ทุกกลุม  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  

ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิสงผลตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ทุกกลุม  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ดานเกง ปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสงผลตอความฉลาดทางของนักเรียนที่ทุกกลุม อยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 

ดานมีสุข ปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ และปจจัยดานอัตมโนทัศน  สงผลตอความฉลาดทางของนักเรียน

ทุกกลุม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05   

สวนปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมพันธ   บุคลิกภาพแบบแสดงตัว   บุคลิกภาพแบบเก็บตัว   สัมพันธภาพกับ

เพื่อน การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด  การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย  สงผลตอความฉลาดทางอารมณของ

นักเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตสงผลตอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  แตกตางกัน  จึงยืนยันไดวาปจจยั

ทั้งหมดที่นํามาศึกษาในครั้งนี้ทุกตัว  เปนปจจัยที่มีความสําคัญและสงผลตอ ความฉลาดทางอารมณจริง   

2.  ผลการวิเคราะหจําแนกประเภทปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  จําแนกได  2  ปจจัย   ไดแก 

1) ปจจัยดานอัตมโนทัศนที่มีตอความฉลาดทางอารมณดานดี  ดานเกง  และดานมีสุข  2) ปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  ดานเกง   ปจจัยที่สงผลตอความฉลาดทางอารมณ  อยางนอย  1  

ปจจัย  สามารถจําแนกกลุมนักเรียน ได   จึงขออธิบายปจจัยที่มีอิทธิพล ตอความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 

ดังนี ้

อัตมโนทัศนเปนปจจัยที่มีผลตอความฉลาดทางอารมณดานดี  ดานเกง  และดานมีสุข เปนปจจัยที่มี

ความสําคัญที่สามารถจําแนกกลุมความฉลาดทางอารมณของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  2  ที่มีความฉลาดทางอารมณต่ํากวาปกติ  มีความฉลาดทางอารมณปกติ  

และมีความฉลาดทางอารมณสูงกวาปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .01  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ไดทราบถึง ปจจัย

ดานอัตมโนทัศนมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ  บุคคลที่มีอัตมโนทัศนทางบวกหรือมี ความภาคภูมิใจใน

ตนเองสูงจะมีผลตอความฉลาดทางอารมณสูงตามไปดวย ซึ่ง อุบล  อุบลแกว  (2542 :61)ไดศึกษาปฏิสัมพันธใน
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กลุมเพื่อนกับอัตมโนทัศน พบนักเรียนชายที่ไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน  มีอัตมโนทัศนดานสัมฤทธิ์ผลสูง กวา

นักเรียนหญิงท่ีไมไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนและนักเรียนหญิงท่ีไมไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อนมีอัตมโนทัศน

ดานการปรับอารมณสูงกวานักเรียนชาย  ที่ไมไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน   นักเรียนที่ไมไดรับการยอมรับจาก

กลุมเพื่อน มีอัตมโนทัศนดานการปรับอารมณสูงกวานักเรียนหญิง ที่ไมไดไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน  และคู

ปอรสมิธ  (สรรสุดา  มีชั้นชวง. 2544 : 90  ;  อางอิงมาจาก  Coopersmith. 1995)  พบวา ถาแตละคนรูและ

เขาใจความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง อยางถูกตองเหมาะสม  ก็ยอมจะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมตาง ๆ ไดดี  

และในทางตรงกันขาม   ถาบุคคลนั้นไมสามารถเขาใจตนเอง  ก็ยอมเกิดความไมสอดคลองภายในและปรับตัวไมได    

คนที่จะแสดงพฤติกรรมเชนใดนั้นขี้นอยูกับวาเขารับรูตนเองและรับรูสิ่งแวดลอมรอบตัวเขาอยางไรซึ่งคน

จะรับรูตนเองในลักษณะทางบวกและทางลบนั้นขึ้นอยูกับการปฏิบัติตนจากคนรอบขางวามองเห็นคุณคาในตนเอง

อยางไร  ดงนั้นการแสดงพฤติกรรมอัตมโนทัศน  ขึ้นอยูกับการตีความ หรือการประเมินในสิ่งที่เขารับรูวาสิ่งนั้น

เปนไปในทางบวกหรือลบ  คนทุกคนมีแรงขับภายในจะพัฒนาไปสูการบรรลุศักยภาพของตน  ผูที่มีอัตมโนทัศน

ทางบวกและไมมีปมดอยในชีวิตก็จะเปนผูที่ศรัทธา  เชื่อมั่นในความดีและความสามารถของผูอื่น ดังเชนท่ีเขามีใหกับ

ตนเอง  สวนผูที่มีอัตมโนทัศนทางบวกแตมีปมดอยในชีวิต คนประเภทนี้จะมองเห็นคุณคาของตนเองฝายเดียว สวน

บุคคลที่ มีอัตมโนทัศนทางลบ คือบุคคลที่มองตนเองต่ําตอยไรคาไมยอมรับตนเองมองตนเองไมมี ความสามารถ มี

อารมณนอยเนื้อต่ําใจ เศรา เหงา  วาเหว 

 การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยเปนปจจัยที่มีผลตอความฉลาดทางอารมณ ดานเกง เปนปจจัยที่สามารถ

จําแนกกลุมความฉลาดทางอารมณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย  เขต  2  ที่มีความฉลาดทางอารมณต่ํากวาปกติ  มีความฉลาดทางอารมณปกติ  และมีความฉลาดทาง

อารมณสูงกวาปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05  จากผลการวิจัยในครั้งนี้ไดทราบถึง ปจจัยดานการเลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตยมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ  ซึ่งสอดคลองกับ Shapiro  (ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์, 2546 

,หนา 30)  ไดศึกษาพบวา  การอบรมเลี้ยงดูแบบตาง ๆ ของพอแมสงผลตอพัฒนาการทางอารมณของเด็ก  นักเรียน

ที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยจะมีความฉลาดทางอารมณโดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

การเรียนรูทางสังคมครั้งแรกของเด็กเกิดขึ้นที่บาน  จากการมีความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว  ซึ่งการไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูในระยะตนของชีวิตควรมีพื้นฐานของความรักความอบอุนเปนสําคัญ  Mussem  (วชิราภรณ  มอนเต , 

2546 , หนา 32)  และการอบรมเลี้ยงดูของพอแมก็เปนสิ่งที่สําคัญตอการพัฒนาการของลูก  หากเด็กไดรับการ

อบรมเลี้ยงดูมาอยางถูกตองเหมาะสม  มีการนําเอาขอดี  ขอเสีย  ของการอบรมแตละรูปแบบมาปรับใชก็จะสงผลให

เด็กมีบุคลิกภาพที่ดี  มีการปรับตัวและสงผลใหเด็กมีสุขภาพจิตที่ดตีอไป (วราภรณ  ตระกูลสฤษดิ์ ,2549 ,หนา 32) 

 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
1.  ปจจัยทุกดานที่นํามาศึกษานี้ ทุกปจจัยลวนมีความเกี่ยวของกับความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 

โรงเรียนควรตองศึกษาทุกปจจัย แลวนําไปใชโดยใหนําแบบวัดไปวัดนักเรียนกอนเรียน แลวนําผลมาวิเคราะห

นักเรียน มาใชจัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหกับนักเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณที่เหมาะสม 

2.  จากการวิจัยในครั้งนี้พบวาปจจัยจําแนกความฉลาดทางอารมณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  2 ได  คือปจจัยดานอัตมโนทัศน คือ ความรับรู  

เขาใจในตนเอง ความรูสึกนึกคิด การปรับตัวเขากับสังคม  ดังนั้น  ควรเขาใจในธรรมชาติของแตละชวงวัย  ใช
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เหตุผลในการพูดคุย  ยอมรับในความสามารถ  จัดกิจกรรมและชวยสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก  เพื่อใหเกิด

ความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาคิดตัดสินใจ  และควรเสริมแรงดวยการยกยองชมเชยในโอกาสอันควร  เพื่อสรางกําลังใจ

ใหแกนักเรียน  จะกอใหเกิดความภูมิใจในตนเองและเห็นคุณคาของตนเอง   

 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป 
1.  ควรมีการศึกษาวิธีการพัฒนาอัตมโนทัศนของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนมี อัตมโนทัศนที่ดีอันจะสงผลตอ

ความฉลาดทางอารมณที่ดีของนักเรียนตามไปดวย                

2.  ควรมีการศึกษาปจจัยจําแนกความฉลาดทางอารมณของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3   

เพื่อจะไดทราบวามีปจจัยใดบางท่ีสามารถจําแนกความฉลาดทางอารมณของ นักเรียนได 

           3.  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาโดยระบุพื้นท่ีเฉพาะเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการศึกษามี

ขอบเขตกวางมากขึ้น ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่นรวมดวย เพราะสภาพแวดลอมทางสังคม

และวัฒนธรรมที่แตกตางกันนาจะมีอิทธิพลตอความฉลาดทางอารมณที่แตกตางกัน 
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ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียน

กลุมชาติพันธุ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 
 

ศิริพร  เขื่อนเชียงสา
1
 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลทางออมตอคุณลักษณะอันพึง

ประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการไดศึกษาไดแก นักเรียน

กลุมชาติพันธ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จํานวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนกลุมชาติ

พันธ จํานวน 18 โรงเรียน และกลุมตัวอยางผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 

จํานวน 632 คนเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความ

เปนไทยมี 6 ดาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัย ไดแก สถิติบรรยาย เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติวิเคราะหเพื่อตอบปญหาการวิจัย ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธ

ระหวางตัวแปรสังเกตไดการวิเคราะหโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทย

ของนักเรียนกลุมชาติพันธ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชโปรแกรมลิ

สเรล ผลการวิเคราะหพบวา  

 การโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุม

ชาติพันธ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 โดยพิจารณาจากคาไค-สแควร (
2x = 34.88, df = 46) ซึ่งมีคาความนาจะเปนเทากับ 0.76คาไค-สแควร

แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วาโมเดลตามทฤษฎีสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI = 0.99) และมีคาเขาใกล 1 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนปรับแก (Adjustd Goodness of Fit Index : AGFI = 0.97) และมีคาเขาใกล 1 รวมทั้งดัชนีรากฐาน

ของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.0084)มีคาเขาใกลศูนยกราฟ Q-Plot 

ชันกวาเสนทแยงมุม แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและเมื่อพิจารณาคาอิทธิพลของตัวแปรใน

โมเดล ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์การพยากรณหรือ R SQUARE ตัวแปรคุณลักษณะอันพึงประสงครักความ

เปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธมีคาเทากับ 0.98 แสดงวา ตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปร ตัวแปร

คุณลักษณะอันพึงประสงค รักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธ ไดรอยละ 98 

คําสําคัญ :  ปจจัยเชิงสาเหตุ, คุณลักษณะอันพึงประสงค, รักความเปนไทย 
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Causal Factors Influencing Affecting the Desirable Characteristics of 

Cherishing Thai-ness of Ethnic Lower Secondary Students in Extension 

Schools  under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 
 

Siriporn Kienchiengsa
1
 

 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the factors which directly and indirectly 

affecting the desirable characteristics of cherishing Thai-ness of ethnic lower secondary students  

in extension schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4. The population 

and sample group of this study was ethnic lower secondary students in 18 extension schools 

under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 in the academic year 2013and the 

sample group of this study was 632 ethnics lower secondary students selected by Multistage 

Random Sampling. The research instrument was a questionnaire on the factors affecting 6 aspects of 

cherishing Thai-ness. The statistics for analyzing data was descriptive statistic by using mean, standard 

deviation and the analytical statistic by using correlation analysis to analyze the model of factors 

affecting the desirable characteristics of cherishing Thai-ness of ethnics lower secondary students 

in extension schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 4 and examine the 

validity of the model with the empirical data by using LISREL program. The results were found 

that; 

 The analysis of causal relationship model affecting the cherishing Thai-ness of ethnic 

lower secondary students in extension schools under Chiang Rai Primary Educational Service Area 

Office 4 by considered the Chi-Square (
2x = 34.88, df = 46) with the probability of0.76 meant the 

hypothesis was accepted and the model was fitted with the empirical data.  The Goodness of Fit Index: 

GFI = 0.99, Adjust Goodness of Fit Index: AGFI = 0.97, Root Mean Squared Residual: RMR = 0.0084 which 

was near the Q-Plot and was steeper than diagonal also meant that the model was fitted with the 

empirical data.  When considered the effect of variables in the model, there was no statistical 

significance.  R SQUARE of the desirable characteristics of cherishing Thai-ness of ethnic students was 

0.98which meant the variable in the model explained the variance of the desirable characteristics of 

cherishing Thai-ness of ethnicstudents at 98 %. 

 

Keywords : Factors Influencing, Desirable Characteristics, Cherishing Thai-ness 
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1. บทนํา 
 ในปจจุบันจากวิกฤตการณทางวัฒนธรรมของสังคมไทย สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมที่ 16 (2535 :40) 

ไดกลาวถึงเรื่องนี้ไวความวา สังคมไทยเปนดังเชนสังคมมนุษยทั้งหลายในโลกที่ไมหยุดนิ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสังคมอื่นๆ ในระดับเดียวกันแลว ก็อาจกลาวไดวามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจนคน

สวนใหญในสังคมปรับตัวเองไมทัน จนเกิดปญหาทางวัฒนธรรมที่ตองมีการแกไขกันตลอดมาในสังคมไทยแตเดิมอยูกัน

อยางเรียบงายในกรอบของประเพณีที่มีจารีตและขนบธรรมเนียมทองถิ่นคอยควบคุมใหผูคนอยูกันอยางสงบสุข ปจจุบัน

เมื่อคนรุนหนุมสาวยายออกไปเรียนหรือทํางานที่อื่น คนรุนใหมเกิดการหมดความเชื่อถือในความรูความสามารถตอการ

เปนผูนําของคนรุนกอนเพราะถือวาตนไดเลาเรียนความรูใหมๆจากในเมืองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆได 

พรอมกันนั้นก็รับเอาความทันสมัยหลายๆอยางมาจากภายนอก จึงทําใหหมดความเลื่อมใสและเชื่อถือในสิ่งที่เปนจารีตและ

ประเพณีของทองถิ่นที่เคยมีบทบาทในการสรางและควบคุมความสัมพันธทางสังคม ความขัดแยงและความเปลี่ยนแปลงจึง

เกิดขึ้นเรื่อยๆสอดคลองกับ นิเทศ ตินณะกุล (2546 :82) ที่ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไววา สื่อ

สิ่งพิมพตางๆ มีอิทธิพลตอมนุษยและสังคมคอนขางมาก เราจะสังเกตเห็นไดจากคานิยมที่เปลี่ยนไปของวัยรุน รวมถึงการ

แตงกาย มารยาทการออกสังคม การรับประทานอาหารการคบเพื่อน การใชคําพูดและสนทนา การใชอุปกรณสื่อสารเพื่อ

เสริมใหตัวเองมีลักษณะเดนและดูเปนคนทันสมัยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจน ไดแก การแตงกายและการยอมสีผมที่

เลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก อเมริกาและญี่ปุน เชน การที่เด็กวัยรุน อายุประมาณ 13-15 ป หันมาแตงตัววาบหวาม 

นุงนอยหมนอย เพื่อใหทันสมัยนิยม   

 เชนเดียวกับอมรา พงศาพิชญ (2545 :9-12) ไดกลาวไวโดยสรุปถึงโครงสรางสังคมไทยไววา ในประเทศไทย

ชนกลุมใหญก็คือคนไทยและชนกลุมนอยก็คือ คนพมา คนลาว คนเขมร ชาวเขาเผาตางๆ คนมาเลย (หรือคนมุสลิมใน

ภาคใต) เปนตน  ในกรณีของประเทศไทย ถาสมาชิกของคนกลุมนอยสวนใหญมีความรูสึกวา ถึงแมตนจะเปนชนกลุมนอย

แตก็ยังมีสํานึกของความเปนพลเมืองไทยอยูบาง ก็ถือไดวาความสัมพันธระหวางชนกลุมนอยและชนกลุมใหญเขากัน

ไมได เกิดขึ้นเมื่อชนกลุมนอยมีความรูสึกวาถูกชนกลุมใหญกีดกันและดูถูกทําใหไมมีสํานึกของการเปนสวนหนึ่งของ

สังคมใหญ  ในกรณีของกลุมแยกดินแดน (Separatist Group) หรือกลุมผูกอการราย (Terrorist Group) เปนตัวอยาง

ของความแตกแยกและความขัดแยงระหวางชนกลุมนอยและชนกลุมใหญ การศึกษาเรื่องรักความเปนไทย จึงเนนศึกษาเรื่อง

สังคมและวัฒนธรรมใหเหมาะสม ถูกกาลเทศะและถูกทิศทาง สอดคลองกับทองถ่ิน ภายใตความหลากหลายทางชาติ

พันธุและศาสนา เพื่อสรางความสัมพันธระหวางชนกลุมนอยกับชนกลุมใหญที่เขากันได อันจะกอใหเกิดความรูสึกของ

ชนกลุมนอยที่รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคมใหญและไดเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมของกันและกันเกิดความเขาใจอันดีตอ

กันในที่สุด   

 โดยการเรียนรูสิ่งตางๆเหลานี้การศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดังจะเห็นไดจาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542ในมาตรา 22 (กระทรวงศึกษาธิการ.2543: 8) กลาววาการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพและมาตราที่ 7 

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 :4) ระบุวากระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ

ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา

ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติการกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
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ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง สอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดกําหนดสิ่งที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได ไวในมาตรฐานการเรียนรู

และตัวชี้วัด ซึ่งจะประกอบไปดวยความรู ความสามารถคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค เมื่อผูเรียนไดรับการ

พัฒนาไปแลวนอกจากจะมีความรูความสามารถตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดไวในมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

แลวจะนําไปสูการมีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ อันไดแก ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแกปญหา การใช

ทักษะชีวิตและการใชเทคโนโลยี รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการอันไดแก รักชาติศาสนกษัตริย ซื่อสัตย

สุจริตมีวินัย ใฝ เรียนรูอยูอยางพอเพียงมุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2551 : 3) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกอบดวย 5 อําเภอ คืออําเภอเทิงอําเภอขุนตาล 

อําเภอพญาเม็งราย อําเภอเวียงแกนและอําเภอเชียงของลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบสูงมีแนวเทือกเขา

ดอยยาว ดอยผาหมนและดอยผาจิเปนแนวกั้นระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(สภาพภูมิศาสตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4.http://www.cri4.obec.go.th/.2556) ซึ่ง

จากสภาพทางภูมิศาสตรพบวาประชากรประกอบไปดวยหลายชนชาติพันธ มีชนชาติไทย ไทยใหญ มงหรือแมว 

เมี่ยนหรือเยา อาขามูเซอ จีนฮอ ไทยลื้อและมงลาวอพยพ ซึ่งอาศัยอยูตามแนวเทือกเขาตางๆ อันนํามาซึ่งความ

หลากหลายทางชาติพันธุ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเยาวชนในชวงอายุ 13-15 ป ซึ่งกําลังเขาสูชวงของวัยรุน 

เปนชวงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและจิตใจ เปนวัยที่จะใชอารมณมากกวาเหตุผล การศึกษาเปนสวน

สําคัญที่จะชวยเสริมสรางจิตสํานึกในวัฒนธรรมไทย เนื่องจากวัฒนธรรมภายนอกนั้นเปนสิ่งที่ฉาบฉวยและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จึงควรมีการสงเสริมและเผยแพรใหเยาวชนโดยเฉพาะชนเผาใหตระหนักถึงความเปน

พลเมืองไทยเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางกลุมชาติพันธกับกลุมชนสวนใหญของสังคมไทยเกิดการเรียนรู

วัฒนธรรมซึ่งกันและกันเกิดความเขาใจอันดีตอกันใหเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและชาติพันธุของ

ตนเอง ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ที่ตองการใหผูเรียน

รักความเปนไทย 

 จากแนวคิดและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดตระหนักเห็นวานักเรียนกลุมชาติพันธชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต4 ซึ่งมีความหลากหลายทาง

ชาติพันธุ ยังเกิดความบกพรองทางดานการเรียนรูเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยรวมถึงภูมิ

ปญญาไทย อันเปนเอกลักษณของชาติและนอกจากนี้ยังพบวาการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปน

ไทยสวนใหญไดศึกษานักเรียนพื้นราบซึ่งเปนกลุมตัวอยางที่มีความแตกตางจากนักเรียนกลุมชาติพันธทั้งทางดาน

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เชื้อชาติ ภาษา ความเชื่อ ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก เพราะฉะนั้นผล

การศึกษาที่ไดไมอาจสามารถนําไปประยุกตใชกับนักเรียนกลุมชาติพันธได ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจวาจะมีตัวแปรใดบางที่มี

ผลตอการรักความเปนไทยสําหรับกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนนักเรียนกลุมชาติพันธ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เปน

การศึกษาปจจัยทั้งทางตรงและทางออม โดยใชโมเดลลิสเรลและผลของการศึกษาในครั้งนี้จะชวยเปนแนวทางใหแกพอ

แม ครูและผูที่เกี่ยวของนําไปใชในการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาไทยและภูมิใจใน

ความเปนไทยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดียิ่งข้ึนไป เสมอืนเปนการสรางภมูิคุมกันที่ดใีนตัวของนักเรียนซึ่งจะเปน

กําลังในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆ กับคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของ

นักเรียนกลุมชาติพันธ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุกับขอมูลเชิงประจักษ 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและอิทธิพลทางออมตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปน

ไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธชั ้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชาติพันธุที่กําลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2556 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

จํานวน 18 โรงเรียน จํานวน 1,908 คน 

 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการศึกษาดานเนื้อหาตางๆ เพื่อนําไปสูคําตอบของ

วัตถุประสงค ประกอบดวย ปจจัยที่มีอิทธิผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยไดแก การปรับตัวทางสังคม 

การไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยจากครอบครัว การไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยจากโรงเรียน ความเชื่อ

ของชนเผา อิทธิพลจากสื่อมวลชน 

 ขอบเขตดานตัวแปร  

 ตัวแปรใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ   

 1.  ตัวแปรภายนอกแฝง   

  1.1 ตัวแปรตน ประกอบดวย 

   1.1.1 การปรับตัวทางสังคม ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได ไดแก การปรับตัวทางสังคม 

   1.1.2การไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยในโรงเรียน ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได4 ตัวแปร 

ไดแก วิธีการสอนของครูหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมสงเสริม บรรยากาศในโรงเรียน 

   1.1.3 อิทธิพลจากสื่อมวลชน ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร คือ การรับรูผานสื่อ

โทรทัศน การรับรูผานสื่อวิทยุ การรับรูผานสื่อสิ่งพิมพและการรับรูผานสื่ออินเตอรเน็ต 

 2.  ตัวแปรแฝงภายในจะมีตัวแปร 2 ลักษณะ คือ  

  2.1  ตัวแปรตน ประกอบดวย   

   2.1.1 ความเชื่อ ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 3 ตัวแปร ไดแก ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณี  

ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

    2.1.2การไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยจากครอบครัวประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 2 ตัว

แปร ไดแก การอบรมเลี้ยงดแูบบไทย การทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัวที่แสดงออกถึงความเปนไทย 
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  2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย   

  คุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทย ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได 8 ตัวแปรไดแก1. แตงกายและมี

มารยาทงดงามแบบไทย มีสัมมาคารวะกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 2. รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย3. ชักชวนแนะนําใหผูอื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย4. ใชภาษาไทยและ

เลขไทยในการสื่อสารได 5. ชักชวนแนะนําใหผูอื่นเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยที่ถูกตอง6. นําภูมิปญญาไทยมาใชให

เหมาะสมในวิถีชีวิต 7. รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย 8. แนะนํามีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 ปจจัยเชิงสาเหตุ หมายถึง ตัวพยากรณหรือตัวแปรอิสระ ซึ่งเปนสาเหตุและอิทธิพลตอตัวแปรตามหรือตัว

แปรผล 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง สิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน อันเปนสิ่งที่สังคมตองการคลอบคลุม

ถึงดานคุณธรรมจริยธรรม คานิยม จิตสํานึกที่ตองการปลูกฝงใหกับผูเรียนใหติดเปนนิสัยจนเปนวิถีชีวิตหรือบุคลิกภาพ

สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 

 คุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทย หมายถึง ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 

วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูกตเวทีเห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมอนุรักษและ

สืบทอดภูมิปญญาไทยโดยแสดงพฤติกรรมบงชี้ ไดแก การแตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทยมีสัมมาคารวะกตัญู

กตเวทีตอผูมีพระคุณรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทยชักชวนแนะนําใหผูอื่นปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดชักชวนแนะนําใหผูอื่นเห็นคุณคา

ของการใชภาษาไทยที่ถูกตองนําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวิถีชีวิตรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทย

แนะนํามีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญา 

 นักเรียนกลุมชาติพันธุ หมายถึง นักเรียนชนเผาตางๆ คือ ไทยใหญ อาขามูเซอ จีนฮอ ไทยลื้อ เยาและมงที่

กําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ชลธี กุลประดิษฐ, 2527 : 64; สุรีรัตน สมบัติกําไร, 

2550 : บทคัดยอ; เฟองฟา ทองชั้นลุก, 2548 : บทคัดยอ; ชลธี กุลประดิษฐ, 2527 : บทคัดยอ; ลัดดาวัลย พรศรีสมุทร

และวิลาสลักษณ ชีววัลลี, 2524 : 37; ผดุง อารยะวิญูและศรียานิยมธรรม, 2530 : 89; โสภา ศิริอุเทน, 2548 : 

บทคัดยอ; นิรมล หันหาบุญ, 2538 : บทคัดยอ; กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย, 2545 : 20; อนุศักดิ์ จินดา, 2548 : บทคัดยอ; วิชัย กฤษกลาง, 2546 : บทคัดยอ) ผูวิจัยสรุปไดวา ตัวแปร

สําคัญที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนชาติพันธุ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ไดแก การปรับตัวทางสังคม การไดรับการสงเสริม การรักความ

เปนไทยจากครอบครัว การไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยจากโรงเรียน ความเชื่อ อิทธิพลจากสื่อมวลชนซึ่งผูวิจัย

สามารถกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพที่ 1 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 

รักความเปนไทยของนักเรียน 

กลุมชาติพันธุ 

แนะนํามีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

 

รวมกิจกรรมที่เกีย่วของกับภูมิปญญาไทย 

นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมในวถิีชีวิต 

ชักชวนแนะนาํใหผูอื่นเห็นคุณคาของการใช

ภาษาไทยที่ถูกตอง 

ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดถูกตอง

ชักชวนแนะนาํใหผูอื่นปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะ  

และวัฒนธรรมไทย 

แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย 

มีสัมมาคารวะกตัญูกตเวทีตอผูมพีระคุณ ความเชื่อ 

การไดรับการสงเสริม 

การรักความเปนไทย 

ในโรงเรียน 

การปรับตัวทางสังคม 

การไดรับการสงเสริมการรัก 

ความเปนไทยจากครอบครัว 

หลักสตูรสถานศึกษา 

กิจกรรมสงเสริม 

การปรับตัวทางสังคม 
ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณ ี

ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรม 

การทํากิจกรรมรวมกันในครอบครวัท่ี

แสดงออกถึงความเปนไทย การอบรมเลี้ยงดูแบบไทย 

บรรยากาศในโรงเรียน 

ความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรม

อิทธิพลของ

สื่อมวลชน 

การรับรูสื่อสิ่งพิมพ 

การรับรูสื่อวิทย ุ

การรับรูสื่อโทรทัศน 

การรับรูสื่ออินเตอรเน็ต 

วิธีการสอนของคร ู

ภาพท่ี  1  รูปแบบสมมติฐานแสดงอิทธิพลของตัวแปรปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคณุลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
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6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนกลุมชาติพันธ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ซึ่งไดมาโดย

การสุมแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 1. สํารวจขอมูลประชากรจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ คือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

4แลวจัดกรอบการสุม (Sampling Frame) โดยในการจัดขนาดโรงเรียนผูวิจัยไดนําเกณฑสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ(2558 : ม.ป.ท.)  

 2.การสุมกลุมตัวอยาง 

 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางกอน ซึ่งคํานวณโดยใชสูตรของ Yamane (1973 : 727)ที่ความเชื่อมั่นเทากับ 

95%มีคาความคลาดเคลื่อนจากการสุมรอยละ 5 

 จากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณโดยใชสูตรของYamane(1973 : 727) ไดขนาด

กลุมตัวอยางประมาณ 400คน ซึ่งในการวิเคราะหโมเดลลิสเรลตองมีขนาดกลุมตัวอยางไมนอยกวา20เทาของ

พารามิเตอรขนาดของกลุมตัวอยางเพียงพอที่จะใชในการวิจัยครั้งนี้จึงใชไมต่ํากวา 600 คนจากนั้นเลือกกลุมตัวอยางโดย

วิธีสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน(Multistage Random Sampling)มีลําดับขั้นในการสุมดังนี ้

 ขั้นตอนที1่ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดของโรงเรียนเปนชั้นของการ

สุม (Strata)และมีโรงเรียนในแตละชั้นเปนหนวยของการสุม (Sampling Unit)โดยทําการสุมโรงเรียนมารอยละ40 

(โดยคํานวณตามสัดสวนของกลุมตัวอยางและประชากร) 

 ขั้นตอนที่2ทําการสุมแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใหนักเรียนเปนหนวยของการสุม 

(Sampling Unit)โดยทําการสุมนักเรียนในแตละระดับชั้นและของทุกโรงเรียนในขั้นตอนที1่มารอยละ 70ของนักเรียนในทุก

ระดับชั้นและทุกโรงเรียน ผูวิจัยสุมกลุมตัวอยางไดจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น632คนซึ่งมากกวากลุมตัวอยางที่ประมาณไว

ปองกันความผิดพลาดและเพียงพอของขอมูลซึ่งอาจเกิดจากนักเรียนไมตั้งใจตอบแบบสอบถามหรืออาจเกิดจากการตอบ

แบบสอบถามไมครบทุกขอ 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองมีทั้งหมด 2 สวน คือ สวนที่ 1 สอบถามขอมูล

สวนตัวสวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยมี 6 ดาน คือ การปรับตัว

ทางสังคม การไดรับการสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยในโรงเรียน การไดรับการสงเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยในครอบครัว อิทธิพลของสื่อมวลชล ความเชื่อและวัฒนธรรมชนเผา 

คุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทย 

 การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 การสรางเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

 1. ศึกษาเอกสารรายงานผลการวิจัย บทความตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารรายงาน

ผลการวิจัย บทความตางๆ ท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยและปจจัยที่มีผลตอ

คุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทย 
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 2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารมาสังเคราะหเนื้อหาประเด็นที่จะใชสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม

วัตถุประสงคและตัวแปรที่ใชศึกษา ลักษณะคําถามเปนแบบประเมินคา (Rating Scale) โดยแตละคําถามจะมีคําตอบให

เลือก 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด 

 3. นํารางแบบสอบถามที่รางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบและปรับแกตามคําแนะนํา

เพื่อความสมบูรณของเนื้อหา รวมทั้งการใชภาษาที่เหมาะสม 

 4. นําแบบสอบถามฉบับที่ปรับปรุงจากขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาแลว สอบถามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยดวยการหาดัชนีความสอดคลอง

ของขอคําถามกับวัตถุประสงคที่วัด (lndex of ltem - Objective Congruence : IOC)  

 5. ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาหาดัชนีที่สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC : Index of 

Item - Objective Congruence) แลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป คัดเลือกขอคําถาม

ไวได 80ขอ พรอมทั้งแกไขปรับปรุงขอคําถามที่คัดเลือกไวตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 6. นําขอคิดเห็นและคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้งเพื่อ

ดําเนินการแกไขขอคําถามกอนนําไปทดลองใช(Try Out)  

 7. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแกไขไปหาความเชื่อมั่น โดยนําไปทดลองใช(Try Out) กับกลุมที่ไมใช

ประชากรประมาณ 30 กลุม แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับดวยวิธีการหา

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(Oronbach) ซึ่งคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ

วิเคราะหขอมูลสถิติ ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.909 ซึ่งจัดวาแบบสอบถามฉบับนี้มีคาความ

เชื่อมั่นในระดับดีเหมาะสมทีจ่ะนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 8. นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับนักเรียนกลุมชาติพันธุที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 632 คน 

 การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหขอมูลดวยระเบียบวิธีการทางสถิติโดยมี

ขั้นตอนดังนี ้

 1.วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเพื่อใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยางและลักษณะการแจกแจงของตัวแปรตางๆ 

โดยการหาคาทางสถิติพื้นฐานของคะแนนไดแกคาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 

(Pearson’s Product-moment CorrelationCoefficient) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุ

ของความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและการวิเคราะหKMOand Bartlett’s Test 

 3. วิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทย

ของนักเรียนกลุมชาติพันธุโดยโปรแกรม LISREL 

 

7. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุม

ชาติพันธุ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 

เขต 4พบวาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุ โดย

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้ง 5 ดาน เรียง
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ตามลําดับคาเฉลี่ยคือ ดานการไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยในโรงเรียนมีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน

ความเชื่อชนเผาดานการปรับตัว ดานการไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยจากครอบครัวและดานอิทธิพลของ

สื่อมวลชน  

 ผลการวิเคราะหขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหเสนทาง 

 พบวา ตัวแปรสังเกตไดที่เกี่ยวกับโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปน

ไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4มีการแจกแจงของขอมูลในลักษณะเบซาย (ความเบมีคาเปนลบ) แสดงวาตัวแปรแตละตัวนั้น

มีคะแนนคอนขางสูง มีการแจกแจงขอมูลใกลเคียงกับโคงปกติ พิจารณาไดจากความเบที่มีคาเขาใกลศูนย โดยมีคาอยู

ระหวาง -0.286 ถึง 0.285 เมื่อพิจารณาความโดงของตัวแปร พบวาตัวแปรมีลักษณะการกระจายเขาใกลโคงปกติ 

 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอัน

พึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธ ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4จํานวน 22 ตัวแปรโดยใชสหสัมพันธของเพียรสัน พบวา

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาตั้งแต 0.256 ถึง 0.781 ความสัมพันธระหวางตัวแปรมีคาตางจากศูนยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 231คู 

 ผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียน

กลุมชาติพันธ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงราย เขต 4 โดยพิจารณาจากคาไค-สแควร (
2x = 34.88, df = 46) ซึ่งมีคาความนาจะเปนเทากับ 0.76คาไค-สแควร

แตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วาโมเดลตามทฤษฎีสอดคลองกับขอมูล

เชิงประจักษและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI = 0.99) และมีคาเขาใกล 1 คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืนปรับแก (Adjustd Goodness of Fit Index : AGFI = 0.97) และมีคาเขาใกล 1 รวมทั้งดัชนีรากฐาน

ของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.0084) มีคาเขาใกลศูนยกราฟ Q-

Plot ชันกวาเสนทแยงมุม แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษและเมื่อพิจารณาคาอิทธิพลของตัวแปร

ในโมเดลไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์การพยากรณหรือ R SQUARE ตัวแปรคุณลักษณะอันพึงประสงครักความ

เปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธมีคาเทากับ 0.98 แสดงวา ตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตัวแปร

คุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธ ไดรอยละ 98 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติ

พันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปรการปรับตัว (ADAPT) ดวยขนาดอิทธิพล 0.91 รองลงมาคือ ตัว

แปรความเชื่อของชนเผา (BELIEF) ดวยขนาดอิทธิพล 0.36 และตัวแปรการไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยจาก

ครอบครัว (RECEIVE) ดวยขนาดอิทธิพล 0.30 ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติคือ ตัวแปรอิทธิพลของ

สื่อมวลชน (MEDIA) ดวยขนาดอิทธิพล 0.63 และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติคือ ตัวแปร

การไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยในโรงเรียน (CARE) ดวยขนาดอิทธิพล -0.54 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุม

ชาติพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปรความเชื่อของชนเผา (BELIEF) ดวยขนาดอิทธิพล 0.36 

รองลงมาคือ ตัวแปรการไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยจากครอบครัว (RECEIVE) ดวยขนาดอิทธิพล 0.30 ตัวแปร

ที่มีอิทธิพลทางตรง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ตัวแปรการปรับตัว (ADAPT) ดวยขนาดอิทธิพล 0.64 ตัว
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แปรทีม่ีอิทธิพลทางตรง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรอิทธิพลของสื่อมวลชน (MEDIA) ดวยขนาดอิทธิพล 0.47 

และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติคือ ตัวแปรการไดรับการสงเสริมการรักความเปนไทยใน

โรงเรียน (CARE) ดวยขนาดอิทธิพล -0.54 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุดตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียน

กลุมชาติพันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปรการปรับตัว (ADAPT) ดวยขนาดอิทธิพล 0.28 และตัวแปร

อิทธิพลของสื่อมวลชน (MEDIA) ดวยขนาดอิทธิพล -0.17 ตามลําดับ 

แผนภาพปจจัยที่สงผลตอการรักความเปนไทยของนักเรียนชาติพันธุ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4จากการวิเคราะหผลโดยใช

โปรแกรมลิสเรล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. อภิปรายผล 

 

  

 

 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยโดยภาพรวมสอดคลองกับกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย โดยผลการวิจัยมีประเด็นที่นํามา

อภิปราย ดังนี ้

 1. ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุใน

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดในดานการไดรับการสงเสริม

การรักความเปนไทยในโรงเรียนและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีคาเฉลี่ยมากที่สุดในดานกิจกรรมสงเสริมการรัก

ความเปนไทยของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะโรงเรียนเปนสถานที่ที่ใหความรูใหนักเรียนไดเรียนรูจากการทํากิจกรรม

ตางๆ รวมกัน โดยครูมีหนาที่อบรมสั่งสอนและจัดการศึกษาใหกับนักเรียน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูและทันตอการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน ทั้งดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ดังนั้นโรงเรียนจึงเปนสถานที่ที่มีอิทธิพลตอการ

พัฒนาความรู ความคิดและพฤติกรรมของนักเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังเปนสถานที่ฝกฝน อบรมบมนิสัยใหเด็กไดรูจักการ

มีมารยาทที่ดี มีการปฏิบัติตนที่ดีและเหมาะสมตามแบบไทยและแบบสากล นอกจากนี้โรงเรียนไดสอนใหนักเรียนไดรูจัก

รักความเปนไทยจากการจัดกิจกรรมตางๆในโรงเรียน เชน การไหว ทําความเคารพครูหรือผูใหญ ซึ่งเปนการแสดงออกถึง

ความเปนไทยและเปนการแสดงถึงการมีมารยาทที่ดงีาม ดังคํากลาวของลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2543 : 129) 

ที่ไวกลาววา ครูเปนผูมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนักเรียน ถาครูสอนใหนักเรียนรูและกระทําแตสิ่งดีๆ นักเรียนก็จะเปน

คนดี มีคานิยมทางดีอยูกับตัวทั้งนี้เพราะผลจากครูปลูกฝงคานิยมใหแกนักเรียนครูเปนแบบอยางแกเยาวชนและบุคคล

ทั่วไปทั้งดานความรูและพฤติกรรมตางๆ ภารกิจที่ครูพึงกระทําหรือจําเปนตองกระทําในฐานะแมพิมพของชาติ เชนเปน

แบบอยางทีด่ีในการปฏิบัติตามมารยาทไทยเปนแบบอยางที่ดีแกการปฏิบัติตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยเปนแบบอยางที่

ดีโดยนําเอาหลักธรรมในการปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน เปนแบบอยางที่ดีดานความซื่อสัตยเปนแบบอยางที่ดีดานการ

ประหยัดอดออม เปนแบบอยางที่ดีดานการพัฒนาตนเอง เปนแบบอยางที่ดีในการแตงกาย เปนแบบอยางที่ดีดาน

สุขอนามัย เปนแบบอยางที่ดีดานการบําเพ็ญตนเปนพลเมืองดี เปนแบบอยางที่ดีดานการใชภาษาไทย เปนแบบอยางที่ดี

ดานความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและเปนแบบอยางที่ดีดานเปนบุคคลที่มีชีวิตในครอบครัวอยางผาสุก 

(ความสําคัญของความเปนครู. (2561).https://sites.google.com/site/krutubtib/khru/khwam-sakhay-khxng-khru) 

การสอนใหเด็กรักความเปนไทย คือ การสอนใหเด็กรูจักตัวเอง รูที่มาของตัวเอง สามารถพัฒนาตัวเองใหรูจักคิด รูจัก

ปฏิบัติตอวัตถุสรางสรรคของมนุษย ตลอดจนเทคโนโลยี ใหเกิดสํานึกตระหนักถึงกัน ใหเกื้อกูลหนุนกัน จะตองพัฒนาเด็ก

ของเราใหเขาถึงความจริงของธรรมชาติ และมีความสุขไดในทามกลางธรรมชาติ สามารถอยูรวมกับผูอื่น พรอมที่จะอยู

รวมอยางสรางสรรคสังคม ไมขัดแยงแยงชิงกัน จะตองเปลี่ยนแปลงใหมีการพัฒนาในทางที่จะอยูรวมกันอยางสรางสรรค

และเกื้อกูลมีจิตใจที่เขมแข็ง มุงมั่นจะทําชีวิตของตนเองใหดีที่สุด เต็มศักยภาพ ไมประมาท ไมหลงใหลตอสิ่งภายนอกที่มา

ลอเราชักจูง สามารถที่จะมีความสุขและใชปญญาพาชีวิตถึงจุดหมายเราจะมีชีวิตที่ดี ที่สมบูรณ ตองประสานกับโลกกับสิ่ง

ทั้งปวงการจัดการศึกษาใหกับเด็ก จึงควรเปนการศึกษาที่จะสรางเด็กของเราใหมีความคิดที่ถูกทางมีความสุข ทั้งในการ

เรียน การหาความรู การทํางานที่สรางสรรค การอยูรวมดวยชวยเหลือกัน สรางเด็กใหเปนคนดีทั้งตอตนเองตอผูอื่น ตอ

สิ่งแวดลอม ตอประเทศชาติและตอโลก 

 ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรการปรับตัว มีอิทธิพลรวมและอิทธิพลทางออมสูงสุดตอคุณลักษณะอัน

พึงประสงครักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุทั้งนี้อาจเปนเพราะในสังคมปจจุบันมีบุคคลหลากหลายประเภทที่

แตกตางกันทั้งทางดานภาษา เชื้อชาติหรือวัฒนธรรม ซึ่งความแตกตางกันนั้น เกิดจากการไดรับการถายทอดความรู ความ

เชื่อและทัศนคติตั้งแตเด็กจากบุคคลในครอบครัวหรือจากสังคมรอบขาง แตถึงชวงวัยที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

จากสังคมเดิม สถานที่เดิมไปสูสังคมใหม สถานที่ใหม เชน เด็กเมื่อเติบโตขึ้นตองเขาเรียนในโรงเรียน เด็กที่สําเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนหนึ่งตองเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาในอีกโรงเรียนหนึ่ง หรือนักเรียน

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแลวตองทํางานในสถานที่ตางๆ การเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนหรือสถานที่ทํางานนั้น ยอมตอง

มีการเปลี่ยนไปพบเจอกับสิ่งแวดลอมใหมและสังคมใหมดวย ซึ่งตองปรับตัว ปรับพฤติกรรมใหเหมาะสมตอสิ่งแวดลอมนั้น 

เพื่อไมใหเกิดความขัดแยง เชนเดียวกับนักเรียนกลุมชาติพันธุท่ีตองศึกษาอยูในโรงเรียนไทย ยอมตองมีการปรับตัว เรียนรู

วัฒนธรรมและคุณลักษณะความเปนไทย นอกจากนี้การทํากิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน ยังมีสวนชวยใหการปรับตัวทาง

สังคมของนักเรียนเปนไปไดดีและเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทย สอดคลองกับผลการวิจัยของศุภางค 

สองเมือง (2553 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษากลไกการปรับตัว ทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห 42 จังหวัดสตูล พบวา กลไกการปรับตัวทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมอยางมี
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นัยสําคัญที่ 0.01 เพราะกลไกการปรับตัวเปนกระบวนการปองกันตนเองของบุคคล เปนวิธีซึ่งชวยลดความเครียด ความ

กังวลใจ ความคัดของใจ ความขัดแยงในใจ เพื่อการปรับตนเองหรือปกปองตนเองใหมีชีวิตอยูรอดและอยูไดอยางดีและมี

ความสุข ปองกันตนเองจากความแปรปรวนของสภาพจิตใจของตนเอง ซึ่งจะตองใชเพื่อปรับตัวทางสังคม ทั้งดานเพื่อน ครู

หรือบุคลากร ครอบครัวและสื่อมวลชน เพื่อที่จะปรับตัวเขากับบุคคลเหลานี้ไดและสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข โดย

ที่บุคคลตองปรับพฤติกรรมและความตองการตางๆ โดยมีการแสดงออกที่เหมาะสมเพื่อสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นให

เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบุคคลหรือกลุมไดดวยความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสุรีรัตน 

สมบัติกําไร (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชนเผาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม : 

กรณีศึกษาชนเชาปกาเกอะญอ พบวา เงื่อนไขการปรับตัวของนักเรียนนั้นแตกตางกันของแตละปจเจกบุคคล แตโดย

ภาพรวมเงื่อนไขดังกลาวขึ้นอยูกับบริบทของโรงเรียนศึกษาเชียงใหม เวลาที่นักเรียนอยูในโรงเรียน โอกาสและความถี่ของ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เนื้อหาและขอมูล ขาวสารในมิติของการศึกษาตลอดชีวิตในโรงเรียน ตลอดจนไหวพริบและทักษะ

สวนตัว ผลการกลอมเกลาทางสังคมในเชิงจารีต ประเพณี วัฒนธรรมและพื้นฐานทางครอบครัวของนักเรียนก็เปนเงื่อนไข

สําคัญของกระบวนการปรับตัวทางสังคม  

 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอคุณลักษณะอันพึงประสงค รักความเปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธุ

คือ ความเชื่อของชนเผา อาจเปนเพราะนักเรียนไดรับการปลูกฝงเกี่ยวกับประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรมของชนเผา

มาตั้งแตแรกเกิดจนเติบใหญ โดยไดรับการอบรม สั่งสอนและฝกฝนจากครอบครัวหรือชุมชน ทําใหเกิดเปนวิถีชีวิตและ

เปนแนวปฏิบัติในชุมชนนั้น พรอมกันนั้นเมื่อนักเรียนเรียนในโรงเรียนไทย อยูในสังคมไทย ไดเรียนรูความเปนไทย ไม

วาจะเปนเรื่องของการแตงกาย ภาษา มารยาท ประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยผูที่ถายทอดความรูตางๆ ไดแก  

โรงเรียน สังคมหรือสื่อตางๆ ซึ่งเด็กจะเกิดการเรียนรูและปฏิบัติตามความเปนไทยในลักษณะที่ไมขัดแยงกับความเชื่อ

ของชนเผาของตน ซึ่ งทําให เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงครักความเปนไทยไดดังที่ เสรี  พงศพิศ.(2561). 

http://kanchanapisek.or.th/kp/sub/book/book.php?book=20&chap=1&page=t20-1-infodetail10.html)

กลาววา ความเชื่อและพิธีกรรมตางๆ ในชีวิตของชาวเขา มีรายละเอียดมากมาย ซึ่งลวนแตแสดงใหเห็นถึงการสั่งสม

ประเพณีดังกลาวมาชานานและถายทอดมาสูลูกหลาน ความเชื่อนี้ไมไดแยกออกไปจากการดําเนินชีวิตของพวกเขา ซึ่ง

สัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผี วิญญาณและสิ่งที่ไมเห็นหรือสัมผัสไดอยูตลอดเวลา การรักษากฎเกณฑที่บรรพบุรุษ

ถายทอดมา จึงตองทําอยางเครงครัด หากมีการละเมิดก็จะเกิดเหตุไมดีตางๆ จะตองขอขมาตอผีและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและ

แกไขความผิดที่ไดกระทําไปปจจุบันนี้วิถีชีวิตของชาวเขาสวนใหญกําลังเปลี่ยนไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสังคม 

การคมนาคม การติดตอระหวางชาวเขากับคนอื่นๆ การไปมาหาสูกับชุมชนอ่ืน และกับเมือง ถนนหนทางกําลังรุกไล

เขาไปถึงชุมชนที่พวกเขาอยู พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ในวิถีการดําเนินชีวิต 

การบริโภคและความสัมพันธภายในสังคมและกับธรรมชาติ ปาเขาเองก็เปลี่ยนไป แทบจะไมมีปาเหลือใหพวกเขา

เคลื่อนยายทํามาหากิน เหมือนท่ีเคยทําอีกตอไป สวนใหญจึงตองปกหลักปกฐานท่ีเดิมและเริ่มการผลิต ทั้งแบบใหม 

การปลูกผัก ผลไม หรือการทําเกษตรยั่งยืน เพื่อการฟนธรรมชาติและเพื่อการยังชีพ สวนหนึ่งอพยพลงไปอยูในเมือง

ลูกหลานชาวเขาสวนหนึ่งเริ่มเรียนรูภาษาไทย อานออกเขียนได หลายคนเขาไปเรียนตอในเมืองและจบมหาวิทยาลัย 

สวนหนึ่งเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสตหรือพุทธศาสนา สวนหนึ่งก็ยังรักษาความเชื่อประเพณีดั้งเดิมไวการ

เปลี่ยนแปลงสังคมมีผลอยางสําคัญ ตอความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขา เพราะการเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอยางรวดเร็ว จน

ดูเหมือนวา พวกเขาไมสามารถจะตามการเปลี่ยนแปลงนี้ไดทัน เมื่อหมดคนเฒาคนแกรุนนี้ไปแลว คนรุนใหมก็คงตอง

ปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยใหมมากยิ่งขึ้น ความเชื่อและประเพณีตางๆ คงเปลี่ยนไปอยางมาก 
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ขอเสนอแนะการวิจัย  

 1. ควรทําการวิจัยในลักษณะนี้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 

4 โดยใชการวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group)ซึ่งผูวิจัยไมสามารถทําในครั้งนี้ไดเนื่องจากมีขอจํากัดดานระยะเวลา

การศึกษา 

 2. ควรทําการวิจัยในลักษณะนี้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ และ

โรงเรียนที่ไมใชสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น เพื่อทราบและนําผลการศึกษาไปใชในการวางนโยบายและแนวทาง

ในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนกลุมชาติพันธุในเรื่องดังกลาว 

 3. ควรทําการวิจัยโดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาตัวแปรที่สงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงครักความ

เปนไทยของนักเรียนกลุมชาติพันธ 

 4.ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการสงเสริมและ

แนะนําใหสื่อสิ่งพิมพหรือสื่อวิทยุใหความรูและขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับความเปนไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหนักเรียนไดมี

ชองทางในการรับความรูและขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับความเปนไทยเพิ่มขึ้น 
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ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน 

ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 

อัญชลี  พรหมเสน1 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทย       

ที่พึงประสงคของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลที่พัฒนาขึ้นกับ

ขอมูลเชิงประจักษและเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล

ตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา     เขต 36 โดยโมเดลที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 1) ตัวแปรตน มี 2 ตัวแปร คือ 1.1) ตัวแปรแฝง

ภายนอก คือ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวและการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 1.2) ตัวแปรแฝงภายใน คือ คานิยม

หลักของคนไทย อิทธิพลของตัวแบบ 2) ตัวแปรตาม มี 1 ตัวแปร คือ ตัวแปรแฝงภายใน คือ ลักษณะคนไทยที่พึง

ประสงคของนักเรียน  

การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาจากกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ปการศึกษา 2556 ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวน   

ประมาณคา (Rating Scale) การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมลิสเรล  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน ประกอบดวย 

ความสัมพันธระหวางตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน อิทธิพลของตัวแบบ 

คานิยม-หลักของคนไทยและลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน ตัวแปรทุกคูมีความสัมพันธกันทางบวก อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบวา ตัวแปรลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนมีความสัมพันธกับตัว

แปรคานิยมหลักของคนไทยในระดับสูง (r = .800) 

2. โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจาก   

คาไค-สแควร  ( x²= 20.06, df = 60) ซึ่งมีคาความนาจะเปนเทากับ 0.33 คาไค-สแควรแตกตางจากศูนยอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI = 0.99) คาดัชนีวัดระดับ   

ความกลมกลืนปรับแก (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI = 0.98) รวมทั้งดัชนีรากฐานของคาเฉลี่ย     

กําลังสองของสวนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.000) กราฟ Q-Plot ชันกวาเสนทแยงมุม

และเมื่อพิจารณาคาอิทธิพลของตัวแปรในโมเดลไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสัมประสิทธิ์การพยากรณหรือ R 

SQUARE ตัวแปรลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน มีคาเทากับ 0.86 แสดงวา ตัวแปรในโมเดลอธิบายความ

แปรปรวน   ในตัวแปรลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน ไดรอยละ 86 

                                                           
1 สาขาการวจิัยและประเมินผลการศึกษา ครศุาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีเมล : anchalee@chiangkham.ac.th 
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 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 คือ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ดวยขนาดอิทธิพล 0.71 ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอ

ลักษณะ   คนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรอิทธิพลของตัวแบบ ดวยขนาด

อิทธิพล 0.80 และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุดตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนอยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ คือ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ดวยขนาดอิทธิพล 0.64 

 

คําสําคัญ :  โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุ, ลักษณะคนไทยที่พึงประสงค, นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน,  

อิทธิพลรวม, ตัวแปรแฝงภายนอก, ตัวแปรแฝงภายใน 
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Causal Factors Influencing Thai Desirable Characteristics of Lower 

Secondary Students in Secondary Educational Service Area Office 36 
 

Anchalee  Prommasen1 

 

Abstract 
The purposes of this research were to identify the relationship of the causal factors 

influencing Thai desirable characteristics of the lower secondary students, to investigate the 

correlation of the constructed model with the empirical evidences, and to study the direct 

effects, indirect effects and total effects of the causal factors influencing Thai desirable 

characteristics of the lower secondary students in Secondary Educational Service Area office 36. 

The constructed model consisted of the Independent Variable which has 2 variables ;                

1. Exogenous latent variable are the child rearing patterns and the student activities                   

2. Endogenous latent variable are Thai value and the influence of idols and the Dependent 

Variable is Thai Desirable Characteristics of the students.  

Data collection was completed through 400 students selected by using Multi-Stage 

Random Sampling from the lower secondary students’ population in Secondary Schools in the 

Secondary Educational Service Area office 36, academic year 2013. The research tool used was a 

set of questionnaires with the Rating Scale. The research data were analyzed by using the linear 

structural model, LISREL analysis. The results were as follows: 

1. The research results represent the relationship of all variables (child rearing Patterns, 

student activities, Thai value, the influence of idols, Thai Desirable Characteristics of the students) 

that is a positive relationship with the significance level at .01 . The most relationship is between 

Thai desirable characteristics of students variable and Thai value variable at r = .800. 

2. The causal factors Influencing Thai desirable characteristics of the lower secondary 

students in Secondary Educational Service Area office 36 were in accordance with the empirical 

evidence data measured by Chi-Square =20.06, df=60, GFI=0.99, AGFI=0.98, RMR=0.000, and      

Q-Plot graph was sheerer than the diagonal line. The R-Square can identify that the variance 

value of Thai desirable characteristics was at 86%. 

 3. The most total effect influencing to Thai desirable characteristics of the students was 

the influence of child rearing patterns with influence coefficient value=0.71 with the significance 

level at .05, The most direct effect influencing was the influence of idols with influence 

                                                           
1 Research and Education Evaluation,  Master of Education,  Chiangrai Rajabhat University. 

  E-Mail : anchalee@chiangkham.ac.th 
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coefficient value=0.80, and the most indirect effect influencing was the influence of child rearing 

Patterns with influence coefficient value=0.64 which are not the significance level. 

 

Keyword : Causal Factors Model, Thai Desirable Characteristics, Lower secondary Students 

Total effect, Exogenous latent variable, Endogenous latent variable 
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1. บทนํา  
           ปจจุบันจะเห็นวา สถานการณปญหาเด็กในสังคมไทยนับวันจะรุนแรงมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

ที่แขงขันกันอยางเสรี ตอสูกันทางการตลาด กระตุนและเรงเราใหผูคนนิยมการบริโภคผานสื่อเทคโนโลยีตางๆ 

รวมทั้งวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน ทําใหโครงสรางของสังคมไทยออนแอ เด็กและเยาวชนสวนหนึ่งจึงไดรับ       

การหลอหลอมจากบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม สงผลใหเยาวชนมีพฤติกรรมที่เบี่ยงแบนเสีย่งตอการ

ทําผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม  มีคานิยมที่ไมพึงประสงค ขาดคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องความรับผิดชอบ         

ขาดระเบียบวินัย ความขยัน หมั่นเพียรและความซื่อสัตย พอแม ผูปกครองไมมีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน 

(ศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กและผูมีความตองการพิเศษ, 2551 : 28) ทําใหเด็กและเยาวชน

เผชิญกับความเสี่ยง อันเกิดจากสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม อันตรายที่ลอมรอบตัวเด็ก เด็กและเยาวชน 

จํานวนมากซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง สื่อลามกอนาจาร เสพยาเสพติดมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรอยูในแหลง  

มั่วสุมและอื่นๆ จนพฤติกรรมเหลานี้กลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตเด็กและเยาวชน ปญหาสําคัญที่จําเปนตองแกไข

อยางเรงดวน ไดแก ความฟุงเฟอใชเงินเกินตัว การแตงกาย ติดเกม ขาดวินัยความรับผิดชอบ ไมรูจักหนาที่       

ของตนเอง ไมใหหรือขาดความรวมมือกับชุมชน ไมมีพลังเยาวชนและขาดจิตสํานึก ออกจากโรงเรียนกลางคัน     

หนีเรียน  มีกิริยามารยาทกาวราว ขาดความเคารพเชื่อฟง ไมปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ใชเวลาวาง    

ในการเลนเกม ติดเพื่อนมั่วสุม เลนการพนัน ดื่มสุรา ติดบุหรี่และอื่นๆ (สมพงษ จิตระดับและอัญญมณี บุญซื่อ, 

2551 : 16) จากที่กลาวมานี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนที่ไมเปนไปตาม

ความตองการของสังคม  

           เริ่มจากกระบวนการของการจัดการศึกษา ที่ตองการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนไทยใหเติบโต   

เปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข เนนความสําคัญทั้งความรูและคุณธรรม การจัดกระบวนการเรียนรู     

ตองบูรณาการความรูดานตางๆ เชน ความรูเกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2545) โดยการจัดการศึกษา  

ตองผสมผสานสาระความรูเหลานั้นใหไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 21) และใหสถานศึกษา

จัดการประเมินผูเรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียนการรวม

กิจกรรมและการทดสอบ ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแตละระดับและรูปแบบ

การศึกษา (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545 : 13-15) และในป 2550 กระทรวงศึกษาธิการ (2551 : 9) ไดมีนโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรู มุงมั่นขยายโอกาสทางการศึกษาใหเยาวชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ

อยางกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน ครอบคลุมทั้งดานพฤติกรรม จิตใจและ

ปญญา นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

และไดกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ คือ การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน 

โดยมีเปาหมาย คือ คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม 

อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
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และอยูรวมกันอยางสงบสุข (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550 : 8) นอกจากนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2530 : 25-103) ไดเชิญชวนใหทุกคนรวมกันสงเสริมปลูกฝงคานิยม

พื้นฐาน 5 ประการและถือปฏิบัติตาม ดังน้ีคือ การพึ่งตนเอง ขยันมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ การประหยัดและ

ออมการมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา ความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และกมล รอดคลาย กลาววา การสรางสรรค

ประเทศไทยใหเขมแข็ง ตองสรางคนในชาติใหมีคานิยมไทย 12 ประการ คือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

ซื่อสัตย เสียสละ อดทน กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและ

ทางออม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีศีลธรรม รักษาความสัตย เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย มีระเบียบ 

วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญมีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําและคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม

มากกวาผลประโยชนของตนเอง (กมล รอดคลาย, http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail. 

php?NewsID=37710& Key=hotnews, 2560) 

           จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ระบบการจัดการศึกษาและสังคมตองการพัฒนานักเรียนไทยใหมีลักษณะ   

ที่พึงประสงค โดยนําคานิยมที่มีความสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนทั้ง 8 ขอ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่นักเรียนควรทราบ ควรระลึกและตองหมั่นปฏิบัติอยูเสมอ คือ 

รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝเรียนรูอยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย         

มีจิตสาธารณะ ซึ่งการปลูกฝงสิ่งเหลานี้นาจะสงผลใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติและเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต 

จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมของบุคคลหรือลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเปนเชนใดนั้น 

ขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่ยกมาอาจจะเปนแคสวนหนึ่ง ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงสนใจท่ีจะศึกษาคนควาในเรื่อง

ของปจจัยเชิงสาเหตุใดบางท่ีมีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน เนื่องจากในสภาพสังคมปจจุบัน

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางเสริมและปลูกฝงสิ่งที่ดีงามใหกับเยาวชนผูซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญที่ดีในอนาคต เพื่อรับ

ชวงตอของประเทศไดอยางเขมแข็งและเพื่อใหประเทศไทยมีประชากรที่มีคุณภาพในอนาคตตอไป 

               

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน   

ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

 2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงค

ของนักเรียน กับขอมูลเชิงประจักษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 36       

 3. เพื่อศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมตอลักษณะคนไทย      

ที่พึงประสงคของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
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3. ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา-เชียงราย) ปการศึกษา 2556 จํานวน 59 โรงเรียน จํานวน 26,830 คน

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ( http://portal.bopp-obec.info/obec56/publicstat/ 

report, 2561) 

 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงาน     

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 จํานวนนักเรียน 400 คน ที่ไดจากการสุม

ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

 1.  ตัวแปรตน ประกอบดวย 

  1.1 ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบดวย 

1.1.1 การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได คือ การอบรม เลี้ยงดูแบบ

ประชาธิปไตย, การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดและการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ 

1.1.2 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได คือ กิจกรรมแนะแนว 

กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 

  1.2 ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบดวย 

1.2.1 คานิยมหลักของคนไทย ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได คือ รักษาวัฒนธรรม ประเพณี

ไทยอันงดงาม, เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตองและมีสติรูตัว รูคิด  

รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

1.2.2 อิทธิพลของตัวแบบ ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได คือ ตัวแบบที่มีชีวิตจริง และตัวแบบ

สัญลักษณ 

 2. ตัวแปรตาม  ประกอบดวย 

  2.1 ลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน ประกอบดวย ตัวแปรสังเกตได คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย 

ซื่อสัตย มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทยและ มีจิตสาธารณะ 

 

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
 ลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกของพฤติกรรมเฉพาะตัวของนักเรียน

ไทยตามคุณลักษณะที่ตองการใหเกิดกับนักเรียน จํานวน 8 ขอ คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย สุจริต มีวินัย    

ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทยและมีจิตสาธารณะ 

 รักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึง การแสดงออกถึงการเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตน

ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 ซื่อสัตย สุจริต หมายถึง การแสดงออกโดยการยึดหลักความถูกตองและมีความละอาย เกรงกลัวตอบาป 

ประพฤติตรงตามความเปนจริงท้ังตอตนเองและผูอื่นทั้ง กาย วาจา ใจ 
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 มีวินัย หมายถึง การปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑและระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ

สังคม 

 ใฝเรียนรู หมายถึง การแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเขารวมกิจกรรมการเรียนรู

จากแหลงเรียนรูตางๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดวยการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสมสรุปเปนองคความรู        

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 อยูอยางพอเพียง หมายถึง การแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตอยางประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ          

มีคุณธรรม ไมเบียดเบียนผูอื่น เห็นคุณคาของทรัพยากรที่มีอยู มีการวางแผนในการใชชีวิตและปรับตัวไดเพื่อพรอม

รับความเปลี่ยนแปลง 

 มุงมั่นในการทํางาน หมายถึง การแสดงออกถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเพียรพยายามและ

อดทนจนสําเร็จตามเปาหมายและมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

 รักความเปนไทย หมายถึง การภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรม

ทองถ่ิน  มีความกตัญูกตเวที เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม รวมอนุรักษและ

สืบทอดภูมิปญญาไทย 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง การชวยเหลือผูอื่นดวยดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน  เขารวมกิจกรรม

ที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม 

 การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว หมายถึง วิธีการที่พอแมหรือผูปกครองปฏิบัติตอลูกตั้งแตเล็กจนโต 

 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย หมายถึง การที่พอแมหรือผูปกครองปฏิบัติตอลูกโดยการใหความรัก 

ความอบอุน มีเหตุผลในการสงเสริมหรือหามกระทํา 

สิ่งตางๆ ยอมรับฟงความคิดเห็นของคนในครอบครัว ใหอิสระ แกเด็กในการแสดงออกทางดานความคิดและการ

กระทํา  

 การอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวด หมายถึง การที่พอแมหรือผูปกครองปฏิบัติตอลูกโดยมีการวางกฎเกณฑหรือ

ระเบียบไวใหลูกตองปฏิบัติตาม โดยมีการควบคุมอยางเขมงวด ถาลูกไมปฏิบัติตามจะถูกลงโทษอยางไมมีขอโตแยง

ใดๆ 

 การอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ หมายถึง การที่พอแมหรือผูปกครองปฏิบัติตอลูกโดยยอมปลอยใหลูกกระทํา

สิ่งตางๆไดตามที่ใจตองการโดยไมมีการกําหนดกฎเกณฑหรือขอบเขต ไมมีการลงโทษและจะใหความรักความอบอุน 

ตอบสนองความตองการทุกอยาง 

 อิทธิพลของตัวแบบ หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลโดยมีคนหรือสื่อตางๆ ที่มีสวน

โนมนาวใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามตัวแบบนั้นๆ ซึ่งแบงตัวแบบไดเปน 2 ชนิด คือ 

  ตัวแบบที่มีชีวิตจริง  หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกโดยมีบุคคล เชน พอแม ครู

อาจารยหรือดารา  ที่มีสวนโนมนาวใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามตัวแบบนั้นๆ 

  ตัวแบบสัญลักษณ หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกโดยมีสื่อที่แสดงผานโทรทัศน 

วิทยุ อินเตอรเน็ตหรือสิ่งพิมพ ท่ีมีสวนโนมนาวใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเลียนแบบตามตัวแบบนั้นๆ 

 การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียนที่สงเสริมใหผูเรียน

ไดนําเอาประสบการณของตนเองมาปฏิบัติกิจกรรม เพื่อชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง คิดเปน แกปญหาไดและ

สามารถวางแผนเพื่ออนาคตของตนได 
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 กิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรยีนมีระเบียบวินัย รูจักการแกปญหา มีความรับผิดชอบ

และสามารถวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติ ประเมินและปรับปรุงการทํางานของตนโดยทํางานรวมกับผูอืน่ได 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน หมายถึง กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปน

ประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาต ิ

 คานิยมหลักของคนไทย หมายถึง สิ่งที่คนไทยยึดถือเปนแนวประพฤติปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตอยางมี

สติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตองและรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

 รักษาวัฒนธรรม ประเพณีอันงดงาม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนในการเขารวมกิจกรรมทางศาสนา

หรือประเพณีในทองถ่ิน ตลอดจนการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาไทยใหคงอยูตอไป 

 เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง หมายถึง การประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหนาที่และสิทธิของตนเอง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเคารพสิทธิของผูอื่น ตามแนวทาง

ระบอบประชาธิปไตย 

 มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หมายถึง  การประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางมีสติ มีเหตุผล คิดทบทวนอยางรอบคอบกอนลงมือทําและทําสิ่งที่เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น 

โดยการนอมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

 โมเดลเชิงสาเหตุ หมายถึง แผนภาพจําลองที่แสดงความสัมพันธที่เปนสาเหตุของตัวแปรลักษณะคนไทย  

ที่พึงประสงคของนักเรียน (ตัวแปรตาม) เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรตนอะไรบางและตัวแปรตนนั้นมีอิทธิพลตอ    

ตัวแปรตามในทิศทางใดมากนอยเพียงใดโดยทดสอบแผนภาพจําลองตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 อิทธิพลรวม  หมายถึง ความสัมพันธท่ีเปนสาเหตุทั้งหมดระหวางตัวแปรทั้งโดยทางตรงและทางออม 

 ตัวแปรแฝง หมายถึง ตัวแปรหรือพฤติกรรมที่มีอยูในตัวมนุษยแตไมสามารถสังเกตไดโดยตรงแตเชื่อวา    

มีอยู ตองอาศัยการสรางคํานิยามศัพทเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อความหมายใหเขาใจตรงกัน เชน คานิยม ลักษณะของ

บุคคล เปนตน 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน   

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผลจากการศึกษาและ

รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหผูวิจัยพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงค        

ของนักเรียนนั้น ไดแก การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  อิทธิพลของตัวแบบ  คานิยม

หลักของคนไทย ซึ่งผูวิจัยสามารถสรางรูปแบบปจจัยที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน       

ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี  1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
            การวิจัยในครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) จํานวน 400 คน โดยขั้นที่ 1 ใชขนาดโรงเรียนแตละขนาดเปนชั้นของการสุม (Strata) และมีหองเรียน

ในแตละชั้นเปนหนวยของการสุม (Sampling Unit) โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling)  

ขั้นท่ี 2 สุมโรงเรียนในแตละขนาดจากจํานวนโรงเรียนทั้งหมด โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)

ขั้นที่ 3 ใชหองเรียนจากโรงเรียนที่ไดจากการสุมขั้นที่ 2 เปนหนวยการสุม โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) 

           เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ มีลักษณะเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 

Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ไดคาเทากับ 0.96 โดยแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 2 สวน โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศและระดับชั้น ลักษณะของแบบวัดเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) จํานวน 2 ขอ 

สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลกัษณะคนไทยทีพ่ึงประสงคของนักเรียน ผูวิจัยสราง

ขึ้นตามแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จํานวน 107 ขอ ซึ่งมีลักษณะขอคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ

คา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด แบงออกเปน 5 ตอน ซึ่งไดแก 
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      ตอนที่ 1 แบบสอบสอบการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  

      ตอนที่ 2 แบบสอบถามการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

      ตอนที่ 3 แบบสอบถามอิทธิพลของตัวแบบ 

      ตอนที่ 4 แบบสอบถามคานิยมหลักของคนไทย 

      ตอนที่ 5  แบบสอบถามลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนและวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมลิสเรล 

 

7. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 เมื่อพิจารณาในแตละตัวแปร พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้ง 5      

ตัวแปร เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยคือ ตัวแปรลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ตัวแปร  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ตัวแปรคานิยมหลักของคนไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 ตัวแปร  

การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 และตัวแปรอิทธิพลตัวแบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 และมีการ

แจกแจงขอมูลในลักษณะเบซาย (ความเบมีคาเปนลบ) แสดงวาตัวแปรแตละตัวนั้นมีคะแนนคอนขางสูงและพบวา

ขอมูลมีการแจกแจงใกลเคียงกับโคงปกติ พิจารณาไดจากความเบมีคาเขาใกลศูนย โดยมีคาอยูระหวาง -0.296 ถึง 

0.282 เมื่อพิจารณาความโดงของตัวแปร ที่มีคาอยูระหวาง -1.129 ถึง 0.389 ซึ่งมีลักษณะการกระจายเขาใกลโคงปกติ  

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตไดเกี่ยวกับปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะ    

คนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา      

เขต 36 จํานวน 19 ตัวแปร โดยใชสหสัมพันธของเพียรสัน พบวาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาตั้งแต -0.139 ถึง 

0.779 และความสัมพันธระหวางตัวแปรมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จํานวน 157 คู 

โดยทุกคูเปนความสัมพันธแบบมีทิศทางเดียวกัน (คาความสัมพันธเปนบวก) และคาความสัมพันธระหวางตัวแปร

สังเกตไดที่เปนตัวแปรอิสระแตละคูมีคาไมเกิน .8  

ผลการวิเคราะหโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนในระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

โดยพจิารณาจากคาไค-สแควร (
2x  = 20.06, df = 60) ซึ่งมีคาความนาจะเปนเทากับ 0.33 คาไค-สแควรแตกตาง

จากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาไมปฏิเสธสมมติฐานหลักที่วาโมเดลตามทฤษฎีสอดคลองกับขอมูล    

เชิงประจักษและคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI = 0.99) และมีคาเขาใกล 1     

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนปรับแก (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI = 0.98) และมีคาเขาใกล 1 

รวมทั้งดัชนีรากฐานของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR = 0.000) มีคา

เขาใกลศูนย กราฟ Q-Plot ชันกวาเสนทแยงมุม แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ            

โดยคาสัมประสทิธ์ิการพยากรณหรอื R SQUARE ตัวแปรลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน มีคาเทากับ 0.86   

แสดงวาตัวแปรในโมเดลอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน ไดรอยละ 86 

 เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ดวยขนาดอิทธิพล 0.71 และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวม

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรอิทธิพลของตัวแบบ ดวยขนาดอิทธิพล 0.65 รองลงมาคือ ตัวแปรการจัด
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดวยขนาดอิทธิพล 0.21 และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมเชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ   

ตัวแปรคานิยมหลักของคนไทย ดวยขนาดอิทธิพล -0.18 ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาคาผลรวมอิทธิพลรวม (Total Effect)  อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพล

ทางออม (Indirect Effect) ของตัวแปรในโมเดลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา     

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ      

ตัวแปรอิทธิพลของตัวแบบดวยขนาดอิทธิพล 0.80 รองลงมาคือ ตัวแปรการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดวยขนาด

อิทธิพล 0.22 และตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ดวยขนาดอิทธิพล 0.07 และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง  

เชิงลบอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรคานิยมหลักของคนไทย ดวยขนาดอิทธิพล -0.18 ตามลําดับ 

 และเมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมสูงสุดตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ คือ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ดวยขนาดอิทธิพล 0.64 ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุทีม่ีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรยีนในระดบัช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

 

 

 

 

 



 

      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE2018: สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

311 

 

8. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยโดยภาพรวมสอดคลองกับกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย โดยผลการวิจัยมีประเด็นที่นํามา

อภิปราย แบงออกเปน 3 สวนคือ ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน  

คาสัมประสิทธิ์การพยากรณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน และตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดตอลักษณะ    

คนไทยทีพ่ึงประสงคของนักเรียน รายละเอียดดังตอไปนี ้

 1. ความสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน พบวา ตัวแปร

ลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนมีความสัมพันธกับตัวแปรคานิยมหลักของคนไทยในระดับสูงมาก ทั้งน้ี     

อาจเปนเพราะการอบรมสั่งสอนของพอแม สิ่งแวดลอมตางๆ ภายในบานและชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียน     

การสอนของครู ตางก็เปนการสรางคานิยมใหแกนักเรียน ทั้งนี้การอบรมสั่งสอนหรือแนวปฏิบัติตางๆ ที่ครอบครัวหรือครู

ไดกระทําขึ้น ยอมเปนสิ่งที่ดี ถูกตองและเหมาะสม ทําใหนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีๆ กลายเปนคนไทยที่ดี    

ที่พึงประสงค ดังคํากลาวของกันตพร พูลศิริ (2552 : 29) ไดใหความหมายของคานิยม คือ ความเชื่อถือหรือความคิด     

ของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่เลือกสิ่งที่เห็นวาถูกตองเหมาะสมและนํามาเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอยางเต็มใจ      

ซึ่งสอคลองกับเดชา ศิริเจริญ (2555 : 12-17) ที่กลาววา ครอบครัวเปนสังคมแหงแรกของมนุษย (Primary Group) 

หนวยสังคมที่เล็กที่สุดแตมีอิทธิพลยิ่งใหญที่สุดตอพฤติกรรมของเด็ก ที่จะตามมาในอนาคต เปนสังคมที่ประกอบ   

ไปดวย บิดามารดาอันถือวาเปนผูใกลชิดและเปนเพื่อนที่ดีที่สุด สภาพของครอบครัวและบิดามารดาจึงถือวาเปน

สังคมแหงแรกที่มีอิทธิพลตอเด็กมากที่สุด การเรียนรูและปรับตัวทางสังคมของเด็กมิไดเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ     

แตไดรับอิทธิพลจากครอบครัวซึ่งเปนสถาบันแหงแรกที่เด็กมีความผูกพันอยางใกลชิดในเบื้องตนของชีวิต อิทธิพล

ของครอบครัวจึงมีผลโดยตรงตอการพัฒนาบุคลิกของเด็กทั้งกายและใจ ครอบครัวเปนสถาบันแหงแรกที่สรางนิสัย 

ความคิด ความเชื่อถือ คานิยมและทัศนคติ สอดคลองกับงานวิจัยของนําชัย ศุภฤกษชัยสกุลและคณะ (2556 : 63)     

ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทยอยางยั่งยืนดวยการสังเคราะห

งานวิจัย พบวา  ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมตามคานิยมและวัฒนธรรมไทย มีจํานวน 3 กลุมปจจัย ไดแก ปจจัยดานจิต

ลักษณะ มีจํานวน 2 ปจจัยยอย คือ ความเชื่อของชาวไทยพวนและคานิยมของชาวไทยพวน ปจจัยดานสถานการณซึ่งเปน

ปจจัยเชิงสาเหตุ มีจํานวน 6 ปจจัยยอย คือ วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวไทยพวน บรรทัดฐานทางสังคมของชาวไทยพวน 

ประเพณีของชาวไทยพวน วัฒนธรรมของชาวไทยพวน การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ในชุมชนของชาวไทยพวน ปจจัยดานจิตลักษณะตามสถานการณ มีจํานวน 1 ปจจัยยอย คือ เจตคติที่ดีตอพฤติกรรม

ตามคานิยมและวัฒนธรรมไทย  

 2. คาสัมประสิทธิ์การพยากรณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน มีคาเทากับ 0.86 หรือรอยละ 

86 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาตัวแปรทั้ง 4 ตัว ไดแก ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ตัวแปรการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ตัวแปรอิทธิพลของตัวแบบ และตัวแปรคานิยมหลักของคนไทย สามารถสงผลใหเกิดลักษณะคนไทย             

ที่พึงประสงคของนักเรียนได โดยการอบรมเลี้ยงดูเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางที่

สอดคลองกับบุคคลสวนใหญของสังคม ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนาผูเรียน           

เปนกิจกรรมที่พัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม พรอมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม           

และคานิยมอันพึงประสงค นอกจากนี้ อิทธิพลของตัวแบบ ทําใหเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ซึ่งเปนการกระทําเพื่อทํา

ใหเหมือนบุคคลอื่น เพื่อเปนที่ยอมรับของสังคม และคานิยมหลัก เปนการนําวิถีประชาธิปไตยที่สังคมปรารถนา          

มาเสริมสรางให เด็กเรียนรูถึงการปฏิบัติ ในทางที่ควรและไมควร เชนเดียวกับ ลักษณะคนไทยที่พึงประสงค                  
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ซึ่งประกอบดวย คุณลักษณะดานปญญา จิตใจ สังคมและรางกาย นั่นคือการเปนผูรูจักเหตุและผล รูผิดชอบชั่วดี        

และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม จะเห็นวาตัวแปรทั้ง 4 ตัวที่กลาวมา สามารถสงผลใหเกิดลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 

ของนักเรียนได จึงสามารถพยากรณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียนได ดังคํากลาวของ ประเวศ วะสี (2555: 10) 

กลาวถึงคุณลักษณะของนักเรียน วาควรประกอบดวยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) คุณลักษณะดานปญญา ไดแก     

เปนผูรูจักเหตุและผล มีวิจารณญาณในการแยกแยะความรับผิดชอบชั่วดี คุณและโทษ 2) คุณลักษณะดานจิตใจ ไดแก 

การมีความละอายตอการกระทําผิด ประพฤติปฏิบัติในระบอบของความถูกตองดีงาม มีสมาธิ และความอดทนหนักแนน 

3) คุณลักษณะดานสังคม ไดแก ชวยเหลือเกื้อกูลประโยชนตอกันและกัน โดยไมเห็นแกตัว ตระหนักและปฏิบัติตามสิทธิ

หนาที่ ความรับผิดชอบท่ีพึงมีตอผูอื่น และแกปญหาโดยสันติวิธี และ 4) คุณลักษณะดานรางกาย ไดแก รูจักรักษา

สุขภาพอนามัยของทั้งตนเองและสมาชิกในครอบครัวไดอยางเหมาะสม มีความสามารถและทักษะในการประกอบการงาน

และอาชีพที่สอดคลองกับสมรรถภาพและศักยภาพของบุคคล และคํากลาวของ กุลวัชร ขันติคุณ (2552: 27) กลาวถึง   

คนดีไววา คนดี หมายถึง การเปนคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศีลธรรมและคานิยมที่ดีงามในสังคม การเปน

พลเมืองดีในสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาอดิศักดิ์ เตชปญโญ (โจมรัมย) (2555: 64) ไดศึกษาการปฏิบัติตน

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ของโรงเรียนบานแกว อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย

พบวา 1) การปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนโรงเรียนบานแกว โดยรวม พบวา นักเรียนมากกวาครึ่ง 

มีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การปฏิบัติตน          

ตามคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานปญญา ดานจิตใจ ดานสังคม และดานรางกาย           

2) เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู ความเหมาะสมของสิ่งแวดลอม และการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบานแกว โดยรวม พบวา นักเรียนมีการปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสมนฤมล เพ็ชรมณี (2552: 132) ไดศึกษาบทบาทของบาน วัด 

และโรงเรียนในการสงเสริมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา พบวาการสงเสริมจริยธรรมนักเรียน

ประถมศึกษาของบานและโรงเรียน ดานสนับสนุนการศึกษา มีการสงเสริมอยูในระดับปานกลาง ดานประพฤติ           

เปนแบบอยาง ดานการอบรมสั่งสอนและดานการใหกําลังใจ มีการสงเสริมอยูในระดับมาก สวนวัดมีการสงเสริมจริยธรรม

นักเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมาก ทุกดาน 

 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ คือ ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว (TOFAMILY) โดยเปน

อิทธิพลรวมสูงสุดตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครอบครัวเปนสถาบันหลักที่ทํา

หนาที่ขัดเกลาใหสมาชิกในครอบครัวเปนคนดีของสังคม   โดยการบมเพาะ ปลูกฝงคุณธรรม ความซื่อสัตยจากรุนหนึ่ง    

สูคนอีกรุนหนึ่ง การปฏิบัติตนของบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัว จึงสงผลตอเด็กในครอบครัวมากกวาสถาบันอื่น ๆ  

 วิธีการถายทอดคุณธรรม ความดีงามสามารถถายทอดจากการเลี้ยงดู เพื่อหลอหลอมใหเด็กมีความเชื่อ 

ทัศนคติ คานิยม และแบบแผนพฤติกรรมที่ดี ทําใหเด็กสามารถเปนสมาชิกที่ดีของสังคม และมีความสัมพันธกับคนอื่นได

อยางราบรื่น เชนเดียวกับลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน นักเรียนที่มีลักษณะคนไทยที่พึงประสงคควรเริ่มจาก

การเปนลูกที่ดีของพอแม เชื่อฟงคําสอนของพอแม รูจักคิด รูจักใชเหตุผลของตน รูจักการพึ่งพาตนเอง พรอมทั้งมีน้ําใจ 

ใหความชวยเหลือแกผูอื่น รูจักการใหอภัย ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษาแกคนรอบขาง ตลอดจนรูจักการวางตัว    

อยางเหมาะสมตามกาลเทศะ  

 

 



 

      
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัลําปาง ครั้งที่ 4 : 2561 
“ครุศาสตรวิจัย 2561/NACE2018: สรางสรรค พัฒนาการเรียนรู สูทองถิ่นอยางยั่งยืน” 

 
 

313 

 

 ดังคํากลาวของสุภา มาลากุล ณ อยุธยา (2551: 28) ไดกลาวถึงหลักการในการอบรมเลี้ยงดู ในสวนของ

เปาหมายที่แนนอนในการอบรมเลี้ยงดู ไววา  ตามวัฒนธรรมและความนิยมของสังคมไทย เดิมนิยมใหเด็กอยูในโอวาท   

ทําตามที่บอกที่สอน หรือนัยหนึ่งเชื่อผูนําและเปนผูตามที่ดี นิยมใหโอบอุมชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน แตปจจุบันสังคม

เปลี่ยนไปรวดเร็ว จําเปนตองเปลี่ยนการอบรมเด็กใหรูจักคิด รูจักเลือกหรือใชเหตุผลของตนเอง มีการควบคุมตนเอง 

พึ่งตนเองมากกวาพึ่งพาผูอื่น จึงจะอยูรอดในสังคมที่ภาวะเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และวิชาการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเชนนี้  

 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2554: 34) ไดอัญเชิญ พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ      

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ท่ีไดพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยในโอกาสตางๆ มาเผยแพรเพื่อกระตุนใหประชาชน       

ไดนําไปปฏิบัติใหกลายเปนลักษณะนิสัยของตน ซึ่งประกอบดวยคุณธรรมในพระราชดํารัส 9 ประการ โดยในขอ 1 

พากเพียรอดทน หมายถึง พลังในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานที่กระตุนเตือนใหทํางานจริงจัง โดยไมยอทอตอความเหน็ด

เหนื่อย ยากลําบากและอุปสรรค จนทําใหงานบรรลุความสําเร็จไดโดยงายดาย รวดเร็ว เรียบรอยและทันเวลา ขอ 4       

มีน้ําใจ หมายถึง ความเอื้อเฟอเผื่อแผและใหความชวยเหลือแกผูอื่น การใหอภัย ใหกําลังใจ ใหคําแนะนําปรึกษา         

การพูดจาดีมีความจริงใจ ตลอดจนรูจักการวางตัวอยางเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ ขอ 6 ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง    

การใชสติปญญาในอันที่จะกระทําใหเกิดประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ดวยความบริสุทธิ์ใจและตระหนักถึงความถูกตอง   

จนไดรับความเชื่อมั่นและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และขอ 9 หวังดีมีเมตตา เมตตา หมายถึง การมีความคิดและจิตใจที่เปด

กวาง หนักแนน  มีเหตุผล มีวิจารณญาณ ไมดื้อรั้น ไมถือตัว ไมเห็นแกตัว รวมแรงรวมใจกับบุคคลอื่น โดยถือประโยชน

สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว  

 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รสิตา กุดแถลง (2550: 68) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการอบรมเลี้ยงดู    

กับความซื่อสัตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนองครักษ จังหวัดนครนายก  ผลการวิจัยพบวา นักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความ

ซื่อสัตยอยูในระดับมาก นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่มีการอบรมเลี้ยงดูตางกันมีความซื่อสัตยแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความสัมพันธทางบวกกับความซื่อสัตย อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 งานวิจัยของ กฤษสุภา ดําประภา (2552: 72) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองระหวาง    

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบปลอยปละละเลย และแบบเขมงวด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย แบบปลอยปละละเลยและแบบเขมงวดกวดขัน      

มีความมีวินัยในตนเองสูง และนักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  แบบปลอยปละละเลย และ          

แบบเขมงวดกวดขัน  มีความมีวินัยในตนเองในภาพรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยที่นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยมีความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบตอการเรียนสูงกวา

นักเรียนที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดกวดขัน 

 

ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 

 1. จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา ตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ตัวแปรการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน ตัวแปรอิทธิพลของตัวแบบ และตัวแปรคานิยมหลักของคนไทย สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรลักษณะ

คนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน ไดรอยละ 86 ดังนั้น ในการสงเสริมใหนักเรียนมีลักษณะคนไทยที่พึงประสงค ควรเริ่ม

ตั้งแตสถาบันครอบครัวซึ่งเปนหนวยที่เล็กที่สุดในสังคมแตมีความสําคัญเปนอยางมากในการเลี้ยงดูและปลูกฝงสิ่งที่ดีงาม

ใหกับเด็กๆและเปนตนแบบที่ดี ซึ่งควรสรางความตระหนักใหกับผูปกครองของนักเรียนใหเห็นถึงความสําคัญของการ  
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เลี้ยงดูและเอาใจใสบุตรหลานอยางใกลชิดดวยความรักมากกวาสิ่งของหรือเงินทอง และรองลงมาคือสถาบันการศึกษา     

ที่จะชวยขัดเกลาใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต โดยการใหความรูควบคูกับการทํากิจกรรมตางๆ เชน 

โครงการครอบครัวอบอุน เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตรอยางถูกวิธีและเปนแบบอยางที่ดีแกบุตร 

โครงการยกยองเชิดชูเกียรติเด็กไทยดีมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคนหาเด็กดีในโรงเรียน เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติและ

เปนแบบอยางแกนักเรียนในโรงเรียน รวมทั้งเด็กดีมีกําลังใจในการทําความดีตอไป และโครงการสงเสริมคุณธรรม        

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม มีวินัย รวมทั้งมีจริยธรรมในการเรียน และเพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีสมาธิในการเรียน

และมีคานิยมที่พึงประสงค รวมจนถึงการรวมสรางสังคมทีน่าอยูและสิ่งแวดลอมที่ดีดวย 

 2. จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาตัวแปรการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว มีอิทธิพลรวมสูงสุดตอลักษณะ

คนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนหรือครอบครัว ควรจัดกิจกรรมที่เนนวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง

และเหมาะสม เชน โครงการอบรมพัฒนาพอแมและผูปกครองนําไปสูการพัฒนาเด็กใหเปนคนดีมีคุณภาพ เพื่อใหพอแม

และผูปกครองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กดวยรูปแบบวิธีการที่ถูกตอง เหมาะสม  เพื่อใหพอ แม และ

ผูปกครอง มีความรู ทักษะและแนวทางการสงเสริมพฤติกรรมของเด็กใหเหมาะสมกับชวงวัย 

 3. จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวาการปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของนักเรียน    

ในตัวแปรการอบรมเลี้ยงดู ดานการเลี้ยงดูแบบเขมงวดมีคาเฉลี่ยมากที่สุด และการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจมีคาเฉลี่ยนอย

ที่สุด ดังนั้น ผูปกครองควรเลี้ยงดูในแบบกลาง ๆ ไมตองเขมงวดมาก มีประชาธิปไตยในบางครั้ง และไมตามใจลูก

จนเกินไป นั่นคือ ควรเลือกหรือปรับใชวิธีการอบรมเลี้ยงดูใหเหมาะสมในแตละสถานการณและชวงวัย 

 

ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป  

 1. ควรทําการวิจัยในลักษณะนี้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยคํานึงถึง

ขนาดของโรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โดยใช

การวิเคราะหกลุมพหุ (Multiple Group) เพื่อตรวจสอบขอคนพบวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

 2. ควรทําการวิจัยในลักษณะนี้กับโรงเรียนในพื้นที่ตาง ๆ หรือในสังกัดอื่น ๆ เชน โรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน หรือ

โรงเรียนในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนตน 

 3. ควรทําการวิจัยโดยใชวิธวีิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาตัวแปรที่สงผลตอลักษณะคนไทยที่พึงประสงคของ

นักเรียนเพื่อใหทราบปญหาที่ชัดเจนมากขึ้น 
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